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 ماهيسياه گونه دو بيوشيميايي و شناسی خون های شاخص برخي مقايسه
Capoeta trutta و Capoeta damascina درياچه سد قشالق سنندج 

  
  ۲پور حميد حسين و  ۱قادری، ادريس ۱*برزان بهرامی کمانگر

  ايران، سنندج،  دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبيعی، گروه شيالت۱
  ايرانسنندج، نام شهر، الت استان کردستاناداره کل شي ۲
  )۳۰/۳/۱۳۹۱:  تاريخ تصويب، ۳/۷/۱۳۹۰: تاريخ دريافت(

 
  چکيده

ماهی درياچه سد قشالق سنندج با توجه به جنسيت، سن و فصل  شناسی و بيوشيميايي در دو گونه سياه های خون برخی شاخص
ها  های نر و ماده در هر يک از گونه های مورد بررسی بين جنس  نظر شاخصداری از تفاوت معنی. گرفت مورد بررسی قراربرداری  نمونه

های قرمز، هماتوکريت، غلظت هموگلوبين، متوسط   بين دو گونه درصد نوتروفيل، درصد منوسيت، تعداد گلبول.مشاهده نگرديد
 .C و تنها درصد لنفوسيت در هبودبيشتر ر دا به طور معنی C. damascinaها در  هموگلوبين گلبولی و متوسط غلظت هموگلوبين گلبول

trutta  بيشتر ازC. damascina های   ساله تعداد گلبول۴ تا ۲های سنی  های مورد بررسی بر حسب گروه از ميان شاخص. تعيين گرديد
 C. damascinaولی در   متفاوت بودC.truttaهای سنی  دار در بين گروه ها و پروتئين کل پالسمايي به طور معنی سفيد، درصد منوسيت

بيشترين تعداد گلبول سفيد و غلظت فسفر در فصل تابستان و بيشترين درصد  C. damascinaدر . داری مشاهده نگرديد تفاوت معنی
های قرمز و هماتوکريت  نيز در فصل زمستان تعداد گلبول C. truttaدر . مشاهده گرديدمنوسيت و هماتوکريت در فصل زمستان 

شناسی مورد نياز در پايش وضعيت  های خون  شاخص نتايج ضمن تعيين دامنه. داد وسط هموگلوبين گلبولی کاهش نشانافزايش و مت
  .سازد ها را فراهم می سالمت دو گونه سياه ماهی، امکان ارزيابی وضعيت آلودگی منابع آبی در مطالعات بعدی با توجه به اين شاخص

  
  شناسی، جنسيت، سن،  خون Capoeta damascina ،Capoeta trutta ،ماهی سياه :های کليدی واژه
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  مقدمه
بافت خون منعکس کننده مناسبی از تغييرات 

 تعيين بطوريکه. ران استدر بدن جانوفيزيولوژيکی 
 وضعيت سالمت، ارزيابیهای خونی وسيله برای  شاخص

 و همچنين در بيماریتشخيص و چگونگی پيشرفت 
مورد استفاده قرار های درمانی  تعيين پاسخ به روش

يکی از مشکالت ارزيابی  .(Clauss et al., 2008) گيرد می
، ماهی در شرايط طبيعیهای  وضعيت سالمت جمعيت

های  ود اطالعات قابل اطمينان در مورد شاخصکمب
-Kori) باشد فيزيولوژيک در حالت سالمت آنها می

Siakpere et al., 2005).  بسياری از از طرف ديگر
ماهيان به عنوان شاخص زيستی در ارزيابی های  گونه

قرار استفاده مورد ها مختلف  منابع آبی با آاليندهآلودگی 
 Gopal et al., 1997; Modesto and)اند گرفته

Martinez, 2010; Yildirim et al., 2011) . قرارگرفتن 
ماهی در مجاورت ترکيبات شيميايي مختلف منجر به 

 Modesto) گردد های خونی می در برخی شاخصتغيير 

and Martinez,  2010).های مختلف   شاخص
شناسی از جمله هماتوکريت، هموگلوبين، تعداد  خون
 ;Sancho et al., 2000)ز و سفيد های قرم گلبول

Barcellos et al., 2003)  های شاخصو همچنين برخی 
از جمله  (Ahmad et al., 2004) بيوشيميايي خون

های  آلودگی  ی هستند که در ارزيابی و پايشيها شاخص
مورد استفاده قرار ترکيبات سمی   ازناشی محيطی  زيست
شناسی  ونمطالعات متعددی در مورد خ. اند گرفته
های مختلف ماهيان پرورشی و غير پرورشی انجام  گونه

 Groff  and Zinkl, 1999; Orun and) شده است
Erdemli, 2002; Kori-Siakpere et al., 2005; 
Khadjeh et al., 2008; Khadjeh et al., 2010; 

Danabas et al., 2010; Kandemir et al., 2010)  با اين
با توجه به تعدد شناسی  رد خونوجود اطالعات در مو

های ماهی و شرايط زيست متفاوت آنها بسيار محدود  گونه
از طرف ديگر با توجه به عوامل تاثيرگذار . باشد و کم می

شناسی در مورد يک گونه  درونی و بيرونی نتايج خون
لذا به . (Groff and Zinkl, 1999) تواند متغيير باشد می

های  شناسی و تعيين شاخص نظر نياز به مطالعات خون
های مختلف ماهی و در شرايط زيست  خونی در مورد گونه

  . استضروری متفاوت کماکان 
 دارای پراکنش Capoetaماهيان متعلق به جنس 

ای در جنوب غربی آسيا بوده و تا کنون هفت  گسترده
از . (Coed, 1995) گونه از آن در ايران گزارش شده است

