
 شیالت، مجله منابع طبیعی ایران
 1398 زمستان ،۴شماره  ،72دوره 

 387-398صفحات 
 

 

 پرورشی ماهیان فیل شناسیخون یهاشاخص از برخی تغییرات ارزیابی

(Huso huso, Linnaeus, 1758) مختلف فصول طی خزر دریای 

 4نژاد عقیلی مصطفی ید،س 3فرهنگی محمد  ،*2جعفریان اهلل حجت، 1خزین غالمرضا

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیالت، دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان،  -１
 ایران

 دانشیار گروه شیالت، دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران -۲ 
 

 ایران گلستان، گنبدکاووس، گنبدکاووس، دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی دانشكده شیالت، گروه استادیار  -.۳

 ایران گلستان، استان خاویاری ماهیان امور مدیریت -۴

 22/12/1398 پذیرش: تاریخ 13/12/1398 ارسال: تاریخ

 چکیده
شیمیایی و خونی هایشاخص تغییرات از برخی ارزیابی به مطالعه این در  دوره یک طی پن در پرورش شرایط در ساله ۳ تا 2 ماهیان فیل سرم بیو

سی ستان تا 1۳95 پاییز از سالهیک برر شی از پس شد. پرداخته 1۳96 تاب ستفاده با ماهیان بیهو صاره از ا سبت میخک، گل ع  15 از خونگیری به ن

صول در پن ۳ از سالم ظاهر به ماهی فیل قطعه ستفاده با خونی یهاشاخص شد. اقدام مختلف ف شگاهی متداول هایروش از ا  هایفرمول و آزمای

 نشد مشاهده مختلف فصول بین ALT آنزیم فعالیت و (MCV) یگلبول متوسط حجم کورتیزول، میزان در داریمعنی اختالف شد. سنجش مربوطه

(05/0p>.) هایآنزیم فعالیت و سفید گلبول تعداد باالترین AST و ALT ستان در  قرمز، هایگلبول تعداد باالترین (.>05/0p) شد گیریاندازه تاب

 متوسط غلظت و (MCH) گلبولی هموگلوبین متوسط هموگلوبین، مقدار باالترین (،>05/0pشد) مشاهده بهار در تام پروتئین و هماتوکریت درصد

ستان در گلوکز مقدار باالترین (.>05/0p) گردید ثبت پاییز در (MCHC) گلبولی هموگلوبین  نیا نتایج مجموع در (.>05/0p) شد گیری اندازه زم

 ماهیان فیل ساارم بیوشاایمیایی و خونی یهاشاااخص تغییر در تاثیرگذار عامل یک مختلف فصااول طی محیط دمای احتماالً که داد نشااان مطالعه

ست؛ خزر دریای آب در پرواری  بیوشیمیایی و خونی یهاشاخص در مختلفی تغییرات محیط دمای تغییر با یكسان اکولوژیكی شرایط در بطوریكه ا

 شد. خواهد مشاهده ماهیان فیل سرم

 کبدی. آنزیم سرم، خون، فصل، دما، ماهی، فیل کلیدی: واژگان
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect of seasonal variations on some of the hematological and serum 

biochemical parameters on some 2-3 years' old great sturgeon cultured in brackish water pens for yearlong 

from autumn 2015 to summer 2016. At different seasons, after anesthetizing the fish with clove extract, blood 

sampling was done, from a total of 15 great sturgeon specimens were apparently at healthy condition in 3 

separately pen's. Blood samples was analyzed by the routine method used in fish hematology. There were no 

significant differences in amount of the cortisol, mean corpuscular volume (MCV) and activity of Alanine 

aminotransferase (ALT) in the different seasons (p>0.05). The maximum WBCs, Activity of aspartate 

aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) were observed in summer (p<0.05).  The maximum 

RBCs, hematocrit concentration, total serum protein were observed in spring (p<0.05). The maximum 

hemoglobin concentration, the mean corpuscular hemoglobin (MCH) and the mean corpuscular hemoglobin 

concentration (MCHC) were observed in autumn (p<0.05). The maximum level of glucose was observed in 

winter (p<0.05). In conclusion, the result of this study showed that the changes of temperature as a result of 

season transition may have an important role in the blood parameters of H. huso, resulting that, at the same 

ecological conditions, any changes in environment temperature, in the water, affecting the blood cells indices 

in Beluga.  

Keywords: Beluga, Temperature, Season, Blood, Serum, Liver Enzymes. 

 

 
 

Corresponding author: Hojatollah Jafaryan Email: Hojat.jafaryan@gmail.com 

 



 ۳89 ...یپرورش یانماه یلف شناسیخون یهااز شاخص یبرخ ییراتتغ یابیارز

 

 مقدمه .1

 ماهی نیتربزرگ (Huso huso) علمی نام با یماهلیف
ست جثه ازنظر خاویاری شترین و ا  را خاویار تولید مقدار بی
شت ممتاز، گونه این خاویار دارد. سیار و در  بهاساتگران ب

(Bahmani, 2000.) بزرگ دهانی دارای جنس این ماهیان 
 فشاارده دوپهلو از ییهاساایبیلک دارای و شااكل هاللی و

ند. نه دو دارای جنس این هسااات یل گو گا() 1ماهیف  و بلو
سی ماهیفیل ست کالوگا() 2رو  تعداد در هاآن اختالف که ا

