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 چکیده

( و بیوشیمیایی RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, PCVشناختی )ارزیابی برخی از پارامترهای خون باهدفمطالعه حاضر 
ساله طی یک  3تا  2( Huso huso) انیماهلیفدر  (ALPو  AST ،ALTهای کبدی )یمآنزسرم خون )پروتئین تام، گلوکز، کورتیزول و 

( انجام 1396تا تابستان  1395)پاییز  ساله در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی در فصول مختلفدوره بررسی یک
 مورد نظر موردی هاشاخصم سال ظاهربهی ماهلیفقطعه  15ی فصلی از طریق ورید ساقه دمی از ریگخونشد. بدین منظور پس از 

های یساند، درصد هماتوکریت، مقدار هموگلوبین، WBCsداری در تعداد یمعنقرار گرفتند. براساس نتایج تغییرات فصلی  سنجش
در  (.>05/0P) مشاهده گردید ALPو  ASTهای یمآنز(، سطوح گلوکز و کورتیزول و میزان فعالیت MCHCو  MCV ،MCHگلبولی )

 داری مشاهده نشدیمعندر فصول مختلف اختالف  ALT، سطوح پروتئین تام سرمی و میزان فعالیت آنزیم RBCsخصوص تعداد 
(05/0P> .)یک  عنوانبهتواند یمتوان گفت تغییر دمای محیط یمعامل دما  جزبهنتایج با توجه به ثابت بودن تمام شرایط  بر اساس

از طریق تغییر در پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب  انیماهلیفدر تغییر پارامترهای خونی شناختی و بیوشیمیایی سرم خون  مؤثرشاخص 
مقادیر مرجع جهت نظارت بر وضعیت فیزیولوژیک و  عنوانبهتوان یمنتایج مطالعه حاضر را  مجموع درباشد.  مؤثردر فصول مختلف بسیار 

 . داد قرار استفاده موردکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی و سایر مراکز تکثیر و پرورش ماهیان در مریلفسالمتی 

   
 .گلوکز یزول،کورت ی،فصل ییراتتغ یک،هماتولوژ یپارامترها ماهی،یلف کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

یک ابزار  عنوانبهاغلب  شناختیخونپارامترهای 
سنجش ضروری برای ارزیابی وضعیت سالمت 

 رندیگیمقرار  استفاده موردی پایین هارده دارانمهره
(Bhaskar and Rao, 1985امروز .)مطالعات  ه

ی مختلف هاجنبهمتعددی در خصوص بررسی 
 دارمهرهی هاگونهشناختی در پارامترهای خون

اثبات همبستگی بین فیزیولوژی و تکامل  منظوربه
ی هاشرفتیپاست. اما با توجه به  شده انجام هاآن

چشمگیر  در زمینه دانش فیزیولوژی آبزیان، بررسی 
یماریبدلیل تکامل تشخیصی عوامل به هایژگیواین 

ی آبزی و انجام مطالعات هاگونهتصادی ، اهمیت اقزا
 هبه امری ضروری گردید شدنلیتبدتطبیقی در حال 

 نیب نیا در(. Bhaskar and Rao, 1985) است
همواره یکی از مشکالت موجود در زمینه ارزیابی 

 قابلوضعیت تکثیر و پرورش آبزیان کمبود منابع 
همین ی زیست طبیعی است. در هاطیمحدر  اعتماد

ی آبزیان به بررسی هاستیولوژیزیفارتباط، بسیاری از 
. زیرا استفاده اندشدهشناختی متمرکز مطالعات خون

یک ابزار تشخیصی  عنوانبهاز این پارامترها همواره 
 شده اثباتارزشمند در ارزیابی وضعیت کیفیت آبزیان 

 ,Hesser, 1960; Anderson and Klontz) است

1965; Kori-Siakpre et al., 2005; Oluyemi 

et al., 2008 .) 
 سهل و سیال عنوان یک بافت حیاتیخون به

 بوده بیولوژیک بدن مایعات مهمترین از یکی ،الوصول
و  فیزیولوژیک مختلف تأثیر حاالت تحت که

