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 حذف آمونیاک نیتروزوموناس و نیتروباکتر دراثر باکتری های 

 (Huso huso)خونی و سرمی فیل ماهی  های فراسنجه و
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 چکیده
حفظ تعادل پارامترهای محیط پرورش در سالمت فیزیولوژیک و رشد ماهیان  ،در سیستم پرورش آبزیان خاویاری با تراکم باال

یدی هستند که به منظور مفخون شناسی شاخص های  فراسنجه های خاویاری از مهم ترین عوامل چالش برانگیز می باشند.
 ند.رو  فیزیولوژیک و اکولوژیک بکار میو تغییرات  ها  در پاسخ به استرس، آالینده ماهیان خاویاریارزیابی شرایط فیزیولوژیک 

ماهی   ص های خونی و سرم فیلشاخبا هدف اثر باکتریهای نیتروزوموناس و نیتروباکتر بر میزان حذف آمونیاک و  تحقیقاین 
(Huso huso)  ۱۰۰در ( ۱۰۵ ،۱۰۳ ،۱۰۱ ،۰) یکسان از هر دو باکتری تراکم هایبا تیمار چهار تصادفی با  یک طرح کامالًدر 

 ۱۲در  سانتیمتر ۵۵±۲طول  وگرم  ۸۰۰±۲۰۰با میانگین وزنی  خاویاری ماهیفیل قطعه  ۱۲۰با استفاده از سه تکرار با  میلی لیتر
در شهرستان دزفول در و نیز دو هفته سازگاری اولیه  هفته ۱۲به مدت   ماهی( ۱۰هر تکرار لیتری  ۴۰۰۰) نک فایبرگالستا

با  (≥۰۵/۰p) دار بر اساس نتایج بیشترین میزان آمونیاک در تیمار یک )شاهد( با اختالف معنی .انجام گرفتاستان خوزستان 
گیری شده در هر تیمار فاقد  میزان آمونیاک در بین ساعات اندازه .تیمارها ثبت گردید و عدم اختالف معنی دار با سایر ۳تیمار 

 بود. (≥۰۵/۰p) دار خونی فقط نوتروفیل در تیمارها دارای اختالف معنی فراسنجه های از بینبود.  (≤۰۵/۰p)اختالف معنی دار 
 ، پروتئین کل و(CPکراتین فسفاتاز ) ،ALPانسفراز )، الکالین تر(AST) آسپارتات آمینوترانسفرازسرمی خون  فراسنجه های

 (LDH) الکتیک دهیدورژنازفراسنجه  (.≤۰۵/۰p) ی نداشتدار  تیمارها با هم اختالف معنی( ALT) آالنین آمینوترانسفراز
 ی اثر مثبت برنیتروزوموناس و نیتروباکتر داراهای  باکتری .(≥۰۵/۰p) دار داشت  تیمار شاهد با سایر تیمارها اختالف معنی

 فیل ماهی خاویاری بودند.خونی های  فراسنجهحذف آمونیاک از آب محیط پرورشی و عدم اثر منفی بر شرایط فیزیولوژیک 

 
 فیل ماهی سرمی، خونی و فراسنجه های آمونیاک، ، نیتروباکتر های نیتروزوموناس وباکتری :کلیدیات لغ
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 مقدمه
ارزش ترین ماهیان جهان جمله با  ماهیان خاویاری از

گذشته در سرتاسر نیمکره شمالی  های که در زمانهستند 
به دلیل از بین رفتن  اما ،پراکنش داشتندزمین 
های حاصل  گی، تغییرات زیست محیطی و آلودها زیستگاه

 رویه کشاورزی و نفتی و صید بی ،از فاضالب های صنعتی
 ,.Mohseni et al) اند ها در معرض خطر قرار گرفته نانسا

پرورش در  روش اصلی پرورش ماهیان خاویاری،. (2006 
به دلیل شرایط کمبود  اما ،است های خاکی بوده حوضچه

آب در کشور، سیستم های بسته و گردشی از بهترین 
تولید تجاری  شوند. های تولید تجاری محسوب می روش
غذیه شامل استفاده از سطح باالیی از ت ان خاویاریماهی

