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  هاي خونیمطالعه روند تغییرات فصلی شاخص
  در محیط محصور )Acipenser baerii( ماهی سیبريتاس

  

  ،4اله کاظمیرضوان*، 3، علی بانی2، یلدا هوشیار1ساداتیمحمدعلی یزدانی
  5و محمد پوردهقانی 5نعلی حالجیا

  رشت، ماهیان دریاي خزر،المللی تاسیناستادیار و عضو هیأت علمی وزارت جهاد کشاورزي، مؤسسه تحقیقات ب1
  شناسی، دانشگاه گیالن،گروه زیستاستادیار 3، ارشد گروه شیالت، دانشگاه گیالنآموخته کارشناسیدانش2

  رشت، ماهیان دریاي خزر،المللی تاسینشاورزي، مؤسسه تحقیقات بو عضو هیأت علمی وزارت جهاد ک پژوهشی مربی4
  رشت ،ماهیان دریاي خزرالمللی تاسارشد مؤسسه تحقیقات بینمحقق و کارشناس5

  1/8/91 ؛ تاریخ پذیرش: 28/12/90تاریخ دریافت: 
  1چکیده

مراحل در در هر دو جنس نر و ماده  Acipenser baeriiماهی سیبري تاس هاي خونیشاخص
 هاي قرمز. تعداد گلبولمورد بررسی قرار گرفتند) IVو  II ،IIIمختلف رسیدگی جنسی (مراحل 

)RBC(هاي سفید، تعداد گلبول )WBC(درصد هماتوکریت ، )Hct(غلظت هموگلوبین ، )Hb(، 
غلظت و  )MCH( مقدار وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز، )MCV( حجم متوسط گلبول قرمز

) 1389تا بهار  1388مختلف (از تابستان  هايلدر فص )HCHC( لوبین گلبول قرمزمتوسط هموگ
مرحله  3 در هرآماري  داراختالف معنی ايراد مختلف هايلفصدر  Hctو  RBCگیري شدند. اندازه

 فصلی داراي نوسان IIIو  IIدر دو مرحله رسیدگی جنسی  05/0P<.( WBC( نددبو رسیدگی جنسی
مرحله رسیدگی  3و در هر مختلف  هايلفصطی داري را اختالف معنی 05/0P<.( MCV( بود

 ) در فصل زمستان بود.فمتولیتر 45/23±86/676( MCVترین مقدار بیش). >05/0P(جنسی نشان داد 
گرم  98/0±95/4( Hbترین مقدار کم ).<05/0P(مختلف نوسانی نداشت  هايلطی فص MCHC اما
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جنسیت . نتایج این مطالعه نشان داد که رخ دادسیدگی جنسی در فصل بهار ر II) در مرحله لیتربر دسی
 ،مختلف داراي نوسان بوده هايلهاي خونی در فصخصشاثیري روي فاکتورهاي خونی نداشت اما أت

  .گیردنظر قرار مدماهیان این هاي سالمت در عنوان شاخصبه تواندمی
  

  رسیدگی جنسی احل، مرشناسی، خونهالفص، Sibrian stugeonماهی سیبري تاس :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
 تشخیص سالمتی در حیوانات اهلی و وحشی برايطور وسیعی هاي هماتولوژیک بهپارامتر

قرار استفاده  مورد باشندها میو ماهیانی که در معرض ابتال به انواع بیماري )2006(ناولس و همکاران، 
سالمت  ،چگونگی کیفیت ،ثیرات عوامل محیطی، استرسأت یانبخوبی براي گیرند؛ زیرا شاخص می

. )1997(السکوا،  باشدمیماهی و همچنین بررسی وضعیت تعادل موجود زنده با محیط پیرامون خود 
 ،، دوره نوري، استرس، غذااکسیژندما،  عوامل چونوسیعی از  گسترهماهی از  شناسیخونترهاي پارام

وایگان، ؛ بانی و حقی2004؛ کاوادیاس و همکاران، 1996و همکاران،  (سچ مثلیآلودگی و چرخه تولید
ها و تغییرات ایجاد شده در بافت توانمی شناسیمطالعات خون با استفاده از .پذیرندثیر میأت )2011

