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ی تاسماهیا  دریای خزر الملل بینتحقیقات  ماسسۀکه در استخرهای  ،ماده( 38هر و  8قطعه فیل ماهی پرورشی ) 23 بااین تحقیق 

تکورار و در مراحول مختلو  رسویدگی      32و سنج  پارامترهای خووهی در   برداری هموههسال اهجام شد.  1افته بودهد، به مدت پرورش ی
( خو  فیول  RBCهای قرمز ) ( و تعداد کل یاختهHb(، بلظت هموگلوبین )PVCهتایج هشا  داد که درصد هماتوکریت ) .اهجام شدجنسی 

 ۀ. میواهیین حجوم یاختو   نود چهارم، افزای  یافت مرحلۀدر  به ویژه ،جن  با افزای  رسیدگی جنسی ماهی هر بی  اآ ماده بود و در هر دو
ولوی میواهیین درصود     ،خو  فیل ماهی هر فاقد اختالف معنادار با ماهی ماده بود (MCHقرمز ) یاختۀ( و میاهیین هموگلوبین MCVقرمز )

( خوو  فیول   WBCی سوفید ) ها یاختهاختالف معنادار داشت. تعداد کل  ( در دو جن  با یکدییرMCHCقرمز ) یاختۀبلظت هموگلوبین 
 یماده بود. این شاخ  در مراحل مختل  رسیدگی جنسی ماهیا  هور و مواده اخوتالف معنوادار     ماهی معناداری کمتر اآ به طورماهی هر 

ی لنفوسیت، هوتروفیل، ائوآینوفیول  ها یاخته ی به ترتهای سفید خو  را  هداشت. در هر دو جن  هر و ماده، بیشترین میاهیین درصد یاخته
پروفایل فاکتورهوای خووهی فیول     ۀباآوفیلی مشاهده هشد. هتایج هشا  داد که دامن ۀدادهد. در این پژوه  هیچ یاخت می و موهوسیت تشکیل

( بودهد و کمتور تحوت    هر یا مادهسایر تاسماهیا  بود و بیشتر پارامترهای خوهی فاکتورهای وابسته به جنسیت ) ۀماهی پرورشی در محدود
 تأثیر مراحل رسیدگی جنسی قرار داشتند. 
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 مقدمه. 2
ی مهووم هووا ( یکووی اآ گوهووهHuso husoفیول موواهی ) 

اصولی   ۀتجاری ماهیا  خاویاری دریای خوزر و گوهو  
شومالی   ۀکور  ماهیا  در هقاط مختل  هویم پرورشی تاس

ی هوا  هماهند سوایر گوهوه   اههاجها  است که جمعیت 
ماهیا  خاویاری به دالیل مختلو  آیسوتی و اهسواهی    

رویوه و   )الودگی، تخری  آیستیاه طبیعوی، صوید بوی   
(. FAO, 2010) اسوت در حال کواه    شدت بهبیره( 

 بوه طوور  پارامترهوای خووهی ماهیوا      ۀمطالعه در آمین
و اولین کارهای  اباآ شدمیالدی  3183 ۀعملی اآ ده

ماهیوا    تخصصی در این خصوص عمودتا  روی کپوور  
(Cyprinidaeو قووزل ) کمووا  ) االی رهیووینmykiss 

Oncorhynchus( صورت پییرفت )Kazemi et al., 

ی متنوووع و هووا گیشووته پووژوه  ۀ(. در دو دهوو2010
 ی مختلو  خوو  اآ  هوا  شناسی در آمینه خو  ۀگسترد

جمله اثر سن و مراحل رسویدگی جنسوی و جنسویت    
(Bahmani, et al., 2001 ،Youneszadeh 

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

al., 2007; Ajani, 2008; Kori-Siakpere et al., 

2005; Rough et al., 2005)  ورشی و ی پرها  محیطو
 Yousefiب Pourgholam, et al., 1996طبیعووی )

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., 2012)  ی مختلوو  هووا گوهووهدر
اآ ی منوووتج هوووا تاسوووماهیا  اهجوووام گرفوووت. یافتوووه

تواهود پاسوخیوی    شناسی ماهیا  می ی خو ها پژوه 
سالمت، مراحل آهودگی،   ۀبسیاری اآ ابهامات در آمین

ی مولود مناسو  و مراحول مختلو  رسویدگی      ها گله
(. ماهیوا   Kazemi et al., 2010جنسوی اههوا باشود )   

هوود و در هتیجووه ا بووه محوویط خووود وابسووته شوودت بووه
حیطی خواهد شرایط م تأثیرفیزیولوژی بد  اهها تحت 

مقادیر طبیعی فاکتورهوای خووهی بورای     ،بود. بنابراین
هر گروه اآ ماهیا  در یك محیط ممکون اسوت بورای    
گوروه دییوور بیرطبیعووی باشوود. تذییوورات پارامترهووای  

