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چكیده 

منظور       مقایسهبه  دکمهای  مطالعه  قارچ  کمپوست مصرفي  بافت  کود شيميایي  و  ای  تأثير  خونکليه  راسي  بر  پارامترهای  برخي   يو 
کمپوست مصرفي قارچ  و    به مدت دو ماه کود شميایياز انتقال ماهيان به شش استخر یک هکتاری    پس   ان پرورشي گرمابيماهيکپور
از ماهيان سالم و دارای خصوصيات زیست سنجي مشابه  قطعه    ۲0  برداری حدودنمونه هاگروه هر یک از  در    را دریافت کردند.  ای  دکمه

به روش    های سفيدافتراقي گلبول  شمارش   ،های قرمزگلبولمارش  نجام مراحل معمول آزمایشگاهي ش پس از ا   .پذیرفتاز هر استخر انجام  
به   هماتوکریت  درصد  هموسيتومتر،  الم  از  ميکروهماتوکریتاستفاده  هموگلوبين  اندازهو    روش  سيانومت به  گيری  استاندارد  روش 

، برداشت و پس از ثبوت در محلول بوئنراسي کليه  متر از نواحي  ميلي  5هایي به ضخامت حداکثر  نمونههمچنين      شد.  هموگلوبين انجام
در نهایت   گرفت.  فين انجام  سازی با گزیلل و آغشتگي با پاراروش معمول تهيه مقاطع بافتي شامل آبگيری با سری افزایشي اتانل، شفاف 

با استفاده از ميکروتوم نيمه دیجيتالي الیکا   μm6   -  μm4  هایي به ضخامت برش  سپس   شدند.  گيری  های پارافيني بلوکها در قالبنمونه
تحت رنگ ادامه  قرار گرفتند.    ائوزین  -هماتوکسيلين  آميزی عموميتهيه و  تهيه شده  ميکروگراف   در  نوری  به کمک  های  ميکروسکوپ 

به نرم داینوليت و سيستم کامپيوتری مجهز  به دوربين  بالمپيوس مجهز  داینوکپچر  هيستومورفولوژی مورد مطالعه قرار    روشه  افزار 
دار  معنيدارای اختالف  قرمز  های گلبولشمارش کپور علفخوار  تنها در   چهار گونه کپور ماهيان پرورشيکه در  ها نشان داد یافته  ند.  گرفت

بين  تنها در کپور علفخوار اختالف  و  دار بوده  معنيهموگلوبين  ميزان    اختالف درای و سرگنده  نقره  در ماهيان کپورهمچنين      .نبوده است
ني در گروه نتایج مطالعات ميکروسکوپي ناحيه راسي کليه نشان از افزایش بافت همبند بينابي    .دار نبوده استمعنيدرصد هماتوکریت  

توان  های اخير ميبا توجه به یافته    بود.ها اشغال شده  سلولتر فضاها توسط  بيششاهد نسبت به گروه کنترل بوده و در گروه کنترل  
ان  ماهيدر استخرهای پرورشي کپورشيميایي  های  کودبه عنوان جایگزین مناسب    ای کمپوست مصرفي قارچ دکمه  توان ازنتيجه گرفت که مي

.نمودپرورشي گرمابي استفاده 

ان پرورشي گرمابي ماهيکپور  ي،پارامترهای خون ، کليه،کود شيميایي ،کمپوست   :کلمات کلیدی

   مقدمه

یکی  خانواده     های خانواده  ترینبزرگ  از   کپورماهیان 

تر بیش  در  وسیع   طور  به  و   بوده  جهان   در  استخوانی  ماهیان

 فنون دريايی خرمشهر، خرمشهر، ايران  شناسی دريا، دانشكده علوم دريايی، دانشگاه علوم ودانشیار گروه زيست ،رحیم عبدی:    مسئولنويسنده *

E-mail: abdir351@gmail.com

© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

ثر  ک ا  در  گیرهاآب  و  هادریاچه  شیرین،  آب  هایرودخانه

محیط   یک   در  زندگی  هرچند    باشند.نقاط جهان پراکنده می

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1400.17.2.1.4


 اعظم اسدسفتجانی، رحیم عبدی و همكاران

  1400 تابستان، 2، شماره هفدهمنشریه دامپزشكي ایران، دوره         6

  بدن   ظاهری  شکل  در  زیادی  تغییرات  باعث   تواندمی  آبی

  دارای   عموماً  ظاهری  شکل  نظر  از  ماهیان  کپور  گردد ولی

  هایفلس  دارای  و  فشرده  کمی  تا  شکل  دوکی  بدنی  طرح

-چشم  حاوی  سر  یک  با  تحتانی   و  شکمی  هایباله  برجسته،

 Horvath)  باشندمی  کوچک  انتهایی  دهان  یک  و  بزرگ  های

et al. 2002.)    پرورشی   هایسیستم  در  استفاده  مورد  ماهیان  

 ای و کپورنقره  خوار، کپورعلف   معمولی، کپور  کپور  کشور

-می   بومی  غیر  بقیه  معمولی  کپور  از  غیر   که   بوده سرگنده  

  علم تشخیص  مهم  هایشاخه  از   یکی  شناسی خون    باشند.