چربی و گوارش  فرآیندمی باشد. در حاوی پروتئین 
اکسیدکربن به عنوان مواد زائد   آب و دی کربوهیدرات،

بازده ترکیبات  ،و در هضم پروتئین گردد می تولید
  ,.Falahatkar et al)باشد  میبویژه آمونیاک نیتروژنی 

مونیاک یکی از ضایعات نیتروژنی است که از آ. (2009
 ,.Ruyet et alشود ) تولید می آمینواسیدها کاتابولیسم

در محیط زیست آبی آمونیاک به دو شکل (. 2002
( و آمونیاک یونیزه شده NH3) آمونیاک غیریونیزه

(NH4
اثر سمی  (.Ruyet et al., 2002) وجود دارد (+

 انآبششی ماهی ءغشار آمونیاک غیر یونیزه در محیط آبی ب
 موجبافزایش آمونیاک  .(Sinha et al., 2012باشد ) می

خون و  و دربافتی و سرکوب ایمنی  نکروز کاهش رشد،
آبزیان میر باال در  مرگ و نهایتاًو سبب مسمومیت بافت 

مختلفی های  روش (.Li and Gatlin, 2006) شود می
برای از بین بردن و کاهش سطح آمونیاک در محیط های 

 یولوژیکفیلترهای ب ،. در روش بیولوژیکآبزی وجود دارد
فراوان جوامع میکروبی مرکب از  ح اتصالارائه سط با

نیتروزموناس و نیتروباکتر در استخرهای پرورش طراحی 
نیتریفیکاسیون  (.Hollocher et al., 1981اند ) شده

باشد.  شامل اکسید هوازی در تبدیل آمونیوم به نیترات می
کننده  این واکنش بوسیله دو باکتری اختصاصی اکسید

 گیرد نیوم نیتروزوموناس و نیتروباکتر صورت میآمو
(Hollocher et al., 1981.)  آمونیاک در میزان گاز

پرورش طوالنی زمان با توجه محیط آبی ماهی خاویاری 

بر شرایط  ات نامساعددر مقادیر کم نیز سبب اثر
مختلف و کاهش رشد عوارض  فیزیولوژیک طبیعی و نهایتاً

استفاده از گردد.  ولیدی میخاویار ت گوشت و و کیفیت
ها امری  شناسی در تشخیص بیماری های خون یافته

مورد  میالدی به بعد در ۸۰ هکه از دهاست غیرقابل انکار 
بطوریکه با استفاده از  ،است یافتهزیادی کاربرد آبزیان 

و مقایسه آن با بویژه در ماهیان خاویاری الگوهای خونی 
آثار توان به وجود  می تا حدودی الگوی طبیعی آن گونه

ها پی برد و راهکار مناسب برای درمان آن  بیماریبرخی 
با از سویی، تحقیق  این(Asadi et al., 2006).  یافت

 اکسید کنندههای  تراکم باکتریبررسی تاثیر هدف 
نیتروباکتر به عنوان عوامل  شامل نیتروزوموناس و آمونیوم

زان حذف میبر طبیعی موجود در محیط زیست ماهی 
 و های خونی شاخص برآنها اثر  از سوی دیگر،و آمونیاک 

 انجام شد.پرورشی فیل ماهیان  سرمی
 

 کار روشمواد و 
در مزرعه پرورش  13۹۶ سال در تابستان تحقیقاین 

 قطعه 12۰بر ماهی حنطوش زاده در شهرستان دزفول 
 ۵۵±2طول  وگرم  ۸۰۰±2۰۰با میانگین وزنی  ماهیفیل 
با  ،بودند 13۹۵ز همین مرکز که تولید سال متر اسانتی

)هر تیمار حاوی تیمار  چهاردر تصادفی  یک طرح کامالً
با و نیتروزموناس  های نیتروباکتر باکتری ماهی( حاوی 1۰

مطابق با میزان تراکم حداقل ( 1۰۵ ،1۰3 ،1۰1 ،۰)میزان 
سه تکرار صورت میلی لیتر با  1۰۰و حداکثر از باکتری در 

قبل از  و نیتروزموناس های نیتروباکتر کتریبا گرفت.
های اختصاصی  اجرای آزمایش بوسیله محیط کشت