مشوخ  مواهی بوه     ۀخوهی، در واقع پاسخ یك گوهو 
. اسوت تذییرات محیط آیست خود در ا  آما  خاص 

یوا  بوا تذییورات    ی فیزیولوژیوك خوو  ماه  ها ویژگی
 مرحلوۀ برداری،  ای، فنو  هموهه محیطی، اختالف گوهه
 Bani and Haghi) هوا  هموهوه  ۀرشود و هموو، اهوداآ   

Vayghan, 2011   ،شوورایط محیطووی و پرورشووی ،)
بورداری، رژیوم بویایی،     استرس هاشی اآ صید و هموهه

تولید مثلوی، جنسویت، توراکم و اکسویژ       مرحلۀسن، 
 بوه اسواهی تذییور    (Hoseinifar et al., 2011محلول )

. دارهود  توأثیر ی هماتولوژی ها مقدار داده درو  کنند می
منظووور ایجوواد باهووك اطالعوواتی   ه ایوون تحقیووق بوو  

طبیعوی پارامترهوای    ۀشناسی و هیوز تعیوین دامنو    خو 
در  ،ی هر و ماده فیل ماهی پرورشوی ها یتخوهی جنس

 اهجام شد.  ،مراحل مختل  رسیدگی جنسی

 ارمواد و روش ک. 1
-3187سال ) 1عملیات اجرایی این پژوه  به مدت 

ی فیزیولوژی و بیوشیمی و تکثیور  ها ( در بخ 3113
المللوی تاسوماهیا     تحقیقوات بوین   ماسسۀو پرورش 

قطعوه   23 بوا دریای خزر به اهجام رسید. ایون تحقیوق   
یافتووه در اسووتخرهای  سووال( پوورورش 8 فیوول موواهی )

ترتیو   ه هر بقطعه  8قطعه ماده و  38) ماسسهخاکی 
 28/23±33/5و  32/38±2/7 ۀبا میاهیین وآ  کل اولی

و  78/331±7/8 ۀکیلوگرم و میاهیین طوول کول اولیو   
پو  اآ   هوا  . ماهیاهجام شد( متر ساهتی 1/33±58/353

اآ طریوق   ،تعیین جنسیت و مراحل رسویدگی جنسوی  
دوار سرپوشویده )هور    بتنوی  ۀحوضوچ  1بیوپسی، بوه  

متر،  5/3و ارتفاع  3قطر به  ،(ماهی 8 حاوی هچحوض
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 ۀمجهز به سیستم هوادهی و برخوردار اآ اب رودخاهو 
سفیدرود و چاه اهتقال یافتند. شرایط آیستی )اکسویژ   

 ۀاآمای  بورای همو   ۀاب( در دور pHمحلول، دما و 
در  گورم  میلوی  33/8±15/3 به ترتی ماهیا  یکسا  و 

 85/7±32/3و  گوراد  سواهتی  درجۀ 53/37±21/3لیتر، 
با ترکیو  شویمیاییب    ماسسهد. مقدار بیا )ساخت بو
درصوود چربووی و   35-31درصوود پووروتئین،   18-33
 ۀدور طوویمیوواژول بوور کیلوووگرم اهوورژی(   5/31-23

 و ر هور وا  تعیوین  د  درصد آیتوده 1-2اآمای  بین 
 2سواعت در   23و طی  شدبار محاسبه  ماه یك 8هر 

و  دستی به ماهیا  داده شد. در ابواآ  به صورتهوبت 
منظوور کنتورل   ه بو  ،بوار  ماه یك 8پایا  اآمای  و هر 

 ،بررسیمراحل رسیدگی جنسی گناد فیل ماهیا  مورد 
، Stemaاآ طریووق بیوپسووی و الپاراسووکوپی )شوورکت 

 3درجوووه،  13تلسوووکوپ و  M-CAM1700مووودل 
سورد   ینبع هوور ، ممتر ساهتی 5/37طول ه متری، ب لییم

یدگی الما ( جنسویت و مراحول رسو    W 250هالوژ  
گیووری و مطالعووات  . خووو شوود جنسووی اههووا تعیووین

ماه  1هر  ۀتکرار پیاپی به فاصل 32ی هیز در شناس خو 
جنسوی و اآ هور    مرحلوۀ بار اهجوام شود )اآ هور     یك

بوورداری شوود(.  بووار هموهووه 32موواده و هوور  یتجنسوو
و اآ طریووق  cc5گیووری بووا اسووتفاده اآ سووره   خووو 

ر هور  . دشود مخرجی اهجوام   ۀسیاهرگ دمی پشت بال
 بورای خو  اآ هر ماهی دریافوت و   cc1مرحله مقدار 

ی شناسو  خوو  مطالعات بعدی به اآمایشیاه  داد  اهجام
 ماسسه منتقل شد.  بخ  فیزیولوژی و بیوشیمی 

   اررسی پارامترها  خونیها روش. 3.3
( و سووفید خووو  RBCی قرمووز )هووا شوومارش یاختووه