   باشد.ی برخوردار میفراوان  اهمیت از    کهدر آبزیان  بیماری  

بافت   عنوان  به  خون آسان دلیل  ه  ب  و   سیال  یک  دسترسی 

 تأثیر   تحت   که  بوده  بدن  مایعات بیولوژیک  مهمترین  از  یکی

فیزیولوژیک  حاالت  آن  ترکیبات   پاتولوژیک  و  مختلف 

و  دستخوش  .Velmurugan et al)  گرددمی  تغییر  نوسان 

ی  دامنه  و  پارامترهای خون  طبیعی  میزانچه  چنان    .(.2007

  دسترس  درسالمت    شرایط  در  انواع ماهیان  آن،در  تغییرات

 تشخیص  در  مهمی  تواند نقشمی  فاکتورهااین    باشد بررسی

 هر  به  .ندک ب ایفا هاو مسمومیت  خونی عفونی، هایبیماری

خونی   تغییرات  در  غذایی  مواد  نقش  حال   فاکتورهای 

 در  زمینه  این  در  نیز  زیادی  مطالعات.   باشدمی  انکارناپذیر

صورت  جمله  از  مختلف  موجودات   است  پذیرفته  ماهی 

(Panayotis and Anastasios 2014).    اتفاق کلی  طور  به 

و سرمی   فاکتورهای خونی  که  است  این  بر  محققین  نظر 

گونه در  ارتباط  ماهیان  و  داشته  تفاوت  باهم  مختلف  های 

تغذیه محیطی،  شرایط  با  زیادی  غیرمستقیم  و  ای، مستقیم 

تغییرات پارامترهای خونی اغلب      .دارد  سایر فاکتورهاسن و  

و فیزیولوژیکی  تغییرات  واب  به  هستندمحیطی  لذا     .سته 

خصوص  ه  خون ماهیان و بفیزیولوژیکی  آگاهی از وضعیت  

محیط اثر  شاخصشناخت  بر  پرورشی  جدید  های  های 

و پرورش ماهیان یاری  تکثیر  تواند ما را در پیشبرد  خونی می

اندام  أ ر    .(Ng et al. 2013)  نماید ماهیان  در  کلیه  س 

به عنوان مکان تولید و  و هماتوپویتیک اصلی بوده    لنفوئیدی

اریتروئیدی،سلول شده   های  ثابت  میلوئیدی  و  لنفوئیدی 

فعاأر    است. کلیه در ماهیان عالوه بر  -های خونلیت س 

بر در  مهمی  نقش  سلولسازی  شده  داشت  تخریب  های 

 Haschek)  کندمی   نیز دخالت ایمنی  های  واکنشداشته و در  

et al. 2010)  .    کپور ماهیان مشابه سایر ماهیان استخوانی

دارای  کمپوست      .باشندمیفاقد مغز استخوان و غدد لنفاوی  

بستری یکنواخت که در آن مواد مغذی مورد نیاز برای قارچ  

گیرد  با استفاده از مواد اولیه مشخص مورد استفاده قرار می

آ مواد  عملیات،  این  در  که  صورتی  نابه  یک لی  به  پایدار 

پایدار می محصول  تبدیل  هوازی  تنفس  طریق    شود از 

(Bagherpour et al. 2013).    دکمه قارچ  ای  کمپوست 

  گچ و  کود مرغی،  ترکیبی از مواد مختلف مثل کلش گندم،

سازی،  که پس از طی فرآیند کمپوست   باشدمی  برخی عناصر

نمو    ی مواد غذایی الزم برای رشد وبه عنوان تأمین کننده

  با تجزیه کمپوست  توانندها می شود و قارچقارچ استفاده می 

 Adams and)  نماینداز مواد مغذی موجود در آن استفاده  

forstick 2008.)      اساس این  به  بر  حاضر  منظور  تحقیق 

های خونی  فاکتورمیکروسکوپی راس کلیه و برخی  بررسی  

که تحت  ان پرورشی گرمابی  ماهیچهار خانواده از کپور  در

دکمه قارچ  مصرفی  کمپوست  ماده    یاتأثیر  یک  عنوان  به 

زیرا     .اند پرداخته است کود شمیایی قرار گرفته  و  ارگانیک

در بسیاری از استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی در شمال  

فوق به عنوان ترکیبات اولیه در    یو جنوب کشور دو ماده

غنی پرورش جهت  مادهحین  عنوان  به  و  استخر    ی سازی 

 گیرد. ای به وفور مورد استفاده قرار میتغذیه
 

 کار مواد و روش  

ی  اجهت بررسی عملکرد کمپوست مصرفی قارچ دکمه    

(Table 1)   در محیط استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و

 استخر یک هکتاری  ششتعداد  شیمیایی  مقایسه آن با کود

تکرار همراه  شهید    ،به  خصوصی  بخش  پرورشی  مزارع 

  .ندماه مورد بررسی قرار گرفت  دوبه مدت  احمدیان خرمشهر  

،  هااستخر  رفته در این استخرها شامل، تعیینعملیات انجام گ 

ذخیره سازی،  آماده آبگیری،  نمونهضدعفونی،  و  -سازی 

تحقیق ماهیان  این  برای انجام      برداری از ماهیان بوده است.

http://www.tandfonline.com/author/Zotos%2C+Anastasios
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که به مدت یک ماه در یک استخر  در گروه یک  مورد نظر  