Nitrosomonas medium and modified Stanier 

medium  محیط آب پرورش فیل ماهی در مزرعه  از
جداسازی و توسط تست های اختصاصی و بیوشیمیایی 

جهت کشت (. Peng and Zhu, 2006) تعیین گردیدند
های  ها برای افزودن به تیمارها در تراکم بوه باکتریان

های اختصاصی مایع با کشت از  مختلف از محیط کشت
نیتروباکتر با قرار دادن بر  باکتریهای نیتروزوموناس و

گراد  درجه سانتی 2۵هواده در انکوباتور دستگاه تکانه 
از با استفاده های مختلف  استفاده گردید. تعیین تراکم
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جذب توسط غلظت فارلند و نیز قرائت  ی مکها لوله
داخل ساخت ) DR 2۸۰۰دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

انجام گردید و برحسب هر تراکم در تیمار محیط  کشور(
نیتروباکتر بر  کشت حاوی باکتریهای نیتروزوموناس و

های پرورشی اضافه  های تعیین شده به تانک اساس غلظت
ستاندارد شرکت با جیره ا ماهیانتغذیه گردید. 

COPENS های مدار بسته مخصوص سیستم ،هلند 
 ترکیب شیمیاییو  متر میلی ۵/۴سایز با خاویاری  ماهیان

چربی و درصد  12، فیبردرصد  1/۶ن، پروتئی درصد ۴۶
در  غذادهی در سه نوبت گردید. انجامخاکستر درصد  ۶/1

ا توجه به بشب  12بعدازظهر و  ۴صبح،  ۸های  ساعت
 1و به صورت روزانه دما  اکسیژن ونظیر یطی شرایط مح

با دستورالعمل شرکت سازنده غذا صد وزن بدن ماهیان رد
 تانک هایآب وشیمیایی ی شرایط فیزیک .گردیدانجام 
گراد،  سانتی درجه 2۴±2دمای شامل  ،طی دوره پرورش
-pH، ۸محدوده ، گرم کربنات کلسیم میلی 1۸۰سختی

 دهیهواگرم در لیتر با  میلی ۵-۶ اکسیژن محلولو  ۸/7
پرتابل سنجشگر توسط ها  فراسنجهکلیه  .بود دائم

HQ40d مدل HACH   ساخت چین تحت لیسانس(
تعویض میزان . نوبت سنجش گردیدند 2روزانه در  آمریکا(

در  کهشد  طوری تنظیم ی پرورشیتانک هاروزانه آب 
کامل ها  تانک آببار  هر سه روز یک نگهداریطول دوره 

ها در هر تانک  عین حال میزان تراکم باکتری و درض تعوی
در صورت نیاز  وبررسی ها  روزانه تراکم باکتری) تغییر نکند

اضافه  تیمارها برحسب نوع تراکمبه ها  از ذخیره باکتری
 3های پرورشی روزانه در  (. میزان آمونیاک تانکشد می

ساعت  ۵نوبت یک ساعت قبل از غذا دهی، یک ساعت و 
طور تصادفی در نوبت صبح یا بعد از ه بز غذادهی پس ا
ساخت  Aquapaتوسط کیت اندازه گیری آمونیاک ظهر 

فنون دریایی خرمشهر و  مرکز دانش بنیان دانشگاه علوم و
 گردید دارای استاندارد کشور استرالیا اندازه گیری می

(Weon et al., 2004) .آزمایشروزه  1۰۰از دوره  پس، 
خون طور تصادفی انتخاب و ه ماهی ب ۵داد از هر تیمار تع

 انجام وسی سی  2با سرنگ ماهیان گیری از باله مخرجی 
و غیر هپارینه  های هپارینه خون در لولههای  نمونه

، (RBC) قرمز های گلبول تعداد شــمارشنگهداری شدند. 