یم تغییر و نوسان دستخوش آن ترکیبات پاتولوژیک،
و  فاکتورهای خونی(. Affonso et al., 2002) گردد

باهم تفاوت داشته  مختلف یهاسرمی ماهیان در گونه
 Casillas and)سوء تغذیه و متغیرهایی نظیر 

Smith, 1977)، جنس (Siddique and Naseem, 

1979; Collazos et al., 1998اندازه ماهی ،) 
(Garcia et al., 1992 ،)فصلی و کارایی ی هاتفاوت
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 ( وCech and Wohlschlang, 1981پرورش )

 در تغییر سبب توانندیممحیطی  یزااسترس عوامل

(. ضمن Hickey, 1982)فاکتورها گردد  سطوح این 
 هماتولوژیک  یبر پارامترهانیز  یطیمحات ریتأثکه آن
 یشاخص مؤثر و حساس برا کیعنوان بهن ایماه

 هاآن یشناسبیو آس یکیولوژیزیف راتیینظارت بر تغ
 ;Iwama et al., 1976) شودیمدر نظر گرفته 

Chakrabarti and Banarjee, 1988; Orun et 

al., 2003.)  همچنین اهمیت علم هماتولوژی
وضعیت  ی بهابیدستی هاروشیکی از  عنوانبه

ی نیگزبه منظوربهفیزیولوژیک مناسب در ماهیان 
 ی مولدین نیز به اثبات رسیده استهاگله

(Alyakrinskyay and Dolgova, 1984.)  
 نیمهمتر از یکی نیز شناختیخون یهایررسب

 شودیم محسوب یپروریآبز در فاکتورهای زیستی
(Stoskopf, 1993.) ها اطالعات شاخص نیا یبررس

کمبودها  ک،یاختالالت متابول مورد در ینانیاطم قابل
 اریدر اخت یماریعالئم ب جادیا و استرس مزمن، قبل از

سنجش  (.Bahmani, 2001دهد )یما قرار م
منظور تعیین احتیاجات غذایی هپارامترهای خونی ب

مفید واقع شوند  توانندمینیز  هایافزودنجدید و سایر 
ی در حالت طبیعی و شناسخونتا با داشتن اطالعات 

مقایسه آن با اطالعاتی که در حاالت و شرایط بیماری 
 دربه تشخیص بیماری، درمان و  دیآیم دستبه
و کنترل آن جهت هدایت مدیریت  پیشگیری تینها

که بررسی بهداشت و افزایش تولید پرداخت. درحالی
شاخصی در  عنوانبهسطوح مختلف اجزاء پالسما 

ارزیابی سالمت و وضعیت فیزیولوژیکی ماهی 
 ;Ross and Ross, 1999)ردیگیمقرار  مورداستفاده

Affonso et al., 2002; Asadi et al., 2006 .) در
ی کافی در مطالعاتدلیل نبود منابع هراستا و بهمین 

ی هاگونهشناختی در زمینه بررسی پارامترهای خون
 هدف بای حاضر مطالعه ،مختلف ماهیان خاویاری

ارائه مقادیر مرجع برای برخی از پارامترهای خونی و 
 2 انیماهلیفی بیوشیمیایی سرم خون در هاشاخص

ر چهار فصل شیرین دساله پرورشی در آب 3تا 
 ی قرار گرفت.بررس موردمختلف 

 
  هامواد و روش

مطالعه حاضر در طول ی: ریگخونی و بردارنمونه
تا تابستان  1395از پاییز  سالهکیک دوره بررسی ی

ی در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویار 1396
ساله  3تا  2پرواری  انیماهلیفشهید مرجانی بر روی 

 1در جدول  شده ارائهی وزنی و طولی هانیانگیمبا 
با مراجعه  انجام شد. بدین منظور در طول هر فصل

 ی پرواری از هرماهلیفقطعه  15ی از تعداد امرحله
استخر بتنی مدور  3یک از استخرهای تحت بررسی )