با شرایط کامال یکسان نگهداری   با تغذیه یک هکتاری  و 

تقسیم و کنترل  به دو گروه شاهد  رایج در صنعت شیالت  

که گروه شاهد در سه استخر و به مدت   ه این ترتیب ه بشد

به  دیگر در سه استخر  کنترلگروه   و  دو ماه با کود شمیایی

به عنوان  ای  مدت دو ماه با کمپوست مصرفی قارچ دکمه

کمکی شد  غذای  هر      .ندتغذیه  در  ماهیان  تراکم  و  گونه 

 کپور  شامل    تکرار از تیمارهای مختلف و در کل تیمارها 

  ای نقره  ، کپوردرصد  10  خوارعلف  ، کپوردرصد  ۲0  معمولی

-El)  ه است متغییر بود  درصد  15  سرگنده  و کپور  درصد  55

Seify et al. 2011).     شایان ذکر است منبع تأمین کننده آب

این استخرها همگی از یک منشاء و از رودخانه کارون و  

بستر یکسان    و  جنس خاک  ،شرایط استخرها از نظر قدمت 

آماده  نظر  از  بودندو  کامال مشابه  از    .  سازی  کود شمیایی 

از   یکی  از  نیز  کمپوست  و  کشاورزی  خدمات  مراکز 

میزان و نوبت    های پرورش قارچ منطقه تأمین شد.  کارخانه

نظرگیری هی  دد  کو  در  که شامل  الزم  به شرایط  توجه  با 

-یمدمای آب، شرایط جوی و کدورت آب تنظیم و اعمال  

  1000های  به منظور حل شدن بهتر کودها از وان  گردید.  

با توجه به این که کود اوره زود حل    شد.  میلیتری استفاده  

در طول تحقیق، یک روز  باشد  میو سوپرفسفات دیر حل  

دهی، نسبت به خیساندن و حل کردن این کود  قبل از کود

، ساعت قبل از تزریق  ۲4و کمپوست مصرفی نیز    هاقدام شد

ها ریخته و پس از هم زدن، به صورت شیرابه  در داخل وان

 Anastasios and)  شدمیروز بعد به داخل آب تزریق  در  

Panayotis, 2014)  .    زمان کود دهی در ساعات اولیه صبح

بار کود کود شمیاییدهی،    و در هر  شیرابه در    و   محلول 

می پخش  آب  در  استخر  مختلف  مقادیر     .گردیدنقاط 

روز هر  در  شده  تزریق  تابع    کودهای  استخرها  آب  به 

میزان شدت نور،   و  آفتابی بودن روز  ا،خیزی آب، دمحاصل

و    150تا    50از   کمپوست  کود    5تا    ۲کیلوگرم  کیلوگرم 

بود نوسان  در  هکتاری  نیم  استخر  هر  در    است  هشمیایی 

(Sadekarpawar  and  Parikh 2013).      مطالعه  به منظور

مصرفی  ای  مقایسه کمپوست  دکمهتأثیر  کود  و  ای  قارچ 

بافت  شیمیایی   خونکلیه  راسی  بر  پارامترهای  برخی    ی و 

های شاهد  گروههر یک از  در    ان پرورشی گرمابیماهیکپور

کنترل   حدودنمونهو  و  قطعه    ۲0  برداری  سالم  ماهیان  از 

انجام   از هر استخر  مشابهسنجی  زیست دارای خصوصیات  

ماهیان پس از انتقال به صورت زنده بدین منظور    گرفت.  

