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چکیده
آزمايش خون به دليل در دسترس بودن و حساسيت ،مبنايی براي ارزيابی طبيعی از وضعيت يک موجود زنده در سنين
مختلف به شمار میآيد .بر همين اساس مطالعاتی در خصوص خون تاسماهی ايرانی ( )Acipenser persicusجوان كه در
درياي خزر زيست میكند ،صورت گرفت .اين تحقيق با هدف مطالعه گلبولهاي سفيد و برخی از پارامترهاي بيوشيميايی
(كلسترول ،منيزيوم ،پروتئين كل ،آلبومين و كلسيم) سرم خون 30قطعه از بچه تاسماهی ايرانی اعماق  2تا  20متري از
سواحل استان مازندران كه به روش ترال در فصل پاييز سالهاي  88الی  90صيد شده بودند ،صورت گرفت .ابتدا از ماهيان
زيستسنجی به عمل آمد .سپس خون آنها با سرنگ  2ميلیليتري گرفته شد و گسترش خونی براي شمارش افتراقی و سرم
براي آزمون فاكتورهاي بيوشيميايی كلسيم ،منيزيوم ،كلسترول ،آلبومين و توتال پروتئين به كمک اسپکتروفتومتر مورد
سنجش قرار گرفتند .ماهيان به  3گروه وزنی  25-34 ،15-24و  35-45گرم تقسيم شدند .شمارش افتراقی نشان داد كه
لنف وسيت بيشترين درصد فراوانی و مونوسيت كمترين درصد فراوانی در هر سه گروه وزنی بود .نتايج آماري گلبولهاي سفيد
اختالف معنیداري بين سه گروه نشان نداد ( .) P>0/05آزمايش فاكتورهاي بيوشيميايی سرم خون نشان داد كه با افزايش
وزن اين ماهيان مقدار كلسترول ،پروتئين كل و آلبومين آنها كاهش ولی مقدار كلسيم و منيزيم افزايش يافته است .نتايج
آماري فاكتورهاي بيوشيميايی نشان داد كه كلسيم و آلبومين در بين گروههاي وزنی فاقد اختالف معنیدار ( )P>0/05ولی
كلسترول ،منيزيم و پروتئين كل در بين گروههاي وزنی داراي اختالف معنیداري بودند ( .)P<0/05همچنين بر اساس آزمون
همبستگی اسپرمن بين گروههاي سنی با تعداد گلبولهاي سفيد و فاكتورهاي بيوشيميايی همبستگی مشاهده گرديد
( .)P<0/05نتايج اين بررسیها میتواند براي ارزيابی وضعيت سالمت اين گروه از ماهيان در شرايط طبيعی با توجه به اندازه
ماهی ،محل و زمان نمونهبرداري به كار گرفته شود .اين نتايج میتواند به عنوان شاخص بيوشيميايی مرجع در ارزيابی شرايط
طبيعی تاسماهی ايرانی مورد استفاده قرار گيرد.
کلمات کلیدی :درياي خزر ،تاسماهی ايرانی ،گروههاي وزنی ،لکوسيت ،سرم خون
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مقدمه
خون ،حساسترين بافت بدن نسبت به تغييرات
ايجاد شده در موجود زنده است و در تحقيقات
آبزيان كاربرد وسيعی دارد .بنابراين دامنه مطلوب
پارامترهاي خونی در گونههاي مختلف را میتوان به عنوان
يک راهنما براي بررسی استرس ناشی از تغييرات
فيزيولوژيک استفاده كرد (.)Martinez et al. 2002
ماهيان خاوياري از ماهيان غضروفی – استخوانی دوران
اوليه زمينشناسی هستند كه حدود  225-250ميليون
سال پيش از ماهيان استخوانی جدا شدند و يکی از
كهنترين مهرهداران زنده دنيا با عنوان فسيلهاي زنده
هستند ( .)Mims et al. 2002اين ماهيان بيشتر در
نيمکره شمالی ،شمال و شرق آسيا ،شمال آمريکا و اروپا
پراكنش دارند ،از با ارزشترين گونههاي آبزيان اقتصادي
هستند و در حال حاضر  27گونه از انواع آنها در آبهاي
نيمکره شمالی باقی مانده كه نسل برخی از آنها در حال
انقراض میباشد (حالجيان1377 ،؛ Dapra et al.
 .)2009درياي خزر زيستگاه طبيعی  5گونه از تاسماهيان
از جمله تاسماهی ايرانی ( )Acipenser persicusاست.
اين دريا زمانی از مهمترين حوضههاي آبی بوده كه 90
درصد صيد جهانی تاسماهيان در آن صورت میگرفت.
متأسفانه امروزه به دليل توسعه فعاليتهاي انسانی ،شرايط
اكولوژي درياي خزر به طور جدي مورد تهديد واقع شده
كه اين تغيير وضعيت ،روند طبيعی زيست آبزيان
بزرگترين درياچه جهان از جمله ماهيان خاوياري را مختل
نموده است .از طرفی توسعه روز افزون تکثير و پرورش
تاسماهيان در ايران و جهان و لزوم بهينهسازي مديريت
تکثير ،پرورش و بهداشت كارگاهها ،ضرورت مطالعات
خونشناسی و ايمنی ،براي نيل به افزايش امنيت غذايی و
كاهش هزينههاي اقتصادي توليد ،انکار ناپذير است.
تركيبات شيميايی بدن ماهی با توجه به سن،
جنس ،استرس ،شرايط محيطی و فصل تغييرپذير