 پشاات اسااتخوانی صاافحه اولین و پشااتی باله یهاشااعاع

  (.Vosoughi and Mostajeer, 2009) آنهاست
 کاهش و خاویاری ماهیان ریذخا محدودیت به توجه با
 ،هاآن زیاد بسااایار ارزش همچنین و هاآن صاااید میزان
یان این پرورش هان در ماه عت ج ته سااار  دیری و گرف
 هاآن صااید جایگزین ماهیان این پرورش که پائید نخواهد

 خونی وضااعیت از آگاهی (.Kazemi et al., 2005) گردد
صیات تغییر اثر شناخت بخصوص خاویاری، ماهیان  خصو
 یهاشاااخص بر پرورشاای طیمح نیز و دما بخصااوص آب

یادی ارزش دارای خونی نمی هاداده نیا .اساااات ز  دتوا
مایی هداف پیشااابرد در راهن هداری تكثیر، حفظ، ا  و نگ

یان این پرورش  (.Hedayati et al., 2008) باشاااد ماه
نمی ،خون بافت در تغییرات  شااااخص یک عنوان به دتوا
یت پایش برای حسااااس و مؤثر  و کیولوژیفیز وضاااع
س سبیآ شخیص در یشنا  ستییز کنترل و هایماریب ت

نده موجودات له ز فادها مورد انیآبز ازجم  ردیگ قرار سااات

(Xiaoyun et al., 2009.) هااا،داده ایاان بااررساااای 
 گونه هر با ارتباط در را خاصاای اکولوژیكی هایاسااتاندارد
شی  هاگونه پرورش بهبود در تواندمی و کندمی ایجاد پرور
گانپرورش توساااط ند بت لذا، باشااااد. موثر ده  این ث
 تغییرات دامنه و بیوشیمیایی و شناختی خون یهاشاخص

 در خاویاری ماهیان جمله از پرورشاای ماهیان انواع در آن
حل باط در و رشاااد مختلف مرا  یهاداده تغییرات با ارت

 دارد زیااادی اهااماایاات فاایاازیااولااوژیااک و اقاالاایااماای
(Alyakrinskyay et al., 1984.) یهاشاااخص ارزیابی با 

 
1 Huso huso 

 سااالمت وضااعیت توانمی که اساات شااده ثابت خونی
 مزرعااه یااک در را آبزیااان، جملااه از مختلف، حیوانااات
 و هاییناکارا متابولیک، اختالالت بررساای کرد. مشااخص

سترس وضعیت  و است ممكن بالینی شكل به مزمن یهاا
بل و بل ،هاآن بروز ق  اساااات کنترل و پیشاااگویی قا
(Bahmani et al., 2001; De Pedro et al., 2005.) عوامل 

 (،Svobodova et al., 2008) تیااریمااد قبیاال از خااارجی
سترس و (Chen et al., 2005) بیماری  ,.Cnaani et al) ا

شمگیر تغییرات ایجاد باعث همواره (2004  ترکیبات در چ

 در یتوجهقابل نوساااانات مثال،عنوانبه .گردندیم خون
سترول گلوکز، زول،یکورت غلظت س یاجزا گرید و کل سا  یا

سخ در سیه تنش و جابجایی به پا سایی کیپوک  شده شنا
 اکولوژیكی فاکتورهای (.Skjervold et al., 2001) اساات

 راتیتأث دارای نیز تراکم و غذایی رژیم مانند اسااااسااای

 خاص بیوشاایمیایی یهاشاااخص از برخی بر مسااتقیمی
 مطالعات امروز به تا (.Coz-Rakovac et al., 2005) دارند

 و زیساااتی مختلف عوامل ریتأث بررسااای زمینه در متعددی
 و خونی یهاشاااخص بر فصاال تغییر و دما قبیل از اکولوژیكی
 از که است رسیده انجام به آبزیان مختلف یهاگونه در سرمی

 ماهیان در یشناسخون پروفایل بررسی به توانیم هاآن جمله
 بررسی (؛Docnal et al., 2014) بهار فصل در برون ازون مولد

های بر فصااالی تغییرات  کاتال ماهی در خونی فاکتور
(Bihari Patra et al., 2014؛) بر فصاالی راتیتأث بررساای 

 ماهی خون سااارم بیوشااایمیایی و خونی یهاشااااخص

Arapaima gigas (Bezerra et al., 2014؛) یسرمار ماهی 
(Channa marulius) (Latif et al., 2015؛) استرلیاد ماهی و 
(Acipenser ruthenus) (Docan et al., 2016،) انیماهلیف 
(Hedayati et al., 2008; Alizadeh et al., 2011; Rangraz 

et al., 2017)، پاارورشااااای شااااایاارباات ماااهاای  

(Barbus grypus) (Mesbah et al., 2012،) تاساااماهی 
 ,.Yazdani Sadati et al) (Acipenser baerii) ساایبری

 ,Nasri Tajan and Taklu) ایرانی ماهی تاس و (2013

شاره (2017  در خاویاری ماهیان پرورش آنجائیكه، از کرد. ا
 شده مطرح اخیرا نیز داخلی یهاحوزه در شورلب یهاآب

2 Huso dauricus  
 



 1۳98 زمستان ،۴، شماره 72ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع طبیش ۳90

 

 در ندارد. وجود زمینه این در فیزیولوژیک اطالعات و اساات
 و طبیعی مختلف عواماال تغییرات اثرات پژوهش، این

 بیوشااایمیایی ترکیبات و خون هایمتابولیت بر کیاکولوژ

 پرورشی ماهیان فیل در هاشاخص این گیری اندازه با سرم
  شد. بررسی خزر دریای در کالچر پن شرایط تحت

 

