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چکیده
این تحقیق با  23قطعه فیل ماهی پرورشی ( 8هر و  38ماده) ،که در استخرهای ماسسۀ تحقیقات بینالمللی تاسماهیا دریای خزر
پرورش یافته بودهد ،به مدت  1سال اهجام شد .هموههبرداری و سنج پارامترهای خووهی در  32تکورار و در مراحول مختلو رسویدگی
جنسی اهجام شد .هتایج هشا داد که درصد هماتوکریت ( ،)PVCبلظت هموگلوبین ( )Hbو تعداد کل یاختههای قرمز ( )RBCخو فیول
ماهی هر بی اآ ماده بود و در هر دو جن با افزای رسیدگی جنسی ،به ویژه در مرحلۀ چهارم ،افزای یافتنود .میواهیین حجوم یاختوۀ
قرمز ( )MCVو میاهیین هموگلوبین یاختۀ قرمز ( )MCHخو فیل ماهی هر فاقد اختالف معنادار با ماهی ماده بود ،ولوی میواهیین درصود
بلظت هموگلوبین یاختۀ قرمز ( )MCHCدر دو جن با یکدییر اختالف معنادار داشت .تعداد کل یاختههای سوفید ( )WBCخوو فیول
ماهی هر به طور معناداری کمتر اآ ماهی ماده بود .این شاخ در مراحل مختل رسیدگی جنسی ماهیا هور و مواده اخوتالف معنواداری
هداشت .در هر دو جن

هر و ماده ،بیشترین میاهیین درصد یاختههای سفید خو را به ترتی

و موهوسیت تشکیل میدادهد .در این پژوه

یاختههای لنفوسیت ،هوتروفیل ،ائوآینوفیول

هیچ یاختۀ باآوفیلی مشاهده هشد .هتایج هشا داد که دامنۀ پروفایل فاکتورهوای خووهی فیول

ماهی پرورشی در محدودۀ سایر تاسماهیا بود و بیشتر پارامترهای خوهی فاکتورهای وابسته به جنسیت (هر یا ماده) بودهد و کمتور تحوت
تأثیر مراحل رسیدگی جنسی قرار داشتند.
واژگان کلیدی :پروفایل سیتولوژی ،جنسیت ،شاخ


هویسندۀ مسئول:
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بود .بنابراین ،مقادیر طبیعی فاکتورهوای خووهی بورای

 .2مقدمه
فیول موواهی ( )Huso husoیکووی اآ گوهووههووای مهووم
تجاری ماهیا خاویاری دریای خوزر و گوهوۀ اصولی
پرورشی تاسماهیا در هقاط مختل

هویمکورۀ شومالی

جها است که جمعیت اهها هماهند سوایر گوهوههوای
ماهیا خاویاری به دالیل مختلو
(الودگی ،تخری

آیسوتی و اهسواهی

آیستیاه طبیعوی ،صوید بویرویوه و

بیره) بهشدت در حال کواه

اسوت (.)FAO, 2010

مطالعه در آمینۀ پارامترهوای خووهی ماهیوا بوه طوور
عملی اآ دهۀ  3183میالدی اباآ شد و اولین کارهای
تخصصی در این خصوص عمودتا روی کپوورماهیوا
( )Cyprinidaeو قووزلاالی رهیووینکمووا (mykiss
 )Oncorhynchusصورت پییرفت ( Kazemi et al.,

 .)2010در دو ده وۀ گیشووته پووژوه هووای متنوووع و
گستردۀ خو شناسی در آمینه هوای مختلو

خوو اآ

جمله اثر سن و مراحل رسویدگی جنسوی و جنسویت
(2001

al.,

et

،Bahmani,

Youneszadeh

Fashalemi et al., 2007ب Bahmani et al., 2007ب
 ،)Falahatkar, et al., 2002هووع گوهوه ( Zexia, et

هر گروه اآ ماهیا در یك محیط ممکون اسوت بورای
گوروه دییوور بیرطبیعووی باشوود .تذییوورات پارامترهووای
خوهی ،در واقع پاسخ یك گوهوۀ مشوخ

مواهی بوه

تذییرات محیط آیست خود در ا آما خاص اسوت.
ویژگی های فیزیولوژیوك خوو ماهیوا بوا تذییورات
محیطی ،اختالف گوههای ،فنو هموههبرداری ،مرحلوۀ
رشود و هموو ،اهوداآۀ هموهوههوا ( Bani and Haghi

 ،)Vayghan, 2011شوورایط محیطووی و پرورشووی،
استرس هاشی اآ صید و هموههبورداری ،رژیوم بویایی،
سن ،مرحلۀ تولید مثلوی ،جنسویت ،توراکم و اکسویژ
محلول ( )Hoseinifar et al., 2011بوه اسواهی تذییور
میکنند و در مقدار دادههای هماتولوژی توأثیر دارهود.
ایوون تحقیووق بووه منظووور ایجوواد باهووك اطالعوواتی
خو شناسی و هیوز تعیوین دامنوۀ طبیعوی پارامترهوای
خوهی جنسیتهای هر و ماده فیل ماهی پرورشوی ،در
مراحل مختل

رسیدگی جنسی ،اهجام شد.