 (، غلظــتWBC) ســفید های گلبول کل تعداد
 روش با اتوکریتهم( HcT) درصد و( Hb) هموگلوبین

 محاســبه برای Noga (2۰1۰) توســط شــده توصیه
، (MCV) گلبولی متوسط حجم شــامل خونی های اندیس
 وزن و (MCHC) گلبولی داخل هموگلوبین غلظت

 شــده ارائه روابــط از ،(MCH)گلبولی داخل هموگلوبین
. شــد استفاده (1۹۹۸) همکاران و  Lee توســط

شامل  بیوشیمیایی سرم خونهای   نجهفراسگیری  اندازه
 آالنین، (AST) آمینوترانسفراز آسپارتاتهای  آنزیم

، (ALP) ترانسفراز آلکالین،  (ALT)آمینوترانسفراز
( CP)کراتین فسفاتاز  ،((LDH الکتات دهیدروژناز
با استفاده دستگاه اتوآناالیزر  پروتئین کل 

(Eppenddrof, EPOS)  ساخت کشور آلمان، طبق
های  با استفاده از کیت ستورالعمل شرکت سازنده ود

به  هایگیری فاکتور پس از اندازه آزمایشگاهی انجام شد.
ها  بودن دادهابتدا نرمال  ،(Mean±SDصورت میانگین )

. وف بررسی شدناسمیرـ  با استفاده از آزمون کولموگروف
بین تیمارهای  در صورت نرمال بودن برای مقایسه سپس

 ANOVA) آزمون آنالیز واریانس یکطرفه آزمایشی از

One-way )۹۵طمینان در سطح ا (۰۵/۰p<)  استفاده
ا از آزمون دانکن استفاده  میانگینه شد. جهت مقایسه

با استفاده از نرم افزار  ها آماری داده آنالیز گردید.
SPSS22 .انجام شد  

 

 تایجن
های  نوبتمیانگین میزان آمونیاک در هر تیمار در 

ارائه شده است . بیشترین  1جدول شده در گیری  زهاندا
تیمار شاهد با اختالف در میزان آمونیاک 

دار با  و عدم اختالف معنی 3با تیمار (p<0.05)دار معنی
میزان آمونیاک در بین ساعات  ثبت گردید.مارها سایر تی

دار  گیری شده در هر تیمار فاقد اختالف معنی اندازه
(p>0.5)  .بود 

خونی  های فراسنجهحاصل از تجزیه و تحلیل آماری نتایج 
 های فراسنجهکلیه از بین . شده است ارائه 2 در جدول

 دار اختالف معنی داراینوتروفیل  فقطدر تیمارها  خونی
(۰۵/۰p<) دار بودند. بقیه فاقد اختالف معنی بود و 
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 ه ای در تراکم های مختلف باکتریهفت ۱۲میانگین آمونیاک تانک های پرورش فیل ماهی در دوره  :۱ جدول

Table 1: Mean of Ammonia in Tanks Huso huso breeding during 12 weeks period at different densities of bacteria. 

 تیمارهای مورد مطالعه

 آمونیاک

 )شاهد( ۱تیمار 

 بدون باکتری

 (۱۰۱)  ۲تیمار 

ml /۱۰۰ cfu 

 (۱۰۳)  ۳تیمار 

ml ۱۰۰ cfu/ 

 (۱۰۵)  ۴ارتیم

ml۱۰۰/ cfu 

 a۰7/۰±3۴/۰ a۰۶/۰±2۹/۰ b۰۶/۰±1۵/۰ a۰۵/۰±31/۰ یک ساعت قبل از غذا

 a۰۵/۰±3۶/۰ a۰7/۰±31/۰ b۰۶/۰±1۵/۰ a۰۶/۰±33/۰ یک ساعت بعد از غذا

 a۰7/۰±۴1/۰ a۰7/۰±3۵/۰ b۰۶/۰±1۶/۰ a۰۶/۰±3۶/۰ ساعت بعد از غذا ۵

 (>۰۵/۰pاست )در هر ردیف دار بین تیمارها از اختالف معنی هدهند حروف غیر مشابه نشان                  
 

 هفته ای در تراکم های مختلف باکتری ۱۲میانگین فراسنجه های خونی فیل ماهی در دوره پرورش  :۲لجدو

Table 2: Mean of Huso huso blood parameters during 12 weeks breeding in different bacterial densities. 

