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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره

  1391 پاییزسوم، ، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  )persicus Acipenser(تاسماهی ایرانی وحشی خونی مولدین  پارامترهاي اي بررسی مقایسه
  

  ،3علی حالجیان ،3محمد پوردهقانی ،3جوردهی ایوب یوسفی، 1اله کاظمی رضوان*
  5و مهتاب یارمحمدي 4پور لیل جلیلج، 2لهعلیرضا شناورماسو

بخش فیزیولوژي و بیوشیمی انستیتو تحقیقات علمی وزارت جهاد کشاورزي و مدیر  تاعضو هیدکتري و دانشجوي 1
ارشد  ت علمی وزارت جهاد کشاورزي و پژوهشگریاعضو هدکتري و دانشجوي 2، ماهیان خاویاري دکتر دادمان یالملل بین

بخش پژوهشگران ارشد 3، ماهیان خاویاري دکتر دادمان یالملل تحقیقات بینهاي انستیتو  يربخش بهداشت و بیما
پژوهشگر ارشد بخش بهداشت و 4، ماهیان خاویاري دکتر دادمان یالملل انستیتو تحقیقات بین فیزیولوژي و بیوشیمی

ت علمی وزارت جهاد کشاورزي و ایعضو ه5، المللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان هاي انستیتو تحقیقات بین بیماري
  المللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان پژوهشگر ارشد بخش ژنتیک انستیتو تحقیقات بین

  24/2/91 :؛ تاریخ پذیرش25/8/90: تاریخ دریافت
  چکیده

 طبیعی پارامترهاي خونیهدف بررسی وضعیت  باارزیابی فاکتورهاي خونی ، پژوهشدر این 
و مقایسه  در فصل تکثیر )Acipenser persicus( ماهی ایرانی تاس وحشیدین مول هاي نر و ماده جنس

ین منظور، ه اب .شدانجام رشت شهید بهشتی و بازسازي ذخایر تکتیر مجتمع در  ،ماهیان آن با سایر تاس
ي دریاسواحل جنوبی نواحی مصبی ید شده از ایرانی صماهی  تاسمولد  قطعه 28خون  ازبرداري  نمونه
 و ، هماتوکریت)WBC( هاي سفید و تعداد کل یاخته) RBC( هاي قرمز تعداد کل یاخته وجام ان خزر

در  نر و ماده هاي در جنسهاي سفید خون  یاخته شمارش افتراقیو  هاي یاخته قرمز شاخص ،نهموگلوبی
هاي  یاختهکل میانگین تعداد که داد نشان  نتایج .گیري شد اندازه ،)1385-1387هاي  سال(فصل تکثیر سه 
 )11100±81/1211 و mm354/74505±33/839533( ترتیب هب ماهی ایرانی تاس مولدین ماده و سفید قرمز

اما میانگین ، کمتر بود )10/11423±31/1019و  mm360/82910±85/996153( نرمولدین نسبت به 
 27/29±93/0و  70/28±33/1ترتیب  هدرصد هماتوکریت خون مولدین نر کمتر از مولدین ماده و ب

                                                        
 rezkazemi2000@yahoo.com :سئول مکاتبهم* 
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و  99/8±22/0ترتیب  هدرصد و میانگین هموگلوبین خون مولدین نر کمتر از مولدین ماده و ب
از قبیل متوسط حجم  یاخته قرمزهاي  شاخص مقادیر .گیري شد اندازهلیتر  گرم در دسی 33/0±80/9

 اي غلظت هموگلوبین ذره متوسطو ) MCH(اي  متوسط هموگلوبین ذره، )MCV( سلول قرمز
)MCHC ( ترتیب  همولدین نر و ماده بدرfl95/32±23/318 ،pg33/1±70/28 ،90/7±92/97% و 

fl30/20±334،pg 13/8±20/115 ،71/1±77/34% هاي سفید خون مولدین  کل یاختهتعداد اگرچه . بود
ندکی ادر دو جنس  آنهااما درصد فراوانی هر یک از  بود،دار  معنی اختالف بدون ماهی ایرانی طبیعی، تاس

 38/69±03/2ترتیب،  هها ب هاي لنفوسیت، ائوزینوفیل و نوتروفیل در نرها و ماده درصد یاخته .نوسان داشت
 ،نتایجبه با توجه بنابراین  .بود 40/21±10/3 و 10/26±43/2 ؛47/3±70/0و  15/4±44/1؛ 80/75±01/3و 

در یک محدوده وحشی اهی ایرانی م مولدین تاسدر دو جنس نر و ماده  یمقادیر پارامترهاي مختلف خون
  .باشند ها، پارامترهاي وابسته به جنس نمی و این شاخص با نوسانات اندك بودولی 

  
  هموگلوبین، هماتوکریت، شاخص یاخته قرمز، ماهی ایرانی ریاي خزر، مولدین تاسد :کلیدي هاي واژه

