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 Huso husoماهیشناسی و بیوشیمیایی فیل هاي خون مقایسه برخی از شاخص

(Linnaeus, 1758) ماهی ایرانی و تاس Acipenser persicus Borodin, 1897 
  هاي سنی مختلف  پرورشی در رده

  
  2میگل تکلو ،1*مهرداد نصري تجن

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران, استادیار، گروه شیالت1
  ایرانرشت، ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، شیالتگروه ،آموخته کارشناسی ارشد شدان2

      8/12/94یرش: پذیخ تار؛    26/9/94: دریافتیخ تار
  1چکیده

و  )H. husoماهی (شناسی و بیوشیمیایی فیل هاي خونبررسی برخی از شاخص از این تحقیق،هدف 
 1ماهه)، ماهیان جوان یا نابالغ ( 7 الی 2ماهی (پرورشی، در سه گروه سنی بچه )A. persicusماهی ایرانی ( تاس
ساله) و از نظر جنسیت (مولدین) در شرایط پرورشی بود. این تحقیق در مؤسسه  7ساله) و پیش مولدین ( 2 الی

به انجام رسید.  1391ماهیان دریاي خزر، در یک دوره شش ماهه (بهار و تابستان) سال  المللی تاستحقیقات بین
عدد ماهی جوان  10ماهی، عدد بچه 10ماهی ایرانی (در هر گونه  قطعه تاس 30ماهی و یلقطعه ف 30بدین منظور از 

هاي  گیري از عروق ساقه دمی، شاخص پیش مولد نر) استفاده گردید. پس از خون 5پیش مولد ماده و  5یا نابالغ و 
و  )RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCV, Lym, Mono, Neut, Eos( شناسی خون

گلسیرید، یون کلسیم و کلر یته سرم خون، آلبومین، پروتئین کل، گلوکز، کلسترول، تريلاسموال( بیوشیمیایی
هاي  و پتاسیم و سدیم) تعیین و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه میانگین شاخص

ماهی یون پتاسیم در گونه فیلو گلوکز،  RBC, MCHCجز  هها ب شناسی و بیوشیمیایی، در کلیه شاخص خون
اما از نظر  .دار آماري بود ماهی ایرانی، در طی سنین مختلف داراي اختالف معنی و مونوسیت در تاس MCHو 

ماهی ایرانی  تاس ماهی و آلبومین، یون کلر و سدیم درفقط، گلوکز و یون پتاسیم در فیل جنسیت (مولدین)
شناسی و اسمواللیته، پروتئین  هاي خون طور کلی میانگین کلیه شاخص به. دار آماري بود داراي اختالف معنی
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ماهی و کلسترول و یون کلر فقط کل، آلبومین، یون کلسیم، پتاسیم، سدیم، در هر دو گونه و گلوکز فقط در فیل
گونه  ماهی ایرانی، در طی سنین مختلف، با افزایش سن روند افزایشی داشت که این مقادیر تقریباً در در تاس

توان بیان نمود که فاکتور سن ماهی ایرانی بیشتر بود. با توجه به بررسی نتایج حاضر می ماهی نسبت به تاسفیل
  باشد.  شناسی و بیوشیمیایی بسیار مؤثر می هاي خون در تغییر شاخص و جنسیت (مولدین) و نوع گونه

  
  شناسی و بیوشیمیایی خونهاي  ، سن، شاخصH. huso،A. persicus هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

درصد از ذخیره خاویار و ماهیان خاویاري جهان را در خود جاي داده  93دریاي خزر به تنهایی 
ترین ماهیان تجاري دنیا و از ذخایر با اهمیت اقتصادي و اکوبیولوژیک  از با ارزش ماهیان خاویارياست، 

هاي معتدله نیم کره  استخوانی هستند که در آب هاي رده ماهیان ترین گروهاز قدیمی دریاي خزر و
هاي  متأسفانه آالینده. )Bemis et al., 1997(اند شمالی در اروپا وآمریکاي شمالی پراکنده شده

هاي غیرطبیعی در مورفولوژي  حالت ... ها و کشهاي نفتی، سموم، حشره خصوص آلودگی  مختلف به
ها زنگ خطر تهدید ذخایر ماهیان از طرفی بیولوژیست هاي داخلی ماهیان ایجاد کرده است اندام

هاي در حال انقراض  ماهیان خاویاري را در لیست گونه 1990 اند و از سالآورده خاویاري را به صدا در
. گواه آن کاهش روند نزولی میزان صید ماهیان خاویاري از )Gomulka et al., 2008(قرار دادند 