 Capoeta damascinaونه آن اين هفت گونه، دو گ
(Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1842) 

 در بيشتر Capoeta trutta (Heckel, 1843)و 
پراکنش و منطقه غرب های استان کردستان  رودخانه
های اين جنس از نظر اقتصادی دارای  بيشتر گونه. دارند

 و صيد محلی آنها بخشی (Duman, 2004)اهميت بوده 
بعالوه . نمايد از نيازهای غذايي جوامع محلی را تامين می

ها مورد  تر در ارزيابی وضعيت آالينده پيش C. trutta گونه
تا . (Danabas, et al., 2010) است استفاده قرار گرفته

از جمله رشد و توليد زيستی های مختلف  جنبهکنون 
 ,C. trutta (Duman, 2004; Kalkanهای  مثل گونه

 C. damascina  (Asadollah, et al., 2011) و  (2008
با اين وجود اطالعات در مورد . است گزارش شده

محدود  Capoetaهای متعلق به جنس  شناسی گونه خون
 C. capoeta umble  (Bayir etهای   به مطالعات در گونه

al., 2007; Kademir et al., 2010) و C. trutta (Orun 
and Erdemli, 2002; Danabas et al., 2010; 

Kandemir et al., 2010)باشد  می.  
دو گونه با توجه به اهميت اقتصادی و پراکنش گسترده 

در منابع آبی  C. trutta و C. damascinaسياه ماهی 
 و ارائه  تعيين ضمنهدف از انجام اين مطالعهاستان، 

شناسی و  های خون شاخص برخی از دامنهتصويری از 
بررسی تغييرات  ،های ذکر شده  گونهون خبيوشيميايي

با توجه به سن، جنسيت و فصل ها  شاخص اين
پايش وضعيت آتی در به منظور استفاده برداری  نمونه
همچنين امکان استفاده از اين  و ها  اين گونهسالمت

منابع آبی  آيندههای زيست محيطی  ارزيابیاطالعات در 
  .باشد در منطقه می
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  مواد و روش کار
  يد ماهیص

 تا ۳۵° ۲۵΄ درياچه سد قشالق در مشخصات جغرافيايي
 و در  شرقی۴۷°  ۳΄ تا ۴۶°  ۵۷΄ شمالی و °۳۵  ۳۰΄

  عمق متوسط.قرار دارد  متر از سطح دريا۱۵۲۶ارتفاع 
نمونه برداری طی . باشد  متر می۳۱اين درياچه حدود 

در به صورت ماهانه  ۱۳۸۸ماه   تا مهر۱۳۸۷ماه  آبان
گير با اندازه   و با استفاده از تور گوشدرياچه سد

دمای آب . انجام گرفت متر  ميلی۴۰ و ۳۰ های چشمه
های استقرار تور و در عمق  درياچه بصورت ماهانه در مکان

ای  کمک ترمومتر جيوه همتری از سطح ب  سانتی۵۰حدود 
 پس از صيد و اطمينان از ها نمونه. گيری شد اندازه

اصله به آزمايشگاه بيولوژی  بالفوضعيت سالم ظاهری
آبزيان دانشکده منابع طبيعی دانشگاه کردستان منتقل و 

با سالن سرپوشيده يک واقع در  ليتری ۲۰۰در مخازن 
 ۲۴ تا ۱۶  آب چاه با دمایاز. تعويض آب قرار داده شدند

ها  نمونه . طی فصول سال استفاده گرديدگراد سانتي درجه
نقل و سازگاری با  های حمل و به منظور رفع استرس

 به مدت چند ساعت در درون مخازن محيط جديد
   .گيری گرديد نگهداری و بعد اقدام به خون

  
  گيری خون

 و استفاده از مواد آرام کنندهگيری از ماهيان بدون  خون
 از وريد ساقه دمی بدون استرس،در شرايط تا حد امکان 

 EDTA1 انعقاد  با استفاده از سرنگ آغشته به ماده ضد
سی خون   سی۲‐۱ از هر قطعه ماهی حدود .انجام گرفت

 حاوی ماده ضد لوله آزمايشبه روش فوق تهيه و در دو 
به منظور  mg ml-1 ۵با غلظت نهايي  EDTAانعقاد 

  قرار داده شدپالسماشناسی و تهيه  مطالعه خون
(Houston, 1990) .با با استفاده از سانتريفيوژ پالسما 

جداسازی و تا  دقيقه ۱۰به مدت يقه  دور در دق۴۰۰۰
 درجه ‐۲۰ در دمای بيوشيمياييهای  زمان تعيين شاخص

های خون جهت تعيين  نمونه. سانتيگراد نگهداری شد
 درجه سانتيگراد ۴های خون شناسی در دمای  شاخص

                                                            
1 Ethylenediaminetetraacetic acid 

ساعت مورد بررسی قرار چند  ظرف درنگهداری و 
  . گرفتند

 
  زيست سنجی

وصيات زيست سنجی هر خصگيری  پس از انجام خون
و ) متر با دقت ميلی (استانداردطول شامل قطعه ماهی 

سن هر قطعه .  تعيين گرديد)با دقت صدم گرم(وزن کل 
 عدد فلس ۱۰ماهی با تعيين تعداد دواير ساالنه بر روی 

همچنين جنسيت ماهی پس از . گرديدبرآورد 
 .کالبدگشايي با مشاهده مستقيم بافت گناد تعيين گرديد

 برای WL-3 ۱۰۰۰۰۰ =Kضريب چاقی بر اساس رابطه 
 ضريب چاقی، Kهر گونه تعيين گرديد که در اين رابطه 