  
  قدمهم

دریاي  1م تجاري ماهیان خاویاريهاي مه یکی از گونه )Acipenser persicus(ماهی ایرانی  تاس
مین أهاي ساحلی ایران است که اکنون بیشترین محصول خاویار طبیعی کشور را ت خزر و گونه بومی آب

آلودگی، ( به دالیل مختلف زیستی و انسانیهاي خاویاري  جمعیت این گونه همانند سایر گونه. کند می
در  .)FAO, 2010(باشد  می ت در حال کاهشبه شد )رویه و غیره تخریب زیستگاه طبیعی، صید بی

یابی به وضعیت فیزیولوژیک مناسب در  هاي دست عنوان یکی از روش شناسی به خون دنیاي امروز دانش
 بررسی .است به اثبات رسیده) هاي انسانی، شرایط زیست محیطی و غیره استرس، دستکاري(ماهیان 

از جمله تعداد هاي خونی  کمی یاخته مطالعهشد که به با این علم می يها ترین شاخص از مهم کامل خون
لنفوسیت، ائوزینوفیل، نوتروفیل، مونوسیت (هاي سفید  هاي قرمز و سفید، شمارش افتراقی یاخته کل یاخته
  .)2010کاظمی و همکاران، ( پردازد می، درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین )و بازوفیل

                                                        
1- Acipenseridae 
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 طور به ومیالدي  1980 طور عملی و گسترده از دهه هیان بهمطالعه در زمینه فاکتورهاي خونی ما
بهمنی (گرفت صورت ) Oncorhynchus mykiss(کمان  آالي رنگین و قزل 1روي کپورماهیان عمده

و  پوردهقانی؛ 2007بهمنی و همکاران، ؛ 2007یونس زاده فاشالمی و همکاران،  ؛2001و همکاران، 
راف و  ؛2005کوري سیاکپر و همکاران، (، گونه )2002، فالحتکار و همکاران ؛2009همکاران، 
پورغالم و (، شرایط پرورشی و طبیعی )2008؛ آجانی، 2007؛ زکزیا و همکاران، 2005همکاران، 
 ؛2004بورگز و همکاران،  ؛2006یوسفی جوردهی، ، 2001بهمنی و همکاران، ؛ 1996همکاران، 

) 2007، مورائس؛ تاوارس و 2008شیگدار و همکاران، ؛  2007؛ جمال زاده و همکاران، 2007فراشی، 
هاي  یافته. انجام گرفته است طبیعی و پرورشی ماهیانهاي مختلف تاس روي فاکتورهاي خونی گونه

تواند ما را در ارزیابی وضعیت سالمت آبزیان،  شناسی آبزیان می هاي خون از پژوهش دست آمده به
منظور تولید الرو و  هاي مولد مناسب به لد، جداسازي گلهارزیابی مقاومت غیراختصاصی آبزیان مو

با توجه به اهمیت توسعه ). 2010کاظمی و همکاران، (ماهیان سالم و مقاوم یاري نماید  بچه
 شناسی خونگیري از مطالعات کاربردي  ماهی پروري در کشور و ضرورت بهره ویژه تاس هپروري ب  آبزي

و نیز نبود  ماهیان فی تاسیتولید کمی و کارتقاي در راستاي  در مدیریت تغذیه، سالمت و پرورش
مولدین وحشی هاي مختلف  در جنساطالعات کافی و جامع در خصوص وضعیت پارامترهاي خونی 

تاسماهی  وحشیمولدین خون فاکتورهاي  روي این پژوهش ماهی ایرانی، ویژه تاس ماهیان به تاس
یکدیگر و تعیین دامنه طبیعی فاکتورهاي خونی و مقایسه آن با  منظور هب هاي نر و ماده جنسدر  ایرانی

  .انجام شدبا هدف ارایه  سایر ماهیاننیز 
  

  مواد و روش کار
 با پره( صید شده )نر 14ماده و  14شامل (ماهی ایرانی  تاس مولد قطعه 28در این مطالعه از 

هاي  سال( سه فصل تکثیری طدر هاي نواحی مصبی سواحل جنوبی دریاي خزر  از صیدگاه )صیادي
هاي کورانسکی مجتمع تکثیر و بازسازي  به حوضچههاي ویژه حمل مولد  با کامیونکه  )1387-1385

میانگین . ، استفاده شد)روز پس از انتقال و سازگاري 10( ه بودندانتقال یافتذخایر شهید بهشتی رشت 
 50/160±10/6کیلوگرم و  70/17±99/1ترتیب  هب مورد استفاده وزن و طول کل ماهیان نر و ماده