تن در  285رسید و میزان استحصال خاویار از  1388تن در سال  100که به  1379تن در سال  1000
 Iranian Fisheries Statisticalرسیده است ( 1388تن در سال  3به کمتر از  1370سال 

Yearbook, 2010هاي طبیعی  وجود آمده در زیستگاه  ). این زنگ خطر و ناتوانی در حل مشکالت به
پروري معرفی گردند و بیش از دو  اهیان خاویاري به صنعت آبزياین گروه از ماهیان موجب شد که م

). به Saidi et al., 2012دهه است که پرورش ماهیان خاویاري شروع شده و رو به گسترش است (
هاي فیزیولوژیک دست آوردن اطالعاتی از شاخصه ههمین دلیل جهت ارزیابی بهداشتی این ماهیان و ب

ترین و سرا روي بافت خون شروع کردند، بافت خونی که از حسا خون محیطی، محققین مطالعاتی
هایی را که داراي ترشح  اي که پاسخ اغلب بافت باشد به گونه هاي موجود زنده می ترین بافت حیاتی

کند و از طرفی در  ها) در آن نمود پیدا می هستند، نسبت به عوامل محیطی و بیولوژیک (میکروارگانیسم
هاي خون محیطی یکی از مهمترین ابزار پاراکلینکی تشخیص  ی امروزه شاخصشناسی پزشک خون

). از جمله تحقیقاتی که Ahmadifar et al., 2011گردد ( هاي عفونی و غیرعفونی محسوب می بیماري
هاي مختلف ماهیان خاویاري انجام گرفته هاي آنزیمی در سرم گونههاي خونی و فعالیتروي شاخص

یک و بیوشیمیایی خون ژهاي فیزیولو برخی مشخصه )Dorosheva, 1983دوروشوا ( است عبارتند از:
) مقادیر مرجع هماتولوژي Knowles et al., 2006ماهیان چالباش و ازون برون، نولز و همکاران (
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 ایران پورغالم و ) را مشخص کردند. درAcipenser brevirostrumماهی خاویاري پوزه کوتاه (
ماهیان  تاس هاي هماتولوژي و بیوشیمیایی خون ) برخی پاسخPourgholam et al., 2003همکاران (

 (چالباش، قره برون و فیل ماهی) تحت شرایط استرس محیطی (شوري و درجه حرارت)، شاهسونی و
برون، فالحتکار و ) برخی فاکتورهاي خونی را در ماهی ازونShahsavani et al., 2000همکاران (
و بهمنی ماهی، ماهی روسی و فیل ) برخی فاکتورهاي خونی تاسFalahatkar et al., 2006همکاران (
برخی فاکتورهاي خونی و بیوشیمیایی ماهیان خاویاري پرورشی  )Bahmani et al. 2001همکاران (

هاي  ) شمارش افتراقی گلبولPourgholam et al., 2005پورغالم و همکاران (، ماهیبرون و فیلقره
)، Saidi et al., 2012ماهی، سیدي و همکاران (برون و فیلدر ماهی چالباش، قرهسفید خون 

 ,.Pourdehghani et alبرون، پور دهقانی و همکاران ( فاکتورهاي خونی در ماهیان مولد نر و ماده قره
 )، اثرJalali hajiabadi et al., 2009همکاران ( برون، جاللی و)، فاکتورهاي خونی ماهی قره2008

 ,.Farabi et alماهی جوان و فارابی و همکاران (درجه شوري محیط بر پارامترهاي هماتولوژیک فیل
)، مشابه مطالعه فوق را روي ماهی شیپ مورد بررسی قرار دادند. محققین روسی در روند زیستی 2009

ویاري به رودخانه ماهیان خاتر، زمان رهاسازي بچه آبزیان در مراحل رشد و نمو ماهیان خاویاري و مهم
). Amani, 2002هاي آن در خون محیطی تعیین کردند ( را با استفاده از میزان هموگلوبین و فراکسین

شناسی ماهیان خاویاري (پرورشی) اطالعات کمی با وجود تمامی این مطالعات هنوز در زمینه خون
ان در شرایط تکثیر و پرورش وجود دارد هر چند که داشتن نرماتیوهاي خون محیطی این گروه از ماهی

ها باشد اما هنوز این امرتحقق پیدا نکرده  تواند راهنماي خوبی براي دسترسی به وضعیت سالمت آن می
 است. به همین علت این مطالعه انجام گرفته است.