آزمایشگاه   دریا  زیستبه  فنون  شناسی  و  علوم  دانشگاه 

با استفاده از پودر  ی  بیهوش  از  پس  دریایی خرمشهر، بالفاصله

  ساقه   ورید  از  گیریخون  گرم بر لیتر(میلی  40)  گل میخک

مقدار    سرنگ  از  استفاده  با  دمی به  میلیهپارینه  لیتر دو 

(Murugesan et al. 2013  )  گلبولجهت تعیین و شمارش-

)لنفوسیت،    سفیدهای  افتراقی گلبول  شمارش قرمز و  ای  ه

به روش استفاده از الم  مونوسیت، نوتروفیل و ترمبوسیت(  

هماتوکریت   هموسیتومتر، روش  به    درصد 

هموگلوبین  اندازه و    میکروهماتوکریت روش  به  گیری 

 .Gabriel et al)  شد  انجام  هموگلوبین  استاندارد سیانومت 

متر  میلی  5هایی به ضخامت حداکثر  نمونههمچنین    .  (2009

نواحی   کلیه  از  از ثبوت در محلول راسی  برداشت و پس 

روش معمول تهیه مقاطع بافتی شامل آبگیری با سری    ،بوئن

سازی با گزیلل و آغشتگی با پارافین  افزایشی اتانل، شفاف

نهایت    گرفت. انجام   قالب نمونه  در  در  پارافینی  ها  های 

با   μm 6  -  μm 4هایی به ضخامت  برش  گیری سپسبلوک 

)آلمان(   الیکا  دیجیتالی  نیمه  میکروتوم  از  و  استفاده  تهیه 

رنگ عمومیتحت  قرار    ائوزین  - هماتوکسیلین  آمیزی 

میکروگراف    گرفتند. شده  سپس  تهیه  کمک  های  به 

دوربین   به  مجهز  )ژاپن(  المپیوس  نوری  میکروسکوپ 

افزار داینوکپچر داینولیت و سیستم کامپیوتری مجهز به نرم

گرفت  بروش قرار  مطالعه  مورد    ندهیستومورفولوژی 

(Srivastava et al. 2004).    خونی  داده فاکتورهای  های 

خطای استاندارد بیان  ±گیری شده به صورت میانگین  اندازه

جهت  و    Shapiro-wilkبرای تعیین نرمالیتی از تست      .شد

شاخص تیمارهای  مقایسه  در  ماهی  هر  در   ازمختلف  ها 

افزار  رم( و نone-away ANOVA)  واریانس یکطرفه  آنالیز

SPSS  درصد   95اختالف در سطح اطمینان    و گردید    استفاده

(P0.05پذیرفته شد ). 

http://www.tandfonline.com/author/Zotos%2C+Anastasios
http://www.tandfonline.com/author/Zotos%2C+Anastasios
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Table 1: Analysis of parameters and mineral compounds in button mushroom compost 

Ammonia 
PPM 

Copper 
PPM 

Zinc 
PPM 

Manganese 
PPM 

Iron 
PPM 

magnesium 

(% ) 
Calcium 

(% ) 

potassium 

(% ) 
Phosphorus 

(% ) 

Total nitrogen 

(% ) 
Humidity 

(% ) 
0.05 31.7 227 35 772 0.5 2.5 1.63 0.87 1.88 71 

 

 نتايج  

گلبول شمارش  سنجش   و قرمز های  میزان  هموگلوبین   ،

 هماتوکريت 

چهار    در  قرمزهای  شمارش تعداد گلبولاز  حاصل  نتایج      

کپور از  گرمابی  ماهیخانواده  پرورشی  تأثیر  ان  تحت  که 

دکمه قارچ  مصرفی  عنوان    یاکمپوست  و به  کنترل    گروه 

گروه شاهد  کود شمیایی   گرفتهبه عنوان  از  اند  قرار  نشان 

مق به    قرمزهای  گلبولدار  افزایش  نسبت  کنترل  گروه  در 

همچنین تنها در کپور علفخوار این    گروه شاهد بوده است.  

نبوده است اختالف معنی از  حاصل  نتایج      .(P0.05)   دار 

ان  ماهیچهار خانواده از کپور  در  هموگلوبینسنجش میزان  

گرمابی   قارچ  پرورشی  مصرفی  کمپوست  تأثیر  تحت  که 

به عنوان گروه  کود شمیایی    گروه کنترل و به عنوان    یادکمه

هموگلوبین در  میزان  نشان از افزایش  اند  قرار گرفتهشاهد  

در  همچنین      گروه کنترل نسبت به گروه شاهد بوده است.

دار بوده این اختالف معنیای و سرگنده  نقره  ماهیان کپور

میزان از  حاصل  نتایج      .(P<0.05)   است  سنجش 

کپور  در  هماتوکریت  از  خانواده  پرورشی  ماهیچهار  ان 

به    یا که تحت تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمهگرمابی  

قرار  به عنوان گروه شاهد  کود شمیایی    گروه کنترل وعنوان  

هماتوکریت در گروه کنترل میزان  نشان از افزایش  اند  گرفته

است.   بوده  گروه شاهد  به  تنها  نسبت  کپور    همچنین  در 

 .(P0.05)  دار نبوده است علفخوار این اختالف معنی
 

 ، مونوسیت، نوتروفیل و ترومبوسیت لنفوسیت سنجش میزان  

چهار خانواده    در  لنفوسیت سنجش میزان  از  حاصل  نتایج      

کپور گرمابی  ماهی  از  پرورشی  کمپوست  ان  تأثیر  که تحت 

کود شمیایی    گروه کنترل وبه عنوان  یامصرفی قارچ دکمه

میزان  نشان از افزایش  اند  قرار گرفتهبه عنوان گروه شاهد  

   لنفوسیت در گروه کنترل نسبت به گروه شاهد بوده است. 

دار نبوده  همچنین تنها در کپور سرگنده این اختالف معنی

 در  مونوسیت سنجش  از  حاصل  نتایج      .(P0.05)  است 

که تحت تأثیر ان پرورشی گرمابی  ماهیچهار خانواده از کپور

دکمه قارچ  مصرفی  عنوان    یاکمپوست  و به  کنترل    گروه 

گروه شاهد  کود شمیایی   گرفتهبه عنوان  از  اند  قرار  نشان 

گروه  میزان  افزایش   به  نسبت  کنترل  گروه  در  مونوسیت 

-علف  ای و کپورهمچنین در کپور نقره  شاهد بوده است.  