 ارهای مورد مطالعهتیم

 خونی فراسنجه های

 )شاهد( ۱تیمار 

 بدون باکتری

 (۱۰۱)  ۲تیمار 

ml /۱۰۰ cfu 

 (۱۰۳)  ۳تیمار 

ml ۱۰۰ cfu/ 

 (۱۰۵)  ۴تیمار

ml۱۰۰/ cfu 

 a۶۰/2±2۹ a۰7/2±۶/2۵ a ۹۶/3±۸/2۶ a۶7/1±۶/2۶ )درصد(هماتوکریت

 a۴۹/۰±3۶/۵ a۴1/۰±2۶/۵ a۸۶/۰±1۰/۵ a 32/۰±۵۸/۵ )گرم در دسی لیتر( هموگلوبین

 a2۹/33±۶۶/1۶7 a3۵/21±۸/1۶۶ a37/۹±۶/17۰ a23/3۶±2/17۵ )میلی لیتر مکعب(گلبول قرمز

 a12±۴2 a۶2/۰±۴/۴۸ a۹3/1۶±۶/3۹ a۵2/1۹±۸/۶۴ )میلی لیتر مکعب(گلبول سفید

MCV (fl) a۶1/۰±۸۰/1 a13/۰±۵۴/1 a17/۰±۴۸/1 a31/۰±۵۶/1 

MCH )پیکوگرم( a1۰/۰±33/۰ a۰2/۰±31/۰ a۰3/۰±2۸/۰ a۰۵/۰±32/۰ 

MCHC )گرم در دسی لیتر( a12/۰±۸۵/1 a1۹/۰±۰۶/2 a۰۹/۰±۹۰/1 a۰7/۰±1۰/2 

 a77/1۸±۶۶/7۹ a1۹/7±۶/77 a۴۴/1۶±73 a۰۸/۸±۴/7۸ )درصد( لنفوسیت

 ab2۸/۵±۹ ab27/2±۴/7 b 7۶/1۰±۸/1۸ a۴۴/۰±2/۴ )درصد( نوتروفیل

 a1۵/1±۶۶/۰ a3۴/1±۶/۰ a3۰/1±۸/۰ a۴۴/۰±2/۰ )درصد( مونوسیت

 a۶۸/۵±۶/1۰ a7۸/۹±۴/۸ a33/۴±۴/7 a72/۶±2/1۵ )درصد( ائوزوفیل

 .(>p ۰۵/۰است )در هر ردیف دار بین تیمارها از اختالف معنی دهنده حروف غیر مشابه نشان           

 

و متوسط غلظت ، گلبول سفید هموگلوبینمیزان میانگین 
بیشترین دارای  ۴ در تیمار (MCHCای ) هموگلوبین ذره

باالترین میزان هماتوکریت، لنفوسیت،  بودند.مقدار 
متوسط هموگلوبین و  (MCV) متوسط حجم گلبول قرمز

)شاهد( بدست آمد. در تیمار  1( در تیمار MCH) ذره ای
میزان گلبول قرمز، نوتروفیل و مونوسیت نسبت به سایر  3

ورد م در تیمارهای مورد مطالعه باالترین مقادیر بود.
مشاهده شد. ۴ها نیز بیشترین میزان در تیمار  ائوزوفیل

سرمی خون ماهیان  های فراسنجه 3جدول  در
، الکالین (AST) آسپارتات آمینوترانسفراز های فراسنجه

آالنین  و  (CPکراتین فسفاتاز ) ،(ALPترانسفراز )
دار   اختالف معنیهم  با هاتیمار( ALT) آمینوترانسفراز

 تیمار شاهد با سایر LDH فراسنجهدر  (.<۰۵/۰p) بودن
میزان . (>۰۵/۰p) دار داشت  تیمارها اختالف معنی

دار   با یکدیگر اختالف معنی نیزدر تیمارهاپروتئین کل 
 (.<۰۵/۰p) نداشتند

 
 هفته ای در تراکم های مختلف باکتری ۱۲ میانگین فراسنجه های سرمی فیل ماهی در دوره پرورش :۳ جدول

Table 3: Mean of Huso huso serum during 12 weeks breeding period at different densities of bacteria. 

