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 چکیده

در مرکز صید و فراوری آشوراده  پنساله پرورشی در  4تا  3یان فیل ماهارزیابی فاکتورهای خونی  به منظور این پژوهش

برداری از خون  به این منظور، نمونه انجام شد.طراحی و  ول مختلف سالدر فص، واقع در حوضه جنوبی دریای خزر)چاالشت( 

 ± g 32/757)های تحت مطالعه )سه عدد پن( با وزن متوسط قطعه فیل ماهی پرورشی در هر فصل از هر یک از پن 10

میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آالنین آمینوترانسفراز، انجام و ( cm53/5 ± 98/77 ) ( و میانگین طول کل01/2698

های های یاختهصـهموگلوبین، شاخ ، هماتوکریت وهای سفیدو تعداد کل یاخته ای قرمزـهتعداد کل یاختهالین فسفاتاز و ـآلک

داری در سطوح تفاوت معنی شد. نتایج نشان داد (1394تا تابستان  1393)از پاییز  گیریاندازه سال ول مختلففصدر قرمز 

 آالنین آمینوترانسفرازهای آمینوتراسفرازی و ترین میزان فعالیت آنزیمپایین .(P<05/0)ها در فصول مختلف وجود داشت آنزیم

 قرار داشت، مابقیدر بهار در باالترین حد که  ایهموگلوبین ذره متوسط غلظتبه استثنای  پاییز مشاهده گردید.فصل در 

(، 3mm/310 × 35/0 ± 67/6های سفید )تعداد گلبول. قرار داشتنددر پاییز به باالترین میزان خود ذکر شده  پارامترهای خونی

صل زمستان و سطوح ( در فg/dL 15/0 ± 96/6( و مقادیر هموگلوبین )3mm/610 × 01/0 ± 97/0) های قرمزگلبول

 و fL 87/3 ± 50/187ترتیب به ایمتوسط هموگلوبین ذرهو  متوسط حجم سلول قرمز(، %80/21 ± 62/0هماتوکریت )

pg/cell 45/1 ± 36/63 های مختلف دارای های خونی در فصلنتایج این مطالعه نشان داد که شاخص. در بهار پایین بودند

 .های سالمت در این ماهیان مدنظر قرار گیردشاخصعنوان  تواند بهنوسان بوده، می
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 مقدمه

 سهولت در بزرگ، جثه نظیر دالیلیه ب خاویاری ماهیان

گونه عنوانه همواره ب مطبوع رخاویا و لذیذ صید، گوشت

 (.Peter, 2000) هستند توجه تجاری مورد با ارزش های

در  نظر جثه از ماهی خاویاری گترینرماهی از بز فیلگونه 

 بسیار و درشت ممتاز، آن خاویار که باشددریای خزر می

هیان متاسفانه جمعیت این ما (.1378گرانبهاست )بهمنی، 

ها، اخت سدـساز چون سسانامروزه به خاطر عوامل ان

رویه برای گوشت و تولید خاویار ــد بیها و صیآلودگی آب

گونه به  این (Asadi et al. 2006) کاهش یافته است

مثل آن در محیط محصور و دلیل رشد سریع و تولید

مقاومت آن به شرایط مناسب پرورشی برای پرورش در 

 Falahatkar et)باشد های داخلی بسیار مناسب میآب

al. 2009). های مختلف مطالعات خـون شناسـی در گونه

ت که فاکتورهای آبزیان این نکته را به اثبات رسانده اس

 Wilhelm et)ــت آب نظیر کیفی محیطی و بیولوژیک

al. 1992)،  فصل(Collazos et al. 1998)جـنسیت ، 

(Řehulka et al. 2004) اسـترس ،(Benfey and 

Biron, 2000 ،) گونـه(Orun et al. 2003 سـن ،)

(، میزان تحرک ماهی و 1383)خواجه و همکاران، 

، (Houston and De Wilde, 1969)آب  اسیدیته

 .Steinhagen et al)ها ها، انگلوزن، تغذیه، باکتری

توانند مقادیر خونی ماهی را تحت تاثیر و غیره می (1990

 قرار دهند.