بی به وضعیت یابراي دستهمچنین  .تعیین نمودتوان میدر ماهی را آمده  وجودهوضعیت فیزیولوژیکی ب
 هاي مولدگزینی گلهو به )2009(الوان و همکاران،  ارتقاء در پرورش ماهیان برايژیک مناسب فیزیولو

 رويپیرامون اثر تغییرات فصلی هاي بسیاري پژوهش ).1982(الیاسین و واهل،  اهمیت بسیاري دارد
) Tinca tinca( ،ماهیماهیان از جمله اليهاي هماتولوژي در ماهیان استخوانی و تاسفاکتور

) (کاوادیاس و همکاران، Icenterarchus labrax( باس دریاییماهی ، )2005پدرو و همکاران، (دي
 دلفین)، 2006) (ناولس و همکاران، Acipenser brevirostrum( ماهی پوزه کوتاهتاس ،))2004

)Turisiop trancatus ،ده ش انجامهاي دیگر ماهیان بسیاري از گونه و) 2007) (هال و همکاران
هاي هماتولوژیک در برخی از ثیر آن بر پارامترأبر این مطالعاتی در زمینه توسعه گنادي و تاست. عالوه

 ماهیو سیاه) 2003(اسوبودا و همکاران،  )Cyprinus carpio(هاي ماهی از جمله کپور معمولی گونه
)Capoeta capoeta ،است. انجام پذیرفته )2007) (باییر و همکاران  

هاي بزرگ سیبري است که محدوده ساکن تمام رودخانه )Acipenser baerii( ی سیبريماهتاس
 شودرا شامل می و خلیج ا ب هاي سلنگا، ایرتیش و چرینیپراکنش آن از رودخانه لنا تا رودخانه
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 و 17-18ترتیب ماهی سیبري بهسن بلوغ جنسی در نرها و ماده تاس )1989(هالکیک و هممکاران، 
  سن بلوغ ماهیان نر  ،که در شرایط پرورشیدر حالی .)1989(اسکلو و واسیل،  باشدل میسا 20-19
؛ وایلت و 1991(وایلت و همکاران،  شده استسال بیان  6-8سال و سن بلوغ ماهیان ماده  6-5

هاي سیبري از اواخر ماه می تا اواسط ژوئن در ماهیان در آبریزي تاسدوره تخم). 2001همکاران، 
  .)1989اسکلو و واسیل، ( پذیردهاي متفاوت صورت میدما

 و نوسانات فصلی) 2008؛ مولوت و همکاران، 2011وایگان، (بانی و حقی مراحل رسیدگی جنسی
 دهند،ثیر قرار میأتفاکتورهایی هستند که پارامترهاي هماتولوژیک را تحت) 2003(اسوبودا و همکاران، 

 هاي مختلف به تشخیص وضعیتپارامترهاي هماتولوژیک در زماننوسان چگونگی  آگاهی ازبنابراین 
پروري ماهیان خاویاري در راستاي توسعه آبزياین گونه  کند.ماهی کمک زیادي می فیزیولوژیک

و تاکنون  از کشور مجارستان وارد ایران شداي که از رشد مناسب برخوردار است، گونهعنوان به
 ،محیطی جدید بر فیزیولوژي آن در کشور صورت نگرفته است ثیر شرایطأخصوص ت اي درمطالعه

هاي خونی در مراحل مختلف ثیر تغییرات فصلی بر شاخصأت بررسی هدف از انجام این پژوهش
  .بودماهی سیبري رسیدگی جنسی در تاس

 
  هامواد و روش

ود در بخش تکثیر و ماهی سیبري موجعدد تاس 78، تعداد 1388ماه در تیر: سازي ماهیانتخاب و آماده
منظور تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی هماهیان دریاي خزر، بالمللی تاسسسه تحقیقات بینؤپرورش م