 تیمارهای مورد مطالعه

 های سرمی فراسنجه

 )شاهد( ۱تیمار 

 بدون باکتری

 (۱۰۱)  ۲تیمار 

ml /۱۰۰ cfu 

 (۱۰۳)  ۳تیمار 

ml ۱۰۰ cfu/ 

 (۱۰۵)   ۴تیمار

ml۱۰۰/ cfu 

 a11/13۶±۵۸/2۹۵    a ۰7/۴1۰±۵۸ a ۸3/33±33/37۹ a 3۶/۴۰±1۶/3۹۸ (IU/L) (AST) نسفرازآسپارتات آمینوترا

 a 32/۵2±3۵/۶12    a 1۹/۶71±۴1 a ۴7/2۶±3۶/۶2۵ a 12/12±1۵/۶۴2 (IU/L) (ALT) آالنین آمینوترانسفراز

 a ۸۹/1۵7±1۸2/1۰3۴ a 27/12۸±1۵7/7۶۴ a  ۰۸/21۹±2۰2/72۰ a۸۰/22±۸3/۹۴1 (IU/L) (ALPآلکالین ترانسفراز )

 LDH)) (IU/L) b 2۹/72±17۶/۵72 a  ۵/11±3۵۸/12۵۹ a  ۰۸/23±۶۶1/17۶۰ a ۸۰/22±31۰/1۴۵۴الکتات دهیدروژناز 

 a 1۸/23±۶۶/333 a۸1/31±7۵/33۵ a۰۹/۴۶±33/3۵1 a71/۴۶±2۵/3۸۴ (IU/L) (CPکراتین فسفاتاز )

 a ۸۹/1±۰/2 a ۵۶/۶۶±۰/2 a 2۴/۴۵±۰/2 a ۴2/۴2±۰/2 (g/dl)کل پروتیئن 

 (>p ۰۵/۰است )در هر ردیف دار بین تیمارها از اختالف معنی دهنده حروف غیر مشابه نشان
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 بحث
های  بویژه سیستم متراکم و پروری  از مشکالت اساسی آبزی

های مختلف آبزی  حاصل از فعالیت ، افزایش آمونیاکبسته
 کردایجاد  تدابیری باید ،لذا و باشد در محیط پرورشی می

میزانی کمترین به در آب  حذف یاتولیدی آمونیاک  که
 Rafatnezhad et) کندنبه آبزیان وارد  یآسیببرسد که 

al., 2008) .میزان سمیت آمونیاک برای  ،کلی طور به
های آبی تحت تأثیر سن، اندازه و وضعیت    ارگانیسم

وشیمیایی ی خصوصیات فیزیک. باشد سالمتی آن گونه می
کدورت آب،  ،اکسیژن محلول ، pHقبیل کیفیت، دما، از

 و نوع و میزان گیاهان آبی، غلظت و ترکیب مواد شیمیایی
سمیت تأثیرگذار  های آزمایش    نتیجه برهمگی تراکم و 

در این تحقیق مشخص  (.Nwani et al., 2010) هستند
نیتروزوموناس و های نیتروفیکاسیون  گردید که باکتری

 1۰۰در  1۰3میزان حذف آمونیاک با تراکم  نیتروباکتر بر
با  مورد استفادههای  میلی لیتر نسبت به سایر تراکم

عین  در وداشتند کارایی  (>۰۵/۰p)داری  اختالف معنی
سرمی فیل ماهی  خونی وهای  فراسنجهحال اثر سوء بر 

بسیار مهمی  های فراسنجه ،های خونی شاخص .ندنداشت
ولوژیک ماهی هستند. جهت ارزیابی خصوصیات فیزی

تغییرات آنها به گونه ماهی، سن، دوره رسیدگی جنسی و 
 (.Rafatnezhad et al., 2008)ها بستگی دارد  بیماری

شناسی شامل گلبول قرمز  خون های فراسنجه مهمترین
(RBC( گلبول سفید ،)WBC( هماتوکریت ،)Hct ،)

(، متوسط هموگلوبین MCVمتوسط حجم گلبولی )
(، متوسط غلظت هموگلوبین گلبول ها MCHCگلبولی )

(MCHCو شمارش افتراقی گلبول )  های سفید شامل
 Bani) باشند ها می ها و مونوسیت ها، نوتروفیل لنفوسیت

and Haghi, 2011). خونی در  های فراسنجه گیری اندازه
های عفونی و  ها، بیماری تشخیص کم خونی، مسمومیت