 .1مواد و روش کار
عملیات اجرایی این پژوه

به مدت  1سال (-3187

al., 2007; Ajani, 2008; Kori-Siakpere et al.,
 )2005; Rough et al., 2005و محیطهای پرورشی و

 )3113در بخ های فیزیولوژی و بیوشیمی و تکثیور

طبیعووی (Pourgholam, et al., 1996ب Yousefi

و پرورش ماسسۀ تحقیقوات بوینالمللوی تاسوماهیا

Jourdehi, 2006; Bahmani et al., 2001; Borges
;et al., 2004; Tavares and Moraes, 2007
;Shigdar et al., 2007; Jamalzadeh et al., 2008
 )Kazemi et al., 2012در گوهووههووای مختلوو

دریای خزر به اهجام رسید .ایون تحقیوق بوا  23قطعوه
خاکی ماسسه ( 38قطعه ماده و  8قطعه هر به ترتیو

پژوه های خو شناسی ماهیا میتواهود پاسوخیوی

کیلوگرم و میاهیین طوول کول اولیوۀ  331/78±8/7و

فیوول موواهی (  8سووال) پوورورشیافتووه در اسووتخرهای

تاسوووماهیا اهجوووام گرفوووت .یافتوووههوووای منوووتج اآ

با میاهیین وآ کل اولیۀ  38/32±7/2و 23/28±5/33

بسیاری اآ ابهامات در آمینۀ سالمت ،مراحل آهودگی،

 353/58±33/1ساهتیمتر) اهجام شد .ماهیهوا پو

گلههای مولود مناسو

و مراحول مختلو

رسویدگی

جنسوی اههوا باشود ( .)Kazemi et al., 2010ماهیوا
بووهشوودت بووه محوویط خووود وابسووتهاهوود و در هتیجووه
فیزیولوژی بد اهها تحت تأثیر شرایط محیطی خواهد

اآ

تعیین جنسیت و مراحل رسویدگی جنسوی ،اآ طریوق
بیوپسی ،بوه  1حوضوچۀ بتنوی دوار سرپوشویده (هور
حوضچه حاوی  8ماهی) ،به قطر  3و ارتفاع  3/5متر،
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مجهز به سیستم هوادهی و برخوردار اآ اب رودخاهوۀ

هموهه در دو حجره محاسبه شد .رقت اهجامشده برای

سفیدرود و چاه اهتقال یافتند .شرایط آیستی (اکسویژ

یاخته های قرمز خو  3:233و برای یاختههای سوفید

محلول ،دما و  pHاب) در دورۀ اآمای
ماهیا یکسا و به ترتی

بورای هموۀ

 8/33±3/15میلوی گورم در

لیتر 37/53±3/21 ،درجۀ سواهتی گوراد و 7/85±3/32

بود .مقدار بیا (ساخت ماسسه با ترکیو

شویمیاییب

خو  3:23بود .یاختههای قرمز با لنز  33و یاختههای
سفید بوا لنوز  23میکروسوکوپ هووری هیکوو مودل
 E600شمارش شدهد.
درصد هماتوکریت خو ) )PVCبا اسوتفاده اآ

 33-18درصوود پووروتئین 35-31 ،درصوود چربووی و

سوواهتریفیوژ میکروهماتوکریووت (موودل

 23-31/5میوواژول بوور کیلوووگرم اهوورژی) طووی دورۀ

 .Tuttlingenشرکت  Hettichالموا ) بوا سورعت 33

بین  1-2درصد آیتوده در هور وا تعیوین و

هوزار دور در دقیقوه بوه مودت  7دقیقوه ( Houston,

هر  8ماه یك بار محاسبه شد و طی  23سواعت در 2

 )1990محاسبه شد سوپ  ،اآ خوطکو

مخصووص

هوبت به صورت دستی به ماهیا داده شد .در ابواآ و

محاسبه استفاده شد .مقودار هموگلووبین ( )Hbخوو

اآمای

پایا اآمای

D-78532

و هر  8ماه یك بوار ،بوه منظوور کنتورل

هیووز بووه روش کالریمتریووك سوویاهو هموگلوووبین و بوه

مراحل رسیدگی جنسی گناد فیل ماهیا مورد بررسی،

وسیلۀ محلول معرف در طوول مووج  533هواهومتر بوا

اآ طریووق بیوپسووی و الپاراسووکوپی (شوورکت ،Stema

دسووتیاه اسووپکتروفتومتر (موودل ،8535 – UV/VIS

مووودل  M-CAM1700و تلسوووکوپ  13درجوووه3 ،

شرکت  ،Jenwayاهیلی ) و با استفاده اآ کیت پارس

میلیمتری ،به طول  37/5ساهتیمتر ،منبع هووری سورد

اآمو ساخت ایورا بور حسو

گورم در دسویلیتور

هالوژ  250 Wالما ) جنسویت و مراحول رسویدگی

محاسبه شد.