  ها مواد و روش
ر ماهیان دریاي خزر شه کلیه مراحل اجرایی این تحقیق در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس

-5/7گراد)، ( درجه سانتی 16-27با شرایط دمایی مناسب ( 1391رشت، در فصول بهار و تابستان سال 
7=pH (هاي فایبرگالس انجام شد و آزمایشات مربوطه در جهت پرورش و با حداقل استرس در وان

ن مطالعه ماه انجام گرفت. ای 6مدت    شناسی بخش فیزیولوژي و بیوشیمی این مرکز بهآزمایشگاه خون
ماهی ایرانی) که داراي رشد طبیعی،  ماهی و تاسعدد ماهی از دو گونه ماهی خاویاري (فیل 60با تعداد 

 4 الی 2ماهی (بچه ،گروه سنی/ وزنی 3طول، وزن و ضریب چاقی نرمال و ظاهري سالم بودند، در 
که البته گروه مولدین پس از تعیین جنسیت  ،ساله) 7ساله) و مولدین ( 2 الی 1ماهه)، ماهیان جوان (

سنجی  ها در مرحله اول، زیست عددي نر و ماده قرار گرفتند، انجام گرفت. سپس از آن 5هاي در گروه
اي و تخته بیومتري) و وزن بر حسب گرم متر (متر پارچه عمل آمد که طی آن، طول بر حسب سانتی به
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)، در مرحله دوم، 1گرم) محاسبه شد، جدول ( 01/0ا دقت ساخت کشور ژاپن ب AD(ترازوي دیجیتالی 
  عمل آمد. گیري به از ماهیان خون

  
ماهی ایرانی  ) و تاسH. husoهاي فیل ماهی (سنجی گونه هاي زیست مقایسه میانگین برخی شاخص -1جدول 

)A. persicusهاي سنی مختلف ) پرورشی در رده  
 شاخص بچه ماهی ماهیان جوان ماهیان مولد نر ماهیان مولد ماده  گونه

44910±98/2263  فیل ماهی  43590± 59/2418  6/663 ± 92/24  36± 09/2 b وزن 
12072±79/620  ماهی ایرانی تاس (گرم)  560 ±9560  2066± 18/233  23/5 ± 37/0 c 

16/182± 85/0 فیل ماهی  58/183 ± 21/1  03/52 ± 17/0  15/21 ± 42/0  طول کل 
متر) (سانتی 8/134± 29/4  ماهی ایرانی تاس   92/2 ± 5/129  6/81 ± 95/2  01/11 ± 23/0  

9/162±45/4 فیل ماهی  61/0± 72/165  82/44 ± 43/0  65/17 ± 35/0  طول چنگالی 
متر) (سانتی 9/121±48/2  ماهی ایرانی تاس   26/3 ±1/116  7/71 ± 51/2  43/9 ± 25/0  

08/152±08/2 فیل ماهی  38/3 ±8/152  95/39 ± 42/0  45/15 ± 26/0  طول استاندارد 
متر) (سانتی 3/112±45/2 ماهی ایرانی تاس   03/3 ±1/107  8/64 ± 37/2  44/8 ± 21/0  

  ).p>05/0( دار دارندیداراي حروف غیرمشابه هستند، اختالف معن ستوناعدادي که در هر 
  

گیري پاك شده عملیات  ابتدا آب و موکوس روي پوست ماهی در محل خونشناسی: مطالعات خون
عروق ساقه دمی واقع در پشت باله  ماهیان) وقطع ساقه دمی (در گروه بچهگیري از طریق  خون

شناسی از  هاي سنی جوان و مولدین) صورت گرفت. جهت انجام مطالعات خون مخرجی ماهیان (در رده
خون توسط سرنگ از عروق ساقه دمی این  cc2استفاده گردید. بعد از گرفتن  cc2هایی با حجم  سرنگ

گذاري شده جهت  ن به داخل ویال آغشته به ماده ضد انعقادخون (هپارین) شمارهخو cc5/0ماهیان 
گذاري  باقیمانده به داخل ویال غیر هپارینه شماره cc5/1انجام مطالعات پارامترهاي خونی ریخته شد و 

جهت انجام مطالعات پالسما، خون موجود در  .شده جهت انجام مطالعات بیوشمیایی خون ریخته شد
) با Heraeus sepatchساخت شرکت  Labofugeاي اپندروف هپارینه توسط سانتریفوژ (مدل هلوله

هاي  دقیقه سانتریفوژ شده، سپس پالسما جدا و با سمپلر در اپندروف 10مدت  دور در دقیقه به 5000
  ).Jalali hajiabadi et al., 2009تازه ریخته شد (

هاي سفید تعداد گلبول )،RBCهاي قرمز (گلبولتعداد گیري فاکتورهاي خونی: روش اندازه
)WBC) حجم متوسط گلبولی ،(MCVهاي قرمز ( )، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولMCHC ،(