ی( با شرایط و هوادهی توزیع آب هاستمیسمجهز به 
-میلی 9/2-6/3، اکسیژن محلول C°26-13 دمایی

، پس از بیهوش نمودن pH 2/8-7و گرم بر لیتر 
عصاره گل میخک )رنگرز  ppm 30ماهیان با غلظت 

طول کل و وزن ماهیان ، (1394و همکاران، 
ی وزن با استفاده از ترازوی ریگاندازهی شد. ریگاندازه

ی طول با ریگاندازهکیلوگرم و  1/0دیجیتال با دقت 
ت انجام شد. عملیا مترمیلی 1استفاده از متر با دقت 

مناسب  سرسوزنی نیز با استفاده از سرنگ و ریگخون
از  خونلیتر میلی 2-3مقدار لیتر میلی 5با حجم 

طریق ورید ساقه دمی پس از پاک کردن آب و 
موکوس موجود روی پوست هر ماهی انجام شد. پس 
از انجام عملیات خونگیری از هر نمونه خون 

-5/1دار مساوی به مق باًیتقر صورتبه شدهیآورجمع
ی آزمایش حاوی ماده ضد انعقاد هابه لولهلیتر میلی 1

ی هالولهبه لیتر میلی 1-5/1 مقدار و نهپاری
جداسازی سرم و  برای سرولوژی فاقد ماده ضد انعقاد

برای . انتقال یافتسنجش فاکتورهای بیوشیمی 
 ی حاوی خون بدون هپارینهاوپیتجداسازی سرم 

 .در فصول مختلف یپروار ماهیانیل( فیانگینم±یار)انحراف مع یو طول یوزن یانگینم یسهمقا - 1جدول 

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

 c6/125±1460 b394±6/2466 a9/559±6/3506 b2/701±2180 (gوزن )میانگین 

 c57/4±80/73 b44/2±60/78 a56/5±73/94 b83/6±73/80 (cmطول )میانگین 

 b63/5±53/67 b34/3±73/69 a20/4±60/83 b96/5±47/71 (cmطول چنگالی )
 .(P<05/0) باشدیم هایانگینم ینب دارینشانه تفاوت معن یفحروف متفاوت در هر رد            
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 یدارنگه C°4ساعت در یخچال با دمای  24به مدت 
شدن لخته با کمک دستگاه  نینشتهاز   پس و

 سرعتبا  Eppendorf 5415Dسانتریفیوژ مدل 
در دمای دقیقه  5مدت به( rpmدور در ثانیه ) 3000

C°4  سانتریفیوژ شدند. در نهایت سرم از لخته جدا و
های جدید منتقل و  توسط سمپلر درون میکروتیوپ

شروع آزمایشات مربوط به بررسی پارامترهای تا زمان 
 درجه –20 شرایط فریزر) در دمای دریی ایمیوشیب

  .گردیدند یدارنگه (گرادیسانت
ی خون هاشاخصی ریگاندازهی هاروش

خون  یهاشاخص یریگاندازه برایشناختی: 
 هپارین انعقاد ضد ماده خون حاوی از شناختی
مطالعه حاضر برای شمارش کلی  شد. در استفاده
به  (RBCقرمز )( و WBC) دیسفی هاگلبولتعداد 

و  هموسیتومتر نئوبار از الم هماسیتومتر و الم بیترت
 x 400با بزرگنمایی نوری میکروسکوپ استفاده از با

نمک با  بافر فسفات لهیوسبه خون یسازقیرق از پس
با استفاده از محلول  برابر 200و  50ی هانسبت

 Barros) صورت گرفت Natt-Herrick کنندهقیرق

et al., 2002 .)ریگاندازه( ی مقدار هموگلوبینHp )
 Feldman et)به روش استاندارد سیانیت هموگلوبین 

al., 2000 اندازه گیری میزان ،)( هماتوکریتPCV )
 ,Řehulka)روش متداول میکروهماتوکریت به

گیری اندیس های گلبولی شامل حجم ( و اندازه2002
 یگلبول(، متوسط هموگلوبین MCV) متوسط گلبولی