معنی اختالف  این  است دار  خوار  نتایج      .(P<0.05)  بوده 

ان  ماهیچهار خانواده از کپور  در  نوتروفیلسنجش  از  حاصل  

گرمابی   قارچ  پرورشی  مصرفی  کمپوست  تأثیر  تحت  که 

به عنوان گروه  کود شمیایی    گروه کنترل و به عنوان    یادکمه

گرفتهشاهد   افزایش  اند  قرار  از  در  میزان  نشان  نوتروفیل 

داری بوده  گروه کنترل با اختالف معنیگروه شاهد نسبت به  

 در  ترومبوسیت سنجش  از  حاصل  نتایج      .(P<0.05)  است 

که تحت تأثیر ان پرورشی گرمابی  ماهیچهار خانواده از کپور

دکمه قارچ  مصرفی  عنوان    یاکمپوست  و به  کنترل    گروه 

شمیایی   شاهد  کود  گروه  عنوان  گرفتهبه  بدون اند  قرار 

با اختالف جزیی با هم برابر گزارش  داری و  اختالف معنی

 .(Table 2) گردید
 

در کلیه  رأسی  بافت  میكروسكوپی  گروه   نتايج  ماهیان 

 کنترل و شاهد 

در       کلیه  راسی  ناحیه  میکروسکوپی  مطالعات    در نتایج 

که تحت تأثیر ان پرورشی گرمابی  ماهیچهار خانواده از کپور

کود  گروه کنترل وبه عنوان    یاکمپوست مصرفی قارچ دکمه

به عنوان گروه شاهد نشان از افزایش بافت همبند شمیایی  

بینابینی در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل بوده و در گروه  

 Fig)  کنترل نمای سلولی بیشتر فضاها را در بر گرفته بود

1-4) . 
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Table 2: (Mean ± SEM) results of some blood parameters of warm water aquaculture in the tested groups 

(dissimilar letters show a significant difference (p<0.05) 

Species Group RBC HCT HB Lymphocytes Monocytes Neutrophils Thrombocytes 

Silver carp One a 0.18±1.77 a 0.87±27.44 a 0.19±12.02 a 4.88±42.33 a 0.79±2.93 a 4.84±54.41 a 2.6 ±29.71 

 Test b 0.29±1.39 a 0.84±28.48 a 0.90±11.15 b 5.63±41.06 b 0.59±2.56 b 4.48±56.48 a 4.59±28.72 

 Control c 0.54±1.98 b0.87±29.44 b0.94±12.92 a 4.58±42.63 a 0.39±2.97 c 4.04±36.21 a 2.67±29.01 

Big head One a 0.13±1.73 a 0.81±27.48 a 0.99  ±12.12 a 4.62±40.31 a 0.78±2.23 a 4.24±53.96 a 3.66±27.71 

 Test a 0.29±1.79 a 0.88±28.03 a 0.92±11.72 a 4.29±41.08 a 0.68±2.77 b 4.95±57.48 a 3.70±28.71 

 Control b 0.14±1.96 b0.81±29.48 b0.92±13.16 a 4.61±40.51 a 0.71±2.83 c 4.28±45.36 a 3.82±27.51 

Grass carp One a 0.21±1.65 a 0.13±28.40 a 0.92±12.22 a 4.22±41.03 a 0.78±2.53 a 4.64±54.49 a 3.15±28.91 

 Test a 0.19±1.66 a 0.93±28.33 a 0.94±12.79 b 4.83±40.13 a 0.92±2.56 b 4.58±57.48 a 4.86±29.56 

 Control a 0.53±1.69 
b 

0.13±29.40 
a 0.89±13.21 a 4.66±41.73 b 0.71±2.19 c 4.67±44.09 a 3.95±28.96 

Common 

carp 
One a 0.11±1.75 a 0.81±28.42 a 0.94±12.82 a 4.42±41.33 a 0.74±2.83 a 4.34±55.46 a 3.65±28.71 

 Test a 0.21±1.69 a 0.82±29.21 a 0.96±12.72 b 4.33±40.03 a 0.28±2.90 b 1.73±58.05 a 4.18±28.42 

 Control b 0.17  ±1.95 a 0.86±28.48 a 0.91±12.84 a 4.52±41.03 a 0.84±2.28 c 1.15±43.06 a 4.44±28.86 

 

  

 
Figure 1: Microscopic view of head kidney 

histological structure of silver carp, (Black stars, 

white blood cells and lymphocytes), (White stars, 

red blood cells) (S, connective tissue view), 

(H&E, x2900). 

 

 
Figure 2: Microscopic view of head kidney 

histological structure of big head, (Black stars, 

white blood cells and lymphocytes), (White stars, 

red blood cells) (S, connective tissue view), 

(H&E, x2900). 
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Figure 3: Microscopic view of head kidney 

histological structure of grass carp, (Black stars, 

white blood cells and lymphocytes), (White stars, 

red blood cells) (S, connective tissue view), 

(H&E, x2900). 
 

 

  

Figure 4: Microscopic view of head kidney 
histological structure of grass carp, (Black stars, 
white blood cells and lymphocytes), (White stars, 

red blood cells) (S, connective tissue view), 
(H&E, x2900). 