 روش و مواد .2

 یریگخون و یبردارنمونه .1.2
ضر مطالعه سی منظور به حا صلی تغییرات اثر برر  بر ف
 لیف خون سرم بیوشیمیایی و یشناخت خون یهاشاخص

 طولی و وزنی یهانیانگیم با پرورشی ساله ۳ تا 2 انیماه

سی دوره یک طی 1 جدول در شده ارائه  از ساله کی برر
 فرآوری و صااید مرکز در 1۳96 تابسااتان تا 1۳95 پاییز

 در خزر دریایی جنوبی حوضه در واقع چاالشت() آشوراده
صل هر طول در منظور بدین شد. انجام گرگان خلیج  با ف

عداد از ی،امرحله مراجعه  ظاهر به یماهلیف قطعه 15 ت

 از پس پن(، ۳) بررساای تحت یهاپن از هریک از سااالم

 عصاره لیتر در گرم میلی ۳0 دوز با ماهیان نمودن بیهوش
 مورد ماهیان ابتدا (،Rangraz et al., 2017) خکیم گل
 و سرنگ از استفاده با و سپس ند،قرارگرفت یسنج ستیز

 طریق از خون لیتر میلی 2-۳ مقدار مناسااب ساارسااوزن
 از شااد. گرفته هاآن از (Caudal vine) دمی ساااقه ورید

 1-5/1 مقدار ماهی هر از شاااده یآور جمع خون مجموع
 انعقاد ضاااد ماده حاوی آزمایش یهالوله به لیتر میلی
 یهالوله به نیز لیتر میلی 1-5/1 مقدار و نهپاری لیتیوم

 تهیه برای شاادند. ریخته انعقاد ضااد ماده فاقد ساارولوژی

 منتقل آزمایشگاه به عاًیسر یخ کنار در هانمونه خون سرم
 مدت به هپارین بدون خون حاوی یهاوپیت سپس .شدند
 و گرادسانتی درجه  C˚ ۴ دمای در یخچال در ساعت 2۴
 کمک با دقیقه 5 مدت به لخته، شااادن نینشاااته از پس

ستگاه  5000 دور با (eppendorf, 5415D) سانتریفیوژ د

 یلهیوسبه و جدا خون از سرم یهانمونه (rpm) دقیقه در
 جداگانه یهااپندورف درون و جداساااازی سااامپلر كرویم

 بررسی به مربوط هایآزمایش شروع زمان تا و شد ریخته
شیب یهاشاخص  -20 دمای در) زریفر شرایط در ییایمیو
  .شدند یدارنگه (گرادیسانت درجه

 آزمایشی انیماه لیف طول و وزن (نیانگیم ± اریمع انحراف) نیانگیم -1جدول

 شاخص

 فصل
 (96) تابستان (96) بهار (95) زمستان (95) زییپا

 b87/2120±۳۴8 b5۳/2۳90±820 a5۴/۳۳±780/۳5۴9 a27/66±106۳/۳۳58 گرم() وزن میانگین

 b۴۳/78±۴ b89/۳6±۴/79 a۴8/5۳±۴/86 a11/0۳±8/86 (متری)سانت طول میانگین

 b59/7۳±۳/65 b95/10±۴/69 a56/76±۴ a2۴/60±7/75 (متری)سانت یچنگال طول

 

 آب کیفی معیارهای یریگاندازه .2.2

 شیمیایی -فیزیكو مختلف یهاشاخص حاضر مطالعه در

 و pH محلول، اکسااایژن شاااوری، دما، مقادیر شاااامل آب

 )جدول گرفت قرار بررسی مورد مختلف فصول در اکیآمون

 دماسااانج توساااط دما فاکتور ،هاداده این اسااااس بر (.2

 توساااط شاااوری آلمان(؛ سااااخت ،Testo )مدل دیجیتال

 اکسیژن ژاپن(؛ ساخت ،S-100 مدل) سنج شوری دستگاه

 
1 Ammonia Checker 

ستگاه توسط محلول سیژن د  ساخت ،WTW مدل) متر اک

كا(، گاه توساااط pH آمری  ،Testo مدل) متر اچ پی دسااات

 1آمونیاک چكر دسااتگاه توسااط آمونیاک و آلمان( ساااخت

 شدند. گیریاندازه آمریكا( ساخت ،HI700 )مدل

 شناختی خون یهاشاخص یریگاندازه .2.2
 خون از شااناختی خون یهاشاااخص یریگاندازه برای
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ستفاده هپارین انعقاد ضد ماده حاوی  شمارش برای .شد ا

 به (RBC) قرمز و (WBC) دیساااف یهاگلبول تعداد کلی

 با نئوبار هموسااایتومتر الم و هماسااایتومتر الم از بیترت

ستفاده سكوپ از ا  از پس ×۴00 بزرگنمایی با نوری میكرو

سبه خون یسازقیرق سفات بافر لهیو سبت با نمک ف  یهان

  کنناادهقیرق محلول از اساااتفاااده بااا برابر 200 و 50

یک-نات قدار ،(al et Barros,. 2002) 1هر  هموگلوبین م

(Hp) هموگلوبین سااایااانیاات اساااتاااناادارد روش بااه  

(Feldman et al., 2000)، هماتوکریت درصااد (PCV) به 

 و (Řehulka, 2002) میكروهماااتوکریاات متااداول روش

 (،MCV) گلبولی متوسط حجم شامل گلبولی یهاسیاند

 متوساااط غلظت و (MCH) یگلبول هموگلوبین متوساااط

فاده با (MCHC) قرمز یهاگلبول هموگلوبین  از اسااات

طه یهافرمول ندازه (Asadi et al., 2012) مربو  یریگا

 شدند.