  .بود )متر سانتی 10/177±72/9کیلوگرم و  50/28±66/5متر و  سانتی
                                                        
1- Cyprinidae 
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ساقه  سیاهرگاز سی  سی 2سرنگ  استفاده ازقبل از تزریق هورمون جهت تکثیر با از همه ماهیان 
ضدانعقاد هپارین  لیتري آغشته به ماده میلی 2هاي اپندورف  و به تیوپاستحصال لیتر خون  میلی 2 ،دمی

در هر فصل تکثیر، کلیه ماهیان در یک بازه زمانی به استخرهاي کورانسکی معرفی ( گردیدقل تمن
سانتریفیوژ  دقیقه 10مدت  دور به 3000با سرعت  آزمایشگاهدماي  در خونسرم،  تهیهبراي  .)شدند

  .دش) آلمان  Heraeus sepatechشرکتساخت  Labofuge 200مدل (
 سازي و رقیقهاي قرمز و سفید، پس از همگن  براي شمارش یاخته :هاي سفید و قرمز یاختهتعداد کل 

 ،اي هموسیتومتر نئوبار دو حجره با استفاده ازکننده رنگی ریس،  پیپت مالنژور و محلول رقیق خون با
  .گردیدشمارش خون هاي قرمز و سفید  یاختهکل تعداد 

به  هاي سفید خون جهت شمارش افتراقی یاختهخونی  گسترش :هاي سفید شمارش افتراقی یاخته
محاسبه درصد فراوانی هر گروه از  براي. آمیزي شد درصد رنگ 10 و با گیمساي روش دو المی تهیه

 200از خون هر ماهی دو اسالید و از هر اسالید  )هاي نوتروفیل، ائوزینوفیل، لنفوسیت یاخته( ها یاخته
  ).2007گائو و همکاران، (دید شمارش گرروش زیگزاگ یاخته به 

 از براي محاسبه درصد هماتوکریت خون :و غلظت هموگلوبین خونهماتوکریت  درصد
 دور در 7000با سرعت ) آلمان  Hettichشرکت. D-78532 Tuttlingenمدل ( سانتریفیوژمیکرو

متریک سیانو روش کالری ازهموگلوبین خون  و محاسبه غلظت )1990هوستون، (دقیقه  7مدت  دقیقه به
مدل (نانومتر در دستگاه اسپکتروفتومتر  540موج  وسیله محلول معرف با طول ههموگلوبین و ب

UV/VIS–6505 شرکت ،Jenwayشد استفادهو کیت پارس آزمون ساخت ایران، ) ، ساخت انگلیس.  
) MCHCو  MCV ،MCH(هاي قرمز خون  هاي یاخته براي تعیین شاخص: هاي گلبول قرمز شاخص

10HctMCB ترتیب روابط ریاضی هب
RBC


 ،10HbMCH
RBC


  100وHbMCHC
Hct


  مورد استفاده قرار
  .)1965آندرسون و کلونتز، ( گرفت
 SPSSافزار  فاکتورهاي هماتولوژي از نرم مقادیرو مقایسه  ها یافتهمنظور تجزیه و تحلیل آماري  به

افزار  منظور رسم نمودارها از نرم و به t-Testو آزمون  طرفه واریانس یک و آزمون آنالیز 14ویرایش 
Excel  اند ه شدهیاراانحراف خطا  ±ها بر اساس  میانگین کلیه داده .استفاده شد 2003ویرایش.  
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  نتایج
  

  ماهی ایرانی در فصل تکثیر هاي خونی مولدین نر وحشی تاس نتایج شاخص -1جدول 
  بیشینه  کمینه  نحراف خطاا ±میانگین    پارامتر

  30/19  40/16  70/17±99/1  )کیلوگرم(وزن کل 
  20/162  10/158  50/160±10/6  )متر سانتی(طول کل 

  80/21  02/16  97/17±48/0  )گراد درجه سانتی(دماي آب 
  90/8  50/7  99/7±13/0  )گرم در لیتر میلی(اکسیژن محلول 

pH  10/0± 78/7  30/7  30/8  
RBC  )1495000  560000  85/996153±60/82910  )مترمکعب عدد در میلی  

  60/10  90/7  99/8±22/0  )لیتر گرم در دسی(هموگلوبین 
  34  17  70/28±33/1  )درصد(هماتوکریت 

MCV )517  130  23/318±95/32  )فمتولیتر  
MCH )141  63  92/97±90/7  )پیکوگرم  

MCHC )50/67  42/23  39/34±50/3  )درصد  
WBC )16900  6100  10/11423±31/1019  )مکعبمتر عدد در میلی  

  51  18  10/26±43/2  )درصد(نوتروفیل 
  14  0  15/4±44/1  )درصد(ائوزینوفیل 
  77  49  38/69±03/2  )درصد(لنفوسیت 