W وزن برحسب گرم و L طول استاندارد برحسب 
  . باشد متر می ميلی

  
  بيوشيميايي ترکيبات شناسی و  خونخصوصياتتعيين 

های سفيد   گلبولشمارششناسی شامل   خونخصوصيات
(WBC2) ،های قرمز  گلبول شمارش(RBC3) ، هماتوکريت

(Hct4) غلظت هموگلوبين ،(Hb5)،  درصد تفريقی
 لنفوسيت، درصد منوسيت های سفيد شامل درصد گلبول

،  گلبول سفيد۱۰۰ با شمارش حداقل ها نوتروفيلو درصد 
متوسط هموگلوبين  ،(MCV6)متوسط حجم گلبولی 

ا ه و متوسط غلظت هموگلوبين گلبول (MCH7) گلبولی
(MCHC8) های توصيه شده توسط  بر اساس روش

Houston) ۱۹۹۰( های  شمارش گلبول. تعيين گرديدند
و با استفاده از   بر اساس روش هماسيتومتر و قرمز سفيد

برای شمارش . اصالح شده تعيين گرديدندالم نئوبار 
با محلول  برابر ۲۰به نسبت های سفيد نمونه خون  گلبول
 همچنين برای شمارش .ق گرديد رقي٩کننده شاو رقيق
 برابر با محلول ۲۰۰های قرمز نمونه خون به نسبت  گلبول

                                                            
2 White blood cells 
3 Red blood cells 
4 Hematocrit 
5 Hemoglobin 
6 Mean corpuscular volume 
7 Mean corpuscular hemoglobin 
8 Mean corpuscular hemoglobin Concentration 
9 Shaw’s diluting solution 
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برخی از ترکيبات  .رقيق گرديد١٠کننده هندريک رقيق
پالسمايي شامل غلظت پروتئين تام، منيزيم و فسفر بر 

های  و با استفاده از کيت (gdL-1) ليتر  دسیبرحسب گرم 
  . يدگيری گرد شرکت زيست شيمی اندازه

  

  تجزيه و تحليل آماری
 SPSS ver.16رافزا نرمها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده

ها با   توزيع نرمال داده.(SPSS, 1999) انجام گرفت
 مورد ارزيابی ١١ سميرنف‐ کولموگرفاستفاده از آزمون

های نر و ماده در هر يک  نسبت فراوانی جنس. قرار گرفت
 استفاده از آزمون مربع کای های مورد مطالعه با از گونه

مقايسه خصوصيات . مورد مقايسه قرار گرفت
شناسی و ترکيبات پالسمايي  سنجی، خون زيست
و  مورد مطالعه های هريک از گونهدر های نر و ماده  جنس

های مورد بررسی در دو  همچنين مقايسه متوسط شاخص
 t با استفاده از آزمون تبدون در نظر گرفتن جنسيگونه 

سن و فصل همچنين به منظور بررسی تاثير . جام گرفتان
 در هريک از  متغييرهای مورد ارزيابیبر مقاديرصيد 
 طرفه يک از آزمون تجزيه واريانس های مورد مطالعه گونه

ها با استفاده از آزمون  مقايسه ميانگين. استفاده گرديد
.  درصد انجام گرفت۵ و در سطح ١٢ای دانکن چند دامنه
و همچنين ضريب تباط بين تغييرات فصلی دما بررسی ار

های مورد بررسی نيز با تعيين مقادير  با شاخصچاقی 
   . تعيين گرديدند١٣ضرايب همبستگی به روش پيرسون

  

  نتايج
 شناسی و ترکيبات بيوشيميايي خون  خونبررسی نتايج

دهنده عدم  نشان  مورد مطالعهماهیدو گونه سياه در 
 های بين جنسای مورد بررسی ه شاخصدار  تفاوت معنی

اين در حالی است که ). ۱جدول (باشد   میآنهانر و ماده 
جنس   در بجز ضريب چاقیهای زيست سنجی شاخص

 آنهادار بيشتر از جنس نر  به طور معنیهر دو گونه  ماده 
                                                            

10 Hendricks’s diluting solution 
11 Kolmogorov-Smirnov  
12 Duncan Multiple Range Test 
13 Pearson 

در عين حال نسبت فراوانی جنسی نر به . تعيين گرديد
 به ۱معادل   C. damascina ماده به ترتيب در گونه

 تعيين ۱۱/۳ به ۱ معادل C. trutta  و در گونه۳۷/۲
دار بين  گرديد که در مورد هر دو گونه تفاوت معنی

از طرف ديگر مقايسه . فراوانی جنسی آنها وجود دارد
 بررسیدر دو گونه مورد  مورد مطالعه ها متوسط شاخص

 که با وجود داد نشانبدون در نظر گرفتن جنسيت آنها 
 های زيست سنجی دار متوسط شاخص اوت معنیعدم تف

، نوتروفيلدرصد های  گونه، شاخصبين دو  بجز وزن زنده
های قرمز، هماتوکريت،   گلبولتعداددرصد منوسيت، 

 گلبولی و متوسط هموگلوبينغلظت هموگلوبين، متوسط 
به  C. damascina  در گونهها غلظت هموگلوبين گلبول

 C. trutta ير متناظر در گونهباالتر از مقاددار  طور معنی
 C. trutta با اين وجود درصد لنفوسيت در گونه. باشد می

  ). ۱جدول (باشد  می C. damascina بيشتر از گونه
های سنی  های مورد بررسی بر اساس گروه مقايسه شاخص