(WBC   بووا اسووتفاده اآ الم هموسوویتومتر هئوبووار دو )
متر مکعو  خوو  بورای هور      ای بر حس  میلی حجره

شده برای  . رقت اهجامشدهموهه در دو حجره محاسبه 
ی سوفید  ها و برای یاخته 3:233ی قرمز خو  ها یاخته
ی ها و یاخته 33ی قرمز با لنز ها یاخته بود. 3:23خو  

میکروسوکوپ هووری هیکوو  مودل      23سفید بوا لنوز   
E600 .شمارش شدهد 

 با اسوتفاده اآ ( (PVCت خو  درصد هماتوکری
 D-78532سوواهتریفیوژ میکروهماتوکریووت )موودل   

Tuttlingen شرکت .Hettich     33الموا ( بوا سورعت 
 ,Houstonدقیقوه )  7دور در دقیقوه بوه مودت     هوزار 

کو  مخصووص    اآ خوط  ،سوپ   ه شد( محاسب1990
( خوو   Hbمحاسبه استفاده شد. مقودار هموگلووبین )  

ه هو هموگلوووبین و بووهیووز بووه روش کالریمتریووك سوویا
هواهومتر بوا    533محلول معرف در طوول مووج    ۀوسیل

، UV/VIS – 8535دسووتیاه اسووپکتروفتومتر )موودل   
، اهیلی ( و با استفاده اآ کیت پارس Jenwayشرکت 

لیتور   اآمو  ساخت ایورا  بور حسو  گورم در دسوی     
 د.شمحاسبه 

شوومارش افتراقووی   بوورایگسووترش خوووهی  
و الموی تهیوه و بوا    ی سفید خوو  بوه روش د  ها یاخته

 ۀامیوزی شود. بورای محاسوب     درصد ره  33گیمسای 
ی هوا  )یاختوه  هوا  درصد فراواهوی هور گوروه اآ یاختوه    
لنفوسوویت(، اآ  و موهوسوویت، هوتروفیوول، ائوآینوفیوول

یاختوه   233خو  هر ماهی دو اسالید و اآ هر اسالید 
 (.Gao et al., 2007به روش آییزاگ شمارش شد )

ی گلبووول قرمووز اآ هووا شوواخ  ۀبوورای محاسووب
 (.Stoskopf, 1993) شدروابط ریاضی آیر استفاده 
 Mean)قرموووز  یاختوووۀمیووواهیین حجوووم  

Corpuscular Volume)   ( بر حسو  فمتوولیترfl اآ )

RBC ۀرابطوو

Hct
MCV

10


میوواهیین هموگلوووبین  ، 
بر  (Mean Corpuscular Hemoglobin) گلبول قرمز

 372 تا 353، از صفحة 2331، پاییز 3، شمارة 66، مجلة منابع طبیعی ایران، دورة نشریة شیالت
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RBC ۀاآ رابطو  (pg) حس  پیکوگرم

Hb
MCH

10


 
 ی قرمووزهووا  گلبووول و میوواهیین بلظووت هموگلوووبین 

(Mean Corpuscular Hemoglobin 

Concentration)   ۀبووور حسووو  درصووود اآ رابطووو 

Hct

Hb
MCHC

100


 .به دست امد 

 آنا یزها  آمار . 3.3
اآ امار توصیفی برای بیا  حداقل، حوداکثر، میواهیین،   

ی هوا  ربوط بوه شواخ   خطای استاهدارد م و واریاه 
 ۀمقایسو  به منظوور  ،. همچنینشدی استفاده شناس خو 

واریواه    ۀی تجزیو هوا  دو گروه با یکدییر اآ اآموو  
اآمووو  تفکیکووی اآ  بوورای( و ANOVAطرفووه ) یووك

اآمووو  جداسوواآ داهکوون و بوورای تعیووین یکنووواختی  
و بورای تعیوین اخوتالف     Leveneواریاه  اآ اآموو   

ی هور و مواده اآ   هوا  یتی خووهی جنسو  ها بین شاخ 
 بوا  .شداستفاده  Independent-Sample T-testاآمو  

اهوالیز   هوا  داده SPSS17و   Excel 2007افزارهوای  هرم
 SE±Mean بوووه صوووورت هوووا داده ۀ. هموووهدشووود

یوك   هبوود اهود.   شده ارائهخطای استاهدارد( ±)میاهیین
وجوود   ۀدهند ی جدول هشا ها حرف مشابه روی داده
 (.P<0/05اههاست ) اختالف معنادار بین

 نتایج. 2
ی خوهی فیل ماهیوا  پرورشوی هور و    ها  هتایج شاخ 

 ۀ( و مقایسو 3ماده در مراحل مختل  جنسی )جودول  
( 2ی خوهی در دو جن  هر و ماده )جدول ها شاخ 