  .بیان شده است خطاانحراف  ± میانگین صورت ها به داده*
  

ترتیب  به هاي قرمز در مولدین نر بیشتر از مولدین ماده و میانگین تعداد کل یاخته
چنین  هم. مکعب خون بود متر عدد در میلی 33/839533±54/74505و  60/82910±85/996153

و  70/28±33/1ترتیب  میانگین درصد هماتوکریت خون مولدین نر کمتر از مولدین ماده و به
ترتیب  درصد و میانگین غلظت هموگلوبین خون مولدین نر کمتر از مولدین ماده و به 93/0±27/29
دار  از نظر آماري، در تمامی پارامترها اختالف معنی. لیتر بود گرم در دسی 80/9±33/0و  22/0±99/8

  ). <05/0P(مشاهده نشد 
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  ماهی ایرانی در فصل تکثیر هاي خونی مولدین ماده وحشی تاس نتایج شاخص -2جدول 
  بیشینه  کمینه  انحراف خطا ±میانگین    پارامتر

  20/30  40/26                              50/28±66/5  )کیلوگرم(وزن کل 
    15/180    172       10/177±72/9  )متر سانتی(طول کل 

    80/21  02/16    97/17±48/0    )گراد درجه سانتی(دماي آب 
    90/8  50/7      99/7±13/0  )گرم در لیتر میلی(اکسیژن محلول 

pH  10/0± 78/7  30/7    30/8  
RBC  )1310000    380000    33/839533±54/74505  )مترمکعب یلیعدد در م                                                 

                                30/11  60/6    76/9±33/0    )لیتر گرم در دسی(هموگلوبین 
  35  23      27/29±93/0    )درصد(هماتوکریت 

MCV )492  225        334±30/20  )فمتولیتر                                           
MCH )181     66                               20/115±14/8  )پیکوگرم                                 

MCHC )60/47  10/27                                77/34±71/1  )درصد                                  
WBC )18200  4900  11100±82/1200  )مترمکعب عدد در میلی  

  44     5  40/21±10/3  )درصد(نوتروفیل 
  9  0  47/3±70/0  )درصد(ائوزینوفیل 
  91  56    80/75±01/3  )درصد(لنفوسیت 

  .بیان شده است خطاانحراف  ± میانگین صورت ها به داده*
  

 و میانگین غلظت هموگلوبین) MCH(توسط هموگلوبین ، غلظت م)MCV(میانگین حجم متوسط 
)MCHC (70/28±33/1فمتولیتر،  23/318±95/32ترتیب  بههاي قرمز خون مولدین نر و ماده  یاخته 

 77/34±71/1پیکوگرم،  20/115±13/8فمتولیتر،  334±30/20 درصد و 92/97±90/7پیکوگرم، 
  .درصد بود

ترتیب  بهدر مولدین نر بیش از مولدین ماده و هاي سفید خون  همچنین تعداد کل یاخته
هاي نوتروفیل،  یاخته. لیترمکعب بود عدد در هر میلی 11100±81/1211و  31/1019±10/11423

، 15/4±44/1، 10/26±43/2ترتیب  بهماهی ایرانی  ائوزینوفیل و لنفوسیت در مولدین نر و ماده تاس
درصد محاسبه گردید که اگرچه  80/75±01/3، 50/3±70/0، 40/21±10/3درصد و  03/2±40/69

هاي لنفوسیت و ائوزینوفیل  ولی در هر دو جنس یاخته) <05/0P(اختالف معنادار بودند  بدون
  ).2و  1 هاي جدول(دادند  هاي سفید خون را تشکیل می بیشترین و کمترین درصد یاختهترتیب  به



  و همکاراناله کاظمی  رضوان
 

 35

  بحث
ماهیان و نیز بین  هاي مختلف تاس گونهنه، افراد یک گوهاي خونی بین  بیان دقیق مقایسه داده

زیرا خصوصیات فیزیولوژیک خون و سرم خون . باشد ماهیان و سایر ماهیان امري دشوار می تاس
ها  برداري، مرحله رشد و نمو، اندازه نمونه اي، فنون نمونه اختالف گونه ،ماهیان با تغییرات محیطی

برداري، رژیم غذایی، سن، مرحله  اشی از صید و نمونه، شرایط محیطی، استرس ن)2011بانی و حقی، (
حسینی فر (هاي فردي، شرایط پرورش، تراکم، اکسیژن محلول و شوري  تولید مثلی، جنسیت، فعالیت

  .گذارد ثیر میهاي هماتولوژي تأ هکند و روي مقدار داد به آسانی تغییر می ،)2011و همکاران، 
هاي قرمز خون مولدین تاسماهی ایرانی در فصل تکثیر  د یاختهمطالعه ما نشان داد که میانگین تعدا

و میانگین درصد هماتوکریت و میانگین غلظت  مترمکعب خون کمتر از یک میلیون عدد در میلی
هاي  با یافته ها بود که این یافتهلیتر  گرم در دسی 10درصد و  30ترتیب کمتر از  ههموگلوبین خون ب