است ،اما در شرايط يکسان از نظر سن و شرايط
محيطی اختالف آنها میتواند در ارتباط با جنس و
غذاي دريافتی باشد .بنابراين آناليز پارامترهاي
بيوشيميايی خون میتواند منبعی براي ارزيابی
وضعيت سالمت ،تشخيص كمخونی ،مسموميتها،
بيماريها ،كمبود مواد غذايی و فيزيولوژي ماهی
باشد ( .)Yousefian et al. 2010به طور كلی
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محققان بر اين باورند كه عوامل خونی و سرمی در
ماهيان مختلف با هم تفاوت داشته و ارتباط زيادي
با شرايط محيط زيست ،اندازه و سن ماهی ،نوع
گونه ،كميت و كيفيت تغذيه دارند.
با توجه به اينکه بهداشت و سالمت آبزيان در تکثير و
پرورش و افزايش توليد اهميت زيادي دارد ،بنابراين يکی
از راههاي دستيابی به كيفيت فيزيولوژيک ،تعيين
شاخصهاي خونی و سرمشناسی است .شاخصهاي
خونی پارامترهاي بسيار مهمی براي ارزيابی خصوصيات
فيزيولوژيک ماهی هستند .به رغم اهميت خونشناسی
خصوصاً وضعيت ،تعداد و ريختشناسی ياختههاي خونی،
مطالعات اندكی در ايران بر روي ماهيان جوان و به
خصوص تاسماهيان وحشی صورت گرفته است .از
مطالعات صورت گرفته بر روي ماهيان خاوياري وحشی در
ايران میتوان به تعيين برخی از فاكتورهاي خونی مولدين
ازون برون ( )Acipenser stellatusوحشی (شاهسونی
و همکاران ،)1378 ،بررسی مقايسهاي فاكتورهاي
هماتولوژيک مولدين تاسماهی ايرانی دريايی و پرورشی
(پوردهقانی و همکاران ،)1378 ،بررسی خونی و
بيوشيميايی بر روي فيل ماهی ( ،)Huso husoتاسماهی
ايرانی و ازون برون درياي خزر (et al. 2006a,b, 2009
 ،)Asadiبررسی مقايسهاي پارامترهاي خونی مولدين
وحشی تاسماهی ايرانی (كاظمی و همکاران ،)1391 ،تأثير
محرکهاي ايمنی بر شاخصهاي خونی و بيوشيميايی
سرم خون فيل ماهيان جوان پرورشی (طاعتی و همکاران،
 ،)1392تغييرات فصل بر روي سرم خون فيل ماهيان
پرورشی در آب لب شور (،)Alizadeh et al. 2011
بررسی برخی از فاكتورهاي بيوشيميايی سرم در مولدين
ماده تاسماهی ايرانی ()Hosseinzade et al. 2013
اشاره كرد و از محققين خارجی كه در اين خصوص
تحقيق نمودهاند ،میتوان از  Huertasو همکاران
( Baker ، )2002و همکاران ( Allen ،)2005و
همکاران ( Patriche ،)2009و همکاران ( 2010و
 Sokolowski ،)2011و همکاران ( )2012و
 DiVincentiو همکاران ( )2013نام برد .با توجه به
ارزش و اهميت تاسماهيان از نظر زيست محيطی و
اقتصادي در جهان تاكنون مطالعهاي در مورد فيزيولوژي
تاسماهيان جوان وحشی درياي خزر صورت نگرفته است و
اكثر مطالعات بر روي مولدين وحشی اين ماهيان بوده
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است .بدين منظور اين تحقيق با هدف بررسی و مطالعه
برخی از پارامترهاي بيوشيمايی سرم خون و همچنين
لکوسيت هاي تاسماهی ايرانی جوان وحشی كه در نزديک
سواحل درياي خزر در منطقه مازندران زيست می كردند،
انجام شده است.
مواد و روشها
در اين تحقيق از  30عدد تاسماهی ايرانی انگشت قد كه
به روش ترال در اعماق  2تا  20متري از سواحل جنوبی
درياي خزر در نواحی  3و  5شيالتی مازندران (رامسر تا
امير آباد) با استفاده از روش تور ترال در فصل پاييز
سالهاي  1388تا  1390صيد شده بودند ،استفاده شد.
ترال كشی در طول روز و در هر ايستگاه به مدت نيم
ساعت با سرعت  2/5تا  3گره دريايی انجام شد .براي ترال
كشی از شناور سی سرا  2با قدرت  285اسب بخار با طول
طناب فوقانی  9متر در اعماق زير  10متر و كشتی گيالن
با قدرت  1000اسب بخار با طول طناب فوقانی  24/7متر
براي اعماق باالي  10متر استفاده شد (توكلی و همکاران،
 .)1392پس از زيستسنجی (طول كل ،طول فورک و
وزن كل) ،خونگيري با سرنگ  2ميلیليتري از ساقه دمی
به عمل آمد .گسترش خونی براي شمارش افتراقی
ياختههاي سفيد خون به روش دو المی تهيه و با گيمساي
 10درصد رنگ آميزي شد .از خون هر ماهی دو الم و از
هر الم  200ياخته به روش زيگزاگ شمارش گرديد .سرم
خونی به دست آمده براي سنجش كلسيم ،منيزيم،
كلسترول ،آلبومين و پروتئين كل در فريزر  -20درجه
سانتیگراد نگهداري شد و سپس در آزمايشگاه به روش