MCV= (Hct×1000) / RBC (106mm-3) 

MCH= Hb (gdl-1) / RBC (106 mm-۳) 

MCHC=Hb / Hc 

  (میانگین ± معیار انحراف) مختلف فصول در آب کیفی یهاشاخص راتییتغ -2جدول

 پارامتر          

 فصل

 دما

(C˚) 

 شوری

(g/L) 

 اکسیژن

(mg/L) 
pH 

 آمونیاک

(mg/L) 

 0/6±72/0 ۴2/9±۳9/0 0/10±۴8/1 1/16±00/۴1 ۳/9±68/۳ (95) پاییز

 1/10±16/0 58/9±22/0 86/07۳/8 2/16±00/0 2/8±۴7/2 (95) زمستان

 0/7±51/0 58/9±۳8/0 0/6±85/1 ۳۳/16±57/0 2۴±6۴/2 (96) بهار

 0/۳±27/0 ۳9/9±۴۴/0 0/5±8۳/1 66/18±08/2 6/۳0±89/1 (96) تابستان

 

 خون سرم ییایمیوشیب یهاشاخص گیریاندازه .3.2
 از ساارمی بیوشاایمیایی یهاشاااخص یریگاندازه برای

 این یریگاندازه .شااد اسااتفاده انعقاد ضااد ماده فاقد خون

  ماادل آتوآناااالیزر دساااتگاااه کمااک بااا هاااشاااااخص

Eurolyser, Belgium سازنده شرکت دستورالعمل طبق و 

ستفاده با  Biochemical نوع از یشگاهیآزما یهاتیک از ا

کت فاده تهران( )ایران، آزمون پارس شااار  شاااد. اسااات

 Deane) مستقیم ELISA روش به کورتیزول گیریاندازه

and Woo, 2003) ستفاده با  ساخت Accubind کیت از ا

 گلوکز روش بااه گلوکز ،Monobind(USA) شااارکاات

س  ورهیب روش به تام پروتئین (،Glucose oxidase) دازیاک

(Biuret،) ترانسااافراز آمینو آالنین سااانجش (ALT) و 

 ساانجی رنگ روش به (AST) ترانساافراز آمینو آسااپارتات

یک كالین آنزیم و کینت تاز آل فا  روش به (ALP) فسااا

ندازه (Borges et al., 2004) کینتیک آنزیماتیک  گیریا

 
1 Natt- Herrick 
2 One-Way ANOVA  

  .شد

 
 

 آماری تحلیل و تجزیه .4.2
 در آمده دسااات به یهاداده آماری لیتحل و هیتجز1

صادفی کامالً طرح یک قالب ستفاده با ت  آماری افزارنرم از ا
SPSS(V:25) کی واریانس آنالیز تحلیلی مساایر طریق از 

سه و 2طرفه  با یگروه درون صورت به نتایج میانگین مقای
فاده ند آزمون از اسااات نه چ  ساااط  در ۳دانكن یادام

 شد. انجام >05/0p یداریمعن
 

 نتایج .3
 شناختی خون یهاشاخص .1.3
ساس بر شترین ۳ جدول نتایج ا  سفید گلبول تعداد بی
 بهار و پاییز در آن تعداد کمترین و تابساااتان فصااال در

3 Duncan,s new multiple-range test 
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صد و قرمز یهاگلبول تعداد (.>05/0p) شد شمارش  در
سه در بهار و پاییز در خون هماتوکریت ستان با مقای  و زم
 مقدار (.>05/0p) بود باالتر یداریمعن شااكل به تابسااتان

ماری اختالف نیز خون هموگلوبین  بین را ی داریمعن آ
 هموگلوبین مقدار باالترین (.>05/0p) داد نشان چهارفصل

 شاد گیریاندازه تابساتان در آن مقدار کمترین و پاییز در

(05/0p<.) گلبولی هموگلوبین متوساااط مقاادار اناادازه 
(MCH) گلبولی هموگلوبین متوسااط غلظت و (MCHC) 
 کاهش ترگرم فصااول ساامت به ساارد فصااول از عبور با

 مقدار در یداریمعن اختالف (.>05/0p) داشت یداریمعن
 مختلف فصاااول بین (MCV) گلبولی متوساااط حجم

 (.<05/0p) نشد مشاهده

 میانگین(.±معیار )انحراف مختلف فصول در پرواری انیماه لیف خونی یهاشاخص -3جدول

 فصل

 شاخص
 (96) تابستان (96) بهار (95) زمستان (95) زییپا

 b9/1۳27±66/9266 ab8/2218±66/11666 b5/2۳11±۳۳/86۳۳ a۴/85۴±1۳700 (mm3سفید) گلبول

 a15/0±92/0 b0۳/0±68/0 a05/0±09/1 b12/0±68/0 (mm3) قرمز گلبول

 a78/۳±2/28 b6۴/2±21 a51/2±۳۳/29 b6۴/2±21 )%( هماتوکریت

 a۳8/1±99/8 bc70/0±۴6/5 b۴0/0±۳5/6 c81/0±79/۳ (g/dl) هموگلوبین

 a52/12±28/۳12 a22/28±2۳/۳05 a75/15±15/268 a60/29±76/۳11 (fl) گلبولی متوسط حجم

 a06/2±9/97 b۳2/8±5۳/79 c6۴/5±27/58 c7±96/55 (pgگلبولی) هموگلوبین متوسط

 a6۴/0±0/۳1 b79/0±0۴/26 c97/1±75/21 d62/1±95/17 گلبولی)%( هموگلوبین متوسط

 .است (p<05/0) دار معنی تفاوت دهنده نشان ردیف هر در اعداد باالی در متفاوت کوچک *حروف