جنسووی اههووا تعیووین شوود .خووو گیووری و مطالعووات

گسووترش خوووهی بوورای شوومارش افتراقووی

خو شناسی هیز در  32تکرار پیاپی به فاصلۀ هر  1ماه

یاختههای سفید خوو بوه روش دو الموی تهیوه و بوا

یك بار اهجوام شود (اآ هور مرحلوۀ جنسوی و اآ هور

گیمسای  33درصد ره امیوزی شود .بورای محاسوبۀ

جنسوویت موواده و هوور  32بووار هموهووهبوورداری شوود).

درصد فراواهوی هور گوروه اآ یاختوههوا (یاختوههوای

 5ccو اآ طریووق

موهوسوویت ،هوتروفیوول ،ائوآینوفیوول و لنفوسوویت) ،اآ

سیاهرگ دمی پشت بالۀ مخرجی اهجوام شود .در هور

خو هر ماهی دو اسالید و اآ هر اسالید  233یاختوه

مرحله مقدار  1ccخو اآ هر ماهی دریافوت و بورای

به روش آییزاگ شمارش شد (.)Gao et al., 2007

خووو گیووری بووا اسووتفاده اآ سووره

اهجام داد مطالعات بعدی به اآمایشیاه خوو شناسوی
بخ

فیزیولوژی و بیوشیمی ماسسه منتقل شد.

 .3.3روشها اررسی پارامترها خونی
شوومارش یاختووههووای قرمووز ( )RBCو سووفید خووو
( )WBCبووا اسووتفاده اآ الم هموسوویتومتر هئوبووار دو
حجرهای بر حس

میلیمتر مکعو

خوو بورای هور

بوورای محاسووبۀ شوواخ

هووای گلبووول قرمووز اآ

روابط ریاضی آیر استفاده شد (.)Stoskopf, 1993
میووواهیین حجوووم یاختوووۀ قرموووز
) Corpuscular Volumeبر حسو

Hct  10
رابطووۀ RBC

(Mean

فمتوولیتر ( )flاآ

MCV 

 ،میوواهیین هموگلوووبین

گلبول قرمز ) (Mean Corpuscular Hemoglobinبر
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Hb  10
پیکوگرم ) (pgاآ رابطوۀ RBC

MCH 

بود .در هر دو جن

و میوواهیین بلظووت هموگلوووبین گلبووولهووای قرمووز
Corpuscular

Hemoglobin
) Concentrationبووور حسووو

Hb  100
Hct

(Mean

درصووود اآ رابطوووۀ

MCHC 

به دست امد.

هوای

خو شناسی استفاده شد .همچنین ،به منظوور مقایسوۀ
دو گروه با یکدییر اآ اآموو هوای تجزیوۀ واریواه
یووكطرفووه ( )ANOVAو بوورای اآمووو تفکیکووی اآ
اآمووو جداسوواآ داهکوون و بوورای تعیووین یکنووواختی
اآ اآموو  Leveneو بورای تعیوین اخوتالف
های خووهی جنسویتهوای هور و مواده اآ

اآمو  Independent-Sample T-testاستفاده شد .بوا
هرمافزارهوای  Excel 2007و  SPSS17دادههوا اهوالیز

شووودهد .هموووۀ دادههوووا بوووه صوووورت Mean±SE

(میاهیین±خطای استاهدارد) ارائه شدهاهود .هبوود یوك
حرف مشابه روی داده های جدول هشا دهندۀ وجوود

اختالف معنادار بین اههاست (.)P<0/05

 .2نتایج
هتایج شاخ

میاهیین بلظت هموگلوبین خو در مراحل ،II

،7/32±3/21

 7/33±3/21و  7/71±3/23گرم در دسیلیتر بوود .در
هر دو جن

بلظوت هموگلووبین بوین هموۀ مراحول

رسیدگی جنسوی فاقود اخوتالف معنویدار ()P>0/05
بود ،ولی بین دو جون

هور و مواده اخوتالف معنوادار

وجود داشت (.)P<0/05
میاهیین تعداد کل یاختههوای قرموز ( )RBCدر
مراحل  III ،IIو  IVرسیدگی جنسی فیل مواهی مواده
بوووووووووه ترتیووووووووو

،773558/33±38333/21

در فیل ماهی هر بوه ترتیو

،833773/21±58113/31

 723733/21±22133/15و  828253±83133/33و
 885233/33±12333/37و 115883/15±28533/18
عدد در میلیلیتر مکعو

خوو بوود .در مواهی مواده

تعداد  RBCبین همۀ مراحول جنسوی فاقود اخوتالف
معنادار بود ( .)P>0/05همچنین ،اختالف تعوداد ایون
شاخ