رنگ سنجی ( )Colorimetricبا دستگاه اسپکتروفتومتر
(مدل  ،6505 – UV/VISشركت  ،Jenwayساخت
انگليس) و به كارگيري كيت پارس آزمون (ساخت ايران)
در طول موج  570نانومتر براي كلسيم و منيزيم ،در طول
موج  546نانومتر براي كلسترول ،در طول موج 630
نانومتر براي آلبومين و در طول موج  540نانومتر براي
پروتئين كل اندازهگيري شد .پس از ثبت اطالعات
براي مقايسه مقادير فاكتورهاي خونی ،ابتدا نرمال بودن
دادهها با آزمون كولموگروف -اسميرنوف و همگنی
واريانسها با آزمون لون ( )Leveneبررسی شد .تجزيه و
تحليل دادهها با استفاده از روش آناليز واريانس يکطرفه
( )One-Way ANOVAانجام شد و براي مقايسه
ميانگينها از آزمون توكی به منظور تعيين معنیدار بودن
يا نبودن در سطح اطمينان  %95استفاده به عمل آمد.
براي تعيين همبستگی پارامترهاي اندازهگيري شده با
توجه به اينکه همبستگی بين متغيرهاي كيفی رتبهاي و
متغيرهاي كمی (لنفوسيتها و بيوشيميايی) انجام
میگرفت ،ضرورت داشت تا از همبستگی اسپرمن با
ضريب اتا استفاده شود .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده
از نرمافزار  )Version 20( SPSSو رسم نمودارها به
كمک نرمافزار  Excelانجام شد.
نتایج
زیستسنجی
متوسط زيستسنجی تاسماهيان ايرانی نمونهبرداري شده
در سه گروه وزنی در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1میانگین زیستسنجی تاسماهیان ایرانی صید شده به روش ترال در نواحی  3و  5شیالتی مازندران.
مشخصات