 

 سرم بیوشیمیایی یهاشاخص .2.3
 خون سرم بیوشیمیایی یهاشاخص گیری اندازه نتایج

 مقدار بین داریمعنی آماری اختالف پرورشی ماهیان فیل

 داد نشان فصول بین (GLU) گلوکز و (TSP) کل پروتئین

(05/0p<.) شاااكاال بااه پاااییز در کاال پروتئین مقاادار 

صول سایر از ترنییپا یداریمعن  بین اما (.>05/0p) بود ف

 نداشااات یداریمعن اختالف تابساااتان و بهار زمساااتان،

(05/0p>.) از باالتر زمساااتان فصااال در نیز گلوکز مقدار 

صول سایر ستان و بهار پاییز، بین اما (.>05/0p) بود ف  تاب

 کورتیزول مقدار (.<05/0p) نداشااات یداریمعن اختالف

(Cor) داریمعنی اختالف فصاااول از یک هیچ بین نیز 

  (.<05/0p) نداشت

 

 کبدی هایآنزیم .3.3
 اختالف گردد،می مشااااهده 5 جدول در که همانگونه

 ترانسفراز نویآم آالنین آنزیم فعالیت میزان بین یداریمعن

(ALT) نشااد مشاااهده مختلف فصااول بین (05/0p<.) 

سپارتات آنزیم فعالیت میزان سفراز آمینو آ  در (AST) تران

 بود فصااول سااایر از باالتر یداریمعن شااكل به تابسااتان

(05/0p<.) فصااال ساااه در آنزیم این فعالیت میزان بین 

 نشااد مشاااهده یداریمعن اختالف بهار و زمسااتان پاییز،

(05/0p>.) فسااافاتاز آلكالین آنزیم فعالیت میزان (ALP) 

صل چهار هر بین شت یداریمعن اختالف ف  (.>05/0p) دا

 کمترین و تابسااتان در ALP آنزیم فعالیت میزان باالترین

  (.>05/0p) شد گیری اندازه زمستان در آن فعالیت میزان

 میانگین(.±معیار )انحراف مختلف فصول در انیماه لیف خون سرم بیوشیمیایی یهاشاخص - 4جدول

 فصل

 پارامتر
 (96) تابستان (96) بهار (95) زمستان (95) زییپا

 b20/0±06/1 a۳0/0±90/1 a20/0±96/1 a11/0±56/1 لیتر()گرم/دسی کل پروتئین
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 b67/1±70/27 a5۳/19±90/68 b82/۴±۴6/۳5 b88/۳±96/29 لیتر( گرم/دسیگلوکز)میلی

 a۴9/۴±۳/۳8 a۴9/7±60/۳0 a05/۳±86/۳2 a80/۴±5۳/۳۴ لیتر()میكروگرم/دسی کورتیزول

 .است (p<05/0) دار معنی تفاوت دهنده نشان ردیف هر در اعداد باالی در متفاوت کوچک *حروف

 میانگین( ± معیار )انحراف مختلف فصول در پرواری انیماه لیف خون سرم کبدی یهامیآنز -5جدول

 فصل

 پارامتر
 (96) تابستان (96) بهار (95) زمستان (95) زییپا

 b9۴/15±26/19۳ b51/2۳±۳6/197 b67/1۴±62/179 a۳5/5۴±86/۳16 (U/Iترانسفراز) آمینو آسپارتات

 a7/0±6۳/2 a21/۴±0۳/6 a82/2±2۳/8 a57/0±16/۳ (U/Iترانسفراز) آمینو آالنین

 b۴1/1۴±20/177 c82/21±1۳/1۳2 bc۴2/19±0۳/161 a95/11±2۳/۴10 (U/Iفسفاتاز) آلكالین

 است. (p<05/0) دارمعنی تفاوت دهنده نشان ردیف هر در اعداد باالی در متفاوت وچکک *حروف

 

 گیرینتیجه و بحث .4
ست ایگونه یماهلیف  زندگیش چرخه به توجه با که ا

 ؛دارد قرار محیطی مختلف یهاندهیآال معرض در همواره

 ارزیابی در مناسب ایگونه عنوانبه آن از توانیم بنابراین،

ستفاده آبی یهاستگاهیز کلی کیفیت  هایمتابولیت کرد. ا

 سااان، اندازه، گونه، نوع از متأثر تواندیم ماهیان در خون

ضعیت  یاهیتغذ شرایط و محیطی شرایط فیزیولوژیكی، و

 مطااالعااه (.Burt and Austin, 2005) باااشااااد ماااهی

 ارزیابی برای ارزشااامندی اطالعات خونی یهافراسااانجه

 با (.Banaee et al., 2008) کندیم فراهم ماهی سااالمتی
سی شیمیای و خونی یهاشاخص تغییرات برر  سرم یبیو

 مشااخص طیمحی تغییرات به را ماهی یهاپاسااخ توانیم

 بااا تغییرات این (.Satheeshkumar et al., 2010) کرد

سی سترس عوامل ریتأث برر  ابزار ماهی ستیزطیمح در زاا

 اساات کرده فراهم ماهی سااالمت مدیریت برای مناساابی

(Debala Devi and Usha Anandhi, 2010.) عات طال  م

 هایشااااخص و خون هایمتابولیت ارزیابی جهت زیادی

یی میااا ی یوشااا یط تحاات سااارم ب عی شااارا ی ب   ط

  ;Nicula et al., 2010) اساات شاادهانجام زااسااترس و

Kopp et al., 2009; Koedprang et al., 2002.)  