کود شمیایی    یمربوط به ماهی دریافت کننده  A  ویراتص    

کننده  B  تصاویر  و دریافت  ماهی  به  کمپوست    یمربوط 

دکمه قارچ  میمصرفی  )حرف  ای  دهنده  Sباشد    ی نشان 

  های سفید و گلبول  یبافت بینابینی، ستاره سیاه نشان دهنده

قرمز  گلبول  یها و ستاره سفید نشان دهندهلنفوسیت  های 

 باشد(. می

 

 بحث 

بافت راسی کلیه و  اخیر که بر روی    یمطالعه  بر اساس    

درفاکتور  برخی خونی  کپور  های  از  خانواده  ان  ماهیچهار 

گرمابی   پذیرفت  پرورشی  کمپوست  انجام  تأثیر  تحت  که 

ارگانیک  یامصرفی قارچ دکمه کود    و  به عنوان یک ماده 

عدم جهت بهبود و  تغییراتی در    قرار گرفته بودند  شمیایی

شناسی  بافت تغذیه با عوامل فوق در    یدر طی دورهبهبود  

محققین علم     خون ماهیان اتفاق افتاد.قسمت راسی کلیه و  

که   باورند  این  بر  آبزیان  ترکیب  تغذیه  و  نسبت  در  تغییر 

خونی  سلول نظر  های  نشان  مورد  است  ممکن  ماهی  در 

زندگی موجود مثل تغییر در دهنده ایجاد تغییراتی در محیط  

تغذیه، اکسیژن دریافتی، وجود یک بیماری و یا قرار گرفتن  

 ( باشد  شمیایی  مواد  معرض   Kavitha et al. 2010در 

Sirvastava and Choudhary, 2010  .)   از اطالع  دانش 

تغییرات فیزیولوژیکی و هماتولوژیکی خون ماهیان   میزان 

-شخیص، تعیین و پیشکاربردی جهت ت  ایتواند وسیلهمی

 Davis et)  باشدتغییرات زیستی جدید  بینی سطح تهدید  

al. 2008.)      این بر  محققین  کلی  طور  که باورند  به 

های مختلف با  فاکتورهای خونی و سرمی ماهیان در گونه

با    یکدیگر مستقیم  غیر  و  مستقیم  ارتباط  و  داشته  تفاوت 

تغذیه محیطی،  و  شرایط  سن  معرض ای،  در  گرفتن  قرار 

 Gabriel et al. 2009; Abdel-hameid)  دندارها  آالینده

تغییرات پارامترهای خونی اغلب به تغییرات  زیرا    .  (1994

که   مواقعیدر    یعنی  محیطی وابسته هستند  فیزیولوژیکی و

معرض   در  تغذیهماهیان  جدیدشرایط  گیرند، میقرار    ای 

آن خون  بیوشمیایی  و  فیزیولوژیکی  پارامترهای  ها برخی 
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کرد.تغییر   تعداد  از  حاصل  نتایج      خواهد  شمارش 

 در  هماتوکریتمیزان    هموگلوبین و  میزان    ،قرمزهای  گلبول

که تحت تأثیر ان پرورشی گرمابی  ماهیچهار خانواده از کپور

  کود شمیایی قرار گرفته   و   ی اکمپوست مصرفی قارچ دکمه

در گروه کنترل بهبود و افزایش مقادیر فوق  نشان از  بودند  

همچنین در کپورماهیان      نسبت به گروه شاهد بوده است.

دار  هموگلوبین معنیمیزان  ای و سرگنده این افزایش در  نقره

تنها در کپور علفخوار این اختالف در   بوده در صورتی که

میزان   گردیدمعنی   هماتوکریتسنجش  گزارش  بر      .دار 

پارامترهای  سنجش    ،اساس نظریه محققین علم تغذیه آبریان

فیزیولوژیک  منعکس  یخون فرایندهای  بدن   کننده  در  که 

و ابزار مناسبی جهت ارزیابی وضعیت  افتد  میاتفاق    ماهی

می تغذیهزیرا    باشدآن  شرایط  پرورشی  مزارع  و در  ای 

های طور معمول از طریق انجام آزمایشه  سالمت جانوران ب

در مانند شمارش سلولی    یهای خون و با توجه به شاخص

 Mekkawy)  گیردسطحی باال و دقیق مورد بررسی قرار می

et al. 2011; Hedayati et al. 2010)  .   نتایج آزمایش  Shah 

منبع  قسمتی تا تمام  جایگزینی    با  ۲004ر سال  د  Altindagو  

بهبود وضعیت فاکتورهای خونی    ،غذایی با ورمی کمپوست 

میزان   بهبود  قرمز وهای  شمارش تعداد گلبولمثل افزایش  

نسبت به گروه شاهد در تیالپیای   هموگلوبین و هماتوکریت 

کرنیل   گزارش  به  همچنین    د.  دنرا  که  دیگری  پژوهش 

قزل جیره  در  سویا  و  ماهی  روغن  اثر  رنگین  آالیمقایسه 

راندمان  و   ها شاخصانجام پذیرفت نشان از افزایش کمان 

گزارش این جیره نسبت به گروه شاهد  آن تحت تأثیر  خونی  

که از نتایج    طوری  همان    (.Mekkawy et al. 2011گردید )

در گروه    RBCمیزان  شمارش    توان دریافت میمطالعه اخیر  

کود    یهکنندنسبت به گروه دریافت کمپوست  تغذیه شده با  

غلب در  ای مناسب اتغذیهپاسخ      شیمیایی بهبود یافته بود.