کل تاسماهیان ایرانی

گروه وزنی  15-24گرم

گروه وزنی  25-34گرم

گروه وزنی  35-45گرم

(زیر  50گرم)

متوسط وزن ()g
متوسط طول كل ()cm
متوسط طول فورک ()cm

27/8 ± 10/3
20/32 ± 2/8
17/2 ± 2/3

18 ± 2/5
17/8 ± 1/1
15/1 ± 0/9

30/2 ± 4
20/9 ± 1/2
17/7 ± 1/3

41 ± 3/1
23/8 ± 0/8
20/1 ± 0/4
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شمارش افتراقی گلبول سفید
نتايج حاصل از شمارش افتراقی در كل تاسماهيان ايرانی
انگشت قد نشان داد كه متوسط لنفوسيت ،87/6 ± 1/5
مونوسيت  ،2/8 ± 0/4نوتروفيل  5/6 ± 0/9و ائوزينوفيل
 4/2 ± 0/8درصد بوده است .جدول  2متوسط
گلبولهاي سفيد خون (لنفوسيت ،مونوسيت ،نوتروفيل و
ائوزينوفيل) تاسماهی ايرانی زير  50گرمی در سه گروه را
نشان میدهد .بين گلبــولهاي سفيـد خون ماهی در سه

گروه وزنی اختالف معنیدار آماري ديده نشد
( .)P>0/05همچنين بر اساس همبستگی اسپرمن با
ضريب اتا بين گروههاي وزنی با لنفوسيت ،نوتروفيل و
ائوزينوفيل ،همبستگی متوسط و با مونوسيت ،همبستگی
ضعيف مشاهده شد ( .)P<0/05شکل  1نمايی از فراوانی
لکوسيت هاي خون در تاسماهی ايرانی را نشان میدهد.

جدول  -2درصد فراوانی لکوسیت های خون تاسماهی ایرانی صید شده در سواحل مازندران (میانگین  ±انحراف معیار)
(.)n=30
گلبول سفید  /گروه وزنی

لنفوسيت
مونوسيت
نوتروفيل
ائوزينوفيل

گروه 1

گروه 2

گروه 3

( 15-24گرم)

( 25-34گرم)

( 35-45گرم)

84 ± 1/7
3/4 ± 0/6
7/4 ± 1/3
6 ± 1/3

90/7 ± 3/5
2/7 ± 1/5
5 ± 2/1
1/7 ± 0/7

91/8 ± 1/3
1/8 ± 0/5
3 0± /8
3/5 ± 1/2

شکل  -1سلولهای خونی مشاهده شده در خون تاسماهی ایرانی انگشت قد در دریا:
لنفوسیت ( )Lyو گلبولهای قرمز (.)40×( )Re
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فاکتورهای بیوشیمیایی
در جدول  3متوسط فاكتورهاي بيوشيميايی كلسترول،
كلسيم ،منيزيم ،پروتئين كل و آلبومين سرم خون
تاسماهی ايرانی زير  50گرم ارائه شده است .نتايج
مطالعات آماري نشان داد كه بين ميزان كلسترول و
پروتئين كل گروه وزنی  15-24گرم با دو گروه ديگر و
همچنين بين مقدار منيزيم گروه وزنی  25-34گرم با دو
گروه ديگر اختالف معنیداري وجود دارد ( ،)P<0/05ولی