ضروری  و الزم هاسلول عیطبی متابولیسم برای هاآنزیم

مارکرهای  عنوان به هاآن فعالیت میزان و هستند

 طور به و شودمی گرفته نظر بیوشیمیایی حساس در

 آبزیان و انسان در سالمت وضعیت برای ارزیابی وسیعی

گیرد. فعالیت آنزیمی در مواجهه با قرار می مورد استفاده

و یا تغییر ماهیت  تواند به دلیل از بین رفتنها میآالینده

های فعال آنزیمی، سرکوب یا کاهش )دناتوره شدن( مکان

 (.Savari et al. 2010)یابد می

های فعالیت کبد به کار عنوان شاخصه آمینوترانسفرازها ب

بررسی وضعیت های با اهمیت در روند و جزء آنزیممی

شامل  و (Shalaby, 2005) سالمتی ماهیان هستند

 باشد.می آمینوترانسفرازنین آال وترانسفراز آسپارتات آمینو

 و سرم خون، سیتوپالسم و میتوکندریها در این آنزیم

 نماینده هاو فعالیت آنوجود دارند های مختلف بافت

-Martinez) باشدمیسلول  ژیکوفیزیول وضعیت

Porchas et al. 2011.) 

هستند که پارامترهای  نوسانات فصلی فاکتورهایی

دهند، بنابراین آگاهی از تأثیر قرار می ک را تحتهماتولوژی

های چگونگی نوسان پارامترهای هماتولوژیک در زمان

تشخیص وضعیت فیزیولوژیک ماهی کمک  مختلف به

در خصوص ای تاکنون مطالعه. با توجه اینکه کندمیزیادی 

در حصار،  فیل ماهیانتأثیر شرایط محیطی بر فیزیولوژی 

صورت نگرفته است، هدف از ج گرگان واقع در منطقه خلی

برخی از بررسی تأثیر تغییرات فصلی بر  ،انجام این پژوهش

در فیل ماهی های خونی شاخصهای کبدی و آنزیم

 . باشدپرورشی در حصار می

 

 هامواد و روش 

قطعه فیل ماهی پرورشی در  10از تعداد در این مطالعه  

های تحت هر فصل به صورت تصادفی از هر یک از پن

متوسط  ساله با وزن 4تا  3با سن مطالعه )سه عدد پن( 

 53/5طول کل ) گرم( و میانگین 01/2698 ± 32/757)

در  1394تا تابستان  1393از پاییز متر( سانتی 98/77 ±

مرکز صید و فراوری آشوراده )چاالشت( واقع در حوضه 

برداری تفاده گردید. ماهیان پس از نمونهجنوبی دریای اس

سازی با عصاره گل میخک به صورت مجزا و بیهوش

(ppm 30 ابتدا مورد زیست سنجی قرارگرفتند و سپس )

از سیاهرگ دمی  میلی لیتر 5با استفاده از سرنگ با حجم 

 و از پشت باله مخرجی ماهیان خونگیری صورت گرفت. 

مطالعه هماتولوژی به دو بخش مطالعات سرم خونی و 

گیری برای اندازهتقسیم شد. مطالعه معیارهای خونی 

های قرمز، تعداد معیارهای خونی از قبیل تعداد گلبول

، های سفید، درصد هماتوکریت و هموگلوبینگلبول

 20های حاویالـون تهیه شده درون ویـهای خهـنمون

میکرولیتر ماده ضد انعقاد هپارین ریخته شدند. در بخش 

ماده ضد انعقاد مطالعه سرم، خون تهیه شده بدون افزودن 

ها به حال خود رها شدند و دقیقه درون ویال 30به مدت 

دقیقه سانتریفیوژ  10به مدت  rpm 5000سپس با دور 

 .جدا شود گردید تا سرم از خون

 

  هاآنزیم میزان تعیین

 آالنین ،(AST) آمینوترانسفراز آسپارتات کبدی هایآنزیم

 با (ALP) اتازفسف آلکالین و (ALT) ترانسفراز آمینو
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توآناالیزر ا دستگاه و آزمون پارس تجاری کیت از استفاده