یات فیزیولوژیک ماهی کمبود مواد غذایی، ارزیابی خصوص
همچنین ( Fazio et al., 2003) کاربردهای فراوانی دارد

تواند شاخصی از  خصوصیات هماتولوژی در ماهیان می
های  و در گونه باشدشرایط طبیعی و غیرطبیعی محیط 

مختلف ماهیان به عنوان یک شاخص مهم ماهی شناسی 
ین ب در این تحقیق (. Kumar, 2003) قرار گیردنظر  مد

خونی بجز نوتروفیل شامل  های  فراسنجهکلیه 
هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول سفید، گلبول قرمز، 

متوسط هموگلوبین (، MCV) متوسط حجم گلبول قرمز
ای  و متوسط غلظت هموگلوبین ذره( MCH) ای ذره

(MCHC مونوسیت و ائوزوفیل ،) شاهد( با  1بین تیمار(
داری مشاهده  ف معنیسایر تیمارهای مورد مطالعه اختال

های خونی در ماهیان می تواند  شاخص (.<۰۵/۰p)نشد 
متاثر از مواردی چون نوع گونه پرورشی، اندازه، سن، 

. باشدوضعیت فیزیولوژیک، شرایط محیطی و رژیم غذایی 
شانگرهای هماتوکریت، گلبول قرمز و هموگلوبین خون ن

ای ه عمومی سالمت ماهی هستند و به بیان ناهنجاری
  کنند های ایمنی کمک می حاصل از محرک

.(Ahmadifar et al., 2011)  عوامل متعددی بر
که شامل عوامل  مؤثر استفاکتورهای خونی ماهیان 

دما، های مختلف محیطی از جمله  استرس مانند محیطی
میزان  رسیدگی جنسی و ب،فاکتورهای شیمیایی آ ،شوری

 Hrubec et) باشند میسموم مختلف از قبیل آمونیاک 

al., 1997 .) در مورد تغییرات ناشی ازمطالعات زیادی 
در ماهیان  و بیوشیمیاییخونی  های فراسنجهیا اندازه  سن

کننده اثرات  های بیان که بیانگر شاخص انجام شده است
 Hrubec et) باشد می ها فراسنجهاسترس محیطی بر این 

al.,1996 .)های  ولگلب ر بیشترین میزاندر بررسی حاض
درصد و در بین تیمارها  داشت به لنفوسیت تعلق سفید

 در نوتروفیل و( ≤۰۵/۰pدار ) اختالف معنی فاقد لنفوسیت
 (>۰۵/۰p)دار   اختالف معنی 1۰۵ و 1۰3 تیمارهایبین 

های حاد باکتریایی  ها در برخی عفونت نوتروفیل نشان داد.
ییرات اما در این تحقیق تغ ،یابد میزان آنها افزایش می

از کاهش برخوردار بود و بین سایر  ۴نوترفیل در تیمار 
داری مشاهده نگردید  تیمارها نیز با شاهد اختالف معنی

مورد های  که گویای عدم اثر روند عفونت زایی باکتری
 ,.Ahmadifar et al) استفاده در تحقیق می باشد

االترین ب ۴گلبول سفید در فیل ماهیان تیمار (. 2011
های سفید یکی از  گلبول. (>۰۵/۰p)را نشان داد تعداد 

مهم دفاع غیر اختصاصی هستند که در خون،  ءاجزا
های دیگر حضور دارند و  های لنفاوی و برخی بافت   اندام

 ،باشند  بادی می  خواری و تولید آنتی   دارای فعالیت بیگانه
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حافظت از عوامل اما همیشه افزایش تعداد آنها با افزایش م
. (Knowles et al., 2006) باشد نمینی همسو عفو

های سفید در این مطالعه در نتیجه  افزایش تعداد گلبول
دلیل تحریک دستگاه ایمنی ه ب احتماالً اثر تراکم باکتری

بدین صورت است  تراکمباشد و مکانیسم عملکرد این  می
ها باند  های شبه لکتین در لوکوسیت که آنها به گیرنده

میزان . دهند کثیر ماکروفاژها را افزایش میو ت شوند می
ت ومتفا ها گونهگلبول سفید به صورت قابل توجهی بین 