(MCH و غلظت متوسط هموگلوبین )ی هاگلبول
ی مربوطه هافرمول( با استفاده از  MCHCقرمز )

 (.Asadi et al., 2012) صورت پذیرفت
MCV= (Hct×1000) / RBC (106mm-3 ) 

MCH= Hb (gdl-1) / RBC (106 mm-3) 
MCHC=Hb / Hct 

ی پارامترهای بیوشیمیایی ریگاندازهی هاروش
 یهاشاخص یریگاندازه برایسرم خون: 

 انعقاد ضد فاقد ماده خون سرمی از بیوشیمیایی
با کمک  هاشاخصی این ریگاندازه .شد استفاده

و  Eurolyser, Belgium دستگاه آتوآناالیزر مدل
شرکت سازنده با استفاده از  دستورالعملطبق 

شرکت پارس  Biochemicalی شگاهیآزمای هاتیک
 به گیری کورتیزولآزمون )تهران( استفاده شد. اندازه

( Deane and Woo, 2003مستقیم )  ELISAروش
شرکت  ساخت Accubindکیت  از استفاده با

Monobindگیری گلوکز به روش گلوکز ، اندازه
گیری پروتئین (، اندازهGlucose oxidase) دازیاکس

(، سنجش آالنین Biuret) ورهیبتام به روش 
ترانسفراز ( و آسپارتات آمینوALTترانسفراز )آمینو

(ASTبه روش رنگ ) سنجی کینتیک و سنجش
( به روش آنزیماتیک ALPفسفاتاز )آنزیم آلکالین 

 گیری شدند. ( اندازهBorges et al., 2004)کینتیک 
پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع ی: آنالیز آمار

از طریق انجام آزمون نرمالیته  هاداده
Kolmogorov–Smirnov آماری  لیوتحلهیتجز

از طریق  SPSS(V:23) افزارنرمبا استفاده از  هاداده
 One Way) طرفهکانجام آزمون آنالیز واریانس ی

ANOVAهای همگن از ( و برای جداسازی گروه
ی داریمعن  ای دانکن در سطحدامنهآزمون چند 

05/0P<  انحراف  صورتبه هادادهصورت پذیرفت و
 میانگین گزارش گردید. ±معیار

 
  نتایج

ی خون هاشاخصنتایج بررسی ی خونی: هاشاخص
استخرهای پرورش پرواری در  انیماهلیفشناختی در 

 .در فصول مختلف یپروار ماهیانیلف یشناسخون یاز پارامترها ی( برخمیانگین±یار)انحراف مع یانگینم یسهمقا - 2جدول 

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

 WBCs(3per mm) a7/1276±13100 c6/1445±5650 b6/288±6/8166 b4/854±8600 

RBCs (3per mm ) a19/0±026/1 a16/0±035/1 a16/0±023/1 a12/0±863/0 

PCV (%) a88/2±66/31 a73/1±5/28 b15/1±33/23 a08/2±33/32 

Hb(g/dl) a91/0±40/6 ab65/0±74/5 b49/0±36/4 b05/0±76/4 

 MCV(fl) ab3/45±6/313 b9/33±5/279 b9/26±8/230 a3/35±9/377 
 MCH(pg) a98/4±73/62 a49/3±92/55 b51/2±66/42 a77/7±26/56 

MCHC )%( a22/1±10/20 a18/1±07/20 a19/1±56/18 b76/0±86/14 

 .(P<05/0) باشدیم هایانگینم ینب دارینشانه تفاوت معن یفحروف متفاوت در هر رد             
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 گردیده ارائه 2 شیرین در فصول مختلف در جدولآب
های نشان داد که از بین تمام شاخص نتایجاست. 

ی قرمز خون تحت هاگلبولتحت بررسی فقط تعداد 
ی داریمعنفصول مختلف قرار نداشته و اختالف  ریتأث

بین تعداد این شاخص در فصول مختلف سال 
 نیکمتر، وجودنیا با(. <05/0P) مشاهده نگردید

 ( و بیشترینمتر مکعبدر میلی 12/0±863/0)
این  مقدار( متر مکعبدر میلی 16/0±035/1)

ترتیب در فصول تابستان و زمستان شاخص به
ی قرمز، تعداد هاگلبولتعداد  برخالف مشاهده شد.