عدد ماهی ماده (با  8ماهی شامل  17ها جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی بیوپسی شدند و از بین آن
عدد ماهی نر (با  9متر) و یسانت 68/88±93/1کیلوگرم و میانگین طول کل  49/3±21/0میانگین وزنی 
شد متر) مشخص و مطالعه سانتی 70/86±71/1کیلوگرم و میانگین طول کل  09/3±31/0میانگین وزنی 

 7000گالس تانک فایبر 6حله رسیدگی جنسی در اساس جنسیت و مرعدد) بر 17). ماهیان (1(جدول 
مداوم آب ورودي (چاه و رودخانه) و متر) داراي جریان سانتی 64و ارتفاع آب  233لیتري (قطر تانک 

 ها براي هر مرحله جنسی تصادفی بود.اختصاص تانکمجهز به سیستم هوادهی مستمر، توزیع شدند. 
د. ماهیان با غذاي گیري شدنطور روزانه اندازهه) بpHمحلول و  2Oشیمیایی آب (دما، فاکتورهاي فیزیکو

  ازاي سسه) بهؤکربوهیدرات تهیه شده در م درصد 18چربی و  درصد 14پروتئین، درصد  45کنسانتره (
  صورت هفتگی سیفون و تمیز شدند.هها بتانک بار در روز تغذیه و 3وزن بدن و  درصد 2
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در محلول از بیوپسی  دست آمدهبههاي گناد نمونه: تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی
. یافتندانتقال سسه ؤم و بیوشیمی فیزیولوژي بخششناسی بافت کننده بوئن فیکس و به آزمایشگاهتثبیت
 )1990؛ هانگ و همکاران، 1991(دان و همکاران،  آمیزيائوزین رنگ -روش هماتوکسیلن باها نمونه

 جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی ماهیان مشخص گردید. ،میکروسکوپی -مطالعات بافتی و از طریق
  ش الپاراسکوپی استفاده شد. بررسی توسعه گنادي از رو برايانتهاي دوره  در

ماهی سیبري و گیري از سیاهرگ دمی تاسخون: یپارامترهاي خونگیري ي و اندازهبردارنمونه
پودر ها با ) صورت گرفت. در هر مرحله ابتدا ماهی1389تا بهار  1388صورت فصلی (از تابستان هب

ن کل، طول کل و طول چنگالی) سنجی (شامل: وزبیهوش و زیستام پیپی 150 گل میخک با غلظت
تخلیه و به آزمایشگاه سی سی 2هاي خون در ظروف اپندورف هپارینه با حجم شدند. نمونه

) در WBC( هاي سفید) و گلبولRBCهاي قرمز (سسه انتقال یافتند. تعداد گلبولؤشناسی مخون
گیري . اندازهشمارش شدندکننده رنگی و الم هموسیتومتر وسیله محلول رقیقهمکعب خون بمترمیلی

 5مدت ، شرکت هتچ، آلمان) بهD-78532هماتوکریت از سانتریفیوژ هماتوکریت (مدل توتلینگن 
گیري غلظت هموگلوبین از کیت مخصوص اندازه برايو  )1990(هوستون،  دور 7000دقیقه در 

نانومتر  540ول موج (پارس آزمون، ساخت ایران) با روش کلرومتریک و دستگاه اسپکتروفتومتر با ط
زیر  هايهابطاز ر )MCHCو  MCV ،MCH( هاي قرمزهاي گلبولشاخصبراي محاسبه  استفاده شد.
  استفاده شد.

  

10×Hct/RBC= )فمتولیتر(MCV =حجم متوسط گلبول قرمز  
  

10×Hb/RBC=(پیکوگرم)MCH =مقدار متوسط هموگلوبین گلبول قرمز  
  

10×Hb/Hct=(درصد)MCHC =وسط هموگلوبین گلبول قرمزغلظت وزنی مت  
  

، RBC ،WBC ،Hb ،Hct( هاي خونیثیر مراحل جنسی روي فاکتورأمنظور بررسی تبه: هاآنالیز داده
MCV ،MCH  وMCHC (عنوان مختلف به هايلدر فص 1هاي تکراريگیرياز روش آماري اندازه