در ( PVCهشا  داد که میاهیین درصود هماتوکریوت )  
رسیدگی جنسی فیل مواهی مواده    IVو  II ،IIIمراحل 

و  83/21±52/3، 32/21±28/3 بوووووووه ترتیووووووو 
 بوووه ترتیووو و در فیووول مووواهی هووور  53/3±88/28

درصوود  33/13±71/3 و 58/3±87/27، 73/3±21/25
 مرحلۀبود. در هر دو جن  بین مراحل دوم و سوم با 

بین دو جن  هور و   همچنین،چهارم رسیدگی جنسی 
 (.P<0/05ماده اختالف معنادار بود )

، IIراحل میاهیین بلظت هموگلوبین خو  در م
III  وIV   بوه ترتیو   رسیدگی جنسی فیل ماهی مواده 
گووووورم در  11/8±13/3و  23/3±73/8، 31/3±53/8

، 32/7±21/3 بوه ترتیو   لیتر و در فیل ماهی هور   دسی
لیتر بوود. در   گرم در دسی 71/7±23/3و  21/3±33/7

مراحول   هموۀ هر دو جن  بلظوت هموگلووبین بوین    
( P>0/05) دار معنوی رسیدگی جنسوی فاقود اخوتالف    

بود، ولی بین دو جون  هور و مواده اخوتالف معنوادار      
 (. P<0/05وجود داشت )

در  (RBCی قرموز ) هوا   میاهیین تعداد کل یاخته
رسیدگی جنسی فیل مواهی مواده    IVو  II ،IIIمراحل 

، 33/773558±21/38333 بوووووووووه ترتیووووووووو  
و  828253±33/83133و  15/22133±21/723733

، 21/833773±31/58113 بوه ترتیو   در فیل ماهی هر 
 15/115883±18/28533و  37/12333±33/885233

لیتر مکعو  خوو  بوود. در مواهی مواده       عدد در میلی
مراحول جنسوی فاقود اخوتالف      همۀبین  RBCتعداد 

اختالف تعوداد ایون    ،(. همچنینP>0/05معنادار بود )
 مرحلوۀ شاخ  خووهی بوین مراحول دوم و سووم بوا      

بوین دو   همچنوین، چهارم رسیدگی جنسی مواهی هور   
 (.P<0/05جن  هر و ماده معنادار بود )

هتایج هشا  داد که میاهیین تعداد کول   ،همچنین
 IVو  II ،IIIدر مراحوول ( WBC)ی سووفید هووا یاختووه

 بووه ترتیوو  رسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده    
و  3533±21183، 52/3313±71/11573
 بووه ترتیوو و در فیوول موواهی هوور   73/1733±13753
و  13/3153±57/28153، 18/2783±18/21833
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خوو   لیتر مکع   عدد در میلی 33/3833±83/21738
ی سوفید  ها یاختهبود. در هر دو جن ، اختالف تعداد 

بووین مراحوول مختلوو  رسوویدگی جنسووی معنووادار     
(P>0/05       هبود، اموا بوین دو جون  هور و مواده ایون )

 (. P<0/05اختالف معنادار بود )
ایج (، هتو MCVقرمز ) ۀدر خصوص حجم یاخت

هشا  داد که میاهیین این شواخ  خووهی در مراحول    
II ،III  وIV  بووه رسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده

و  11/111±51/1، 11/132±38/7 ترتیووووووووووووو 
 بووه ترتیوو  و در فیوول موواهی هوور    78/23±82/112
 23/127±53/8و  33/33±23/131، 53/33±11/135

فمتولیتر بود. در هر دو جن  اختالف میاهیین حجوم  
مز بین مراحل مختل  رسیدگی جنسی و هیز قر ۀیاخت

 (. P>0/05بین ماهیا  هر و ماده معنادار هبود )
( در MCHقرموز )  ۀمیاهیین هموگلووبین یاختو  

رسیدگی جنسی فیل مواهی مواده    IVو  II ،IIIمراحل 
و  72/13±73/1، 81/88±11/2 بوووووووه ترتیووووووو 

 بووووه ترتیوووو  و در ماهیووووا  هوووور   33/5±12/88
 25/83±35/2و  22/1±38/81، 87/3±53/81

پیکوووگرم بووود. اخووتالف ایوون شوواخ  بووین مراحوول 
مختل  رسیدگی جنسی در هر دو جون  و هیوز بوین    

 (. P>0/05ماهیا  هر و ماده معنادار هبود )
بر اسواس هتوایج، درصود بلظوت هموگلووبین      

 IVو  II ،IIIدر مراحول   MCHC)  ) ی قرموز هوا  یاخته
 بووه ترتیوو  رسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده    

و در  21/28±18/3و  12/3±31/28، 53/3±13/27
 58/25±82/3، 33/27±87/3 بوه ترتیو   فیل ماهی هر 

درصوود بووود. درصوود ایوون شوواخ    75/25±81/3و 
خوهی بین مراحل مختل  رسیدگی جنسی هر و مواده  