 کشور ساخت( Ependorf, EPOS)اپندروف  مدل

 شدند. گیریاندازه آلمان

 

 اندازه گیری معیارهای خونی

  های سفید و قرمزتعداد کل یاخته

های سفید های قرمز خون و تعداد گلبولتعداد گلبول

 و 200خون به ترتیب به نسبت  سازیخون پس از رقیق

ید برابر با استفاده از الم هماتوسیتومتر شمارش گرد 50

(Houston, 1985). های قرمز و شمارش کلی گلبول

سفید ماهی به روش دستی و با استفاده از الم نئوبار 

ز برای این کار و برای رقیق نمودن نمونه ا .صورت گرفت

 ستفاده شدا Natt- Herrickمحلول رقیق کننده 

(Bullis, 1993). 

 

 و غلظت هموگلوبین خوندرصد هماتوکریت، 

  های گلبول قرمزشاخص

هموگلوبین به روش استاندارد با استفاده از کیت  مقدار

و سنجش هموگلوبین ساخت شرکت زیست شیمی، تهران 

 546اسپکتروفتومتر در طول موج دستگاه با استفاده از 

و مقدار هماتوکریت با  (Houston, 1990)انجام نانومتر 

های میکروهماتوکریت و سانتریفوژ نمونه به استفاده از لوله

دور در دقیقه با استفاده از  10000دقیقه در  10مدت 

 Svetina et)سانتریفوژ میکروهماتوکریت صورت پذیرفت 

al. 2002 .) 

های زیر فرمولاز طریق  های قرمز خونهای یاختهشاخص

 (:Anderson and Klontz, 1965) محاسبه شد

 MCV= (Hct × 10) /RBC   

 

MCH= (Hb × 10) /RBC  

MCHC= (MCH/MCV) × 100   

 

 ها( روش آماری )تجزیه و تحلیل داده

های بدست آمده با استفاده از داده تجزیه و تحلیل آماری

( از طریق آنالیز واریانس یک 17)نسخه  SPSS افزارنرم

انجام  05/0انکن در سطح طرفه و بر اساس آزمون د

 معیارانحراف  ± ها بر اساس میانگینکلیه دادهپذیرفت. 

 .اندارایه شده

 

 نتایج

 معیارهای کیفی آب

 pHمعیارهای کیفی آب شامل دما، شوری، اکسیژن آب و 

 pHگیری گردید. تغییرات های مختلف سال اندازهدر ماه

   .متغیر بود 2/8-14/9 آب در فصول مختلف سال بین

 

  تغییرات دما

درجه  5/29)در فصل زمستان( تا  02/9تغییرات دما از 

 انهسانتیگراد )در فصل تابستان( متغیر بود. تغییرات ماه

 .(1ما در شکل زیر نشان داده شده است )شکلد

 

 تغییرات شوری

نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات شوری نشان داد که 

گرم میلی 18تا  14 میانگین محدوده تغییرات شوری بین

گیری شده باشد. بیشترین میزان شوری اندازهدر لیتر می

در فصل تابستان و کمترین میزان  mg/L 18معادل 

دست آمد )شکل ه ب( mg/L 14) شوری در فصل زمستان

2.)

  
 



 )رنگرز و همکاران( فیل ماهیان پرواری در پن پارامترهای خونیهای کبدی و آنزیم فصلی مقایسه/  16

 
 .(94تا شهریور  93های مختلف سال ) مهر تغییرات دمای آب در ماه -1شکل

 

 
 (.94تا شهریور  93های مختلف سال ) مهر ی آب در ماهتغییرات شور -2شکل

 

 (.94تا تابستان  93های مختلف سال )پاییز تغییرات اکسیژن محلول آب در ماه -3شکل 
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 تغییرات اکسیژن آب

نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات اکسیژن محلول در 

آب محیط پرورش فیل ماهی نشان داد میانگین بیشترین 

و  (ppm71/8 سیژن آب در فصل زمستان )میزان اک

 ppmکمترین میزان اکسیژن در فصل تابستان معادل 

 (. 3)شکل باشدمی 2/6

فاکتورهای های کبدی و آنزیمتاثیر فصول بر تغییرات 

ج نشان داده شده است. نتای 1 خونی فیل ماهیان در جدول

ای بدست آمده نشان داد، تغییرات فصلی بر اکثر پارامتره

-غییرات معنیتاثر گذاشته و و آنزیم های کبدی ی خون

 (.>05/0Pداری در فصول مختلف مشاهده شد )

 

 گلبول سفید 

فاوت فصول پاییز و تابستان تدر های سفید در تعداد گلبول

گرچه در فصول ا. (P<05/0)دار مشاهده گردید معنی

 های سفیدزمستان و بهار، تفاوت آماری در تعداد گلبول

 های سفیدگلبول. بیشترین تعداد (P>05/0) یافت نشد

(3mm/310 × 21/0 ± 69/9)  در فصل پاییز و کمترین

در فصل زمستان ( 3mm/310 × 35/0 ± 67/6تعداد آن )

 .(1مشاهده گردید )جدول

 

 گلبول قرمز 

ز و در فصل پایی زـهای قرمبولـفیل ماهیان، در تعداد گل

. ولی (P<05/0)تابستان تفاوت معنی داری نشان دادند 

های زمستان و بهار اختالف معنی دار لـطی فصدر 

های تعداد گلبولبیشترین (. P>05/0مشاهده نگردید )

( در فصل پاییز و 3mm/610 × 06/0 ± 24/1) قرمز

( نیز در فصل 3mm/610 × 01/0 ± 97/0کمترین میزان )

 .(1زمستان مشاهده گردید )جدول

 

 هموگلوبین 

مقادیر هموگلوبین در فصول پاییز و تغییرات فصلی بر 

دار را نشان داد تابستان اثر گذاشته و تفاوت معنی

(05/0>P در صورتی که .)از نظر  مقادیر هموگلوبین

دار را نشان آماری در فصول زمستان با بهار اختالف معنی

توان بیان نمود که هر کدام از فصول و می (P>05/0نداد )

فصول زمستان و بهار دارای اختالف پاییز و تابستان نیز با 

باشند. بیشترین مقدار هموگلوبین در فصل معنی دار می

  g/dLکمترین مقدار )( و g/dL 29/0 ± 07/9پاییز )

 ( در فصل زمستان مشاهده شد.96/6 ± 15/0

 

 هماتوکریت 

نتایج حاصل از آنالیز شاخص هموگلوبین نشان از عدم 

و بهار را نشان داد  دار در فصول زمستانتفاوت معنی

(05/0<Pاما در فصول پاییز و تابستان اختالف معنی .)دار 

بیشترین درصد هماتوکریت (. P<05/0مشاهده شد )

درصد( در فصل پاییز و کمترین مقادیر  74/29 ± 59/0)

 درصد( در فصل بهار بدست آمد. 80/21 ± 62/0آن )

 

 حجم متوسط گلبولی و متوسط هموگلوبین گلبولی 

 MCHو  MCVر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر ب

 در طی کلیه فصول متفاوت بود و مقادیر تمامی فصول با

بودند دار یکدیگر از نظر آماری دارای اختالف معنی

(05/0>P.)  بیشترین مقدارMCV  وMCH   به ترتیب

fL40/2 ± 10/247  وpg/cell 53/1 ± 41/75  در فصل

 fL 87/3دو شاخص به ترتیب  پاییز و کمترین مقادیر این

در فصل بهار  pg/cell 45/1 ± 36/63و  50/187 ±

 بدست آمد.