، )، تشخیص افتراقی گلبول سفیدHb)، هموگلوبین (MCHغلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (
 ,Ameri-Mahabadiعامري مهابادي ( وسیله ه) طبق روش ارائه شده بPCVگیري هماتوکریت (اندازه
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گیري گردید. میزان اسمواللیته سرم خون، آلبومین، پروتئین کل، گلوکز، کلسترول، اندازه )2008
  ) تعیین شد.Kazemi et al., 2010ران (اها هم طبق روش کاظمی و همکگلسیرید و یون تري

 ,Excelافزار نمودارها با استفاده از نرمآوري شده در هر مرحله و رسم هاي جمعثبت کلیه داده
استفاده شد. پس از کنترل همگنی  SPSS 13.0افزار ها با استفاده از نرمو تجزیه و تحلیل داده 2007

، نتایج هر گروه وزنی با آزمون Kolmogorov-Smirnovها با آزمون واریانس و نرمال بودن داده
براي  Post Hoc عنوان  به Tukeyد. آزمون بررسی ش One-Way ANOVAواریانس یک طرفه 

استفاده شد.  Student’s t-test مقایسه میانگین تیمارها استفاده شد. براي مقایسه نتایج در مولدین از
صورت  ها به ) انجام شد و میانگین داده>05/0pدرصد ( 95هاي آماري در سطح اطمینان تمام آنالیز

  شد. خطاي استاندارد نشان داده ±میانگین

  نتایج
ماهی ایرانی، تغییرات وابسته به  ماهی و تاسهاي خونی در گونه فیل مقایسه میانگین شاخص

جز میانگین  هاي خونی، به شاخصکلیه ، نتایج نشان داده که 2با توجه به جدول  سن و جنسیت:
ماهی، ) در گونه فیل MCHCهاي قرمز ( ) و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولRBCگلبول قرمز (
) و مونوسیت در گونه MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (PCVهماتوکریت (

. این در حالی است که )p>05/0بود (دار  معنیماهی ایرانی، طی سنین مختلف داراي اختالف  تاس
ار دیده د میانگین کلیه پارامترهاي خونی در مولدین نر و ماده هر دو گونه هیچ نوع اختالف آماري معنی

توان دریافت که، بیشترین مقدار میانگین در کلیه پارامترهاي ). با بررسی بیشتر میp>05/0نشد (
و مونوسیت و نوتروفیل و ائوزیتوفیل در هر دو گونه، در ماهیان مولد و کمترین  MCHCجز  بهخونی 

میزان میانگین ماهیان دیده شده است و این در حالی است که بیشترین مقدار میانگین در بچه
MCHC ماهیان ماهی در ماهیان جوان و کمترین مقدار آن در بچهدر هر دو گونه و مونوسیت در فیل
ماهی  شود، بیشترین درصد نوتروفیل و ائوزیتوفیل در هر دو گونه و مونوسیت در گونه تاسدیده می

است. از نظر جنسیت، بیشترین ها در ماهیان مولد دیده شده  ماهیان و کمترین درصد آنایرانی در بچه
جز منوسیت و ائوزیتوفیل، در مولدین نر و  مقدار میانگین کلیه پارامترهاي خونی در هر دو گونه به

که در مونوسیت و ائوزیتوفیل برعکس  کمترین مقدار میانگین در مولدین ماده دیده شده است. در حالی
  این حالت وجود داشته است. 
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پرورشی  )A. persicusماهی ایرانی ( ) و تاسH. husoماهی (فیلهاي خونی  مقایسه میانگین شاخص - 2 جدول
  هاي سنی مختلف در رده

 گونه ماهیان مولد ماده ماهیان مولد نر ماهیان جوان بچه ماهی شاخص
RBC 

(mm3  ( تعداد در
653000± 73/54447  44/614444 ± 65/32424  764000± 56/93893  811000± 58/92444  فیل ماهی 

71/22422±435000 c 86/27367±703000  a 594000± 73/45232 b 548000± 35/38131 b ماهی ایرانی تاس  
Hb 

(g/dL) 
045/3 ± 43/0  b 345/4 ± 49/0  ab 66/6 ± 91/0 a 53/4 ± 24/0 a فیل ماهی 
44/3  ± 39/0  b 93/5 ± 36/0  a 96/3  ± 55/0 b 45/4  ± 5/0 b ماهی ایرانی تاس  

PCV 
(%) 

45/15  ± 87/0  b 8/18 ± 61/0  b 6/26 ± 07/2 a 5/21 ± 26/1 a فیل ماهی 
90/17  ± 92/0  60/19 ± 05/1  20± 71/0  6/18 ± 09/2  ماهی ایرانی تاس 

MCV 
(fL) 