( بوود، ولوی بوین دو    P>0/05فاقد اخوتالف معنوادار )  
( وجوود  P<0/05جن  هر و مواده اخوتالف معنوادار )   

 داشت.  
ی سفید خوو  هیوز   ها یاختهتایج درصد افتراقی ه

لنفوسیت خوو  در   ۀهشا  داد که میاهیین درصد یاخت
رسیدگی جنسی فیل مواهی مواده    IVو  II ،IIIمراحل 

و  81/78±77/3، 51/75±33/3 بوووووووه ترتیووووووو 
 بوووه ترتیووو و در فیووول مووواهی هووور  83/3±81/82
بووووود.  38/78±22/2و  81/3±73/73، 11/1±35/87

ی لنفوسیت خو  بین مراحول  ها یاختهاختالف درصد 
( P>0/05مختل  جنسوی فیول مواهی مواده معنوادار )     

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

 (.P<0/05این اختالف معنادار بود ) ،و ماده
میاهیین درصد ائوآینوفیل خو  هیز در مراحول  

II ،III  وIV  بووه رسوویدگی جنسووی فیوول موواهی موواده
و در  7±53/3و  83/1±78/3، 13/8±53/3 ترتیوووو 

و  37/7±83/3، 82/32±13/3 به ترتیو  فیل ماهی هر 
 ۀبووود. اخووتالف میوواهیین درصوود یاختوو  53/3±15/7

ائوآینوفیل در بین مراحل مختل  جنسی فیول مواهی   
( P>0/05و هیز بین دو جن  هر و ماده، معنادار ) ،ماده
جنسوی   مرحلوۀ اما در ماهی هر اخوتالف بوین دو    ،دبو

 مرحلوۀ بین دو  ب( هبودP>0/05سوم و چهارم معنادار )
( P<0/05دوم اختالف معنادار امواری )  مرحلۀفوق و 

 وجود داشت.
، IIمیاهیین درصد هوتروفیول خوو  در مراحول    

III  وIV   بوه ترتیو   رسیدگی جنسی فیل ماهی مواده 
و در  31/8±38/3و  37/3±33/33، 12/3±58/32

 78/33±53/3، 73/38±38/1 بوه ترتیو   فیل ماهی هر 
 ۀبود. اختالف میواهیین درصود یاختو    31/31±83/3و 

هوتروفیل در مراحل مختل  رسیدگی جنسوی ماهیوا    
( هبود، اما بین دو جن  هر P>0/05هر و ماده معنادار )

 (. P<0/05معنادار بود )این اختالف و ماده 
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میاهیین درصود موهوسویت خوو  در     ،همچنین
رسیدگی جنسی فیل مواهی مواده    IVو  II ،IIIمراحل 

 و 13/3±81/3 و 71/2±33/3 ،88/2±27/3 به ترتی 
 18/1±53/3 ،53/1±72/3 به ترتیو   هر ماهی فیل در
بود. اختالف این شاخ  خووهی بوین    58/1±12/3 و

و  ،هور دو جون    جنسی در مراحل مختل  رسیدگی
( هبوود. در  P>0/05معنوادار )  ،هیز بین ماهیا  هر و ماده

این مطالعه، خو  فیل ماهیا  مورد بررسی )هر و مواده  
ی هوا  مراحل رسیدگی جنسی( فاقود یاختوه   ۀو در هم

 باآوفیل بود.

 گیری و نتیجه بحث. 4
ر درصد هماتوکریت و بلظت هموگلوبین سورم  مقادی

خو  فیل ماهی پرورشوی در ایون تحقیوق بوا درصود      
هماتوکریوت و بلظوت هموگلووبین خوو  تاسووماهی     

 Beyea et al., 2005; Knowles etپوآه کوتاه جوا  )

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

et al., 2011; Mohammadi Zarejabad et al., 
2010; Hoseinifar et al., 2011, Yousefi et al., 

2012; Hoseini and Ghelichpour, 2012 ،)
 ،(Kazemi et al., 2010تاسوماهی ایراهوی وحشوی )   

 Sarotherodonماهیووووا  اسووووتخواهی تیالپیووووا، 

melanotheron (Gabriel et al., 2007  کلوه ،)  مواری
 Parachanna obscura (Kori-Siakpereیی، افریقوا 

et al., 2005  ،و مووواهی اسوووکار اهیشوووت قووود )
Astronotus ocellatus (Firouzbakhsh et al., 

اما هسبت به هور   ،( در یك محدوده قرار داشت2011
گوهووه موواهی اسووتخواهی دریووایی مووورد مطالعووه در  5

 ,.Satheeshkumar et alسواحل جنوب شرق هنود ) 

2012a; 2011ماهیا  استخواهی ،)Rhamdia quelen   
(Borges et al., 2004 ،)Clarias gariepinus 