مقدار كلسيم و آلبومين در بين گروههاي وزنی فاقد
اختالف معنیدار است ( .)P>0/05همچنين بر اساس
همبستگی اسپرمن با ضريب اتا بين گروههاي وزنی با
منيزيم و پروتئين كل داراي همبستگی زياد ،با كلسترول
و كلسيم ،همبستگی متوسط و با آلبومين همبستگی
ضعيف مشاهده شد (.)P<0/05

جدول  -3میانگین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون اندازهگیری شده در تاسماهیان ایرانی صید شده به روش ترال در
نواحی  3و  5شیالتی.
شاخصها

كلسترول ()mg/dL
كلسيم ()mg/dL
منيزيم ()mEq/L
پروتئين كل ()g/dL
آلبومين ()g/dL

کل تاسماهیان ایرانی
(زیر  50گرم)

70 ± 6/7
13/7 ± 0/5
11/2 ± 2/3
2/12 ± 0/08
1/2 ± 0/07

گروه وزنی  15-24گرم

گروه وزنی  25-34گرم

گروه وزنی  35-45گرم

95 ± 12/2
14/7 ± 0/4
3/2 ± 0/2
2/5 ± 0/12
1/3 ± 0/09

56/4 ± 8/3
14/2 ± 0/9
21/8 ± 1/7
2/03 ± 0/1
1/2 ± 0/1

58/4 ± 7/5
12/1 ± 0/8
8/5 ± 3/6
1/9 ± 0/03
1/2 ± 0/1

بحث
مطالعات متعدد نشان دادهاند كه عواملی همچون سن،
جنس ،شرايط محيطی ،استرس و رژيم غذايی میتوانند
در ارزشهاي خون ماهی براي پارامترهاي بيوشيميايی
تأثيرگذار باشند .همه عوامل در مطالعه حاضر مشابه بود.
تغييرات در اين مقادير را میتوان براي ارزيابی جامع
سالمت ارگانيسم براي گونههاي ماهی مورد استفاده قرار
داد .تعداد گلبولهاي سفيد و تركيب آن يکی از
شاخصهاي مهم سالمتی ماهی بوده و نشان
دهنده وجود يا عدم وجود عفونت و نوع واكنش
بدن به عفونت و ديگر عوامل فيزيولوژيک و
پاتولوژيک میباشد.
به طور معمول تعداد گلبولهاي سفيد ماهيان بيشتر
از ديگر مهرهداران است .بر همين اساس  Palikovaو
همکاران ( )1999با انجام شمارش افتراقی بر روي ميزان
گلبولهاي سفيد در گونههاي ازون برون ،فيلماهی و
تاسماهی سيبري ( 200 )A. baeriروزه دريافتند كه
ميزان لنفوسيتها  68–73/5درصد و ميزان گرانولوسيت-
هاي نوتروفيل بين  21/8–25/1درصد و ائوزينوفيل بين