خووهی بوین مراحول دوم و سووم بوا مرحلوۀ

چهارم رسیدگی جنسی مواهی هور همچنوین ،بوین دو
های خوهی فیل ماهیوا پرورشوی هور و

ماده در مراحل مختل
شاخ

ماده اختالف معنادار بود (.)P<0/05

دسیلیتر و در فیل ماهی هور بوه ترتیو

و خطای استاهدارد مربوط بوه شواخ

بین شاخ

چهارم رسیدگی جنسی همچنین ،بین دو جن

هور و

 8/73±3/23 ،8/53±3/31و  8/11±3/13گووووورم در

اآ امار توصیفی برای بیا حداقل ،حوداکثر ،میواهیین،

واریاه

بین مراحل دوم و سوم با مرحلۀ

 IIIو  IVرسیدگی جنسی فیل ماهی مواده بوه ترتیو

 .3.3آنا یزها آمار
واریاه

 27/87±3/58 ،25/21±3/73و  13/33±3/71درصوود

جنسی (جودول  )3و مقایسوۀ

همچنین ،هتایج هشا داد که میاهیین تعداد کول

هر و ماده (جدول )2

یاختووههووای سووفید ( )WBCدر مراحوول  III ،IIو IV

های خوهی در دو جن

هشا داد که میاهیین درصود هماتوکریوت ( )PVCدر
مراحل  III ،IIو  IVرسیدگی جنسی فیل مواهی مواده
بوووووووه ترتیووووووو

جن

هر و ماده معنادار بود (.)P<0/05

 21/83±3/52 ،21/32±3/28و

 28/88±3/53و در فیووول مووواهی هووور بوووه ترتیووو

رسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده بووه ترتیوو

،11573/71±3313/52

21183±3533

 13753±1733/73و در فیوول موواهی هوور بووه ترتیوو
،21833/18±2783/18

28153/57±3153/13

و
و
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 21738/83±3833/33عدد در میلیلیتر مکع

خوو

داشت.

بود .در هر دو جن  ،اختالف تعداد یاختههای سوفید

هتایج درصد افتراقی یاختههای سفید خوو هیوز

رسوویدگی جنسووی معنووادار

هشا داد که میاهیین درصد یاختۀ لنفوسیت خوو در

هور و مواده ایون

مراحل  III ،IIو  IVرسیدگی جنسی فیل مواهی مواده

بووین مراحوول مختلوو

( )P>0/05هبود ،اموا بوین دو جون

بوووووووه ترتیووووووو

اختالف معنادار بود (.)P<0/05
در خصوص حجم یاختۀ قرمز ( ،)MCVهتوایج
هشا داد که میاهیین این شواخ

خووهی در مراحول

 III ،IIو  IVرسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده بووه
 111/11±1/51 ،132/11±7/38و

ترتیووووووووووووو

 112/82±23/78و در فیوول موواهی هوور بووه ترتیوو

 131/23±33/33 ،135/11±33/53و 127/23±8/53
فمتولیتر بود .در هر دو جن

اختالف میاهیین حجوم

یاختۀ قرمز بین مراحل مختل

رسیدگی جنسی و هیز

بین ماهیا هر و ماده معنادار هبود (.)P>0/05
میاهیین هموگلووبین یاختوۀ قرموز ( )MCHدر
مراحل  III ،IIو  IVرسیدگی جنسی فیل مواهی مواده
بوووووووه ترتیووووووو

 13/72±1/73 ،88/81±2/11و

 88/12±5/33و در ماهیووووا هوووور بووووه ترتیوووو
،81/53±3/87

 82/81±3/83و در فیووول مووواهی هووور بوووه ترتیووو

 73/73±3/81 ،87/35±1/11و  78/38±2/22بووووود.
اختالف درصد یاختههای لنفوسیت خو بین مراحول
جنسوی فیول مواهی مواده معنوادار ()P>0/05

مختل

هبود ،اما بین مرحلوۀ دوم بوا مراحول سووم و چهوارم
رسیدگی جنسی فیل ماهی هر ،و هیز بین دو جن

هور

و ماده ،این اختالف معنادار بود (.)P<0/05
میاهیین درصد ائوآینوفیل خو هیز در مراحول
 III ،IIو  IVرسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده بووه
ترتیوووو

 1/83±3/78 ،8/13±3/53و  7±3/53و در

فیل ماهی هر به ترتیو

 7/37±3/83 ،32/82±3/13و

 7/15±3/53بووود .اخووتالف میوواهیین درصوود یاختووۀ
ائوآینوفیل در بین مراحل مختل

جنسی فیول مواهی

و

83/25±2/35

ماده ،و هیز بین دو جن

پیکوووگرم بووود .اخووتالف ایوون شوواخ

بووین مراحوول

بود ،اما در ماهی هر اخوتالف بوین دو مرحلوۀ جنسوی

و هیوز بوین

سوم و چهارم معنادار ( )P>0/05هبودب بین دو مرحلوۀ

مختل

81/38±1/22

 78/81±3/77 ،75/51±3/33و

رسیدگی جنسی در هر دو جون

ماهیا هر و ماده معنادار هبود (.)P>0/05
بر اسواس هتوایج ،درصود بلظوت هموگلووبین
یاخته هوای قرموز ( (MCHCدر مراحول  III ،IIو IV

رسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده بووه ترتیوو

 28/31±3/12 ،27/13±3/53و  28/21±3/18و در
فیل ماهی هر بوه ترتیو

25/58±3/82 ،27/33±3/87

خوهی بین مراحل مختل

رسیدگی جنسی هر و مواده

و  25/75±3/81درصوود بووود .درصوود ایوون شوواخ

فاقد اخوتالف معنوادار ( )P>0/05بوود ،ولوی بوین دو
جن

هر و مواده اخوتالف معنوادار ( )P<0/05وجوود

هر و ماده ،معنادار ()P>0/05

فوق و مرحلۀ دوم اختالف معنادار امواری ()P<0/05
وجود داشت.
میاهیین درصد هوتروفیول خوو در مراحول ،II
 IIIو  IVرسیدگی جنسی فیل ماهی مواده بوه ترتیو