848/229 ± 28/17  b 222/297 ± 62/19  ab 49/361 ± 17/38 a 2/288 ± 82/51 a فیل ماهی 
74/405  ± 59/13  a 21/286  ± 05/17  b 55/342 ± 17/21 b 1/292 ± 52/28 b ماهی ایرانی تاس  

MCH 
(pg/cell) 

242/43 ± 93/3  b 504/67 ± 36/7  ab 6/89 ± 05/14 a 69/58 ± 85/6 a فیل ماهی 
04/72 ± 10/6  02/82 ± 47/6  75/68 ± 56/10  91/67 ± 21/2   ماهی ایرانی تاس 

MCHC 
(%) 

452/19 ± 96/1  204/23 ± 56/2  5/24 ± 83/1  35/21 ± 72/1  فیل ماهی 
80/17 ± 41/1  b 57/28 ± 37/1  a 71/19 ± 29/2 b 11/24 ± 03/2 b ماهی ایرانی تاس  

WBC 
(mm3  ( تعداد در

32050± 63/2236  b 75/22068 ± 53/3774  b 5/46937 ± 56/6306 a 5/53437 ± 47/2453 a فیل ماهی 
14250± 28/1938 b 22600± 99/2570  b 35400± 19/4910 a 30200±2300a ماهی ایرانی تاس  

Lym 
(%) 

58/41 ± 85/1  b 33/50 ± 77/3  b 2/80 ± 6/2 a 8/78 ± 44/4 a فیل ماهی 
1/73 ± 37/2 b 85± 46/2 a 25/89 ± 93/0 a 4/90 ± 65/1 a ماهی ایرانی تاس  

Mono 
(%) 

06/1 ± 34/0  b 56/3 ± 40/0 a 8/0 ± 37/0 b 6/1 ± 75/0 b فیل ماهی 
7/1 ± 47/0  5/2 ± 32/1  75/1 ± 63/0  4/1 ± 4/0   ماهی ایرانی تاس 

Neut 
(%) 

76/29 ± 80/1 a 67/12 ± 79/1 b 4/10 ± 99/1 b 8/8 ± 88/1 b  ماهیفیل 
18± 4/1 a 11± 33/2 b 75/7 ± 63/0 b 8/6 ± 37/0 b ماهی ایرانی تاس  

Eos 
(%) 

6/27 ± 78/1 a 78/32 ± 92/2 a 8/7 ± 37/0 b 8/10 ± 06/2 b فیل ماهی 
2/7 ± 38/1 a 5/1 ± 73/0 b 25/1 ± 45/0 b 1± 95/0 b ماهی ایرانی تاس 

  ).p>05/0تیمارها است (دار آماري بین ردیف، نشان دهنده اختالف معنی هرحروف التین غیر مشترك در
  

ماهی  - ها) فیلها و غیرالکترولیتهاي بیوشیمیایی خون (الکترولیت مقایسه میانگین شاخص
، نتایج نشان داده که 3با توجه به جدول هاي سنی مختلف:  پرورشی در ردهماهی ایرانی  و تاس

ها) طی سه گروه سنی در هر تها و غیرالکترولیکلیه پارامترهاي بیوشیمیایی پالسماي خون (الکترولیت
ماهی، بقیه موارد ماهی ایرانی به غیر از گلوکز و یون پتاسیم در گونه فیل ماهی و تاسدو گونه فیل

این در حالی است که از نظر جنسیت فقط گلوکز و یون ). p>05/0دار آماري بود (داراي اختالف معنی
ماهیان ایرانی  تاس) در+Na) و یون سدیم (-CL( ) در گونه فیل ماهی، آلبومین، یون کلر+Kپتاسیم (

  ).p>05/0دار آماري بود ( داراي اختالف معنی
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) و H. husoفیل ماهی (ها) ها و غیرالکترولیتهاي بیوشیمیایی پالسماي خون (الکترولیت میانگین شاخص - 3جدول 
  هاي سنی مختلف   پرورشی در رده )A. persicusماهی ایرانی ( تاس

ماهی بچه شاخص  گونه ماهیان مولد ماده ماهیان مولد نر ماهیان جوان 

Protein 
(mg/dL) 

385/1 ± 05/0 c 854/2  ± 19/0 b 11/0± 33/3 a 89/3 ± 35/0 a فیل ماهی 
11/1  ± 03/0 b 65/3  ± 21/0  a 67/3 ±  22/0 a 08/4 ±  49/0 a ماهی ایرانی تاس  

Albumin 
(g/dL) 