 .C  ساله مورد مطالعه در گونه۴ الی ۲ماهيان 

damascinaدار بين  داد که اگر چه تفاوت معنی  نشان
های سنی وجود دارد   در گروهطول استاندارد و وزن

شناسی و  های خون داری بين شاخص تفاوت معنی
جدول ( آنها وجود ندارد یترکيبات بيوشيميايي پالسما

شناسی و  های خون از ميان شاخص C. trutta در گونه). ۲
های سفيد، درصد  تعداد گلبول  مورد بررسیبيوشيميايي
در دار  به طور معنی پروتئين کل پالسمايي  وها منوسيت
در اين ). ۲جدول  (باشد های سنی متفاوت می بين گروه

منوسيت و  سال درصد ۴ به ۲گونه با افزايش سن از 
 دپروتئين کل پالسمايي کاهش نشان داده در حاليکه تعدا

 در .است های سفيد ابتدا کاهش و بعد افزايش يافته گلبول
سنجی شامل طول استاندارد،  زيستهای اين گونه شاخص

   .باشند دار می وزن و ضريب چاقی دارای تفاوت معنی
های مورد بررسی در قالب  تاثير زمان صيد بر شاخص

نتايج حاصل . برداری مورد بررسی قرار گرفت فصل نمونه
های  دار در مورد شاخص دهنده وجود تفاوت معنی نشان

و ، هماتوکريت های سفيد، درصد منوسيت شمارش گلبول
 باشد می C. damascina در گونهغلظت فسفر پالسمايي 
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 بيشترين تعداد گلبول سفيد در فصل تابستان .)۳جدول (
با افزايش دما و بيشترين درصد منوسيت و هماتوکريت 

همچنين . در فصل زمستان با کاهش دما مشاهده گرديد
. دباالترين غلظت فسفر پالسمايي در تابستان تعيين گردي

های  هايي در مقادير شاخص تفاوت نيز C. trutta در گونه
های قرمز، هماتوکريت و متوسط هموگلوبين  تعداد گلبول

برداری مشاهده گرديد  های نمونه در طی فصلگلبولی 
 بطوريکه با کاهش دما در فصل زمستان تعداد ).۳جدول (

های قرمز و هماتوکريت افزايش و متوسط  گلبول
   .دهد بولی کاهش نشان میهموگلوبين گل

شناسی و بيوشيميايي در  های خون مقايسه نتايج شاخص
های  دو گونه سياه ماهی مورد بررسی با نتايج شاخص

های خانواده کپور  متناظر گزارش شده در برخی از گونه
های  تعداد گلبول.  ارائه شده است۴ماهيان در جدول 

نسبت به درياچه سد قشالق  C. trutta سفيد در گونه
 و نسبت بهمقادير گزارش شده در همين گونه نزديک 

 Barbus های ماهی بنی  گونهمقادير اين شاخص در

sharpeyi و ماهی شيربت Barbus grypus  و سفيد
مقدار . باشد بيشتر می Leuciscus cephalusای  رودخانه

سد قشالق مشابه با  C. damascina اين شاخص در گونه
 و Capoeta capoeta umbla در گونهمقدار گزارش شده 

های ذکر شده  بيشتر از مقادير گزارش شده در ساير گونه
 در دو های سفيد درصد تفريقی گلبولالگوی . باشد می

گونه سياه ماهی درياچه سد قشالق با الگوی گزارش شده 
هرچند که در گزارش . ها تقريبا مشابه است در ساير گونه

 هر دو های مورد بررسی شحاضر ائوزينوفيل در گستر
از طرف ديگر درصد لنفوسيت در .  مشاهده نگرديدگونه
درياچه سد قشالق باالتر از مقدار گزارش  C. trutta گونه

 در اين گونه و Orun and Erdemil 2002 شده توسط
همچنين مقادير گزارش شده در دو گونه سس ماهی 

در وتروفيل نبا اين وجود درصد منوسيت و . باشد می
درصد  .باشد مطالعه ياد شده میاز مطالعه حاضر کمتر 

 C. damascina در گونهلنفوسيت، منوسيت و نوتروفيل 

توسط  C. trutta نزديک به مقادير گزارش شده در گونه
Orun and Erdemil, 2002ولی در مقايسه با . باشد  می

دو گونه سس ماهی درصد لنفوسيت و منوسيت بيشتر و 
های قرمز در  تعداد گلبول. باشد ل کمتر میدرصد نوتروفي

ماهی درياچه سد قشالق نسبت به  هر دو گونه سياه
ها، بجز مقدار گزارش  شده در ساير گونه مقادير گزارش
 Danabas et al., 2010 توسط C. trutta شده در گونه

درصد هماتوکريت، غلظت هموگلوبين و . باشد کمتر می
های گزارش  ه شاخصهای گلبول قرمز نسبت ب شاخص

باشد، هرچند که  ها تقريبا نزديک می شده در ساير گونه
متوسط حجم گلبولی در هر دو گونه سياه ماهی درياچه 
ها  سد قشالق باالتر از مقادير گزارش شده در ساير گونه

مقادير همبستگی بين متغيير ). ۴جدول (باشد  می
برداری و همچنين ضريب  مستقل دما در فصل نمونه

های مورد بررسی در دو گونه سياه ماهی  چاقی با شاخص
دار در مورد برخی از  دهنده وجود ضرايب معنینشان

مقادير ضرايب . باشد های مورد مطالعه می شاخص
برداری با  همبستگی بين دما در طی فصل نمونه

، )n ،۰۳/۰=P=۴۴ (۳۲۸/۰های درصد لنفوسيت  شاخص
، تعداد )n ،۰۰۳/۰=P=۴۴ (‐۴۳۱/۰درصد منوسيت 