 33/33±3/37 ،32/58±3/12و  8/31±3/38و در
فیل ماهی هر بوه ترتیو

33/78±3/53 ،38/73±1/38

و  31/31±3/83بود .اختالف میواهیین درصود یاختوۀ
هوتروفیل در مراحل مختل

رسیدگی جنسوی ماهیوا

هر و ماده معنادار ( )P>0/05هبود ،اما بین دو جن
و ماده این اختالف معنادار بود (.)P<0/05

هر

a

(pg) MCH

مونوتی( درصد)

هبود حروف مشابه روی دادههای هر شاخ

(%) MCHC

)WBC (mm3*103

خوهی در مراحل مختل

(fl) MCV

نویروفیل درصد)

82/81±3/83

13/75±1/73

28/21±3/18

88/12±5/33

(mm3*103) RBC

لیفوتی( درصد)

7±3/53

a

a

78/81±3/77

a

a

21/18±3/53

a

a

28/31±3/12

a

a

13/72±1/73

a
a

111/11±1/51

112/88±23/78

a
a

723/73±22/13
828/25±83/13

b

)( g/Hbdl

ائوزییوفیل درصد)
a

1/83±3/78

a

75/51±3/33

a

11/57±3/31

a

27/13±3/53

a

88/81±2/11

a

132/11±7/38

a

773/588±38/33

(%) PVC

a

3/13±3/81

8/31±3/38a

a

7/71±3/23

7/33±3/21

a

8/53±3/31

a

8/11±3/13

a

8/73±3/23

27/87±3/58

a

13/33±3/71

IV

21/32±3/28

II

b

28/88±3/53

a

21/83±3/52

III

III
IV

جنسی بیاهیر وجود اختالف معنادار اماری بین اههاست (.)P<0/05

a

2/83±3/22

ائوزییوفیل درصد)

(mm3*103) WBC

)% MCHC

(pg) MCH

(fl) MCV

لیفوتی( درصد)

هبود یك حروف مشابه روی دادههای هر شاخ

خوهی در دو جن

(mm3*103) RBC

نویروفیل درصد)
b

33/87±3/75

a

8/13±3/31

b

78/28±3/13

b

12/12±3/88

b

27/11±3/32

a

88/37±3/13

a

137/88±5/71

b

772/338±33/87

هر و ماده بیاهیر وجود اختالف معنادار اماری بین اههاست (.)P<0/05

)g/dl) Hb

مونوتی( درصد)
a

1/33±3/17

a

33/73±3/32

a

8/31±3/57

a

71/87±3/11

a

28/13±3/13

a

25/88±3/53

a

81/32±2/35

a

138/83±8/75

a

883/13±22/53

a
b

7/25±3/35
8/83±3/33

a
b

)% PVC

جدول  .2مقایسۀ نتایج شاخصهای خونی فیل ماهی نر و مادۀ پرورشی مورد مطالعه (میانگین )SE±در یک دورۀ  0ساله

جیسی(

a

2/71±3/33

33/33±3/37a

a

8/13±3/53

b

7/15±3/73

b

78/38±2/22

a

21/738±3/83

a

25/75±3/81

a

83/25±2/35

a

127/23±8/53

b

115/88±28/53

مراحل رتیدگ جیس

a

2/88±3/27

32/58±3/12a

7/37±3/83

73/73±3/82

28/15±3/15

25/58±3/82

81/38±1/22

131/23±33/33

885/23±12/33

a

27/88±3/53

هر

21/87±3/25

ماده

ماده

a

1/58±3/12

31/31±3/83a

a

1/18±3/53

33/78±3/53a

b

b

a

a

a

a

a

a

7/32±3/21

a

هر

a

1/53±3/72

38/73±1/38a

a

32/82±3/13

a

87/35±1/11

a

21/83±2/78

27/33±3/87a

a

81/53±3/87

a

135/11±33/53

a

833/77±58/11

a

25/21±3/73

II

جیسی(

جدول  .1مقایسۀ نتایج شاخصهای خونی فیل ماهی نر و مادۀ پرورشی مورد مطالعه (میانگین )SE±در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در یک دورۀ  0ساله
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همچنین ،میاهیین درصود موهوسویت خوو در

( ،)Ajani, 2008الی ماهیCollazos ( Tinca tinca ،

مراحل  III ،IIو  IVرسیدگی جنسی فیل مواهی مواده

 ،)et al., 1998مواهی سوفید دریوای خوزرRutilus ،

به ترتی

 2/71±3/33 ،2/88±3/27و  3/13±3/81و

،)Bani and Haghi Vayghan, 2011( frisii kutum

1/18±3/53 ،1/53±3/72

ماهی استخواهی کله مواری Gul et ( Channa argus

خووهی بوین

 ،)al., 2011گربهماهی کاهوالی Ictalurus punctatus

رسیدگی جنسی در هور دو جون  ،و

( ،)Tavares-Dias and Moraes, 2007ماهی سویامی

هیز بین ماهیا هر و ماده ،معنوادار ( )P>0/05هبوود .در

جنیندهPouralimotlagh et al., ( Betta splendens ،

این مطالعه ،خو فیل ماهیا مورد بررسی (هر و مواده

 )2012و رفتیوووورموووواهی دوجووووو

و در همۀ مراحل رسیدگی جنسی) فاقود یاختوههوای

 )Zhou et al., 2009( anguillicaudatusاآ درصود

باآوفیل بود.