 3-4/6درصد بود كه باالترين ميزان آنها در تاسماهی
سيبري گزارش شد و ميزان نوسان مونوسيت در
تاسماهيان را بين  %2-7نشان داد .در مطالعهاي ديگر
درصد ياختههاي لنفوسيت ،مونوسيت ،ائوزينوفيل و
نوتروفيل در بچه تاسماهی سيبري پرورشی در گروه شاهد
به ترتيب  1/22 ،2/88 ،84/11و  11/77درصد گزارش
گرديد ( Kolman .)Eslamloo et al. 2012و
همکاران ( )2000درصد گلبولهاي سفيد خون تاسماهی
روسی ( )A. gueldenstaedtiiجوان پرورش يافته در
قفس با متوسط وزن  218گرمی ( 11ماهه) در دماهاي
( 26ماه ژوئن)( 28 ،ماه جوالي) و ( 16ماه اكتبر) درجه
سانتی گراد شمارش شده براي لنفوسيت به ترتيب ،69/5
 68/9و  76/7درصد ،براي مونوسيت به ترتيب  2/3 ،1و 2
درصد ،براي نوتروفيل  17/8 ،19/4و  16/8درصد و براي
ائوزينوفيل را به ترتيب  11/2 ،9و  6/2درصد گزارش
كردند .نتايج حاصل از اين تحقيق بر روي گلبولهاي
سفيد خونی سه گروه وزنی از تاسماهيان ايرانی وحشی
زير  50گرمی صيد شده در سواحل استان مازندران همسو
با نتايج ساير محققين بود به طوري كه بيشترين درصد
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مربوط به لنفوسيت و كمترين آن مربوط به مونوسيت در
هر سه گروه وزنی بوده است .اگرچه تعداد لنفوسيت در
گروه وزنی  15-24گرم كمتر از گروههاي ديگر بود ،ولی
اختالف معنیداري بين سه گروه مشاهده نشد ،هرچند كه
همبستگی معنیدار بين گلبولهاي سفيد خونی با
گروههاي وزنی ديده شد .از جمله عوامل مؤثر در تعداد
گلبولهاي سفيد میتوان به عواملی چون بيماريهاي
عفونی ،التهاب ،استرس ( ،)Stoskopf, 1993دما،
وضعيت تغذيه ( ،)Bullis, 1993سن ،جنس و تغيير
در ميزان هورمونها اشاره كرد.
غلظت يون كلسيم اندازهگيري شده در تاسماهی آدرياتيک
( 1/15 )A. naccariiتا  1/3ميلی مول در ليتر
( )Cataldi et al. 1998و  2/15تا  2/53ميلی مول در
ليتر ()Di Marco et al. 1999؛ در تاسماهی ايرانی
دريايی  1/97تا  2/38ميلی مول در ليتر ( Asadi et al.
)2006b؛ در فيل ماهيان  3تا  4ساله پرورش يافته در
آب شيرين در جنس ماده و نر به ترتيب  2/13و 2/37
ميلی مول در ليتر ()Asadi et al. 2006a؛ همچنين در
تاسماهی روسی  3ماهه و  1ساله به ترتيب  9/5و 8/1
ميلیگرم در دسی ليتر ()Patriche et al. 2010
گزارش شده است .ميزان يون كلسيم اندازهگيري شده
تحقيق حاضر نيز در تاسماهی ايرانی وحشی زير  50گرم
 13/67 ± 0/47ميلیگرم در دسی ليتر بود .اختالف
آماري بين گروههاي وزنی مشاهده نشد ،ولی داراي
همبستگی معنیدار با گروههاي وزنی بود.
مطالعه  Asadiو همکاران ( )2009نشان داد كه غلظت
كلسترول اندازهگيري شده در تاسماهی ايرانی جوان صيد
شده در دريا با متوسط وزن  800گرم  3/04ميلی مول در
ليتر و براي ازون برون جوان صيد شده در دريا با متوسط
وزن  725گرم  3/55ميلی مول در ليتر بود .همچنين در
مولدين تاسماهی ايرانی صيد شده از دريا  1/07ميلیگرم
در دسی ليتر ()Azarin et al. 2012؛ در تاسماهی
آمور ( 55 )A. schrenckiiگرمی  3/84ميلی مول در
ليتر؛ در تاسماهی چينی ( 45 )A. sinensisگرمی 1/64
ميلی مول در ليتر ( )Shi et al. 2006و در تاسماهی
روسی  3ماهه و  1ساله به ترتيب بيش از  45و 96
ميلیگرم در دسی ليتر ()Patriche et al. 2010
گزارش شد .در تحقيق حاضر كلسترول داراي همبستگی
معنیدار با گروههاي وزنی بود و مقدار آن در تاسماهی
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ايرانی وحشی زير  50گرم  70 ± 6/7ميلیگرم در دسی
ليتر به دست آمد .مقدار به دست آمده نشان دهنده مقدار
زياد غلظت كلسترول در اين گروه از ماهيان نسبت به
مولدين تاسماهی ايرانی گزارش شده توسط  Azarinو
همکاران در سال  2012است ،ولی از لحاظ آماري گروه
وزنی پايين نسبت به دو گروه ديگر اختالف معنیداري را
نشان داد.
مقدار يون منيزيم اندازهگيري شده در تاسماهی ايرانی
دريايی  2/77تا  2/95ميلی مول در ليتر ( Asadi et al.