جوان ماهی پوزه کوتاه  تاس؛ )2012کاظمی و همکاران، (مولد پرورشی  ماهیان از فیل دست آمده به
، بچه )2005بیکر و همکاران، (ماهی آتالنتیک  تاس  ،)2005؛ بیا و همکاران، 2006نولز و همکاران، (

؛ یوسفی و 2011ب؛ حسینی فر و همکاران، 2010آ، 2010محمدي زارج آباد و همکاران، (ماهی  فیل
و  )Acipeser persicus(ماهی ایرانی جوان  ، تاس)2011سینی و قلیچ پور، ؛ ح2011همکاران، 

 .آنها بود اندکی بیشتر ازو یا  منطبق )2001بهمنی و همکاران، (پرورشی ) Huso huso( ماهی جوان فیل
 Sarotherodonهاي قرمز خون ماهیان استخوانی تیالپیا،  ها از یاخته اما میانگین تعداد این یاخته

melanotheron، ) ،کله ماري آفریقایی،  ،)2007گابریلParachanna obscura،  کوري سیاکپر و
، )2011فیروزبخش و همکاران، ( ،Astronotus ocellatusقد، ، ماهی اسکار انگشت )2005همکاران، 

، ماهی )2011، 2010سادیسکومار و همکاران، (شرق هند  گونه ماهی استخوانی دریایی سواحل جنوب 5
، )2008آجانی، ( ،Clarias gariepinus، )2004بورجز و همکاران، ( ، Rhamdia quelenخوانیاست

 Rutilus frisii، ماهی سفید دریاي خزر، )1998کالزوس و همکاران، ( ،Tinca tincaالي ماهی، 

kutum، ) ،2011بانی و حقی(ماهی استخوانی کله ماري ،، Channa argus، ) ،ژول و همکاران
، ماهی سیامی )2007دیاس و مورائس،  -تاوارس( ،Ictalurus punctatus ،ربه ماهی کانالی، گ)2011

 Misgurnus،و رفتگر ماهی دوجو) 2010پورالی مطلق و همکاران، ( ،Betta splendensجنگنده، 

anguillicaudatus ، ) ،هاي قرمز ماهیان کم  بنابراین تعداد یاخته .کمتر بود )2009ژو و همکاران
و تعداد زیاد  است کمتر) ماهیان استخوانی(تر  نسبت به ماهیان فعال) ماهیان خاویاري(ك تحر
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، فعالیت زیاد و شکل بدن آنها مرحله رسیدگی جنسیهاي قرمز خون با سرعت حرکت ماهیان،  یاخته
غلظت از طرف دیگر مقادیر باالي یاخته قرمز و ). 2011سادیسکومار و همکاران، (ارتباط دارد 

هاي قرمز  افزایش تعداد یاخته. ساز در بدن است و گلوبین خون پاسخی به افزایش تقاضاي سوختهمو
گر تقاضاي باالي نیاز اکسیژنی براي دستیابی به اکسیژن بیشتر جهت سوخت و ساز باالتر  خون بیان

، مرحله سندر نتیجه با افزایش طول، ). 2009؛ ژو و همکاران، 2011سادیسکومار و همکاران، (باشد  می
هاي قرمز و هموگلوبین نیز  تعداد یاخته ،)2005سیاکپر و همکاران،  -کوري (و تغذیه ماهی  جنسی

زیرا در این بررسی نیز از یک  ،اشتمطابقت د باالبا نتایج   این پژوهشهاي  یافته .یابد افزایش می
ن استخوانی بود و از طرف ماهی ایرانی کمتر از ماهیا مولدین تاس قرمز خون  هاي طرف تعداد یاخته

ساز باالتري نسبت به  و از سوخت وتر از ماهیان ماده  نر که فعالمولدین  ها در تعداد این یاختهدیگر 
  .بیشتر بود ،برخوردارند آنها

و غلظت هموگلوبین خون در دو جنس ماده ) هماتوکریت( نشان داد که درصد حجم سلولی نتایج
میانگین شاخص  و )P <05/0(دار  اختالف معنی بدونمورد بررسی ماهی ایرانی  و نر مولدین تاس

قرمز  هاي از یاختهمولدین ماده رسد  نظر می هب .از نرها بود بیشتر  ها در ماده )MCV( حجم یاخته قرمز
 دلیل شرایط خاص خود ، زیرا مولدین ماده بهبودندبرخوردار نسبت به نرها تري  و حجیم تر بزرگ

میانگین استرس نیز در مرحله نخست باعث افزایش . شدندریزي دچار استرس بیشتر  ویژه براي تخم هب
میانگین حجم سلول افزایش  نهایتهماتوکریت و در درصد و در پی آن باال رفتن حجم یاخته قرمز 