، هماتوکريت )n ،۰۰۷/۰=P= ۴۴ (‐ ۳۹۸/۰گلبول قرمز 
۳۶۸/۰ ‐) ۴۳=n ،۰۱۵/۰=P ( و همچنين ضريب چاقی با

در ) n ،۰۰۴/۰=P= ۳۰ (۵۰۸/۰غلظت پروتئين پالسمايي 
همچنين . دار تعيين گرديدند معنی C. damascina گونه

همبستگی بين دما در طی  ضرايب C. trutta در گونه
های قرمز  های تعداد گلبول رداری با شاخصب فصل نمونه

۳۹۲/۰‐) ۳۹=n ،۰۱۴/۰=P( ۳۰۶/۰، هماتوکريت ‐ 
)۵۶=n ،۰۲۲/۰= P( ۵۴۵/۰، متوسط هموگلوبين گلبولی 
)۲۱=n ،۰۱۱/۰=P (مقادير . دار برآورد گرديدند معنی

های  ضرايب همبستگی بين ضريب چاقی و تعداد گلبول
 ‐ ۲۷۹/۰ريت ، هماتوک)n ،۰۰۰/۰=P=۳۹ (‐۵۵۵/۰قرمز 

)۵۶=n ،۰۳۷/۰=P( ۳۶۳/۰، متوسط هموگلوبين گلبولی 
)۳۹=n ،۰۲۳/۰=P ( ۳۴۶/۰و غلظت پروتئين پالسمايي 
)۶۹=n ،۰۰۴/۰=P (دار برآورد  نيز در اين گونه معنی

.گرديدند



  ...بيوشيميايي  و شناسی خون های شاخص برخي مقايسه                                                                                                                     

 

١٤٠

  
  
 در مقايسه جنسيت هر گونه . در هر شاخص استاعداد داخل پرانتز تعداد نمونه مورد بررسی .استاشتباه معيار متوسط با ميانگين صورت  اعداد به ۱

هايي  های دو گونه ميانگين باشند و در مقايسه شاخص  درصد می۵دار در سطح  باشند دارای تفاوت معنی هايي که دارای حروف متفاوت می ميانگين
  . درصد متفاوت هستند۵باشند در سطح  ی ستاره میاکه دار
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هايي   در هر گونه ميانگين.اعداد داخل پرانتز تعداد نمونه مورد بررسی در هر شاخص است. متوسط اشتباه معيار استصورت ميانگين با  اعداد به  ۱

  .باشند  درصد می۵دار در سطح  معنی باشند دارای تفاوت که دارای حروف متفاوت می
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 بحث
شناسی نه تنها از ديدگاه بررسی وضعيت  مطالعات خون

 Kori-Siakpere)هميت است فيزيولوژيک ماهی دارای ا

et al., 2005) تواند معياری مناسب در ارزيابی  بلکه می
 ;Gopal et al., 1997)باشد  وضعيت آلودگی منابع آبی 

Modesto and Martinez, 2010; Yildirim et al., 
شناسی و  های خون با اين وجود شاخص. (2011

مل تواند تابع عوا بيوشيميايي پالسما در ماهيان می
گيری و  های خون مختلفی از جمله گونه ماهی، روش

های آزمايشگاهی مورد استفاده، تغييرات فصلی،  تکنيک
اندازه، زيستگاه و منطقه جغرافيايي، خصوصيات ژنتيکی، 

 pHجنسيت، تراکم جمعيت، تامين مواد غذايي، استرس، 
 ,Wilhem et al., 1992; Vosyliene)و دمای آب باشد 

1999; Hrubec et al., 2000; Orun and Erdemli, 
2002; Gabriel et al., 2004) . ها  مقايسه دامنه شاخص

شناسی در دو گونه سياه ماهی مورد بررسی نشان  خون
های قرمز،  دهنده باالتر بودن مقادير تعداد گلبول

هماتوکريت، غلظت هموگلوبين، متوسط هموگلوبين 
ها، درصد  گلبولی، متوسط غلظت هموگلوبين گلبول

در  C. damascina نوتروفيل و درصد منوسيت در گونه
عالوه بر تاثير اختالف . باشد می C. trutta مقايسه با گونه

ای و ژنتيکی در مقادير فوق، باال بودن تعداد  گونه
 .Cهای قرمز و غلظت هموگلوبين در گونه  گلبول

damascinaدهنده باالتر بودن ميزان متابوليسم و   نشان
 Rambhaskar and Srinivasa)باشد  اليت گونه میفع

Rao, 1986) . اين در حالی است که با وجود باالتر بودن
های قرمز و غلظت هموگلوبين ميزان  تعداد گلبول

. است متابوليسم تاثيری بر متوسط حجم گلبولی نداشته 
ای در چند گونه ماهی دريايي نيز گزارش  چنين نتيجه

عامل موثر . (Satheeshkumar et al., 2011)است  شده
های ياد  تواند بيان کننده تفاوت در شاخص ديگری که می

شده در دو گونه سياه ماهی مورد مطالعه باشد، اختالف 
اگر . باشد در زيستگاه و يا عمق مطلوب برای زيست می

ای جهت تعيين عمق مطلوب برای زيست اين  چه مطالعه

مشاهدات در مطالعه دو گونه انجام نگرفته است، ولی 
 .C تر بودن زيستگاه مطلوب  حاضر داللت بر عميق

damascinaدر مقايسه با گونه  C. trutta دارد که اين 
های ذکر شده  تواند دليلی بر باالتر بودن شاخص خود می

. جهت تامين اکسيژن مورد نياز در اعماق بيشتر باشد
ونه های مورد مطالعه دو گ تفاوت عمده ديگر در شاخص

. باشد های سفيد آنها می سياه ماهی، درصد تفريقی گلبول
  دارای درصد باالتری لنفوسيت C. trutta درحاليکه

 دارای درصد باالتری C. damascina باشد گونه می
های سفيد ماهيان  گلبول. نوتروفيل و منوسيت است

های دفاع غير اختصاصی دخالت دارند  بيشتر در مکانيسم
(Tavares-Dias and Moraes, 2006; Tavares-Dias 
and Moraes, 2007; Tavares-Dias et al., 2008) .