(Ajani, 2008 ،الی ماهی ،)Tinca tinca (Collazos 

et al., 1998     ،مواهی سوفید دریوای خوزر ،)Rutilus 

frisii kutum (Bani and Haghi Vayghan, 2011 ،)
 Channa argus (Gul etماهی استخواهی کله مواری  

al., 2011ماهی کاهوالی   (، گربهIctalurus punctatus 
(Tavares-Dias and Moraes, 2007  ماهی سویامی ،)

 ,.Betta splendens (Pouralimotlagh et alجنینده، 

 Misgurnusموووواهی دوجووووو  ( و رفتیوووور2012

anguillicaudatus  (Zhou et al., 2009  اآ درصود )
 وردار بود.تری برخ و بلظت پایین
خوو  فیول ماهیوا  پرورشوی هیوز       RBCتعداد 

هسبت به تعداد این یاخته در خو  تاسماهیا  یادشوده  
و فیل ( Acipeser persicus) و تاسماهی ایراهی جوا 

ماهی جوا  پرورشی بیشتر یوا هزدیوك بوه اههوا بوود      
(Bahmani et al., 2001در حالی که .)،   تعودادRBC 

 ۀقرمز همو  یاختۀاآ تعداد کل فیل ماهیا  مورد مطالعه 
ماهیا  استخواهی موورد اشواره بسویار کمتور بوود. بور       

میاهیین درصد هماتوکریوت فیول    میکور،اساس منابع 
 دۀبا توجوه بوه گوهوه، در محودو     ،ماهیا  مورد مطالعه

آیوورا درصوود هماتوکریووت   ،مناسووبی قوورار داشووت 
( اسوت  15-33دارا  بسته به گوهه بسیار متذیور )  مهره

(Baker et al., 2005 )در ماهیا  عموما   ،ی کهبه طور
 درصد قرار دارد.  35 - 23 ۀدر محدود
 ،ماهند ماهیا  استخواهی عوالی  ،تر ی فعالها گوهه

هیاآ به اکسیژ  بیشوتر درصود هماتوکریوت و     علتبه 
 ،تور  بلظت هموگلوبین بیشتری هسبت به ماهیا  تنبول 

 Satheeshkumar et) دارهود  ،ماهند ماهیا  خاویواری 

al., 2012a آیرا در ابل  موارد درصد هماتوکریت ،)
تواهد بیاهیر منبع اصلی  و بلظت هموگلوبین خو  می

اکسیژ  در پاسخ به مطالبوات سووخت و سواآ بواالتر     
بوه   ،بنوابراین  ،ترهد باشد و چو  ماهیا  خاویاری تنبل
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 ...  خون فیل ماهی پرورشیسیتولوژیك پارامترهای  پروفایلتعیین   
 

اکسوویژ  و ارفیووت حموول اکسوویژ  کمتووری )درصوود 
مراتو  کمتور(   ه بین بو هماتوکریت و بلظت هموگلوو 

ماهیوا  اسوتخواهی عوالی فعوال هیواآ دارهود        هسبت به
(Baker et al., 2005 .) 

کووه یکووی اآ عواموول   اهوود ههشووا  داد محققووا 
بلظوووت  و درصووود هماتوکریوووت ۀدهنووود افوووزای 

خو ، روهد رشود گنواد در    RBCهموگلوبین و تعداد 
ویوژه در مراحول   ه افزای  استرس بو  علتبه  ،ماهیا 
آیرا ایون شورایط سوب      ،سیدگی جنسی استباالتر ر

ی هوا  ، تحریك و بسویج یاختوه  ها اآادشد  کاتکوالمین
خیر صوورت  أقرمز خو  اآ طحال )کوه معمووال  بوا تو    

 ی قرموز  هوا  شود  یاختوه   گیرد( و در هتیجوه متوورم   می
ی هوا  ( و طحوال یاختوه  Beyea et al., 2005) شود می

کنوود  قرمووز جدیوود را بووه داخوول خووو  اآاد مووی     
(Wendelaar Bonga, 1997 بووا افووزای  تعووداد و .)

ی قرمز، درصود هماتوکریوت و   ها ترشد  یاخته حجیم
این  ۀد. همنیاب بلظت هموگلوبین خو  هیز افزای  می

تذییرات سب  افزای  ارفیت حمل اکسویژ  محلوول   
تقاضووای منووابع اکسوویژ  در  ۀخووو  در تنظوویم ذخیوور

راحول  آا )ماهند قرارگورفتن مواهی در م   شرایط استرس
 ;Ajani, 2008) شوود  موی بواالتر رسویدگی جنسوی(    

Hoseini and Ghelichpour, 2012 .) 
هشا  دادهد که در شرایط هیز برخی اآ مطالعات 

، RBCآا )ماهنوود افووزای  شوووری( اآ تعووداد  اسووترس
درصوود هماتوکریووت و بلظووت هموگلوووبین کاسووته  

 RBCشود و این کواه  هاشوی اآ کواه  تعوداد      می
 et al., 2010 Mohammadi) اسوووتخوووو  