شد. در صورت وجود اختالف  استفاده 3گروهیعنوان فاکتور بینو جنسیت به 2فاکتور درون آزمودنی
                                                
1- Repeated Measures 
2- Within-Subjects 
3- Between Subjects 
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داري داشت از آزمون ها اختالف معنیها، براي تعیین میانگینی که با دیگر میانگیندار بین میانگینمعنی
Paired T-Test دار بودن از روشتعیین سطح معنی استفاده شد. براي Bonferroni  .استفاده شد

مقایسه آماري تغییرات  برايیدگی جنسی، رس IVعدد مولد ماده در مرحله  2دلیل وجود تنها هب
استفاده شد. تحلیل آماري با استفاده از برنامه آماري  4هاي گمشدههورمونی بین مراحل از روش داده

SPSS (version 13, Inc., Chicago. IL. USA)، خطاي  ± صورت میانگینها بهانجام شد. داده
  صورت آماري بررسی گردید.به >05/0Pدار تا حد معیار ارایه شدند و اختالف معنی

  
  نتایج
اساس نتایج بیوپسی و مطالعات میکروسکوپی در هر دو جنس نر و ماده مراحل رسیدگی جنسی بر

II ،III  وIV  1مشاهده گردید (جدول.(  
  

  مورد آزمون A. baeriiماهی سیبري درصد و وضعیت رسیدگی جنسی تاس -1جدول 

  یان مورد مطالعهمرحله رسیدگی و درصد ماه  جنسیت
II III IV  

  درصد 3/33  درصد 3/33  درصد 3/33  نر
  درصد 25  درصد 5/37  درصد 5/37  ماده

  
 هايدر فصل نر و ماده جنس بین دو فاکتورهاي خونی تمامینشان داد که  بررسی پارامترهاي خونی

پارامترهاي نتایج  نبنابرای .ندآماري بود داراختالف معنی بدون ،رسیدگی جنسیمختلف مراحل  در و
 هاي قرمزتعداد گلبول ها نشان دادبررسی .باشدمی دو جنسهر در هاي خونی یافتهمجموع بیانگر  خونی

)RBC( مرحله  3 در هرII ،III  وIV دارايمختلف  هايلماهی سیبري در فصرسیدگی جنسی تاس 
در فصل مترمکعب) بر میلی 91/3±5/65 ،310( RBCترین تعداد کم). >05/0P( دار بوداختالف معنی

  .)1 شکل( شد مشاهدهزمستان 
  

                                                
4- Missing Data 
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جنسی. رسیدگی  IVو  II ،IIIماهی سیبري در مراحل مختلف در تاس هايلدر فص هاي قرمزتعداد گلبول -1شکل 
  خطاي میانگین ±صورت میانگین هب مقادیر

  
در  ماهی سیبريتاسرسیدگی جنسی  IIIو  IIدر مراحل  )WBC( هاي سفیدگلبول تعداد

در فصل زمستان  WBC. حداکثر تعداد )>05/0P( اي بودمالحظهقابلنوسان  ايرامختلف د هايلفص
مختلف  هايلرسیدگی جنسی در فص IVها در مرحله این سلول میانگین تعداد .)2 شکل( دیده شد

  ).P=05/0( نبود ايداراي تغییر قابل مالحظه
  

  
  

 جنسی. مقادیر IVو  II ،IIIماهی سیبري در مراحل مختلف در تاس هايلد در فصهاي سفیتعداد گلبول -2 شکل
دار اختالف معنی نبود nsو  )>05/0Pها (دار بین فصلوجود اختالف معنی*  ،استاندارد خطاي ±صورت میانگین به

  دهددر هر مرحله را نشان می )≤05/0Pها (لبین فص
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مختلف در نوسان بود  هايلماهی سیبري و طی فصتاس جنسیرسیدگی  IIدر مرحله هموگلوبین 
در مرحله  )لیترگرم بر دسی 95/4±98/0( ترین مقدارکم )،>05/0P( داري را نشان دادو اختالف معنی