134/1  ± 18/0  b 885/1  ± 26/0  b 12/6  ± 42/0 a 04/6  ± 17/0 a فیل ماهی 
89/0  ± 03/0  c 13/2  ± 13/0 b 73/6 ± 42/0 a 36/5 ± 06/0 a ماهی ایرانی تاس  

Glucose 
(mg/dL) 

402/56  ± 26/3  646/102  ± 88/45  79/139  ± 24/14  93/96  ± 93/10  فیل ماهی 
2/0  ± 04/0 c 37/80  ± 20/5 a 23/38  ± 88/1 b 11/52  ± 14/12 b ماهی ایرانی تاس 

Osmolarity 
(mosmol/L) 

22/288  ± 65/0  c 33/296  ± 58/0  b 4/317 ± 82/2 a 6/312 ± 14/2 a فیل ماهی 
33/257  ± 24/12  b 5/303  ± 21/2 a 6/297 ± 03/1 a 4/309  ± 14/6 a ماهی ایرانی تاس  

Cholestrol 
(mg/dL) 

176/50  ± 65/2 b 348/44  ± 47/2 b 82/70 ± 75/10 a 43/73 ± 54/8 a فیل ماهی 
07/0  ± 01/0  b 39/72  ± 60/5  a 22/98  ± 96/9 a 04/96  ± 10/12 a ماهی ایرانی تاس  

Triglyceride 
(mg/Dl) 

178/783  ± 42/32  b 143/942  ±39a 29/506 ± 07/54 c 56/481 ± 13/29 c فیل ماهی 
02/266  ± 10/16  b 43/706  ± 57/29 a 14/397 ± 61/49 b 35/328 ± 43/72 b ماهی ایرانی تاس  

Lipid 
(mg/dL) 

661 ± 15/1 ab 5/801  ± 1/51 a 5/316  ± 71/55 b 548± 6/86 b فیل ماهی 
1050± 00/0  a 606 ± 06/34  b 599 ± 92/47 b 612 ± 86/69 b ماهی ایرانی تاس  

Ca+2 
 (mg/Dl) 

582/14  ± 84/2 b 15/16  ± 89/2 b 97/83  ± 64/3 a 57/88  ± 02/4 a فیل ماهی 
85/2  ± 04/0 b 97/11 ± 87/1 a 49/4 ± 74/1 ab 83/8  ± 29/2 ab ماهی ایرانی تاس  

CL- 

(mg/Dl) 
114 ± 15/1  ab 1/109  ± 35/0  b 85/115  ± 95/0 a 85/119  ± 70/1 a فیل ماهی 

3/101  ± 58/0 c 15/108  ± 72/0 b 35/115  ± 08/1 a 12/120  ± 74/0 a ماهی ایرانی تاس  
K+  

(mg/Dl) 
06/3  ± 01/0  025/3  ± 07/0  96/2  ± 14/0  35/3  ± 03/0  فیل ماهی 

44/7 a 80/3  ± 07/0  b 44/3 ± 01/0 c 55/3  ± 07/0 c ایرانیماهی  تاس  
Na+  

(mg/Dl) 
20/136  ± 15/1 b 2/138  ± 29/0  b 05/146  ± 09/0 a 9/151  ± 48/2 a فیل ماهی 

10/118  c 20/135  ± 46/0  b 15/139  ± 95/0 a 55/148  ± 18/1 a ماهی ایرانی تاس 
  ).p>05/0دار آماري بین تیمارها است (دهنده اختالف معنیردیف، نشان هرحروف التین غیر مشترك در

  
  گیري نتیجهبحث و 

) و RBCجز میانگین گلبول قرمز ( هاي خونی، به شاخصکلیه در تحقیق حاضر نتایج نشان داده که 
) و PCVماهی، هماتوکریت () در گونه فیلMCHCهاي قرمز ( غلظت متوسط هموگلوبین گلبول

ماهی ایرانی، طی سنین  ) و مونوسیت در گونه تاسMCHغلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (
و این در حالی است که میانگین کلیه پارامترهاي خونی در مولدین بود دار  معنیمختلف داراي اختالف 

توان دار دیده نشده است، با بررسی بیشتر می نر و ماده هر دو گونه هیچ نوع اختالف آماري معنی
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و مونوسیت و نوتروفیل و  MCHCجز  ن در کلیه پارامترهاي خونی بهدریافت که بیشترین مقدار میانگی
ماهیان دیده شده است و ائوزیتوفیل در هر دو گونه، در ماهیان مولد و کمترین مقدار میانگین در بچه

ماهی در در هر دو گونه و مونوسیت در فیل MCHCاین در حالی است که بیشترین میزان میانگین 
شود، بیشترین درصد نوتروفیل و ائوزیتوفیل ماهیان دیده میین مقدار آن در بچهماهیان جوان و کمتر

ها در ماهیان  ماهیان و کمترین درصد آنماهی ایرانی در بچه در هر دو گونه و مونوسیت در گونه تاس
مولد دیده شده است. از نظر جنسیت، بیشترین مقدار میانگین کلیه پارامترهاي خونی در هر دو گونه 

جز منوسیت و ائوزیتوفیل، در مولدین نر و کمترین مقدار میانگین در مولدین ماده دیده شده است  به
  در حالی که در مونوسیت و ائوزیتوفیل برعکس این حالت وجود داشته است. 