 )2006bو در تاسماهی روسی  3ماهه و  1ساله به ترتيب
 3/6و  1/6ميلیگرم در دسی ليتر ( Patriche et al.
 )2010گزارش شد .در تحقيق حاضر نيز مقدار اين يون
در تاسماهــی ايرانــــی وحشی كمتــر از  50گـرم،
 11/2 ± 0/3ميلی اكی واالن در ليتر بود .مقدار به دست
آمده نشان از مقدار زياد غلظت اين يون در گروه وزنی
 34-25گرم نسبت به دو گروه وزنی داشته و از لحاظ
آماري اختالف معنیداري با دو گروه ديگر نشان داد ،ولی
داراي همبستگی معنیدار با گروههاي وزنی بود .از آنجا كه
منيزيوم در سوخت و ساز انرژي و در ساخت پروتئين
دخالت داشته و به عنوان كنترل كننده استرس محسوب
میشود ،اين تفاوت به احتمال زياد میتواند مربوط به
تفاوت در وضعيت تغذيهاي ،تغييرات در پارامترهاي
زيستمحيطی و يا استرس باشد.
مقدار پروتئين كل سرم خون اندازهگيري شده در فيل
ماهيان پرورشی  95گرمی مورد آزمايش در گروه شاهد
 1/5گرم در دسی ليتر (طاعتی و همکاران)1392 ،؛ در
تاسماهی آمور  55گرمی  25/19گرم در ليتر و در
تاسماهی چينی  45گرمی  17/82گرم در ليتر ( Shi et
)al. 2006؛ در بچه تاسماهی سيبري پرورشی  1/89گرم
در دسی ليتر ()Eslamloo et al. 2012؛ در تاسماهی
ايرانی جوان صيد شده در دريا با متوسط وزن  800گرم
 32/22گرم در ليتر ،در ازون برون جوان صيد شده در
دريا با متوسط وزن  725گرم  27/78گرم در ليتر
( )Asadi et al. 2009در تاسماهی روسی  3ماهه و 1
ساله به ترتيب  1/9و  2/6ميلیگرم در دسی ليتر
()Patriche et al. 2010؛ و در ازون برون  3ماهه 1 ،و
 2ساله پرورش يافته در سيستمهاي چرخشی آب به
ترتيب  3 ،2/2و  3/3گرم در دسی ليتر ( Patriche et
 )al. 2011گزارش شده است ،در حالی كه اين مقدار در
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اين گونه  2/1 ± 0/08گرم در دسی ليتر بود و گروه وزنی
پايين با دو گروه ديگر از لحاظ آماري اختالف معنیداري
نشان داد ،ولی داراي همبستگی معنیدار با گروههاي وزنی
بود .سطح پروتئين كل در خون به آسانی تحت تأثير
برخی از عوامل خارجی يا داخلی تغيير میكند .به طور
كلی پروتئينها مهمترين شاخص وضعيت و سالمت ماهی
به حساب میآيند (.)Patriche et al. 2011
مقدار آلبومين خون اندازهگيري شده در فيل ماهيان
پرورشی  95گرمی در گروه شاهد  0/6گرم در دسی ليتر
(طاعتی و همکاران)1392 ،؛ در بچه تاسماهی سيبري
پرورشی  0/06گرم در دسی ليتر ( Eslamloo et al.
)2012؛ در تاسماهی ايرانی جوان صيد شده در دريا با
متوسط وزن  800گرم  7/25گرم در ليتر و در ازون برون
جوان صيد شده در دريا با متوسط وزن  725گرم 6/85
گرم در ليتر ( )Asadi et al. 2009گزارش شده است،
در صورتی كه اين مقدار در تاسماهی ايرانی وحشی
 1/2 0±/06گرم در دسی ليتر بود .بين گروههاي وزنی
اختالف معنیدار آماري مشاهده نشد ،ولی داراي
همبستگی معنیدار با گروههاي وزنی بود .هر چه ميزان
پروتئين كل باالتر باشد ،ماهی از وضعيت سالمت باالتري
برخوردار است و از طرفی چون آلبومين به پروتئين كل
وابسته است ،تغيير در ميزان آلبومين بر ميزان
پروتئين كل تأثير خواهد گذاشت .البته در برخی
موارد كاهش ميزان آلبومين بدون كاهش ميزان
پروتئين كل روي میدهد ،اما در حالت كلی ،معموالً
تأثيرگذاري اين دو پارامتر بر يکديگر وجود دارد و
همبستگی بين آنها قابل انتظار است ،هر چند كه
در تحقيق حاضر ميزان آلبومين در گروهها يکسان
بوده است .به طور طبيعی پروتئين كل خون ماهی حاوي
 3/5-5/5ميلیگرم در دسی ليتر است و كاهش نسبت
آلبومين به گلوبولين سرم خون كمتر از  0/3ميلیگرم در
دسی ليتر نشان دهنده بيماري با پيامدهاي فيزيولوژيک
معنادار براي سالمت ماهی خصوصاً در دستگاه ايمنی است
(.)Patriche et al. 2011
با توجه به تفاوتهاي مشاهده شده در بين گروههاي
وزنی و همچنين اهميت ثبت مقادير طبيعی ،فاكتورهاي
ياد شده میتواند تحت تأثير عواملی همچون سن،
فصل ،محيط و غيره دستخوش تغييرات شود .بهتر
است اين مقادير به صورت استاندارد در فصول