ها در پاسخ ايمنی و  ها و لنفوسيت هرچند که منوسيت
عنوان  ها به بادی دخالت داشته و نوتروفيل توليد آنتی

های موثر در پاسخ ايمنی غير اختصاصی عمل  سلول
های درگير  ه بافتنمايند، بطوريکه قادر به مهاجرت ب می

عفونت، تشخيص، هضم و تخريب بسياری از عوامل 
 ;Tavares-Dias and Moraes, 2006)باشند  بيماريزا می

Tavares-Dias and Moraes, 2007; Tavares-Dias et 
al., 2008) .های  وجود اختالف شمارش تفريقی گلبول

های سياه ماهی مورد مطالعه شايد  سفيد در گونه
 C. damascina ه اين موضوع است که در گونهدهند نشان

 C. truttaمکانيسم دفاع غير اختصاصی نسبت به گونه 

دارای فعاليت بيشتری بوده در حاليکه مکانيسم توليد 
 به واسطه درصد C. trutta بادی در سيستم دفاعی آنتی

با اين . باشد ها دارای فعاليت بيشتری می باالتر لنفوسيت
های  تر در زمينه مکانيسم های دقيق شوجود انجام آزماي

از . دفاعی در اين دو گونه الزمه تاييد فرضيه فوق است
طرف ديگر مطالعه حاضر قادر به تشخيص 

ماهی  های نوع ائوزينوفيل در دو گونه سياه گرانولوسيت
 .Cاين در حالی است که وجو ائوزينوفيل در گونه . نبود

trutta  پيشتر گزارش شده است(Orun and Erdemli, 

ها يکی از موضوعات  حضور و نوع گرانولوسيت. (2002
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 Tavares-Dias and)باشد  انگيز در ماهيان می بحث
Moraes, 2006; Tavares-Dias and Moraes, 2007; 

Tavares-Dias et al., 2008) .که وجود  در حالی
های ماهيان گزارش شده  ائوزينوفيل در برخی از گونه

 ,Palíková et al., 1999; Orun and Erdemli)است 
2002; Vazquez and Guerrero, 2007; Khadjeh et 

al., 2008)های   ، وجود آن در تعدادی ديگر از گونه
 ,.Modra et al)ماهيان استخوانی مشاهده نشده است 

1998; Affonso et al., 2007; Tavares-Dias et al., 
فيل در مطالعه های ائوزينو عدم مشاهده سلول. (2008

 Modra et)تواند به دليل تعداد بسيار کم آنها  حاضر می

al., 1998; Romão et al., 2006)چنانچه گزارش .  باشد
های  درصد سلول C. trutta پيشين در مورد گونه

 اند  درصد گزارش نموده۴۵/۰ تا ۳۹/۰ائوزينوفيل را تنها 

(Orun and Erdemli, 2002). از طرف ديگر نوع 
های خونی عامل ديگری است که  آميزی گسترش گرن
 های ائوزينوفيل موثر باشد تواند در مشاهده سلول می

(Tavares-Dias et al., 2008) . در مطالعه حاضر
های خونی در هر دو گونه با استفاده از رنگ  گسترش

آميزی گرديدند در حاليکه مطالعه پيشين در  گيمسا رنگ
يزی بر اساس استفاده از آم روش رنگ C. trutta گونه

 Orun and) است گيمسا گزارش شده‐ رنگ رايت

Erdemli, 2002) .  

های مورد  داری بين شاخص مطالعه حاضر تفاوت معنی
 .Cو  C. damascina های نر و ماده گونه بررسی در جنس

truttaاين درحالی است که مطالعه پيشين .  را نشان نداد
های نر و  دار بين جنس تفاوت معنی C. trutta در گونه

 درصد ،WBC ،RBC ،Hb ،Htهای  ماده از نظر شاخص
نوتروفيل، درصد لنفوسيت و درصد منوسيت گزارش 

در عين حال . (Orun and Erdemli, 2002) است نموده
. دهد ها نتايج متفاوتی را نشان می مطالعات در ساير گونه

 Ctenopharyngodon idellaبه طوريکه در کپور علفخوار 
های  اختالفی بين جنس Barbus grypusو ماهی شيربت 

های متناظر با مطالعه  نر و ماده از لحاظ مقايسه شاخص
  . (Khadjeh et al., 2008, 2010)است  حاضر گزارش نشده

بجز غلظت  Barbus sharpeyiهمچنين در ماهی بنی 
های  هموگلوبين و درصد منوسيت از نظر ساير شاخص

های نر و ماده وجود  ی بين جنسشناسی تفاوت خون
 عدم وجود تفاوت .(Khadjeh et al., 2008)  است نداشته
های نر و  شناسی در جنس های خون دار بين شاخص معنی