و بلظت پایینتری برخوردار بود.

در فیل ماهی هر به ترتیو

و  1/58±3/12بود .اختالف این شاخ

مراحل مختل

Misgurnus

تعداد  RBCخوو فیول ماهیوا پرورشوی هیوز

 .4بحث و نتیجهگیری
مقادیر درصد هماتوکریت و بلظت هموگلوبین سورم
خو فیل ماهی پرورشوی در ایون تحقیوق بوا درصود
هماتوکریوت و بلظوت هموگلووبین خوو تاسووماهی
پوآه کوتاه جوا ( Beyea et al., 2005; Knowles et

 ،)al., 2006; Jeffrey et al., 2010تاسماهی اتالهتیك
( ،)Baker et al., 2005بچه فیل ماهی ( Ahmadifar

هسبت به تعداد این یاخته در خو تاسماهیا یادشوده
و تاسماهی ایراهی جوا ( )Acipeser persicusو فیل
ماهی جوا پرورشی بیشتر یوا هزدیوك بوه اههوا بوود
( .)Bahmani et al., 2001در حالی که ،تعوداد RBC

فیل ماهیا مورد مطالعه اآ تعداد کل یاختۀ قرمز هموۀ
ماهیا استخواهی موورد اشواره بسویار کمتور بوود .بور
اساس منابع میکور ،میاهیین درصد هماتوکریوت فیول

et al., 2011; Mohammadi Zarejabad et al.,
2010; Hoseinifar et al., 2011, Yousefi et al.,
،)2012; Hoseini and Ghelichpour, 2012

مناسووبی قوورار داشووت ،آیوورا درصوود هماتوکریووت

تاسوماهی ایراهوی وحشوی (،)Kazemi et al., 2010

مهرهدارا بسته به گوهه بسیار متذیور ( )15-33اسوت

Sarotherodon

( )Baker et al., 2005به طوری که ،در ماهیا عموما

ماهیووووا اسووووتخواهی تیالپیووووا،

 ،)Gabriel et al., 2007( melanotheronکلوه مواری

ماهیا مورد مطالعه ،با توجوه بوه گوهوه ،در محودودۀ

در محدودۀ  35 - 23درصد قرار دارد.

افریقواییKori-Siakpere ( Parachanna obscura ،

گوهههای فعالتر ،ماهند ماهیا استخواهی عوالی،

 )et al., 2005و مووواهی اسوووکار اهیشوووت قووود،

به علت هیاآ به اکسیژ بیشوتر درصود هماتوکریوت و

Firouzbakhsh et al., ( Astronotus ocellatus

بلظت هموگلوبین بیشتری هسبت به ماهیا تنبولتور،

 )2011در یك محدوده قرار داشت ،اما هسبت به هور

ماهند ماهیا خاویواری ،دارهود ( Satheeshkumar et

 5گوهووه موواهی اسووتخواهی دریووایی مووورد مطالعووه در

 ،)al., 2012aآیرا در ابل

موارد درصد هماتوکریت

سواحل جنوب شرق هنود ( Satheeshkumar et al.,

و بلظت هموگلوبین خو میتواهد بیاهیر منبع اصلی

 ،)2012a; 2011ماهیا استخواهی Rhamdia quelen

اکسیژ در پاسخ به مطالبوات سووخت و سواآ بواالتر

(Clarias gariepinus ،)Borges et al., 2004

باشد و چو ماهیا خاویاری تنبلترهد ،بنوابراین ،بوه

22

تعیین پروفایل پارامترهای سیتولوژیك خون فیل ماهی پرورشی...

اکسوویژ و ارفیووت حموول اکسوویژ کمتووری (درصوود

درصد هماتوکریت خو بچه فیل ماهی مطالعوهشودۀ

کمتور)