  .)2011سادیسکومار و همکاران، ( گردیدها  مادهدر 
ماهی ایرانی مورد مطالعه با  مولدین تاسمیانگین درصد هماتوکریت ، دست آمده هبنتایج بر اساس 

داران در حالت استراحت  زیرا درصد هماتوکریت مهره. توجه به گونه در محدوه مناسبی قرار داشت
طور  بهدر ماهیان و این مقدار ) 2005بیکر و همکاران، (است ) 10-35(بسته به گونه، بسیار متغیر 

دلیل نیاز  بهعالی تر مانند ماهیان استخوانی  هاي فعال ونهگ. درصد قرار دارد 45تا  20عموم در محدوده 
درصد هماتوکریت بیشتري نسبت به تعداد یاخته قرمز بیشتر و در پی آن به اکسیژن بیشتر داراي 

همچنین . دارد انطباقهاي این پژوهش  باشند که با یافته می) مانند ماهیان خاویاري(تر  ماهیان تنبل
در این . ست با سن، جنسیت، دماي آب، فتو پریود و فصل تغییر نمایددرصد هماتوکریت ممکن ا

  .در دو جنس نر و ماده متغیر بود پژوهش نیز درصد هماتوکریت
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برون پرورشی  ازون ماهیانبا بررسی هماتوکریت در فصول مختلف در ، )2006(یوسفی جوردهی 
مزمان با تکامل گناد، میزان به این نتیجه رسید که در همه مراحل رسیدگی جنسی نر و ماده ه

هاي ناشی از تکامل جنسی، تغییر  هاي قرمز در اثر استرس افزایش اندازه یاختهدلیل  هماتوکریت به
ریزي افزایش  هاي باالي ماهی به انرژي جهت تخم شرایط محیطی، افزایش دما و افزایش نیازمندي

بین غلظت هموگلوبین و درصد عادي  در شرایطنشان داد که  دیگري همطالعکه  در حالی .یابد می
آالي  قزل خون مطالعه روي. )2007گارسیا و همکاران، (وجود دارد  یهماتوکریت ارتباط مثبت

نشان داد که میزان هماتوکریت و  ،زاي سازگاري قرار گرفته بود کمان که در شرایط استرس رنگین
 باالتر بود که )با یک محیط جدید ازگاريس(زا  ها نسبت به نرها در شرایط استرس هموگلوبین در ماده

مانده بیشتري  کورتیزول باقیهورمون ح وها داراي سط دلیل باشد که مادهاین به ممکن است  این امر
حجم یاخته قرمز و در نتیجه افزایش درصد سبب افزایش  عاملو این  هستندنسبت به نرها 

که افزایش درصد هماتوکریت  از آنجایی ).2007گابریل و همکاران، ( شوددر جنس ماده هماتوکریت 
 است، )نه افزایش تعداد(ناشی از افزایش حجم یاخته قرمز خون  نخست، ماهیان در شرایط استرس زا

  .بودبرقرار نخواهد خون هموگلوبین غلظت هماتوکریت و درصد بین  یارتباط مستقیمبنابراین همواره 
ایج تنهمانند و ها  در نرها بیشتر از ماده هاي قرمز یاختهکل تعداد مطالعه نشان داد که این  چنین هم
 )Tinca tinca(قرمز خون در دو جنس نر و ماده الي ماهی   هاي یاخته انجام یافته روي بررسی

استرس ناشی از هر عامل . بود دار یاختالف معن بدون ،در شرایط طبیعی) 1998کالزوس و همکاران، (
هاي قرمز  سیج یاختهتحریک و ب ها و باعث آزادسازي کاتکوالمین) نسیرسیدگی جمانند مراحل نهایی (

 هاي قرمز و در نتیجه متورم شدن یاخته) گیرد خیر صورت میأمعمول با تطور  بهکه (خون از طحال 
 ،کند هاي جدید قرمز را به سمت خون رهاسازي می و طحال، یاخته) 2005بیی و همکاران، ( گردد می

و همه  هاي قرمز خون، درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین ایش تعداد یاختهاین پدیده سبب افز
این تغییرات سبب افزایش ظرفیت حمل اکسیژن محلول خون در تنظیم ذخیره تقاضاي منابع اکسیژن 

  ).2011؛ حسینی و قلیچ پور، 2008آجانی، ( گردد زا می در شرایط استرس
تواند رشد و نمو  می) MCV(نگین حجم یاخته قرمز هاي قرمز و افزایش میا کاهش تعداد یاخته

یعی بگر اندازه و بازتاب وضعیت طبیعی یا غیرط بیان MCVزیرا . هاي قرمز خون را توجیه نماید یاخته
منتج از  MCV بنابراین افزایش. هاي قرمز خون است تقسیمات یاخته در چرخه ساخت یاخته
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چنین کاهش هماتوکریت سبب  هم. باشد هاي بالغ و بزرگ قرمز خون در چرخه گردش خون می یاخته
  .داشتهاي ما مطابقت  شود که با یافته می MCHCو افزایش  MCVکاهش 