مختلف براي اين ماهيان اندازهگيري شده تا با
ضريب اطمينان باال بتوان تصوير صحيحی از
فيزيولوژي تاسماهيان در سنين مختلف و زيستگاههاي
رشدشان (در حالت طبيعی و در حالت پرورشی) به
عنوان يک تابلوي مقايسه اي در دست داشت.
تشکر و قدردانی
بدين وسيله از كليه پرسنل و همکاران محترم كشتی
گيالن و لنج سی سرا  ،2رئيس و معاونين محترم وقت
موسسه آقايان دكتر پوركاظمی ،دكتر مهدي نژاد و
مهندس اژدرپور ،رئيس و معاونين محترم موسسه جناب
آقاي دكتر بهمنی ،دكتر عبدالملکی و مهندس توكلی،
همکاران محترم در بخشهاي فيزيولوژي ،مديريت
ذخاير و اكولوژي موسسه آقايان مهندسين پوردهقانی،
دروي ،خوشقلب و حدادي مقدم ،همچنين از جناب آقاي
دكتر بابک تيزكار در انجام كارهاي آماري و مسئول
محترم آزمايشگاه دكتر فدايی رشت جناب آقاي مهدي
ملکی به خاطر همکاريهاي صميمانه شان سپاسگزاري
می شود.
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Abstract
Hematological studies are an available and sensitive method for assessing natural condition in
an organism at different ages. The present study was carried out with the aim of studying
leukocytes differential count and some blood biochemical indices in 30 Acipenser persicus
juveniles captured using trawl at depth of 2 to 20 meters in Mazandran coasts from autumn
1999 through 2001. Blood samples were obtained using syringe 2 mL from caudal vein.
Biochemical parameters (calcium, magnesium, cholesterol, albumin and total protein) were
measured using spectrophotometeric method. Fish were divided into three weight classes
including 15–24, 25–34 and 35–45 g. Differential count results showed that the maximum and
minimum percentage of leukocytes belonged to lymphocytes and monocytes, respectively
with no significant difference in studied groups (P>0.05). Calcium and albumin levels showed
no significant difference between different weight groups (P>0.05), but significant different
was observed for cholesterol, magnesium and total protein levels (P<0.05). Also according to
Spearman correlation test, correlation was observed between age groups and biochemical
factors and also leukocyte count (P>0.05). The results of the present study can be used for
assessing health condition based on size, time and sampling locality and also as a reference
for biochemical indices and normal physiological status in Acipenser persicus.
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