 بااا مواجااه در همواره آبزیااان طبیعی شااارایط در

 سوء آلودگی، آب، کیفیت تغییر مانند مختلفی یهاآالینده

 طریق از کااه دارنااد قرار بیماااری و عفوناات و هیااتغااذ

 محیط با خود تطبیق در ساااعی فیزیولوژیكی هایفعالیت

 چالشی عنوانبه همواره عوامل این شناسایی دارند. اطراف

 به توجه با اسااات. مطرح دهندگانپرورش و محققان برای

سر خود ستیز طیمح با نزدیک ارتباط در آبزیان اینكه  ب

 آب کیفیت بررساای شااده اشاااره عوامل بین از ،برندیم

یار فاکتور که اساااات؛ مهمی بسااا  تغییر مسااائول چرا

بزیااان خونی هااایشاااااخص   شاااودمی محساااوب آ

(Casillas and Smith, 1977.) راًیاخ، Orun كاران و  هم

 تواندیم ماهیان خونی یهاشاخص که دادند گزارش (200۳)

 بر باشاااد. آب در محلول اکسااایژن و دما تغییر ریتأث تحت

 درصاااد قرمز، هایگلبول تعداد تغییر گزارش این اسااااس

 پرورشااای انیماهلیف خون هموگلوبین میزان و هماتوکریت

 دما و بارش بین جبرانی اثر به توانمی را حاضااار مطالعه در

 در (.Cerezo Valverde and Garcia, 2005) داد نسااابت

 کمتری قرمز گلبول تعداد اکساایژن باالی سااطوح حضااور

 جهینت در اسااات. ازین مورد اکسااایژن نقل و حمل برای

 بود خواهد نیاز مورد نیز کمتری هماتوکریت و هموگلوبین

(Bezerra et al., 2014.) ئیااد در ین تااا  تعااداد موارد ا

 هموگلوبین غلظت و هماتوکریت درصاااد قرمز، گلبولهای

 در و بودند مشااابهی نوسااانات دارای مختلف فصااول طی

  بودیم. هاآن مقدار بیشترین شاهد بهار و پاییز

یل یت میزان بودن باال دل ماتوکر  در هموگلوبین و ه

سترس اثر در تواندیم بهار و پاییز سی یهاا  با مرتبط تنف
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 بهار فصل در آن دوباره افزایش و پاییز فصل در دما کاهش

  اکسااایژن میزان افزایش و کاااهش بااا کااه باااشااااد

  دهاادماای رخ فصااااول ایاان طاای آب در مااحاالااول

(Bezerra et al., 2014.) تایج این تهی توساااط ن   یهااف

di Prisco و Tamburrini (1992) این شاااود.می تقویت 

 ریتااأث طریق از آب دمااای کااه دادنااد گزارش محققین

ستقیم صالی خواص بر م سیژن-هموگلوبین ات  میزان و اک

 بود. خواهد تاثیرگذار خونی یهاشاخص بر اکسیژن انتقال

Guijarro و (200۳) هاامااكاااران و Jamalzadeh  

 عامل عنوان به را دما خود مطالعات در Ghomi (2009) و

 کردند. معرفی هموگلوبین و هماتوکریت افزایش اصااالی

 تغذیه نرخ افزایش که داشت توجه نیز نكته این به بایستی

 روی دتوانمی 1قرمز یهاچهیگو تشاااكیل فرآیند طریق از

ول گلب تعداد بیشترین باشد. موثر قرمز هایگلبول افزایش

 Oncorhynchus) کمانقرمز خون ماهی قزل آالی رنگین

mykiss) شااد شاامارش زمسااتان فصاال در (Cerezo 

Valverde and Garcia, 2005؛ Denton and Yousef, 

عداد کمترین (. 1975 یان تاس خون قرمز گلبول ت  ماه

صل در نیز (Acipenser baerii) سیبری ستان ف  گزارش زم

 درصااد بیشااترین (.Yazdani Sadati et al., 2013) شااد

  مااااهااای تااااس خاااون هااامااااتاااوکاااریااات

یبری یز سااا   شااااد گیریاناادازه بهااار فصاااال در ن

(Yazdani Sadati et al., 2013.) خون هماتوکریت درصد 

ستان در کماننیرنگ یآالقزل ستان در و باال تاب  پایین زم

 زندگی دوره بررسی در (.Rauta et al., 2012) شد گزارش

 که گردید مشخص نیز رودخانه و دریا در خاویاری ماهیان

صل به شدن نزدیک با  در قرمز هایگلبول تعداد سرما ف

سی ماهی تاس سفید، ماهی تاس  روندی یماه لیف و رو

  (.Natochin et al., 1975) دارد کاهش

 گلبولی متوسااط حجم مقدار در داریمعن اختالف نبود

 تغییرات به پاسخ در انیماه لیف یخون کم توسعه احتمال

صلی ضعیت یک برابر در را ف  کندیم رد مزمن یزاتنش و

(Bezerra et al., 2014.) سط  کاهش دلیل آنكه ضمن 

صل در شاخص این ست ممكن بهار ف  رفتن باال علت به ا
 

1 Process of erythropoiesis 

صل این در قرمز یهاچهیگو تولید روند شد ف  موجب که با

 تعداد تشاااكیل بطوریكه .گرددیم MCV ساااط  کاهش

 ترکوچک اندازه لحاظ از که نابالغ هایاریتروسیت از زیادی

 متوساااط حجم مقدار کاهش باعث هساااتند بالغ انواع از

ندمی گلبولی  و Blaxhall (.Gupta et al., 2013) شاااو

Daisley (197۳) تولید میزان که یزمان دادند گزارش نیز 

 MCV حجم مقدار اسااات بیشاااتر خون قرمز یهاچهیگو

بدییم کاهش  میزان کاهش با MCV ساااط  کاهش .ا

مانی .اساااات مرتبط هموگلوبین عت که ز  تكثیر سااار

 مطابقت هموگلوبین سااانتز سااارعت با قرمز هایگلبول

ت   برای کافی فرصاااات هاسااالول باشااااد، هنداشااا

ید قادیر تول ناساااب م   داشااات نخواهند را هموگلوبین م

(Bezerra et al., 2014).  