قرمز مولدین هاي  مقادیر تمامی پارامترهاي وابسته به یاختهتر بیان شد،  بر اساس منابعی که پیش
ماهیان بسیار بیشتر از  تاسدیگر در خون  پارامترهامقادیر این مشابه ه مورد مطالع ماهی ایرانی تاس

هاي قرمز، درصد  چنان که در خصوص تعداد یاخته رسد هم نظر می هب. خون ماهیان استخوانی عالی بود
وساز بین  حرکت و سوخت ،هماتوکریت و غلظت هموگلوبین بیان گردید، تفاوت ساختار فیزیولوژیک

عوامل  ،زیرا این پارامترها. ها باشد و ماهیان استخوانی عالی عامل اصلی این تفاوت ماهیان خاویاري
  .ز، هماتوکریت و هموگلوبین هستندهاي قرم وابسته به یاخته

هاي  اختهی بدون ماهی ایرانی مورد بررسی، مولدین تاسهاي سفید خون نشان داد که خون  بررسی یاخته
هاي متغیر در  اعالم کردند که یاخته بازوفیل از یاخته ،)2007(همکاران و  صیدگر .مونوسیت و بازوفیل بود

 )Maccullochella peelii peelii( کاد هاي ماهیتوان در  می که این یاخته را طوري هب استخون ماهیان 
خون  مشاهده نمود، ولی در )Cyprinus carpio(معمولی  پورک) Sparus aurata( یم دریاییس

و مکنده سفید  )Dicentrarchus labrax( ، گرگ ماهی دریایی)Danio rerio(گورخر ماهی 
)Catostomus commersoni (ماهی  تاسخون در ن مختلف اققحچنین م هم .دشون مشاهده نمی

آمریکاي  1جوندیاي ماهی استخوانی خون  ، در)2007زکسیا و همکاران، ( یاخته بازوفیل ،چینی
 درو  )2004بورجس و همکاران، ( هاي بازوفیل و ائوزینوفیل یاخته ،)Rhamdia quelen( جنوبی

را  )2010پاداش و همکاران، ( مونوسیت و بازوفیل هاي یاخته هاي ایرانی یاختهماهی  خون بچه تاس
گسترده در  تفاوتها،  بنابراین اختالف بین گونه .دارندمطابقت  این پژوهشنتایج مشاهده نکردند که با 

 .باشد داگانه براي هر گونه میجگر انجام مطالعات  و بیان دهد اهیان را نشان میم شناسی خونمحدوده 
هاي بزرگ با مونوسیت باشد  دلیل اشتباه گرفتن لنفوسیت شاید به پژوهشیاخته مونوسیت در این  نبود

  .نیز بدان اشاره شده است) 2007(و همکاران زکسیا که در مطالعه 
نوتروفیل و (ها  ص گردید که درصد فراوانی گرانولوسیتها مشخ در شمارش افتراقی لکوسیت

دهنده  تواند نشان که می بودها بیشتر از نرها  ها کمتر اما درصد فراوانی لنفوسیت در ماده) ائوزینوفیل
هاي  یاد شده در خصوص هماتولوژي گونه ها  هدر همه مطالع. ح ایمنی باالتر در جنس ماده باشدسط

                                                        
1- Jundia 
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فراوانی این یاخته . ترین یاخته خونی، یاخته لنفوسیت بود فراوان پژوهشین مختلف ماهی و نیز در ا
که با سرد شدن هوا و  طوري هب. باشد میمواد آالینده محیطی ثیر فصل، دما، سن و أشدت تحت ت هب

کاداریوس و همکاران، (وجود مواد سمی و دارویی  ،)1998کالزس و همکاران، (کاهش دماي آب 
و افزایش سن ) 1998کالزس و همکاران، (بلوغ  یابد ولی در فصول گرم و ش میشدت کاه به) 2002

  .یابد افزایش می) 2001بهمنی و همکاران، (
هاي نوتروفیل در مولدین نر بیشتر از مولدین ماده بود  مشخص شد که درصد یاختهدر این مطالعه 

پوستی در مولدین نر ) رچی یا انگلیقا(هاي  دلیل وجود برخی از عارضه تواند به احتمال میطور  بهکه 
هاي کورانسکی دچار جراحات و استرس  دلیل تحرك و نگهداري بیشتر در حوضچه زیرا نرها به. باشد
علت  هاي لنفوسیت به یاخته درصدبه همین دلیل همزمان . نسبت به مولدین ماده خواهند شد يبیشتر

  .ها بود رها کمتر از مادهر خون نهاي التهاب، د و حضور در محلافزایش مهاجرت 
هاي لنفوسیت را در استرس حاد و مزمن اثبات شده  کاهش درصد یاخته ،)2007(یونس زاده فشالمی 