دییر محققا  ،بیشتر بود که بیاهیر متذیربوود درصود

هسبت به ماهیوا اسوتخواهی عوالی فعوال هیواآ دارهود

هماتوکریت با سن و اهداآۀ ماهی است ( Ziegeweid

(.)Baker et al., 2005

.)and Black, 2010

هماتوکریت و بلظت هموگلووبین بوه مراتو

محققووا هشووا دادهاهوود کووه یکووی اآ عواموول

پارامترهووای  MCH ،MCVو  MCHCعواموول

افوووزای دهنووودۀ درصووود هماتوکریوووت و بلظوووت

وابسته به تعداد  ،RBCدرصد هماتوکریوت و بلظوت

هموگلوبین و تعداد  RBCخو  ،روهد رشود گنواد در

هموگلوبین خو و تابع تذییرات اههوا هسوتند .سون،

استرس بوه ویوژه در مراحول

مراحل رسیدگی جنسی و شرایط محیطی فاکتورهوای

ماهیا  ،به علت افزای

باالتر رسیدگی جنسی است ،آیرا ایون شورایط سوب

اصلی پاسخیویی به تذییرات شاخ

اآادشد کاتکوالمینها ،تحریك و بسویج یاختوههوای

خوو در ماهیوا اهود ( Tavares-Dias and Moraes

قرمز خو اآ طحال (کوه معمووال بوا توأخیر صوورت

 .)2007کاه

 MCVمیتواهد

میگیرد) و در هتیجوه متوورمشود یاختوههوای قرموز

رشد و همو یاختههای قرمز خو را توجیه کنود ،آیورا

میشود ( )Beyea et al., 2005و طحوال یاختوههوای

 MCVبیاهیر اهوداآه و باآتواب وضوعیت طبیعوی یوا

قرمووز جدیوود را بووه داخوول خووو اآاد موویکنوود

بیرطبیعووی تقسوویمات یاختووه در چرخووۀ سوواخت

( .)Wendelaar Bonga, 1997بووا افووزای

تعووداد و

تعداد  RBCو افزای

های یاختۀ قرمز

یاختههای قرمز خو است .بنوابراین ،افوزای

MCV

حجیمترشد یاختههای قرمز ،درصود هماتوکریوت و

منوتج اآ یاختووههووای بووزرگ و بووال( قرمووز در چرخوۀ

مییابند .همۀ این

هماتوکریوت

بلظت هموگلوبین خو هیز افزای
تذییرات سب

افزای

ارفیت حمل اکسویژ محلوول

گردش خوو اسوت .همچنوین ،کواه
سب

کاه

 MCVو افزای

 MCHCمیشود که بوا

خووو در تنظوویم ذخیوورۀ تقاضووای منووابع اکسوویژ در

یافتههای ما مطابقت دارد .مقودار پارامترهوای وابسوته

شرایط استرسآا (ماهند قرارگورفتن مواهی در مراحول

به یاختههای قرمز خو فیول مواهی پرورشوی بسویار

بواالتر رسویدگی جنسوی) مویشوود ( ;Ajani, 2008

بیشتر اآ خو ماهیا استخواهی عالی بوود .گموا بور

.)Hoseini and Ghelichpour, 2012

این است که تفاوت سواختار فیزیولوژیوك حرکوت و

برخی اآ مطالعات هیز هشا دادهد که در شرایط
اسووترسآا (ماهنوود افووزای

سوووخت و سوواآ ،بووین ماهیووا خاویوواری و ماهیووا

شوووری) اآ تعووداد ،RBC

استخواهی عالی ،عامل اصلی این تفاوتها باشد ،آیورا

درصوود هماتوکریووت و بلظووت هموگلوووبین کاسووته

این پارامترهوا عوامول وابسوته بوه یاختوههوای قرموز،

میشود و این کواه

هاشوی اآ کواه

خوووو اسوووت (et al., 2010

تعوداد RBC

هماتوکریت و هموگلوبیناهد.

Mohammadi

در این بررسی ،میاهیین  WBCخو فیل ماهی

 .)Zarejabad,اهها این اختالف هتیجۀ خود را با دییور

هر به طور معناداری کمتر اآ تعداد یاختوههوای سوفید

محققا در پارامترهوای یادشوده ،اهوداآۀ بود و سون

خو فیل مواهی مواده بوود ،اموا در مراحول مختلو

ماهی (بچهماهی) مورد مطالعه بیا کردهد .در تحقیوق

رسیدگی جنسی ماهیا هر و ماده اخوتالف معنواداری

حاضر هیز درصود هماتوکریوت خوو فیول مواهی اآ

مشاهده هشد .این یافته با هتایج  Collazosو همکوارا
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در سووال  3118مطابقووت داشووت .همچنووین ،میوواهیین