سی ضعیت برر سط و  (MCH) گلبولی هموگلوبین متو

 (MCHC) خون قرمز گلبولی هموگلوبین متوسط غلظت و

 مقایسه در گرم فصول در که ادد نشان مختلف فصول طی

صول با  داریمعن شكل به شاخص دو این سط  سرد ف

ته کاهش  خود ساااط  پایینترین به تابساااتان در و یاف

سد،می صل در نیز هموگلوبین مقدار کمترین ر ستان ف  تاب

 تغذیه وضعیت با مستقیم رابطه این احتماالً شد. مشاهده

 زمستان فصل در غذا کمبود معموالً است. ارتباط در ماهی

شتر ست. بی سدیم نظر به ا سئول طبیعی پدیده این ر  م

 لیف خون هماتوکریت درصاد و هموگلوبین ساط  کاهش

 نامساااعد شاارایط این باشااد. زمسااتان فصاال در انیماه

ماالً عث احت یک با هت در ماهی تحر ظت افزایش ج  غل

 MCHC و MCH کاهش نتیجه در و سلول در هموگلوبین

ست. شده  سازگاری نوعی دتوانمی تغییرات این واقع در ا

  باشد. زمستان فصل در یطیمح نامساعد شرایط برابر در

 که ها()اریتروسیت جوان قرمز هایگلبول بیشتر تولید

 و MCH کاهش در نیز هستند هموگلوبین در نقص دارای

MCHC بود. خواهد رگذاریتأث  

 و پاییز فصااال در MCHC و MCH مقدار بودن باالتر

صل این در هموگلوبین مقدار بودن باال شی توانیم را ف  نا

 و شااادن پروار برای انرژی به ماهیان فیل نیاز افزایش از
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  داد. نسبت دوره این در وزن افزایش

 سااافید هایگلبول تعداد کمترین حاضااار مطالعه در

 تابستان فصل در آن تعداد بیشترین و بهار فصل در خون

 از آن انواع و ساافید هایگلبول کل تعداد شااد. شاامارش

ید به کمک و فاگوسااایتوز بر تأثیر طریق  بادیآنتی تول

صی دفاع ارتقاء در موثری نقش تواندمی صا شته غیراخت  دا

 در موجاود یهااسترس به پاسخ در (.Sakai, 1999) باشد

 بیاااانگر سفید یهاگلبول تعداد کاهش آبااای، محااایط

 باااه پاساااخ آن تعداد افزایش و ایمنی سیستم سااارکوب

  (.Adams, 2002) است عفوناات یااا اسااترس

ست ترکیباتی نیترمهم از سرمی تام پروتئین  در که ا

 ایمنی یهاشااااخص از یكی منزله به و دارد وجود سااارم

صی صا شان و همورال غیراخت  آبزی گونه سالمت دهنده ن

یاری بارز ویژگی آن ساااط  کاهش .اساااات  از بسااا

ستیماریب ست ممكن و ها  کبدی، بیماری بروز دلیل به ا

هد رخ پروتئین دادن دساااات از یا و جذب کاهش  د

(Bekcan et al., 2006.) ضر تحقیق در  پروتئین مقدار حا

صل در سرمی تام سه در پاییز ف صل سه با مقای  به دیگر ف

 اختالف دیگر فصل سه بین اما بود؛ کمترداری معنی شكل

  نداشت. وجود یداریمعن

 جمله از خون ساارم بیوشاایمیایی فاکتورهای نوسااان

 یبیولوژیك تغییرات از دساااتااه آن جزو همواره گلوکز

 نظیر محیطی عوامل تأثیر تحت که شاااوندمی محساااوب

 و باال، تراکم در نگهداری نقل، و حمل ،دسااتكاری صااید،

 آیندمی بوجود غیره و آب شاایمیایی-فیزیكو خواص تغییر

(Bahmani, 2000.) ته نه به بسااا  این ساااط  ماهی گو

 لیتر دسااای در گرممیلی ۳50 تا ۳5 دامنه در شااااخص

 حاضاار تحقیق در (.Barton et al., 1990) اساات متغییر

 خزر دریای در پرورشااای نماهیا فیل خون زگلوک مقدار

شكل صل درداری معنی ب ستان ف صول سایر از باالتر زم  ف

 50/25 محاادوده در گلوکز مقاادار تحقیق این در بود.