III در مراحل  ).3 شکلدیده شد ( رسیدگی جنسی در فصل بهارIII  وIV  ماهی تاسرسیدگی جنسی
  ).≤05/0P( اي دیده نشدمالحظهلتغییر قاب مختلف هايلدر فصسیبري 

  

  
  

 جنسی. مقادیررسیدگی  IVو  II ،IIIماهی سیبري در مراحل مختلف در تاس هايلهموگلوبین در فص -3 شکل
دار بین اختالف معنی نبود nsو  )>05/0P( دار بین فصولوجود اختالف معنی*  ،استانداردخطاي  ±صورت میانگین به

  دهدحله را نشان میدر هر مر )≤05/0P(فصول 
  

قرار داشتند در رسیدگی جنسی  IVو  II ،IIIمرحله  3هر  ماهیانی که در درصد هماتوکریت در
پس از یک و از تابستان تا بهار  مرحله 3 ماهیان هر رد). >05/0P(مختلف متفاوت بود  هايلطی فص

 فصل بهار (با میانگین که درطوريهب ،ها افزوده شدبر درصد هماتوکریت آن کاهش در زمستان،
 دهماتوکریت را داشتندرصد ترین بیشرسیدگی جنسی  IV) ماهیان مرحله درصد 18/3±67/50

  ).4 شکل(
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 جنسی. مقادیررسیدگی  IVو  II ،IIIماهی سیبري در مراحل مختلف در تاس هايلهماتوکریت در فص -4 شکل
غیر از مرحله ههر فصل در همه مراحل رسیدگی جنسی ب تعداد براي =3n( استانداردخطاي  ±صورت میانگین به

IV (ماده  
  

MCH  در مرحلهIII  05/0( متفاوت بود ،مختلف هايلفصجنسی طیP< .( در مراحل رسیدگی
مختلف دیده  هايلبین فصداري مختلف اختالف معنی هايلماهی سیبري در فصتاس IVو  IIجنسی 

  ).5 شکل( )≤05/0P(نشد 
  

 
  

 جنسی. مقادیررسیدگی  IVو  II ،IIIماهی سیبري در مراحل مختلف در تاس هايلدر فص MCH -5 شکل
دار اختالف معنی نبود nsو ) >05/0P( هالدار بین فصوجود اختالف معنی*  ،استانداردخطاي  ±صورت میانگین به

 دهددر هر مرحله را نشان می )≤05/0P( هالبین فص
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MCV سی (مرحله رسیدگی جن 3 در هرII ،III  وIV (مختلف  هايلدر فص ماهی سیبريتاس
 ،IIدر مرحله فمتولیتر)  86/676±48/23(ترین مقدار بیش). >05/0P(داري را نشان داد اختالف معنی

. تغییرات در فصل تابستان دیده شد فمتولیتر) 19/416±73/11(ترین مقدار و کم زمستانفصل 
MCHC  در مراحل رسیدگی جنسی مختلف)II ،III  وIV( مختلف داراي تغییر قابل  هايلدر فص

  ).الف تا ج -6شکل نوسان داشت (درصد  15-25و بین  )≤05/0P(مالحظه نبود 
  

   
  

  
  

(پ)  IV(ب) و  III(الف)،  IIماهی سیبري در مراحل مختلف در تاس هايلفصدر  MCHCو  MCV -6 شکل
  و) >05/0P( هالدار بین فصوجود اختالف معنی* . استانداردي خطا ±صورت میانگین به جنسی. مقادیررسیدگی 

ns 05/0( هالار بین فصداختالف معنی نبود≥P( دهددر هر مرحله را نشان می  
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  بحث
هاي هماتولوژیک در مراحل مختلف رسیدگی جنسی این مطالعه نشان داد که پارامتر نتایج

 هايهاي فصلی در پارامترتفاوت یبررس ند.کمختلف تغییر می هايلماهی سیبري طی فصتاس
مود که تغییرات فصول روي پارامترهاي هماتولوژیک ید نیأت )2003(گویجارو،  ماهیهماتولوژیک الي

ماهی سفید هاي تکثیر بر فیزیولوژي تاسدر بررسی اثرات تکنیکهمچنین  است.گذار ماهی اثر
)Acipenser transmontanus(  ،بیکر و همکاران)هاي خونی تغییر پارامتر مشخص شد که) 2005