 

 غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی 

، نشان داد MCHCگیری شاخص نتایج حاصل از اندازه

در فصول زمستان و  MCHCتغییرات فصلی بر مقادیر 

دار است بهار تاثیر گذاشته و دارای اختالف معنی

(05/0>P.)  مقادیر همچنینMCHC  در فصول پاییز با

(. P>05/0تابستان از نظر آماری اختالف معنی دار ندارند )

( در فصل بهار و g/dL 46/0 ± 79/33بیشترین مقدار )

 ± g/dL 42/0)در فصل پاییز  MCHCکمترین مقدار 

 .دیده شد( 53/30
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 انحراف معیار(. ±میانگین ) در فصول مختلف ورشی در پنپرتغییرات مقادیر فاکتورهای خونی فیل ماهیان  -1 جدول

 پارامترهای خونی و آنزیمی
 فصول

 تابستان بهار زمستان پاییز

AST (IU/L) c93/11 ± 33/229 b26/11 ± 00/338 a42/6 ± 33/418 b23/30 ± 33/337 

ALT (IU/L) c01/1 ± 66/5 a13/5 ± 66/42 c88/2 ± 66/10 b35/4 ± 00/19 

ALP (IU/L) 
b50/42 ± 50/309 b16/12 ± 00/447 b05/13 ± 33/351 a87/207 ± 66/789 

(3mm/310× )WBC a21/0  ±69/9 c35/0  ±67/6 c30/0  ±83/6 b4/0  ±9/8 

(3mm/610×) RBC a06/0  ±24/1 c01/0  ±97/0 b05/0  ±16/1 b009/0  ±13/1 

Hemoglobin (g/dL) a29/0  ±07/9 c15/0  ±96/6 c60/5  ±80/7 b25/0  ±16/8 

Hematocrit (%) a59/0  ±74/29 c35/0  ±13/22 c62/0  ±80/21 b50/0  ±73/24 

MCV (fL) 
a40/2  ±10/247 b18/1  ±63/226 d87/3  ±50/187 c6/2  ±23/218 

MCH (pg/cell) 
a53/1  ±41/75 b73/0  ±33/71 c45/1  ±36/63 b65/1  ±03/72 

MCHC (g/dL) 
b42/0  ±35/30 c26/0  ±50/31 a46/0  ±79/33 b36/0  ±00/33 

 (.P<05/0) دار بودن استدر هر ردیف حروف التین غیر مشترک نشانه معنی

 

 (ASTآسپارتات آمینوترانسفراز )آنزیم 

در  ASTمقدار  دارنتایج نشان دهنده اختالف معنی

 AST (. مقدار آنزیم P<05/0فصول مورد بررسی است )

تان و تابستان تفاوت معنی دار نداشت در فصول زمس

(05/0<P)،  اما در فصول پاییز و بهار تفاوت معنی دار را

نشان داد. همچنین فصول پاییز و بهار با فصول زمستان و 

تابستان از نظر آماری دارای اختالف آماری معنی دار بودند 

(05/0>P( بیشترین مقدار .)IU/L 93/11 ± 33/229 )

( IU/L 42/6 ± 33/418مترین میزان )در فصل بهار و ک

 در فصل پاییز مشاهده شد. فصول زمستان و تابستان نیز

 (. P>05/0اختالف معنی داری نداشتند )

 

 (ALTآنزیم آالنین آمینوترانسفراز )

در سرم خون فیل ماهیان پرورشی در   ALTغلظت آنزیم

ج (. نتایP<05/0فصول مختلف اختالف معناداری دارد )

 در  ALTمقادیر آنزیم آنالیز آماری نشان داد حاصل از

که  در صورتی دار ندارند،فصول پاییز با بهار اختالف معنی

فصول زمستان با تابستان و همچنین فصول زمستان و 

دار تابستان با فصول پاییز و بهار دارای اختالف معنی

(. کمترین مقدار این آنزیم در سرم خون P<05/0هستند )

( در فصل پاییز و IU/L 01/1 ± 66/5فیل ماهی )

در فصل  IU/L 13/5 ± 66/42بیشترین مقدار معادل 

 دست آمد. ه زمستان ب

 

 (ALP)آنزیم آلکالین فسفاتاز 

 IU/Lبیشترین مقدار غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز )

( در فصل تابستان و کمترین میزان 66/789 ± 87/207

مشاهده  IU/L 50/42 ± 50/309در فصل پاییز معادل 

در فصل تابستان از نظر ALP شد. تنها مقدار آنزیم 

آماری با سایر فصول اختالف معنی دار نشان داد 

(05/0>P به عبارت دیگر در میزان آنزیم آلکالین .)