 10/85 تا تابساااتان فصااال در لیتر دسااای در گرممیلی

سی در گرمیلیم صل در لیترد ستان ف سان زم شت. نو  دا

 یهاگونه در سرم بیوشیمیایی یهاشاخص تغییرات دامنه

 و زیسااتی عوامل تاثیر تحت و بوده متفاوت ماهی مختلف

 مواد فصلی، الگوهای آب، دمای مانند مختلفی زیستی غیر

 افزایش (.Jawad et al. 2004) دارد قرار گونه نوع و غذایی

یل خون در گلوکز میزان  تحقیق در پرورشااای ماهیان ف

 کبد در گلیكوژن مصاارف افزایش علت به دتوانمی حاضاار

شد -Coz یهایافته ،نتایج این (.Ojolick et al., 1995) با

Rakovac كاران و یتأ را (2005) هم یدمی دی ما  این .ن

 یتوجه قابل زانیم به گلوکز زانیم دادند گزارش محققین

 Dicentrarchus) اروپایی باس ساای پرورشاای ماهیان در

labrax) یابد.می شیافزا یوحشاا یهاگونه با سااهیمقا در 

Hedayati كاران و های بررسااای با (2008) هم  فاکتور

 در ساااله 5 تا ۴ پرورشاای ماهیان فیل خون بیوشاایمیایی

 بررساای دوره یک طی بافق شاایالت تحقیقات ایسااتگاه

ساله صل تغییرات که دادند گزارش یك  شاخص این روی ف

ست. رگذاریتأث ساس بر ا شترین محققین این گزارش ا  بی

 کمترین و تابسااتان( و بهار) گرم فصااول در گلوکز مقدار

صول در آنها مقدار ستان( و )پاییز سرد ف  گیری اندازه زم

 بیوشیمیایی پارامترهای (2012) همكاران و Mesbah شد.

  پااارورشااااای شااااایاااربااات مااااهااای خاااون

(Barbus grypus) یهاشاخص سال سرد و گرم فصول در 

 ،محیط دمااای تغییر بااه تغییرات این کرد، تغییر خونی

س نوع و جیره تغییر سبت یتجن ست شده داده ن  مقدار .ا

 متفاوت آب یدما و فصاال تاثیر تحت اساات ممكن گلوکز

 است شده گزارش (.Satheeshkumar et al., 2012) باشد

 ماهی وزن و سااان افزایش با یماه در گلوکز غلظت که

  (.Coz-Rakovac et al. 2005) ابدییم کاهش

یت عال بدی هایآنزیم ف نمی ک پذیری با دتوا  از تاثیر

سته که کند تغییر محیط شرایط  شرایط و گونه نوع به ب

  اساااات ماتاافاااوت تاغاایاایاارات ایان مایاازان پارورش

(Mirzargar et al., 2010.) تحقیق این نتایج اسااااس بر 

 فصااال در ALP و AST یهامیآنز فعالیت میزان باالترین

ستان ستان و بهار در بیترت به آنها مقدار کمترین و تاب  زم

 هایآنزیم فصاالی تغییرات خصااوص در شااد. گیری اندازه

 همكاران و Matsche فسااافاتاز، آلكالین و ترانسااافرازی

لعااه بااا (2012) هیتاااس روی مطااا   کوتاااهپوزه مااا

(Acipenser brevirostrum) میزان کااه دادنااد گزارش 
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صول از AST آنزیم فعالیت شته یریرپذیتأث مختلف ف  و دا

 ماده و نر جنس دو هر در آنزیم این عالیت مقدار نیکمتر

 بهار فصاال در را آن مقدار بیشااترین و پاییز فصاال در را

ته این. دادند گزارش تهی با هایاف  حاضااار تحقیق یهااف

كاران و Rangraz تحقیق در دارد. همخوانی  (2017) هم

 کبدی یهامیآنز فعالیت میزان درداری معنی اختالف نیز

 گزارش کالچر( )پن شاااور لب آب در پرواری ماهیانفیل

 هایآنزیم فعالیت میزان کمترین مذکور تحقیق در شاااد.

AST وALT فعالیت میزان بیشااترین و پاییز فصاال در را 

ستان و بهار در ترتیب به راآن شترین کرد. گزارش زم  و بی

ستان در بترتیب در ALP آنزیم فعالیت میزان کمترین  تاب

یز و ی جود (.Rangraz et al., 2017) بود پااا ختالف و  ا

 فصاااول طی کبدی یهامیآنز فعالیت میزان در داریمعن

 سااایر ریتأث تحت تواندیم جنساایت نوع بر عالوه مختلف

ننااد عواماال یر مااا ی غ   تغااذیااه مقاادار و غااذا نوع ت

(Cangleton and Wagnes, 2006; Melloti et al., 2007)، 

 تغییر و (Melloti et al., 2007) مثاال دیااتول فصاااال

  باشد. (Kabirian et al., 2013) جنسی هایهورمون

 

 گیرینتیجه .1.4
 اکثر که داد نشاااان حاضااار تحقیق نتایج ،مجموع در

 خزر دریای آب در پرواری انیماهلیف خون هایمتابولیت

 تغییرات این دارند. یداریمعن تغییرات مختلف فصاااول در

سیل افزایش به پاسخ در دتوانمی  در محیط هایپاتوژن پتان

 اینكه وجود با باشااد. نیز دما یا و بارندگی کاهش به پاسااخ

شترین ضور بی  و دما افزایش با عموماً محیط در هاپاتوژن ح

 فصاال در آنها از برخی اما دهد؛می رخ تابسااتان فصاال در

 با (.Khidr et al., 2012) دارند بیشااتری حضااور زمسااتان

 که شااودمی اسااتنباط نیچننیا ذکرشااده موارد به توجه

 نییتع نقش دما یكسااان اکولوژیكی شاارایط تحت احتماالً

 خون یهاشااااخص مقدار کاهش یا و افزایش در ایکننده

  دارد. پرورشی انیماه لیف
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