تغییرات محیطی و تولیدمثل ماهی از کلی طورهب .است دیهیبدر مراحل مختلف رسیدگی جنسی 
(مولوت و  و فیزیولوژي )2003(اسوبودا و همکاران،  هاي مهمی هستند که بر محیط داخلیفاکتور

 گذارند.ماهی اثر می )2008همکاران، 

مختلف و در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در هر دو  هايلدر طی فص Hctو  RBCهاي شاخص
ترین جنسی در فصل زمستان کم IVو  II ،IIIمرحله  3اي که در هر گونهجنس داراي نوسان بودند به

با نزدیک  مشخص شد که در بررسی دوره زندگی ماهیان خاویاري در دریا و رودخانه مقدار را نشان دادند.
 )Acipenser gueldenstaedtii(ماهی روسی ماهی سفید، تاسدر تاس RBCتعداد  ،ماشدن به فصل سر

اسبله  مانندماهیان استخوانی در ). 1995(ناتوچین و همکاران،  کاهش یافت )Huso huso( ماهیو فیل
)Silurus glanis(  ،اسوبودا و همکاران)( ماهیسیاهو  )1998Capoeta capoeta(  ،بایر و همکاران)

بررسی ارتباط در  در فصل زمستان گزارش شده است. Hctو درصد  RBCکاهش تعداد  نیز ،)2007
 Oncorhynchus(کمان آالي رنگینقزلهاي بیولوژیکی ماهی بین هماتوکریت و برخی از پارامتر

mykiss(  مشخص شد کهRBC  وHct  در این ها که از مقدار آنطوريهبپذیرد ثیر میأتاز فصل سرما
 ماهی دلیل کاهش تغذیههتواند بعلت این امر می .)1991(جوت و همکاران،  شودکاسته میل فص

؛ گویجارو و همکاران، 2004(گویجارو،  محرومیت از مواد غذایی در فصل سرما و )2004(گویجارو، 
خصوص تعداد هب یخونهاي فاکتور برخیبه گرسنگی، ماهیان کلی دچار شدن طورهباشد. ب) 1999
RBC، WBC، ریوس ؛ 2004، (رئولکا و ادامک دهدثیر قرار میأترا تحت هماتوکریت و هموگلوبین

تواند متفاوت می البته این پاسخ نسبت به گونه، وضعیت تغذیه و شرایط محیطی .)2002و همکاران، 
 .)2003(لیم و کلسیوس،  باشد

(الن،  کمانآالي رنگینقزلریزي پارامترهاي خونی در مراحل رسیدگی جنسی و تخم بررسی
باالي اریتروسیت و هماتوکریت را در  مقادیر، )1997(السکوا،  )Salmo trutta(اي قهوهو  )1979
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یسم و فعالیت هورمونی با کاهش درجه حرارت، متابول .نشان دادریزي طول رسیدگی جنسی و تخم
کاهش ). 1985زانوي و کاریلو، ( شودهاي خونی میاین امر موجب کاهش تولید سلول ه،تغییر کرد

(دمزاین و همکاران،  نرخ رشد ویژه و تغذیه ماهی، )1999، الگاردر(کالیروکس و  نیاز اکسیژنی
 آن کاهش هماتوکریت در پیها و دلیل کاهش دما در زمستان سبب کاهش تولید اریتروسیتهب )1999

هاي نابالغ از نظر اریتروسیتخواهد شد. ) 2002؛ ریوس و همکاران، 2004(رئولکا و ادامک، 
تري در فرآیند توسعه تکامل جنسی آزاد شدن تعداد بیش و بنابراینباشند هموگلوبین فقیر می
در این ). 2000(بنفی و بیرون،  شوندمنجر به تغییر هماتوکریت می ،سازهاي خوناریتروسیت از بافت