 Synodontisماده چندين گونه ديگر ازجمله 

membranacea  (Owolabi, 2011) ،Clarias 
gariepinus (Gabriel et al., 2004) ،Cichlasoma 

dimerus (Vazquez and Guerrero, 2007)  ،

Oncorhynchus mykiss (Barnharta, 1969) نيز گزارش 
  . است شده

شناسی و  های خون عدم وجود تفاوت بين شاخص
های نر و ماده در مطالعه حاضر  بيوشيميايي جنس

های سنی مختلف و  تواند به دليل استفاده از رده می
شده در فصول های صيد  همچنين استفاده از نمونه
های  های هر يک از جنسيت مختلف در تعيين شاخص

طوريکه  به. مورد بررسی در هر دو گونه سياه ماهی باشد
دهنده وضعيت نرخ  تواند نشان ضريب چاقی که می

های  داری بين جنس متابوليسم ماهی باشد تفاوت معنی
  ). ۱جدول (است   ندادهنر و ماده هر دو گونه نشان 

علت پايين بودن نسبت فراوانی جنس نر ه  باز طرف ديگر
های سنی مورد بررسی  نسبت به ماده در فصول و رده

های خونی ماهيان  امکان مقايسه تاثير جنسيت بر شاخص
با . های سنی و فصول مورد مطالعه وجود نداشت در رده

اين وجود تاثير زيستگاه، خصوصيات کيفی آب و 
تواند در بروز   میهای آزمايشگاهی مورد استفاده روش

 Vosyliene, 1999; Wilhem) نتايج متفاوت موثر باشند
et al., 1992; Hrubec et al., 2000; Orun and 

Erdemli, 2002; Gabriel et al., 2004) . مطالعات
های  متعددی ارتباط بين سن يا اندازه ماهی و شاخص

با اين وجود بيشتر اين . اند شناسی را نشان داده خون
العات مقايسه بين سنين قبل و بعد از بلوغ جنسی را مط

 مطالعه .(Hrubec et al., 2001)اند  مورد بررسی قرار داده
های تعداد  هايي بين شاخص  تفاوتC. trutta پيشين در
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های قرمز، غلظت هموگلوبين، هماتوکريت، تعداد  گلبول
های سفيد  های سفيد و درصد تفريقی گلبول گلبول

 Orun and)است   ساله را نشان داده۵  تا۱ماهيان 

Erdemli, 2002) .داری  نتايج تحقيق حاضر تفاوت معنی
 .C های سنی گونه های مورد بررسی در گروه بين شاخص

damascina را نشان نداد ولی در گونه C. trutta  درصد
های سفيد و غلظت پروتئين کل  ها، تعداد گلبول منوسيت

 ۴ الی ۲های  داری بين گروه یپالسمايي دارای تفاوت معن
اين در حالی است که ضريب چاقی بين . باشد سال می

داری  تفاوت معنی C. damascina های سنی گونه گروه
دار مشاهده  تفاوت معنی C. trutta نداشت ولی در گونه

از طرف ديگر ضريب چاقی در مقايسه با وزن، . گرديد
تگی بيشتری طول استاندارد و يا سن دارای ضرايب همبس

تواند  اين نتايج می. باشد شناسی می های خون با شاخص
شناسی  دهنده اين موضوع باشد که تغييرات خون نشان

بيشتر تابع ضريب چاقی در مقايسه با سن، طول 
  . باشد استاندارد و يا وزن می
های مورد بررسی با توجه به فصل  ميانگين مقادير شاخص

دهنده وجود  د مطالعه نشانبرداری در دو گونه مور نمونه
. باشد ها طی زمان می تغييراتی در برخی از شاخص

های قرمز در  بيشترين درصد هماتوکريت و تعداد گلبول
هر دو گونه در فصل زمستان با کاهش متوسط دما 

های قرمز در  هر چند که تعداد گلبول. مشاهده گرديد
 ولی داری را نشان نداد تفاوت معنی C. damascina گونه

های قرمز در همين  در اين گونه نيز بيشترين تعداد گلبول
از طرف ديگر ميانگين ). ۳جدول (فصل مشاهده گرديد 

دمای فصول مورد بررسی دارای همبستگی منفی و 
های ذکر شده در هر دو گونه  داری با شاخص معنی
  . باشد می

 Tinca tincaهای الی ماهی  مطالعات انجام شده در گونه
 نشان دهنده افزايش اين دو شاخص در طی C. truttaو 

 ;Orun and Erdemli, 2002)باشد  فصول گرم سال می

Guijarro et al., 2003; De Pedro et al., 2005) . با اين
 Heterodontusوجود در يک گونه کوسه ماهی، 

francisci  و يک گروه از ماهيان آزمايشی تيالپيا
Oreochromis niloticusج مشابهی با نتايج حاضر  نتاي

 Neale et al., 1977; Jerônimo et)گزارش شده است 

al., 2011) .  
های قرمز در طی فصول سال در   تغيير در تعداد گلبول

های جبران تنفسی ذکر  چند گونه ماهی ناشی از مکانيسم
 ,.Guijarro et al., 2003; De Pedro et al)شده است 

2005; Jerônimo et al., 2011) . به نظر دليل افزايش
های قرمز و هماتوکريت در دو گونه سياه  تعداد گلبول

ماهی طی فصل زمستان ناشی از تغييرات ليمنولوژيک در 
از طرف ديگر تغيير در تعداد . باشد درياچه سد قشالق 

 .C ها در گونه های سفيد و درصد منوسيت گلبول

damascina گونه در دهنده تغيير پاسخ ايمنی اين نشان 
 C. trutta با اين وجود در گونه. طی فصول سال است

های سفيد طی  تغييراتی در الگوی تعداد و درصد گلبول
های سفيد  با توجه به نقش گلبول. سال مشاهده نگرديد