ها) طی سه گروه ها و غیرالکترولیتپارامترهاي بیوشیمیایی پالسماي خون (الکترولیتدر خصوص 
ماهی، ماهی ایرانی به غیر از گلوکز و یون پتاسیم در گونه فیل گونه فیل ماهی و تاس سنی در هر دو

. این در حالی است که از نظر جنسیت فقط گلوکز و یون دار آماري بودمابقی داراي اختالف معنی
ماهیان ایرانی  تاس ) در+Na) و یون سدیم (-CLماهی، آلبومین، یون کلر () در گونه فیل+Kپتاسیم (

و  که فاکتور سن و نوع گونهتوان عنوان نمود  طور کلی می . بنابراین بهدار آماري بود داراي اختالف معنی
باشد، البته نقش پارامترهاي محیطی در تغییر پارامترهاي خونی و بیوشیمیایی بسیار مؤثر می جنسیت

  پوشی است.  قابل چشم و تغذیه غیر
پالسماي خون در ماهیان،  آنالیز هماتولوژي و بیوشیمیاییو فاکتورهاي خونی  بافت خون و تعیین

درماهیان باشد عفونی هاي تواند شاخص خوبی براي تشخیص و تعیین سالمت و یا بیماري می
)Khoshbavar-Rostami et al., 2006.(  

شیمیایی ) در بررسی و مقایسه فاکتورهاي خونی و بیوHatami, 2013(حاتمی و همکاران، 
ماهی سیبري و استرلیاد دریافتند که پارامترهاي خونی هموگلوبین، هماتوکریت، درصد  هاي تاس گونه

آماري دار معنیماهی سیبري تفاوت  لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل، در هر دو گونه استرلیاد و تاس
ماهی سیبري و پارامترهاي  تاسهاي سفید فقط در گونه  نشان داده است. این در حالی است که گلبول

آماري نشان دار معنیفقط در گونه استرلیاد اختالف  MCV ،MCH ،MCHC ،خونی مانند نوتروفیل
ي نشان نداده است. با دارمعنیها اختالف هیچکدام از گونه درهاي قرمز  داده است و همچنین گلبول

ف را در نوع گونه دانست. پولیکاوا و همکاران توان دلیل این اختال مقایسه این نتایج با تحقیق حاضر می
)Palikova et al., 1999هاي ها و ترومبوسیت)، در مطالعاتی تحت عنوان بررسی مشخصات لکوسیت

دار معنیساله) گزارش نمودند که تفاوت  ماهی سیبري (زیر یک برون و تاسماهی، ازونسه گونه فیل
اي سفید بین سه گونه مشاهده شد که با تحقیق حاضر هبسیار باالیی در شمارش افتراقی گلبول

طی مطالعاتی عنوان نمودند که میزان  ،)Bahmani et al., 2001مطابقت دارد. بهمنی و همکاران (
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نمونه ماهی  54هاي سفید و شمارش افتراقی در هاي قرمز، گلبول پارامترهایی نظیر: هموگلوبین، گلبول
رود، این در حالی است که در  و شش ساله) با افزایش سن باال میماهی ایرانی (یک، دو  جوان تاس

هاي سفید در هر دو گونه با باال رفتن سن هاي قرمز، گلبولتحقیق حاضر میانگین هموگلوبین، گلبول
 جز لنفوسیت کاهش داشته ها به هاي افتراقی کلیه لکوسیت افزایش داشته ولی در خصوص شاخص

عنوان یک  پروتئین کل پالسما بهعنوان نمودند که ) Kazemi et al., 2010است. کاظمی و همکاران (
شناسی باشد. با  تواند بیانگر یک تغییر متابولیک یا آسیبباشد، ولی میشاخص اختصاصی مطرح نمی

توجه به نتایج حاضر با باال رفتن سن، افزایش پروتئین کل در هر دو گونه مشاهده شد و در هر دو 
ماده میزان پروتئین کل بیشتري داشتند که بیانگر تغییر متابولیک در سنین مختلف  گونه، مولدین