ترین کم IIIو  IIمرحله رسیدگی جنسی  ترین و در فصل تابستان در دودر فصل زمستان بیش پژوهش
(درافشان و همکاران،  کمانآالي رنگینقزل یافته رويهاي انجامپژوهش دیده شد. WBCتعداد 
 گونه و) 2005(بیکر و همکاران،  ماهی سفیدتاس )،2003(گویجارو و همکاران،  ماهیيال، )2010

)Lates calcarifer(  ،کومار)ها در فصل تابستان کاهش تعداد لوکوسیتدر  نشان داد که) 1991
 ، دما)2002(ملینجن و همکاران،  ها عوامل مختلفی از جمله فتوپریوددر تغییر تعداد لوکوسیت .یافت

در ماهی سیبري تاسدر . دخالت دارند )2003(لیم و کلسیوس،  و غذادهی )2002(النگستن و همکاران، 
و در فصل تابستان با باال رفتن  داشتاثر منفی  WBCتعداد بر  مرحله رسیدگی جنسی افزایش دما 3هر 

  ).1997؛ هروبک و همکاران، 1996(هوستون و همکاران،  ترین تعداد لوکوسیت مشاهده شددما، کم
مرحله  3ماهی سیبري در هر در دو جنس نر و ماده تاس )MCV( هاي قرمزحجم متوسط گلبول

 در MCVترین مقدار بیشو ) >05/0P(انات فصلی بود داراي نوس )IVو  II ،III( رسیدگی جنسی
 سفید،ماهی و تاس )2007(هال و همکاران،  دلفینروي  هانتایج پژوهش .مشاهده گردیدفصل زمستان 

با کاهش همراه  MCVافزایش نشان داد که ) 1995(ناتوچین و همکاران،  ماهیفیل روسی و ماهیتاس
نوسانات که  گفتتوان می هاو سایر پژوهش پژوهشاین یج به نتا توجه اب .همراه بود دما در زمستان

 بر اینعالوه. )2006(ناولس و همکاران، محیطی است  پارامترها و عواملثر از أمت MCVساالنه 
MCV باشد. بنابراین در فصل زمستان با کاهش داراي ارتباط میو درجه حرارت  با طول روزRBC 
  یابد.افزایش می MCVمیزان 

، فصلتغییر  هاي خونی باکه فاکتورها و یاخته گیري کردنتیجهتوان نتایج این پژوهش می بر پایه
مراحل مختلف این عوامل در  د. همچنیننباشثر از جنسیت (نر یا ماده) نمیأاما مت یابندتغییر می

  .هستندثیر عوامل محیطی أتمختلف سال یعنی تحت هايلرسیدگی جنسی تابع فص
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  ريسپاسگزا
تکثیر و پرورش انستیتو تحقیقات  ،بیوشیمی ،هاي تحقیقاتی فیزیولوژيکارشناسان بخش از تمامی

سهراب دژندیان و سایر  ،هوشنگ یگانه ینمهندس یانویژه آقاهالمللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان ببین
  م.نمائیمی هاي میدانی سپاسگزاريخاطر همکاريههمکاران و دوستان ب
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Abstract1 

The hematological indices of Siberian sturgeon Acipenser baerii were studied in 
the different stages of sexual maturity (stages II, III and IV) in both genders. Red 
blood cells (RBCs), white blood cells (WBCs), haematocrit (Hct), hemoglobin 
(Hb), Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Haemagolobin 
(MCH) and Mean Corpuscular Haemagolobin Concenteration (HCHC) were 
measured in different seasons (from summer 2009 to spring 2010). RBC counts 
and Hct varied significantly (P<0.05) among different seasons in all three different 
stages of maturity. WBC counts showed considerable variations in stages II and III 
of maturity (P<0.05). MCV changed significantly (P<0.05) during different seasons 
in all three stages of maturity. The highest value for MCV (676.86±23.45 fl) was 
found in winter. MCHC had no variation during different seasons (P>0.05). Hb 
was lowest (4.95±0.98 gr/dl) in stage II of maturity in spring. The results of this 
study showed seasonal variations in haematological parameters of blood in 
Siberian sturgeon kept in captivity and should be considered when these 
parameters are utilized to evaluate fish health status. But sexuality did not effect on 
haematology parameters. 
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