ی سفید خون در فصول تابستان و بهار در هاگلبول
( >05/0P) داریمعنمقایسه با فصل زمستان افزایش 

را نشان  یداریمعنو در مقایسه با فصل پاییز کاهش 
(. بین فصول تابستان و بهار اختالف >05/0Pداد )

(. باالترین تعداد <05/0Pنشد )ی مشاهده داریمعن
 13100±7/1276 این شاخص در فصل پاییز معادل

و کمترین تعداد آن در فصل زمستان  متر مکعبمیلی
گیری اندازه متر مکعبمیلی 5650±6/1445معادل 

و متوسط  ریتگردید. مقایسه درصد هماتوک
ی خون نیز در فصول پاییز، زمستان گلبولهموگلوبین 

ی را داریمعن اختالف گریکدو تابستان در مقایسه با ی
اما سطح این دو شاخص در ؛ (<05/0Pنداد )نشان 

ی داریمعنفصل بهار در مقایسه با سایر فصول کاهش 
و  (. باالترین سطح هماتوکریت>05/0P)را نشان داد 

معادل  بیترتبهمتوسط هموگلوبین گلبولی 
در  کوگرمیپ 73/62±98/4 درصد و 88/2±66/31

ترتیب معادل هب هاآنفصل پاییز  و کمترین مقدار 
در  کوگرمیپ 66/42±51/2درصد و  15/1±33/23

ر هموگلوبین در خون د فصل بهار ثبت گردید.
 یداریمعن شیرین نیز اختالفپرواری آب انیماهلیف

 مشاهده شد در سطح این شاخص در فصول مختلف
(05/0P<.)  باالترین مقدار هموگلوبین خون
گرم در دسی لیتر( در فصل پاییز و  91/0±40/6)

گرم در دسی لیتر(  36/4±49/0کمترین مقدار آن )
بر اساس نتایج مقدار  در فصل بهار ثبت گردید.

هموگلوبین خون در فصل پاییز در مقایسه با سایر 
که داری باالتر بود. در حالیفصول یه شکل معنی

سطح این شاخص در فصل زمستان در مقایسه با 
دار و در مقایسه با فصول بهار فصل پاییز کاهش معنی

(. >05/0Pداد )ی را نشان داریمعنو تابستان افزایش 
ی در داریمعنبهار و تابستان اختالف  بین فصول

نشد خصوص مقدار هموگلوبین خون مشاهده 
(05/0P>.)   حجم متوسط ی گلبولی هاسیاندبررسی

 گلبولی هموگلوبین متوسط و غلظتگلبولی خون 
ی را داریمعننیز در فصول مختلف اختالف  قرمز

بر این اساس باالترین مقدار  (.>05/0P) نشان دادند
 9/377±3/35در فصل تابستان ) متوسط گلبولحجم 

فمتولیتر( ثبت گردید که در مقایسه با سایر فصول 
(. سطح این >05/0Pداری بود )دارای اختالف معنی

شاخص در فصل پاییز در مقایسه با تابستان کاهش 
-سه با زمستان و بهار افزایش معنیدار و در مقایمعنی

(. کمترین مقدار ثبت شده >05/0Pداری نشان داد )
 8/230±9/26در خصوص حجم متوسط گلبولی )

که ( نیز در فصل بهار مشاهده گردید فمتولیتر
داشت وجود  هاآنی نیز بین داریمعناختالف 

(05/0P<.)  همچنین سطح این شاخص در فصل
پاییز نیز در مقایسه با فصول بهار و زمستان افزایش 

 متوسط غلظت (.>05/0Pداد )ی نشان داریمعن
 انیماهلیفنیز در خون  قرمز گلبولی هموگلوبین

پرواری در شرایط آب شیرین در فصل تابستان در 

 در فصول مختلف. یپروار ماهیانیلف یسرم یهااز شاخص ی( برخمیانگین±یار)انحراف مع یانگینم یسهمقا - 3جدول 
             فصل