سلول کارآمد  میعملکرد  نمایان  خونی  زیرا    شودهای 

در  های خونی جزء ضروری ایمنی ذاتی و اختصاصی  سلول

که    ایتغذیهمطالعات  شده و در بسیاری از  محسوب  ماهی  

های  تعداد کل گلبولافزودنی جیره مد نظر بوده است  اثرات  

خون و  قرمز  هموگلوبین  میزان  هماتوکریت    ،  به  درصد 

  . شاخص در محیط مورد بررسی قرار گرفته است یک  عنوان  

های مختلف  بر اساس تحقیقات انجام گرفته بر روی گونه

استرس برای  خونی  شاخص  محیطی  بهترین  زیست  های 

 Banaee  et)  ن خون ماهیان تشخیص داده شدهموگلوبی

al. 2011; Banaee et al. 2008)  .    حاضر افزایش در تحقیق

چشم و  توجه  و  قابل  هموگلوبین  میزان  در  گیری 

قرار گرفته  کمپوست  هماتوکریت در ماهیانی که در معرض  

که  نسبت   گروهی  معرض  به  گرفته  کود شمیایی  در  قرار 

ای که به منظور بررسی  مطالعهدر    دیده شده است.  بودند  

اتیلن تترا  دیاثر  افزودنی  استیک  اسید  آمین  عنوان  بر  به 

انجام   رنگین کمان جوانآالیهای خونی ماهی قزلشاخص

از   حاکی  نتایج  و  میزان  کاهش  گرفت  هموگلوبین 

کود  هماتوکریت   تاثیر  مانند  مشابهی  نتایج  که  است  بوده 

 . (Davis et al. 2008)  شاهد داشته است شیمیایی بر گروه  

به کاهش میزان هماتوکریت در ماهیان دریافت -با توجه 

می  یکننده شیمیایی  آلودگی  کود  افزایش  از  حاکی  تواند 

در مطالعه تغییرات احتمالی در این دسته از ماهیان باشد زیرا  

  Salmo trutta caspiusمترهای هماتولوژیکی در ماهیان  پارا

کاهش هماتوکریت خون   که با کلرید جیوه تیمار شده بودند

اختالل در سنتز هموگلوبین  دلیل  ه  این اثر ب    گردید.گزارش  

و   آنمی  به  منجر  آالینده  اثرات  علت  نتیجهبه  کاهش   در 

 .Kavitha et al) فاکتورهای مرتبط به همراه خواهد داشت 

2010; Oner et al.  2008).      از جمله فاکتورهای پرداخته

تحقیق   در  گلبولاندازه  حاضرشده  شمارش  و  های  گیری 

سفید در چهار خانواده از کپورماهیان گرمابی پرورشی بوده  

ها مبارزه با عفونت،  زیرا عملکرد اصلی این سلول  است.  

  های ایمنی عوامل خارجی، پاسخدفاع از بدن در برابر نفوذ  

مانند دریافت  ماهی  جدید  و نقش مهمی در ارزیابی وضعیت  

نتایج     . داردجدید  ای  یا یک افزودنی تغذیهغذایی  یک جیره  

وضعیت    یمطالعهبه  مربوط   تخریب  از  حاکی  اخیر 

ماهی کپور   های سفید درتعداد گلبول   به  مرتبطفاکتورهای  

با    د شمیایی تغذیه شده بودندای در  گروهی که با کو نقره

گروهنسبت   از  بودکمتر  دیگر    کپوردر  همچنین      .های 

گروهدر    سرگنده نامحسوسی  هاتمامی  مشاهده    تفاوت 
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کپور علفگردید   و  معمولی  کپور  در  تعداد  اما  این خوار 

دو  نسبت به  کود شمیایی    یدریافت کنندهدر گروه    هاسلول

چشم کاهش  دیگر  موید گروه  این  که  داد  نشان  را  گیری 

این     .است   بوده  میایییتوسط کود شنسبی  ایجاد آلودگی  

-کاهش ممکن است ناشی از بروز اختالل در روند خون

ایمنی  سیستم  تضعیف  یا  کاهش  آن  دنبال  به  و  سازی 

باشددر  غیراختصاصی    ;Nelson and Cox 2002)  ماهی 

Van 2003)  .    در  های  گلبولاجزای  کاهش  زیرا سفید 

های خونی ماهی  نون بر روی شاخصیی اثر سم دیازمطالعه

گزارش    نیز    (Acipenser stellatus)  خاویاری ازون برون

لکوسیت نوتروفیل  .  گردید اولیه  ها  کننده  فاگوسیتوز  های 

به استرس التهاب و عفونت    محیطی،  هستند که در پاسخ 

میتکثیر   نوتروفیل    .کنندپیدا  تعداد  در  در خون   هاتغییر 

 Thrall 2004)  باشدمیآسیب بافتی در ماهی    یدهندهنشان

Davis et al. 2008 Murugesan et al. 2013)  .    در تایید

در که  آبزی  بر روی  اخیر در تحقیقات انجام گرفته    ینتیجه

کاهش  های شیمیایی متعدد قرار گرفته بود  الیندهآ  معرض

معن،  هالنفوسیت  نوتروفیلیافزایش  کاهش    هادار  و 

مونوسیت میزان  در   گردیدگزارش  خون    نامحسوس 

(Osman et al. 2009; Saha and Kaviraj 2009).      در

از    یمطالعه خانواده  چهار  هر  در  مشترکی  نتایج  اخیر 

میکروگراف در  گرمابی  پرورشی  های  کپورماهیان 

میکروسکوپ نوری بافت راسی کلیه در تیمار تغذیه شده  

که در این گروه میزان   طوریه  ب    با کمپوست مشاهده شد.