 Sakomoto) یابد در پاسخ به استرس افزایش می است و

et al., 2001.) آمینوترانسفراز تآسپاراتا های آنزیم 
(AST) ترانسفراز آمینو آالنین و (ALT) های بافت در 

 کلیه، اسکلتی، های ماهیچه ب،قل کبد، نظیر مختلفی

یافت  ماهیان آبشش و قرمز های ولگلب طحال، پانکراس،
 است آنزیمی (ALP) فسفاتاز آلکالین شوند. همچنین می

در  اپیتلیوم مجاری صفراوی، سلولهای کبدی و در که
 در غالباً ها آنزیم این شود. کلیه ها یافت می مخاط روده و

 کبدی قرار سلولهای در هبویژ ها لوسل میتوکندری داخل

 نکروز یا التهاب خفیف، آسیب گونه هر ا،لذ .دارند

افزایش  و این آنزیم ها شدن موجب آزاد کبد های سلول
 ها جزء همچنین این آنزیم .گردد سطح آنها در پالسما می

های با اهمیت در بررسی وضعیت سالمتی ماهیان  آنزیم
 پالسمای در آنزیم این فعالیت سطح کاهش ا،لذ .هستند

 تواند می مطالعه این در گرفته، قرار تأثیر تحت ماهیان

 کبد بافت بویژه ماهیان فیلهای  بافت سالمتی از حاکی

 کاهش حاضر تحقیق در (Asadi et al., 2006).د باش

 کبدی های آنزیم ترشح میزان در (>۰۵/۰p) دار معنی

 د.نش فسفاتاز مشاهده آلکالین و آمینوترانسفراز آالنین

 کاهش ترانسفراز آمینو آسپاراتات آنزیم میزان در همچنین
معنی دار  آماری نظر از کاهش این که شد مشاهده نسبی
 مذکورمیزان آنزیم های  در یا عدم افزایش کاهش .نبود
شرایط مناسب  و مناسب کبد تواند دلیلی بر عملکرد می

 (. Hrubec et al., 1997; 1996) تغذیه باشد
باکتری  1۰3تراکم  ،حاضر تحقیق ری کلی ازنتیجه گی در

عالوه بر  نیتروزوموناس و نیتروباکترهای نیتروفیکاسیون 
ای از گاز آمونیاک و تقلیل آن  کاهش میزان قابل مالحظه

در حد مجاز یا کمتر در محیط آب پرورشی فیل ماهی 

تراکم فاقد اثرات منفی بر تمام  اینهمچنین  بود.
شده  گیری رمی فیل ماهی اندازهخونی و س های فراسنجه

 در طول دوره تحقیق بود.
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Abstract 

Hematological parameters are useful indicators for assessing the physiological conditions of Sturgeon 

in response to stress, pollutants and physiological and ecological changes. The aim of this study was to 

investigate the effects of nitrosomonase and nitrobacter in removing ammonia and on blood and serum 

indices of Huso huso .Four treatments were designed with densities of bacteria (0, 10
1
, 10

3
, 10

5
) in 100 

ml with three replications were performed using 120 sturgeon fish with an average weight of 200 ± 

800 g and a length of 55±2 cm in 12 fiberglass tanks (4000 liters per each 10 fish) for 12 weeks and 

two weeks of initial compatibility. Based on the results, the highest amount of ammonia was observed 

in treatment 1 (control) with significant difference (p≤0.05) with treatment 3 and no significant 

difference with other treatments. Ammonia levels were not significantly different (p≥0.05) between 

the hours measured in each treatment. Among the blood parameters, only neutrophil was significantly 

different in treatments (p≤0.05). Serum blood parameters such as aspartate aminotransferase (AST), 

alkaline transferase (ALP), keratin phosphatase (CP), total protein and alanine aminotransferase (ALT) 

were not significantly different (p≥0.05). Lactic dehydrogenase (LDH) had a significant difference 

with other treatments (p<0.05). Nitrosommunos and nitrobacter had a positive effect to remove 

ammonia from the water of the culture environment and had no negative effect on the physiological 

conditions of sturgeon (huso huso) blood parameters. 
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