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

 a61/0±33/1 a24/0±20/1 a11/0±26/1 a47/0±76/1 (g/dlپروتئین تام)

 a50/24±13/76 b02/10±10/47 b10/5±23/37 a02/12±16/87 (mg/dl)گلوکز

 a44/3±63/42 b64/2±15/30 b70/1±20/32 a12/3±06/40 (µg/dlکورتیزول)

AST(U/L) ab77/11±36/208 b44/41±02/195 a54/15±53/256 ab81/27±13/235 

ALT(U/L) a48/3±46/8 a03/2±42/6 a44/1±90/6 a84/3±90/7 

ALP(U/L) c42/17±46/86 c36/53±27/146 b37/30±86/225 a39/37±73/443 

 .(P<05/0) باشدیم هایانگینم ینب دارینشانه تفاوت معن یفحروف متفاوت در هر رد          
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ی کاهش داریمعنمقایسه با سایر فصول به شکل 
ی در خصوص داریمعناختالف  (.>05/0Pداد )نشان 

سطح این شاخص بین فصول پاییز، زمستان و بهار 
 (.<05/0P) مشاهده نگردید

نتایج مقادیر  براساسی سرمی: هاشاخص
 انیماهلیفی بیوشیمیایی سرم خون در هاشاخص

عدم وجود  دهندهنشانپرواری در فصول مختلف 
در مقادیر پروتئین تام سرمی و  داریمعناختالف 

میزان فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز بود 
(05/0P>.)  بیترتبهکمترین مقدار این دو شاخص 

( U/Lلیتر و )گرم در دسی 20/1±24/0معادل 
 هاآندر فصل زمستان و بیشترین مقدار  03/2±42/6

 76/1±47/0برای پروتئین تام سرمی ) بیترتبهنیز 
لیتر( در فصل تابستان و برای آنزیم گرم در دسی

در فصل  (IU 48/3±46/8آالنین آمینوترانسفراز )
ورتیزول شاهد پاییز مشاهده گردید. سطوح گلوکز و ک

ی بین فصول پاییز و تابستان در داریمعناختالف 
(. >05/0P)نداشت  مقایسه با فصول زمستان و بهار

بین فصول پاییز و تابستان و همچنین بین فصول 
 داری مشاهده نگردیدزمستان و بهار اختالف معنی

(05P> .)( و کمترین 16/87±02/12) نیشتریب
در فصول  بیترتبه( مقدار گلوکز 10/5±23/37)

در  بیترتبهتابستان و بهار و برای هورمون کورتیزول 
 ( و زمستان63/42±44/3فصول پاییز )

 (. بیشترین3 )جدول ( ثبت گردید64/2±15/30)
میزان فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز نیز 

در فصل بهار  54/15±53/256( U/Lمعادل )
ی داریمعنگیری گردید که سطح آن به شکل اندازه

(. >05/0P) در مقایسه با سایر فصول باالتر بود
همچنین میزان فعالیت این آنزیم در فصول پاییز و 

یسه با فصل زمستان به شکل قاتابستان نیز در م
داری باالتر و در مقایسه با فصل بهار به شکل معنی
کمترین مقدار  (.>05/0P) تر بودداری پایینمعنی

در فصل  44/41±02/195( U/Lاین شاخص معادل )
زمستان ثبت گردید که در مقایسه با سایر فصول 

 (>05/0P) بود ترنییپای داریمعنبه شکل  نآ سطح
ی وجود داریمعنبین فصول پاییز و تابستان اختالف  و

(. با بررسی مقادیر آنزیم آلکالین <05/0P) نداشت
فسفاتاز نیز مشخص گردید که با افزایش دما سطح 

و به باالترین سطح خود  افتهیشیافزااین شاخص 

در فصل تابستان  39/37±73/443( U/Lمعادل )
( U/Lادل )رسید. کمترین مقدار این شاخص نیز مع

در فصل پاییز ثبت گردید. الزم به  42/17±46/86
در فصول  ALPذکر است که با مقایسه میزان آنزیم 

ی در خصوص مقدار داریمعنپاییز و زمستان اختالف 
 این آنزیم در این دو فصل مشاهده نگردید

(05/0P>.) 
 