لنفوسیت وابسته بوه گروهوی اآ یاختوه هوای سیسوتم

تعداد  WBCفیل مواهی پرورشوی اآ میواهیین تعوداد

اسوترسهوای طبیعوی

ایمنیاهود کوه عوامول مختلو

را به معرفی اجسام خوارجی درو

 WBCماهیا مورد اشاره در اباآ بحد ،باالتر بود .به

سریعترین واکن

هظر مویرسود ارتبواط معکوسوی بوین تعوداد  RBCو

موجود آهده ،به منظور تعدیل فشار ،اهجوام مویدهنود

 WBCوجود داشته باشود .بوه عبوارت دییور ،تعوداد

( .)Mikryakov et al., 2009این یاختههوا ،بوا تولیود

باالی  RBCهیواآ بیشوتر بوه تعوداد  WBCرا کواه

اهتوویبووادیهووای ویووژه و افووزای

مویدهود ( .)Satheeshkumar et al., 2012bتعوداد

سیستم دفاعی و ایمنی بد ماهی را در برابور شورایط

یاختههای سفید و قرمز خوو تاسوماهی اوآو بورو

هامساعد و بد محیطی ارتقا میبخشوند ( Jalali et al.,

پرورشی هیز در مراحل مختلو
فصول مختل

رسویدگی جنسوی در

ا در ماکروفاژهووا،

.)2009

فاقد اختالف معنوادار بوود ( Yousefi

 Youneszadeh Fashalemiدر مطالعووهای در

 .)Jourdehi, 2007اهها علت عمدۀ این امر را هاشی اآ

سال  2337کاه

درصد یاخته هوای لنفوسویت را در

سوویر طبیعووی سوووخت و سوواآ در مراحوول مختلوو

استرس حاد و مزمن اثباتشده میداهد و بیا میکنود

رسیدگی جنسی و یکسا داهستن هیواآ اکسویژهی طوی

که درصد یاختۀ لنفوسیت در ماهیوا هور اوآو بورو

دورۀ رسیدگی جنسی اعالم کردهد ،اما بورخالف هظور

هسبت به ماهیا ماده بیشتر است که با هتایج پوژوه

میکور ،در ماهی سفید مولد تعداد یاختههای سفید در

حاضووور مذوووایرت دارد ،اموووا  Pourali Motlaghو

اآ تخمریزی) در باالترین مقودار خوود

همکارا در سال  2332درصد یاختههای لنفوسیت را

بود ( .)Bani and Haghi Vayghan, 2011علت ایون

اعالم کردهود ،آیورا درصود

آمستا (پی
افزای

وابستهبود تعداد یاختههای سوفید خوو بوه

پارامتری وابسته به جن

یاختۀ لنفوسیت در ماهیا ماده به مرات

بیشوتر اآ هور

فعالیووتهووای تولیوود مثلووی اعووالم شوود ،آیوورا تعووداد

بود که تا حدی با هتایج تحقیوق حاضور هیوز مطابقوت

یاختههای سوفید عوالوه بور اینکوه تحوت توأثیر دموا،

داشت.

گرسنیی ،استرس و بیماری است ،بهشدت اآ چرخوۀ

در تاسماهیا یاختههای هوتروفیول بوا افوزای

تولید مثلی هیوز توأثیر مویپوییرد ( Bani and Haghi

افوزای

 )Vayghan, 2011که با هتوایج پوژوه

حاضور هیوز

مطابقت دارد.

استرس آیاد میشوهد .افزای
هوتروفیل و کاه

استرس سوب

یاختههای لنفوسیت میشود .مقدار

طبیعی یاختههوای ائوآینوفیول ،کوه عمول فاگوسویتوآ

در این مطالعه ،بین درصد یاختههوای مختلو

باکتریها را در بد بر عهده دارهد ،در ماهیا بین -2

سفید خو (به جز هوتروفیل) در جن های هر و ماده

 1درصد است کوه حوداکثر مویتواهود بوه  33درصود

اختالف معناداری وجود هداشت ،اما با افزای

مرحلۀ

مجموع یاختههوای سوفید خوو برسود ( Stoskopf,

رسوویدگی جنسووی درصوود اههووا هیووز افووزای

یافووت.

 )1993; Kazemi et al., 2010که با هتایج این تحقیق

همچنین ،در مراحل مختل

رسیدگی جنسی ،به ویژه

همخواهی دارد.

در ماهیا هر ،اختالف درصد یاختههوای سوفید خوو
بارآ بود .مطالعات مختل

هشوا داد کوه یاختوههوای

بوور اسوواس هتووایج ایوون پووژوه  ،برخووی اآ
شاخ

های خوهی فیل ماهی پرورشی ،به ویژه تعداد
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یاختووههووای قرمووز و سووفید و درصوود هماتوکریووت و
بلظت هموگلوبین ،پارامترهای وابسته بوه جنسویت و
مراحل رسیدگی جنسیاهد که مقدار اهها اآ گوهههوای
فعالتر ماهند ماهیا استخواهی و هیز ماهیا خاویواری
وحشی کمتر است .همچنین ،پروفایول دامنوۀ طبیعوی
این شاخ

های فوق در دو جنسیت هر و ماده و هیوز

در مراحل مختل

جنسی متفواوت اآ یکودییر اسوت

که میتواهد بهمنزلۀ شاخ
کار رود ،اما شاخ

مطالعات خو شناسی بوه

های یاختۀ قرمز خوو و درصود

افتراقی یاختههای سفید خو اآ پارامترهای بیروابسته
به جنسویت و توابعی اآ شورایط محیطوی و وضوعیت
فیزیولوژیکی ماهیاهد.

یقدیر و یشیر
اآ مودیریت بخو

ابووزیپووروری ماسسووۀ تحقیقووات

شوویالت ایوورا و موودیریت وقووت ماسسووۀ تحقیقووات
بینالمللی تاسماهیا دریای خزر بورای حمایوتهوای
مالی و اجرایی و اآ همۀ همکارا ماسسۀ تاسوماهیا
(به ویژه همکارا دو بخ

فیزیولوژی و بیوشویمی و

تکثیر و پرورش) برای همکاریهای صمیماههشوا در
اجرای این پژوه  ،سپاسیزاری میشود.
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