-Tavares)در پاسخ ايمنی اختصاصی و غير اختصاصی 
Dias and Moraes, 2006; Tavares-Dias and 

Moraes, 2007; Tavares-Dias et al., 2008) و تفاوت 
های سفيد اين دو گونه در مطالعه  تعداد و الگوی گلبول

های دفاعی در آنها تابع  حاضر به نظر مکانيسم
. های متفاوتی است که نياز به مطالعه بيشتر دارد مکانيسم

 .C تغييرات فصلی در غلظت فسفر پالسمايي نيز در گونه

damascina مشاهده گرديد .  
دار نبود ولی در  تغييرات معنی C. trutta گر چه در گونها

اين گونه نيز باالترين غلظت فسفر در فصل تابستان 
فسفر يکی از مواد معدنی است که . مشاهده گرديد

های استخوانی و  ماهيان در مقادير باال برای ساخت بافت
در واقع باال رفتن غلظت فسفر . فلس مورد نياز دارند

 فصل تابستان همزمان با افزايش دما و پالسمايي در
  .باشد افزايش شدت تغذيه در اين دو گونه می

های مورد مطالعه در دو گونه سياه ماهی  مقايسه شاخص
درياچه سد قشالق با مقادير متناظر گزارش شده در 

های خانواده کپورماهيان نشان دهنده  برخی از گونه
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باالتر بودن متوسط های قرمز و  تر بودن تعداد گلبول پايين
همچنين درصد . حجم گلبولی در اين دو گونه دارد

درياچه سد قشالق باالتر از  C. trutta لنفوسيت در گونه
جدول (باشد  مقدار گزارش شده پيشين در اين گونه می

۴ .(  
تواند بداليل  ها می وجود تفاوت در مقادير اين شاخص

نوبيوتيک در ها و وجود ترکيبات ز مختلف از جمله آلودگی
تعداد ) ۲۰۱۰(و همکاران  Danabas. منبع آب باشد

 را بعلت وجود C. trutta های قرمز در گونه گلبول
های  تر از تعداد گلبول های منبع آب بسيار پايين آلودگی

اند  قرمز همين گونه در درياچه سد قشالق گزارش نموده
مطالعات همزمان در درياچه سد قشالق نشان ). ۴جدول (
هنده باال بودن بيش از حد مجاز غلظت جيوه در آب د

و همچنين در بافت عضالنی دو  (Amani, 2009) درياچه
باشد  ای می گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره

(Khoshnamvand et al, 2011) . فلز جيوه يکی از
. باشد شناسی می های موثر در بروز تغييرات خون آالينده

 با Clarias batrachus هدر معرض قرار دادن گون
های  های کلريد جيوه منجر به کاهش تعداد گلبول غلظت

های سفيد اين گونه شده  قرمز و افزايش تعداد گلبول
همچنين در گونه . (Maheswaran et al., 2008) است

Hoplias malabaricus  متيل جيوه موجب افزايش
است  های سفيد شده متوسط حجم گلبولی و تعداد گلبول

(Oliveira Ribeiro et al., 2006) . با اين وجود اثبات اين
  . های تکميلی دارد موضوع نياز به انجام آزمايش

شناسی و برخی  های خون نتايج اين تحقيق دامنه شاخص
خصوصيات بيوشيميايي دو گونه سياه ماهی درياچه سد 

هاي  نتايج نشان دهنده وجود تفاوت. قشالق را ارائه داد
با اين وجود . گونه مورد مطالعه بود  بين دوشناسی خون

ها تفاوتی مشاهده  های نر و ماده هريک از گونه بين جنس
های زيست سنجی چنين به نظر  از ميان شاخص. نگرديد
رسد که ضريب چاقی عامل تاثيرگذارتری در تغييرات  می

  . ها باشد شناسی هر يک از اين گونه های خون شاخص
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هايي   در هر گونه ميانگين. اعداد داخل پرانتز تعداد نمونه مورد بررسی در هر شاخص است .ميانگين با متوسط اشتباه معيار استصورت  اعداد به ۱

  .باشند  درصد می۵دار در سطح  باشند دارای تفاوت معنی که دارای حروف متفاوت می
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شاخص  )‐ (.  به صورت ميانگين با متوسط اشتباه معيار است۱۱ تا ۹های   ستونصورت ميانگين با اشتباه معيار و  به۸ تا ۲های  اعداد در ستون  ۱
   .متناظر گزارش نگرديده است
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Abstract 
Some hematological indices and plasma biochemical parameters were determined in two Capoeta; 
C.trutta and C.damascina from Gheshlagh Dam Lake, Sanandaj based on seasonal changes and 
thier age and gender dependent.There was no gender dependent significant difference in 
hematological indices of both species. Comparsion of indices between the two studied species 
showed that neutrophil and monocyte percentages, erythrocyte count, hematocrit, hemoglobin 
concentration, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration were 
significantly higher in C.damascina however, the percentage of lymphocyte was higher in C.trutta 
than C.damascina. Total leukocyte count, monocyte percentage and plasma total protein of C.trutta 
were significantly different among 2-4 years old classes, however there was no significant 
difference between indices of C.damascina for the same age groups. The effect of season on blood 
indices of C.damascina showed that the highest total leukocyte count and plasma phosphorus 
concentration were attained in summer, while the highest values for monocyte percentage and 
hematocrit were observed during winter. Erythrocyte count and hematocrit of C. trutta were raised 
in winter and mean corpuscular hemoglobin was decreased in this season. The study has provided 
baseline haematological and some biochemical data of C.damascina and C.trutta which could be 
used in health monitoring and future comparative surveys of these species.  
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