. برون نسبت به ماهیان ماده باالتر بود ها در ماهیان نر ازون کنند که درصد لنفوسیت آنها بیان می. دانند می
دار در  یاختالف معن نبودبا توجه به رسد  ظر مین هبود که ب باالپژوهش عکس نتایج نتایج این که  در حالی
 ،)2010(و همکاران  پورلی مطلق چنین هم .خاطر خطاي فردي باشد هب نتایج، اختالف پژوهشهر دو 

در خون  زیرا درصد لنفوسیت ،پارامتري وابسته به جنس اعالم کردند هاي لنفوسیت را درصد یاخته
  .ییدي بر نتایج مطالعه ما بودأو در نتیجه ت از نرهاماهیان ماده به مراتب بیشتر 

ها در بدن را بر عهده دارند، مقدار طبیعی آنها در  هاي ائوزینوفیل که عمل فاگوسیتوز باکتري یاخته
 هاي سفید خون برسد درصد مجموع یاخته 10تواند به  درصد است که حداکثر می 2-3ماهیان بین 

هاي ائوزینوفیل را نتیجه عوامل  افزایش شدید یاخته ،)2008( نیآجا ). 2010کاظمی وهمکاران، ؛(
هاي التهابی و دیگر  هاي ائوزینوفیل نقش مهمی را در واکنش کند که یاخته داند و بیان می زا می استرس

در ماهیان هاي ائوزینوفیل  میانگین درصد یاختهاگرچه پژوهش این در . عوامل خارجی بر عهده دارند
  .در محدوده طبیعی قرار داشتولی  ،هیان ماده بودنر بیش از ما

هاي  چه بیان گردید، دستیابی به دامنه و محدوده فاکتورهاي خونی مولدین گونه با توجه به آن
سازي شرایط زیست  توان شرایط مطلوب، خوب و بد ماهیان پی برد و سپس نسبت به بهینه مختلف می

صورت بگیرد تا همواره ) بار هر شش ماه یک(اي  ت دورهصور هتواند ب این عمل می. آن اقدام نمود
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قرار داشتن عوامل خونی در محدوده استاندارد سبب . ماهی در شرایط بهینه خود قرار داشته باشد
  .ماهیان تولیدي خواهد شد افزایش راندمان تولید و سالمت بیشتر الرو و بچه

  
  سپاسگزاري

ویژه  هب(المللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان  قیقات بیناز همه همکاران در دو مجموعه انستیتو تح
ماهیان و مجتمع تکثیر و بازسازي ذخایر ) ها هاي فیزیولوژي و بیوشیمی و بهداشت و بیماري بخش

همکاري با ما  دوره آزمونکه طی ) آقاي مهندس محمدي پرشکوه خصوص هب(شهید بهشتی خاویاري 
  .گردد داشتند، سپاسگزاري میصمیمانه 
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Abstract1 

In this study, measurement of blood parameters was carried out with the aim of 
evaluating the normal status of wild males and females Acipenser persicus blood 
parameters in the Sahid Beheshti reproduction and restocking complex during 
spawning season and comparing it with other sturgeon. Blood samples collected from 
28 Acipenser persicus captured from the south coasts of the Caspian Sea for measuring 
WBC, RBC, Hematocrit, Hemoglobin mean corpuscular volume (MCV), mean 
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), mean corpuscular hemoglobin (MCH) 
and differential count of leucocytes in males and females during 2007-2009. Results 
showed that mean RBC and WBC number of females was 833533.33±74505.54 and 
11100±1211.81 mm3, respectively, that was lower than males with mean 
996153.85±2910.60 and 11423.10±1019.31 mm3, respectively. Blood hematocrit 
percentage of males were lower than females that were 28.70±1.33 and 29.27±0.93%, 
respectively. Mean blood hemoglobin of males was lower than females that were 
8.99±0.22 and 9.8±0.33g/dl. MCHC, MCH and MCV levels in males were 
318.23±32.95 fl, 28.7±1.33pg and 97.92±7.9%, and in females were 334±20.30 fl, 
115.2±8.13pg and 34.77±1.71%, respectively. Although total count of blood cells 
showed no significant difference in wild Acipenser persicus, but their percentage was 
different in males and females. Percentage of lymphocyte, eozinophile and neutrophile 
in males and females were 69.38±2.03, 75.80±3.01, 4.15±1.44, 3.47±0.7, 26.1±2.43 
and 21.4±3.1 respectively. Therefore, regarding the results, blood parameters amounts 
of males and females Acipenser persicus brood stocks was similar to each other and 
was independent to sex. 
 
Keywords: Caspian Sea; Persian sturgeon; Wild brood stock; Hemoglobin; 
Haematocrit; Red blood cell indicies 
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