ها را دارد، بنابراین در  باشد. آلبومین نقش حفظ و نگهداري فشار اسمزي و انتقال برخی از هورمون می
هاي  ورمونتوان بیان نمود که با افزایش آلبومین در بالغین، تنظیم اسمزي و انتقال هاین تحقیق نیز می

 ,.Shahidi Yasaghy et alپذیرد که با نتایج شهیدي یساقی و همکاران (جنسی بهتر صورت می
) عنوان نمودند که با کاهش گلوکز Kazemi et al., 2010) مطابقت دارد. کاظمی و همکاران (2008

تواند با لوکز مییابد. غلظت گعنوان متابولیت در خون، ذخایر گلیکوژن، چربی و پروتئین کاهش می به
ماهی تحقیق حاضر نیز میزان گلوکز در گونه فیل رد. اندازه، سن، مراحل تولید مثلی و غذا متغیر باشد

ماهی ایرانی بیشترین مقدار گلوکز در ماهیان جوان و کمترین  با افزایش سن باال رفته ولی در تاس
ماهیان و ر جنسیت در مولدین نر فیلمیزان آن در مولدین مشاهده شد. از طرفی میزان گلوکز از نظ

ماهیان ایرانی بیشترین مقدار را داشته است. اختالف میزان گلوکز در مولدین دو گونه  مولدین ماده تاس
دلیل تفاوت در مراحل مختلف رسیدگی جنسی، شرایط پرورش و استرس بیان نمود، البته  توان بهرا می

باشد. بر اساس مطالعات کاظمی و همکاران  یر قابل انکار مینقش نرخ متابولیک گلوکز با افزایش سن غ
)Kazemi et al., 2010ها بسته به نوع تغذیه، )، غلظت کلسترول خون ماهیان در بین و درون گونه

عنوان ماده  تواند متفاوت و متغیر باشد. کلسترول بهشدت فعالیت و مرحله رشد و نمو جنسی می
شود. در تحقیق حاضر، نتایج بیانگر ي، خصوصاً جنسی محسوب میهاي استروئیدساز هورمون پیش

هاي جنسی در مولدین افزایش سطح کلسترول در مولدین بوده که نشان دهنده افزایش هورمون
باشد، که میزان آن به مراتب در مولدین ماده بیشتر از مولدین نر است. نقش کلسترول در توسعه و  می

مثل به اثبات رسیده است در واقع جهت تکامل گنادي و آماده سازي ها در زمان تولید رشد تخمک
باشد. در تحقیقی هاي جنسی ضروري می فیزیولوژیک ماهیان جهت عمل تولید مثل و افزایش هورمون

) بیان نمودند که با استفاده از سطوح مختلف Ramezani et al., 2015و همکاران (رمضانی دیگر 
هاي خونی (هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول  سیبري، برخی از شاخص ماهیان چربی جیره بچه تاس

درصد  15قرمز، گلبول سفید) و بیوشیمیایی (پروتئین کل، گلوکز) ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي 
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داري نسبت به ماهیان دیگر بهبود یافته است که با مقایسه این نتایج با تحقیق  طور معنی چربی به
نقش کلیدي پارامترهاي محیطی و تغذیه پی برد. بر اساس کاظمی و همکاران توان به  حاضر می

)Kazemi et al., 2010 تنظیم اسمزي و یونی سرم خون مولد بالغ و جوان پرورشی بیانگر عدم تأثیر (
جنسیت (نر یا ماده) بر فشار اسمزي بوده است، در تحقیق اخیر همچنین عنوان شد که کلسیم خون 

مثلی و  ریزي افزایش داشت، بنابراین سطوح کلسیم با چرخه تولیداي تا زمان تخمالحظهطور قابل م به
هاي جنسی در ماهیان  ساز هورمونعنوان پیش رسیدگی گناد ارتباط داشته است. یون کلسیم به

هاي فرایند زرده سازي امري ضروري است. این در حالی ها و مولکولمحسوب شده و براي تشکیل دانه
که در تحقیق حاضر نیز بیشترین میزان یون کلسیم در هر دو گونه به مولدین تعلق دارد که این است 

ریزي  عبارت دیگر زمان تخم باشد به هاي جنسی در مولدین می امر نشان دهنده باال بودن سطح هورمون
نتایج این  باشد،مولدین فرا رسیده است. فاکتور اسمواللیته به شدت متأثر از میزان یون سدیم می

هاي سدیم و پتاسیم و آنیون کلر با افزایش سن در هر دو  آزمایشات، بیانگر افزایش اسمواللیته، کاتیون
  باشد.  گونه بوده و نشان دهنده بهبود مکانیسم تنظیم فشار اسمزي در مولدین می
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