دار اییز، زمستان و بهار( تفاوت معنیفسفاتاز سایر فصول )پ

 (.P>05/0) دیده نشد

 

 حثب

های سرم خون که آنزیمتحقیقات مختلف نشان داده است 

تواند تحت شرایط محیطی تغییر نماید و بسته به گونه می

ماهی، شرایط پرورشی، میزان تغییرات پارامترهای محیطی 

 ،این تغییرات متفاوت خواهد بود )غیاثی و همکاران

های مستند و کافی در مورد میزان طبیعی گزارش (.1389

ئه نگردیده و اغلب های سرم در ماهیان خاویاری اراآنزیم

 باشد.ها در مورد کپور ماهیان و آزاد ماهیان میگزارش

های ترانسفرازی و در خصوص تغییرات فصلی آنزیم

آلکالین فسفاتاز متاسفانه تحقیقات زیادی صورت نگرفته 

است و بیشتر تحقیقات در مورد فاکتورهای خونی بوده 

در ( 2012و همکاران )Matsche  در این رابطه است.
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 Acipenser) ماهی پوزه کوتاهاسمطالعه بر ت

brevirostrum)  میزان آنزیم گزارش کردند کهAST  از

که  طوریه ب ،فصول مختلف تاثیر پذیری داشته است

در هر دو جنس نر و ماده در فصل  ASTکمترین میزان 

پاییز و بیشترین میزان نیز در هر دو جنس، در فصل بهار 

های حاصل از تحقیق ما افتهبدست آمده است که با ی

  همخوانی داشت.

دهد که سطوح مختلف شوری های محققین نشان مییافته

ها اثرگذار باشد. در همین تواند بر میزان فعالیت آنزیممی

( بیان نمود 2005) Shalaby در تایید نتایج ما،راستا و 

 ALTواند منجر به افزایش سطح تمیکه افزایش شوری 

نیز در  (2009و همکاران ) Rajabipour .سرم شود

های سرمی در های آنزیممقایسه فعالیتبه تحقیقی مشابه، 

فیل ماهیان پرورش یافته در حوضچه های آب شیرین 

پرداختند و بیان )شهید مرجانی گرگان( و لب شور )بافق( 

وری منجر به افزایش فعالیت ـزایش شـکردند که اف

نیز باالترین  حاضرطالعه در مگردد. های سرمی میمـآنزی

در بیشترین میزان شوری در فصل  ALPسطح آنزیم 

در فصل  ASTتابستان بدست آمد. همچنین میزان آنزیم 

در فصل  ALTبهار نسبت به فصل زمستان و میزان آنزیم 

میزان تابستان نسبت به فصول پاییز و بهار با افزایش 

محققین شوری افزایش یافت که با نتایج دستاورد سایر 

های ترانسفرازی، افزایش آنزیم روال منطقی همخوانی دارد.

های آسیب دیده است. رهاسازی آمینوترانسفرازها از سلول

شامل های آسیب دیده محتوایشان را که در واقع، سلول

رها کرده و  آمینوترانسفراز است به طرف جریان خون

 یابدها در سرم افزایش سطح این آنزیم شودباعث می

(Martinez-Porchas et al. 2011.) مچنین عوامل ه

ی و شیمیایی نیز ـهای فیزیکهمچون جنسیت، آلودگی

 .ها اثرگذار باشدتواند بر میزان فعالیت این آنزیممی

بنابراین تغییرات آنزیمی در سرم خون را بایستی در 

مجموع با عوامل و متغیرهای خونی دیگر در ماهی مورد 

تواند از نظر مطالعات قرار داد و این میسنجش و ارزیابی 

 بالینی اهمیت داشته باشد.