Zarejabad,خود را با دییور   ۀاین اختالف هتیج (. اهها
بود  و سون    ۀ  در پارامترهوای یادشوده، اهوداآ   امحقق

ماهی( مورد مطالعه بیا  کردهد. در تحقیوق   ماهی )بچه
حاضر هیز درصود هماتوکریوت خوو  فیول مواهی اآ      

ۀ شود  درصد هماتوکریت خو  بچه فیل ماهی مطالعوه 
 ، بیشتر بود که بیاهیر متذیربوود  درصود   ادییر محقق

 Ziegeweidماهی است ) ۀهماتوکریت با سن و اهداآ

and Black, 2010 .) 
عواموول  MCHCو  MCV ،MCHپارامترهووای 

، درصد هماتوکریوت و بلظوت   RBCوابسته به تعداد 
هموگلوبین خو  و تابع تذییرات اههوا هسوتند. سون،    

فاکتورهوای  مراحل رسیدگی جنسی و شرایط محیطی 
قرمز  یاختۀی ها اصلی پاسخیویی به تذییرات شاخ 

 Tavares-Dias and Moraes) اهود  خوو  در ماهیوا   

تواهد  می MCVو افزای   RBC(. کاه  تعداد 2007
آیورا   کنود، ی قرمز خو  را توجیه ها رشد و همو یاخته

MCV       بیاهیر اهوداآه و باآتواب وضوعیت طبیعوی یوا
سوواخت  ۀر چرخوویعووی تقسوویمات یاختووه د  ببیرط
 MCVافوزای    ،ی قرمز خو  است. بنوابراین ها یاخته

 ۀی بووزرگ و بووال) قرمووز در چرخووهووا منوتج اآ یاختووه 
کواه  هماتوکریوت    ،. همچنوین اسوت گردش خوو   
شود که بوا   می MCHCو افزای   MCVسب  کاه  

. مقودار پارامترهوای وابسوته    ردی ما مطابقت داها یافته
ی پرورشوی بسویار   ی قرمز خو  فیول مواه  ها به یاخته

بیشتر اآ خو  ماهیا  استخواهی عالی بوود. گموا  بور    
این است که تفاوت سواختار فیزیولوژیوك حرکوت و    

بووین ماهیووا  خاویوواری و ماهیووا    ،سوووخت و سوواآ
آیورا   ،باشد ها استخواهی عالی، عامل اصلی این تفاوت

ی قرموز،  هوا  این پارامترهوا عوامول وابسوته بوه یاختوه     
 هد.  ا وبینهماتوکریت و هموگل

خو  فیل ماهی  WBCدر این بررسی، میاهیین 
ی سوفید  هوا  معناداری کمتر اآ تعداد یاختوه  به طورهر 

خو  فیل مواهی مواده بوود، اموا در مراحول مختلو        
رسیدگی جنسی ماهیا  هر و ماده اخوتالف معنواداری   

و همکوارا    Collazos مشاهده هشد. این یافته با هتایج
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میوواهیین  ،شووت. همچنووینمطابقووت دا 3118در سووال 
فیل مواهی پرورشوی اآ میواهیین تعوداد      WBCتعداد 
WBC ه ماهیا  مورد اشاره در اباآ بحد، باالتر بود. ب

و  RBCرسود ارتبواط معکوسوی بوین تعوداد       هظر موی 
WBC     تعوداد   ،وجود داشته باشود. بوه عبوارت دییور
را کواه    WBCهیواآ بیشوتر بوه تعوداد      RBCباالی 
(. تعوداد  Satheeshkumar et al., 2012bدهود )  موی 
بورو    آو وی سفید و قرمز خوو  تاسوماهی ا  ها یاخته

پرورشی هیز در مراحل مختلو  رسویدگی جنسوی در    
 Yousefiفصول مختل  فاقد اختالف معنوادار بوود )  

Jourdehi, 2007) این امر را هاشی اآ  ۀعمد علت. اهها
سوویر طبیعووی سوووخت و سوواآ در مراحوول مختلوو    

 طوی داهستن هیواآ اکسویژهی    یکسا رسیدگی جنسی و 
اما بورخالف هظور    ،دهدکررسیدگی جنسی اعالم  ۀدور

ی سفید در ها ، در ماهی سفید مولد تعداد یاختهمیکور
ریزی( در باالترین مقودار خوود    آمستا  )پی  اآ تخم

(. علت ایون  Bani and Haghi Vayghan, 2011بود )
  بوه  ی سوفید خوو  ها بود  تعداد یاخته افزای  وابسته

آیوورا تعووداد  ،ی تولیوود مثلووی اعووالم شوودهووا فعالیووت
دموا،   توأثیر ی سوفید عوالوه بور اینکوه تحوت      ها یاخته

 ۀشدت اآ چرخو  گرسنیی، استرس و بیماری است، به
 Bani and Haghi) دپوییر  موی  توأثیر تولید مثلی هیوز  

Vayghan, 2011     که با هتوایج پوژوه  حاضور هیوز )
 .ردمطابقت دا

ی مختلو   هوا  درصد یاختهبین  ،در این مطالعه
ی هر و ماده ها جز هوتروفیل( در جن ه سفید خو  )ب

 مرحلۀاما با افزای   ،اختالف معناداری وجود هداشت
رسوویدگی جنسووی درصوود اههووا هیووز افووزای  یافووت.  