 بحث 
اثر  ماهیان خونی فاکتورهای روی بر متعددی عوامل

 و دما مانند) محیطی عوامل شامل که گذارندمی
 جیره ی،ریگنمونه و صید از ناشی استرس ،)فصل

 و اکسیژن سطح مانند) شرایط پرورشی و غذایی
 ژنتیکی، یهاتفاوت بر این، عالوه. هستند (شوری

 بر فعالیت سطح و جنسیت رسیدگی، مرحله سن،
 Knowles et) باشندیم خونی اثرگذار یهاشاخص

al., 2006 .)برخالفشیرین آب محیط نیب نیا در 
 ستیزعوامل  ریتأثی دریایی همواره تحت هاطیمح
ی مختلف مانند دما، اکسیژن محلول، نفوذ نور، طیمح

یمکدورت، تراکم و غیره دچار تغییرات محسوسی 
. این عوامل مسئول توزیع موجودات زنده در گردد

شیرین براساس میزان ی مختلف آبهاستگاهیز
 هاآنکه باعث زنده ماندن  باشندیم هاآنازگاری س

(. Iqbal et al., 2004) گرددیم هاستگاهیزدر این 
کامل وابسته به میزان  طوربهپراکندگی ماهیان 

تطبیق با شرایط فیزیکی مختلف و درجه 
موجود زنده است که از طریق آن قادر  یریپذانعطاف

به زنده ماندن تحت شرایط تغییرات ناگهانی هستند 
(Ali et al., 2005  .) 

شناختی همواره اطالعات درباره پروفایل خون
و  مؤثریکی از ابزارهای مهم برای نظارت  عنوانبه

حساس بر وضعیت پاتولوژیک و فیزیولوژیک آبزیان 
(. با Kohanestani et al., 2013) شودیمشناخته 

پرواری  انیماهلیفشناختی خون یهاشاخص بررسی
شیرین در مطالعه حاضر در شرایط پرورش در آب

ی تحت هاشاخصی در میزان داریمعنتغییرات 
 جزبه ی،بردارنمونهبررسی در طول فصول مختلف 

. براساس این مشاهده شدی قرمز خون هاگلبولتعداد 
نیز در فصول  هاشاخصنتایج بیشترین میزان این 

 جزبهخصوص فصل پاییز مشاهده گردید. هسرد سال ب
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درصد هماتوکریت و حجم متوسط گلبولی خون که 
در فصل تابستان گزارش شد.  هاآنباالترین مقدار 

ی بیوشیمیایی سرم هاشاخصهمچنین با بررسی 
قادیر پروتئین تام م جزبهخون نیز مشخص شد که 

بین سایر ی و آنزیم آالنین آمینوترانسفراز سرم
گیری شده در فصول مختلف ی سرمی اندازههاشاخص

ی وجود داشت و بیشترین مقدار این داریمعناختالف 
خصوص فصل هنیز در فصول گرم سال ب هاشاخص

در  شده ثبتمقادیر  جزبهتابستان ثبت گردید. 
و آنزیم آالنین  خصوص هورمون کورتیزول

در فصل پاییز  هاآنآمینوتراسفراز که بیشترین مقدار 
مشاهده شد. با توجه به ثابت بودن تمام فاکتورهای 

دما در فصول مختلف در  جزبهمحیطی و خارجی 
در خصوص  شده ثبتمطالعه حاضر تغییرات 

شناختی و بیوشیمیایی سرم خون را ی خونهاشاخص
ا نسبت داد. تغییرات دمایی باال به تغییرات دم توانیم

 طوربه تواندیمو پایین در فصول مختلف سال 
 Latif) باشد رگذاریتأثمستقیم بر فیزیولوژی ماهی 

et al., 2015در این  شدهانجامکه مطالعات طوریه(. ب
زمینه نشان داده است که خصوصیات فیزیولوژیک 