خصوصیات فیزیولوژیک خون ماهیان با تغییرات محیطـی، 

برداری، مرحلـه رشـد و نمـو،  ای، فنون نمونهاختالف گونه

، شرایط (Bani and Haghi, 2011) هاونهـاندازه نم

م ژیــبــرداری، رمحیطــی، اســترس ناشــی از صــید و نمونــه

هـای مثلی، جنسـیت، فعالیـتغذایی، سـن، مرحلـه تولیـد

فردی، شرایط پرورش، تـراکم، اکسـیژن محلـول و شـوری 

(Hoseinifar et al. 2011 )کنـد و به آسانی تغییر مـی

 .گذاردهای هماتولوژی تأثیر میروی مقدار داده

شناسی و مطالعات صورت گرفته بر پارامترهای خون

ادیر ـد که مقـدهان میون ماهی نشـبیوشیمیایی خ

تواند تحت تاثیر تغییرات درجه ونی میـپارامترهای خ

(. Orun et al. 2003)حرارت و میزان اکسیژن آب باشد 

تأثیر  دما عالوه بر اینکه به طور مستقیم متابولیسم را تحت

 .گذارددهد به طور غیر مستقیم نیز بر ماهی اثر میقرار می

را در آب  محلول اکسیژن حاللبه این ترتیب که میزان ان

تغییر داده، به دنبال آن میزان دسترسی ماهی به اکسیژن 

قابلیت انتقال اکسیژن توسط   نهایت یابد که درتغییر می

با  .(Riggs, 1970) گیردخون تحت تأثیر قرار می

هماتوکریت  افزایش دما از حد مناسب برای ماهی، میزان

 . این کاهش راکاهش یافتماهی پوزه کوتاه در گونه تاس

 Ziegeweid)بیان نمودند ها مرتبط با همولیز گلبول

and Black, 2010.) 

بیشترین میزان  (،1392روضاتی و همکاران )مطالعه  در

درجه سانتیگراد(  20)ترین دما هماتوکریت در پایین

 سانتیگراددرجه  25مشاهده شد و مقدار آن در دمای 

 میزان هماتوکریت با افزایشکاهش یافت. با این وجود 

 افزایش .افزایش پیدا کرددرجه سانتیگراد(  30)مجدد دما 

 تواند در پاسخ به نیاز متابولیکهماتوکریت در دما باال می

. در تحقیق حاضر، باشد بیشتر به اکسیژن در دماهای باالتر

میزان هماتوکریت در فصول سرد نسبت به فصل بهار که 

شود، افزایش یافت و مجددا با کاهش دما مشاهده می

افزایش دما در فصل تابستان، میزان هماتوکریت افزایش 

با  (،1392های روضاتی و همکاران )یافت. بنابراین یافته

مطالعات دیگری از در نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. 

 Ctenopharyngodon) علفخوار کپورماهی جمله در 

idella) (Yildiz and Uzbilek, 2001 )یو قزل آال 

 .Zeitoun et al) (Salmo gairdneri) انگشت قد

افـزایش غلظـت شـوری اند که با نشان داده( 1974

های . نتایج یافتهه استهماتوکریـت افـزایش یافـت

محققین اخیر ذکر شده، نتایج ما را در ارتباط با افزایش 

شوری و افزایش میزان هماتوکریت در فصل تابستان در 

ل ـوری در حداقـان که میزان شـایسه با فصل زمستمق

در بررسی دوره زندگی  همچنین نماید.باشد، تایید میمی

ماهیان خاویاری در دریا و رودخانه مشخص شد که با 
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در تاسماهی   RBCنزدیک شدن به فصل سرما، تعداد

ماهی س، تا(transmontanus Acipenser) سفید

 ماهیفیل ،(Acipenser gueldenstaedtii) روسی

(Natochin et al. 1975) سیبری ماهی و تاس

(Acipenser baeri) (کاهش 1392، یزدانی ساداتی )

محققان گزارش نمودند که با نتایج ما مطابقت دارد.  یافت

 Domezain)نرخ رشد ویژه و تغذیه ماهی  کاهش که 

et al. 1999 )دلیل کاهش دما در زمستان سبب  به

 . خواهد شدها روسیتکاهش تولید اریت

 ی قرمز فیل ماهیان پرواری در پنها میانگین تعداد یاخته

 انگشت قد های قرمز خون ماهی اسکار از یاخته

(Astronotus ocellatus )(Firouzbakhsh et al. 