 به ویژه ،در مراحل مختل  رسیدگی جنسی ،همچنین
ی سوفید خوو    هوا  اختالف درصد یاخته ،در ماهیا  هر
ی هوا  العات مختل  هشوا  داد کوه یاختوه   بارآ بود. مط

ی سیسوتم  هوا  لنفوسیت وابسته بوه گروهوی اآ یاختوه   
ی طبیعوی  هوا  هود کوه عوامول مختلو  اسوترس     ا ایمنی
به معرفی اجسام خوارجی درو    اترین واکن  ر سریع

دهنود   اهجوام موی   ،تعدیل فشار به منظور ،موجود آهده
(Mikryakov et al., 2009این یاخته .)  ،یود  بوا تول  هوا

 ،ی ویووژه و افووزای  ا  در ماکروفاژهوواهووا بووادی اهتووی
سیستم دفاعی و ایمنی بد  ماهی را در برابور شورایط   

 ,.Jalali et alبخشوند )  هامساعد و بد محیطی ارتقا می

2009 .) 
Youneszadeh Fashalemi ای در  در مطالعووه

ی لنفوسویت را در  هوا  کاه  درصد یاخته 2337سال 
 کنود  میبیا   و داهد شده می تاسترس حاد و مزمن اثبا

بورو    آو ولنفوسیت در ماهیوا  هور ا   ۀکه درصد یاخت
هسبت به ماهیا  ماده بیشتر است که با هتایج پوژوه   

و  Pourali Motlaghاموووا  رد،حاضووور مذوووایرت دا
ی لنفوسیت را ها درصد یاخته 2332همکارا  در سال 

آیورا درصود    ،پارامتری وابسته به جن  اعالم کردهود 
لنفوسیت در ماهیا  ماده به مرات  بیشوتر اآ هور    ۀختیا

بود که تا حدی با هتایج تحقیوق حاضور هیوز مطابقوت     
 داشت.

ی هوتروفیول بوا افوزای     ها در تاسماهیا  یاخته
د. افزای  استرس سوب  افوزای    هشو استرس آیاد می

شود. مقدار  ی لنفوسیت میها هوتروفیل و کاه  یاخته
کوه عمول فاگوسویتوآ     ،فیول ی ائوآینوهوا  طبیعی یاخته

-2را در بد  بر عهده دارهد، در ماهیا  بین  ها باکتری
درصود   33تواهود بوه    درصد است کوه حوداکثر موی    1

 ,Stoskopfی سوفید خوو  برسود )   هوا  مجموع یاخته

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

برخووی اآ  ،بوور اسوواس هتووایج ایوون پووژوه    
تعداد  به ویژه ،ی خوهی فیل ماهی پرورشیها  شاخ
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درصوود هماتوکریووت و  و ی قرمووز و سووفیدهووا یاختووه
و  یتبلظت هموگلوبین، پارامترهای وابسته بوه جنسو  

ی هوا  هد که مقدار اهها اآ گوهها مراحل رسیدگی جنسی
تر ماهند ماهیا  استخواهی و هیز ماهیا  خاویواری   فعال

طبیعوی   ۀل دامنو پروفایو  ،. همچنیناستوحشی کمتر 
هر و ماده و هیوز   یتی فوق در دو جنسها این شاخ 

اسوت  در مراحل مختل  جنسی متفواوت اآ یکودییر   
بوه  ی شناس خو شاخ  مطالعات  منزلۀ تواهد به می که

قرمز خوو  و درصود    ۀی یاختها اما شاخ  کار رود،
ی سفید خو  اآ پارامترهای بیروابسته ها یاختهافتراقی 
عی اآ شورایط محیطوی و وضوعیت    و تواب  یتبه جنسو 

 .  اهد ماهی یفیزیولوژیک

 یقدیر و یشیر
تحقیقووات  ماسسووۀپووروری  مودیریت بخوو  ابووزی  اآ

تحقیقووات  ماسسووۀشوویالت ایوورا  و موودیریت وقووت 
ی هوا  حمایوت  بورای تاسماهیا  دریای خزر المللی  بین

 تاسوماهیا   ماسسۀهمکارا   ۀمالی و اجرایی و اآ هم
فیزیولوژی و بیوشویمی و   بخ همکارا  دو  به ویژه)

شوا  در   ی صمیماههها همکاری رایب( تکثیر و پرورش
 .شود می، سپاسیزاری اجرای این پژوه 
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