ای دیگر کاهش  های تغذیهبافت همبند در مقایسه با گروه

های مختلف اجدادی خون ولی از ردهیافته و بیشتر نمای سل 

کود شیمیایی    یدریافت کنندهاما در گروه    رسید.  به نظر می

های خونی بر مقدار آن  نسبت به سلول  بینابینیهمبند  بافت  

با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی رأس   افزوده شده بود.  

سوخت (  punctatus  Channa)  کلیه با  شده  های  تیمار 

توسط   همکاران  Kakkarفسیلی  سال    و  بیان    ۲011در 

بر   افزایش تراکم مراکز مالنوماکروفاژیعالوه بر گردید که 

که   شده  افزوده  نیز  بینابینی  همبند  بافت  بر مقدار  داللت 

در پاسخ به  کافی  ای  اختالالت متابولیسمی و فقدان تغذیه

  ی ( در مطالعه۲008)  Capkinو    Altinok  .  ها داردآالینده

قزال کلیه  راسی  قسمت  رنگینهیستوپاتولوژی  کمان آالی 

افزایش   که  نمودند  گزارش  آندوسولفان  با  شده  تیمار 

مراکز  غلظت  تعداد  افزایش  باعث  کشنده  تحت  های 

سازی و افزایش مالنوماکروفاژی همراه با کاهش مراکز خون

ده که به  حجم بافت همبند بینابینی در قسمت رأسی کلیه ش

جهت   ماکروفاژها  افزایش  و  ایمنی  سیستم  تحریک  دلیل 

در بسیاری      (.Soma 2014)  باشدهضم و حذف سموم می

راسی   قسمت  هیستومورفولوژی  با  رابطه  در  گزارشات  از 

کلیه افزایش بافت همبند بینابینی نسبت به ساختار سلولی  

ایمنی   سیستم  و  فیزیولوژی  در  تغییر  از  حاکی  ماهیان  در 

میخ خود  که  است  شده  بیان  بون  در ه  تواند  تغییر  دلیل 

آالینده دما،  تغذیه، شوری،  مثل  یا یک محیط جانور  و  ها 

با توجه به نتایج تحقیق    (.  Davis et al. 2008)  اشدب بیماری  

توان گفت کود  حاضر و نتایج مطالعات صورت گرفته می

ماهیان نوعی  شیمیایی نسبت به تغذیه دریافتی دیگر توسط 

کمپوست   ارجحیت  موید  این  که  شده  محسوب  آالینده 

دکمه قارچ  میمصرفی  شیمیایی  کود  به  نسبت    باشد.ای 

کمپوست  توان  حاصل از این تحقیق نشان داد که مینتایج  

کودهای شیمیایی رایج در  را به جای    یامصرفی قارچ دکمه

شیالت جیره    صنعت  پرورشی  در  گرمابی  کپورماهیان 

 . زین کردجایگ
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 تشكر و قدردانی

شرکت پرورش     گزارخدمت کش و  دانند تا نهایت تشکر خود را از کارکنان زحمت نویسندگان این مقاله بر خود واجب می    

شان در طی مدت زمان اجرای این پروژه اعالن دریغبه خاطر صبر، حوصله و زحمات بی  ماهیان گرمابی شهید احمدیان خرمشهر

و در محیط فیلدی به انجام تحقیق مورد نظر بپردازد   در مزرعه پرورشیبر آن بود تا  تحقیق  مجری  که    جایی  از آن    دارند.

  .نمایددار محترم به خاطر همکاری صمیمانه سپاسگزاری میصمیمانه از مزرعه
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Abstract 
    In this study the effect of button mushroom compost and chemical fertilizer on head kidney and some blood 

biochemical parameters in warm water aquaculture were examined. Fishes after transferring to six hemispherical 

pools for two months, received button mushroom compost and chemical fertilizer. In each group, 20 healthy fish 

with similar biometric characteristics were taken. After performing routine laboratory procedures, counting of red 

blood cells, differential white blood cell count with using the hemocytometer, hematocrit percentage using 

microhematocrit method and hemoglobin measurements were performed using standard hemoglobin cyanometric 

method. Specimens with a maximum thickness of 5 mm were also taken from the apical regions of the kidney. 

Following fixation in bouin's solution, the usual method of preparing sections of the tissue including dehydration 

with ethanol increase series, clearing with xylene and impregnation to paraffin was performed. Finally, samples 

were blocked in paraffin molds and then sections with thickness of 4μm - 6μm were cut using Leica semi-digital 

microtome and stained with hematoxylin-eosin. Then micrographs were studied as histomorphology method using 

Olympus's optical microscope equipped with Dinolite camera and a computer equipped with dinocapture software. 

Results showed that in four species of carp, only in Ctenopharyngodon idella, there was no significant difference 

between red blood cell count (p0.05). There was also a significant difference in hemoglobin levels in 

Hypophthalmichthys molitrix and Hypophthalmichthys nobilis and only in Ctenopharyngodon idella the difference 

between hematocrit percentage was not significant (p0.05). The results of microscopic studies of the head kidney 

showed an increase in interstitial connective tissue in control group compared to the treatment group, and in the 

control group, most of the space was occupied by cells. According to the recent findings, it can be concluded that 

button mushroom compost can be used as a suitable substitute for chemical fertilizers in warm water aquaculture.  
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