 گونه ماهی استخوانی دریایی سواحل جنوب 5 ،(2011

اهی ـم ،(Satheeshkumar et al. 2011)شرق هند 

 Bani and) (Rutilus frisii) ای خزرـریسفید د

Haghi, 2011 )های هـداد یاختـکمتر بود. بنابراین تع

قرمز ماهیان کم تحرک )ماهیان خاویاری( نسبت به 

های یافته. تر )ماهیان استخوانی( کمتر استماهیان فعال

 ،مطابقت داشت محققین ذکر شدهاین پژوهش با نتایج 

فیل ماهیان های قرمز خون یاختهزیرا در این بررسی تعداد 

  .کمتر از ماهیان استخوانی بود پرواری

مطالعه ما نشان داد که میانگین درصد همچنین 

ترتیب  هماتوکریت و میانگین غلظت هموگلوبین خون به

لیتر بود که این  گرم در دسی 10درصد و  30کمتر از 

لد ماهیان مودست آمده از فیلهای بهها با یافتهیافته

؛ تاسماهی پوزه کوتاه (Kazemi et al. 2012)پرورشی 

تاسماهی سیبری ، (Knowles et al. 2006) جوان

اهی ـمه فیلـبچ (، 1391)کاظمی و همکاران، 

(Hoseinifar et al. 2011)وانـی جـ، تاسماهی ایران 

(Acipeser persicus) پرورشی  ماهی جوانلـو فی

(Bahmani et al. 2001 ) یا اندکی بیشتر از منطبق و

 د.ها بوآن

در فصول پاییز های سفید در تعداد گلبولدر این پژوهش، 

در تغییر تعداد دار مشاهده گردید. و تابستان تفاوت معنی

ها عوامل مختلفی از جمله فتوپریود لوکوسیت

(Melingen et al. 2002)دما ، (Langston et al. 

( Lim and Klesius, 2003)و غذادهی  (2002

 .دخالت دارند

ی گذاری فصل بر پارامترهاطور کلی، در بررسی تاثیر به

هماتولوژی فیل ماهیان پرورشی در پن، بایستی تمامی 

صورت مجموعه در نظر گرفته شوند. در ه عوامل محیطی ب

های طبیعی بر شناسی ماهیان در محیطمطالعات خون

 خالف شرایط آزمایشگاهی، تعیین تاثیر یک پارامتر

ت محیطی به تنهایی میسر نبوده، زیرا امکان حذف تاثیرا

که در  حالی دیگر پارامترهای محیطی وجود ندارد. در

وان با یکسان سازی سایر ـتاهی میـشرایط آزمایشگ

ر ا برامتـر یا متغییر محیطـی رشرایط، امکان تاثیر یک پا

 شناسی ماهی تعیین نمود. خون
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Abstract 

This study designed to evaluate blood parameters of 3-4 years Huso huso on pen in the center 

of the fishing and processing Ashuradeh (Chalasht) from the Gorgan Bay in different seasons. 

Blood samples from 10 Huso huso with average weight 2698.01 ± 757.32 g and length 77.98 

± 5.53 cm were collected in each season (autumn 2014 to summer 2015) and activity of 

alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP) 

and variation in hematological parameters such as hemoglobin, erythrocyte count, leucocytes 

count, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) 

and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in the blood samples of fish were 

measured in each season. There is significant difference in the enzymes levels were observed. 

(P<0.05). The lowest activity of aminotransferases and alanine aminotransferase were also 

observed in autumn. With the exception of mean corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC) that was the highest in the spring, the other blood parameters mentioned were 

highest in the autumn. The number of WBC (6.67 ± 0.35×103 mm3), RBC (0.97 ± 0.01×106 

mm3) and hemoglobin values (6.96 ± 0.15 g/dl) had its lowest level in winter. But the levels 

of hematocrit (%21.80 ± 0.62), hemoglobin, MCV and MCH values respectively 187.50 ± 

3.87 fL and 63.36 ± 1.45 pg/cell showed the lowest level in spring. The results of this study 

showed seasonal variations effect on haematological parameters in Huso huso and should be 

considered when these parameters are utilized to evaluate fish health status. 
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