ی، اگونهخون ماهیان با تغییرات محیطی، اختالفات 
ی، مرحله رشد و نمو، اندازه بردارنمونهو فنون  هاروش
، شرایط محیطی، استرس ناشی از صید و هانمونه
ی، دمثلیتولی، رژیم غذایی، مرحله بردارنمونه

ی فردی، شرایط پرورش، تراکم، هاتیفعالجنسیت، 
و این  کندیمی تغییر آسانبه یشوراکسیژن محلول و 
خواهد  مؤثری هماتولوژی هادادهیر تغییر بر روی مقاد

 Bani and Haghi, 2011; Hoseinifar et) بود

al., 2011 .) جزبهدر مطالعه حاضر تمام این عوامل 
مستقیم  طوربهکه دما مشابه بود. دما عالوه بر این

با تغییر در  دهدیمقرار  ریتأثمتابولیسم را تحت 
بر  میرمستقیغ طوربهمیزان انحالل اکسیژن محلول 

که  بیترتدین بخواهد بود.  اثرگذارموجود آبزی نیز 
محلول در آب باعث تغییر در  ژنیاکستغییر در میزان 

 درمیزان دسترسی ماهی به اکسیژن خواهد شد که 
تغییر در قابلیت انتقال  منجر بهاین موضوع  تینها

 ,Riggs) اکسیژن توسط بافت خون خواهد شد

و همکاران  Collazosموارد  در تائید این . (1970
( گزارش دادند که سطوح پارامترهای خون 1998)

شناختی توسط تغییر در میزان اکسیژن محلول و دما 

( Tinca tincaی نر و ماده الی ماهی )هاجنسدر 
و همکاران  Ezzatاست.  قرارگرفته ریتأثتحت 

( نیز یک تغییر فصلی مشخص را در تعداد 1973)
( Tilapia zilliماهی تیالپیا )های خون لکوسیت

 Leنشان دادند که همسو با نتایج مطالعه حاضر بود. 
( نیز در مطالعه خود با بررسی 1976و همکاران )

شناختی ماهی تغییرات فصلی بر پارامترهای خون
کپور معمولی شاهد تغییرات فصلی در تعداد 

قرمز، مقدار  یهاگلبولی سفید، تعداد هاگلبول
هموگلوبین و پروتئین تام سرمی در فصول مختلف 

بروز بیماری و  نیز یطیمحستیزی هاندهیآالبودند. 
گرسنگی نیز باعث تغییر در ساختار شیمیایی خون 

 Gabriel et al., 2004; Anbalagan) گرددیم

et al., 2008; Ramesh and Saravanan, 

2008 .) 
 چهارکه در هر  دهدیممطالعه حاضر نشان  نتایج

ی سفید، مقدار هاگلبولی تعداد بردارنمونه فصل
هموگلوبین، متوسط هموگلوبین گلبولی، غلظت 
متوسط هموگلوبین گلبولی قرمز، کورتیزول و میزان 
فعالیت آنزیم آالنین آمینوتراسفراز در فصل پاییز، 

قرمز خون در فصل  یهاگلبولبیشترین تعداد 
زمستان، بیشترین میزان فعالیت آنزیم آسپارتات 
آمینوترانسفراز در فصل بهار و بیشترین درصد 
هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، پروتئین تام 
سرمی، گلوکز و میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز 

نیز  هاشاخصدر فصل تابستان و کمترین مقدار این 
ی سفید خون، پروتئین هاگلبولاد برای تعد بیبه ترت

تام سرمی، میزان هورمون کورتیزول و میزان فعالیت 
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوتراسفراز 
در فصل زمستان، کمترین درصد هماتوکریت، مقدار 
هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی، متوسط 
هموگلوبین گلبولی و میزان گلوکز در فصل بهار،  

مترین تعداد گلبول قرمز و غلظت متوسط ک
هموگلوبین گلبولی قرمز خون در فصل تابستان و 
کمترین میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در فصل 

و  Guptaپاییز ثبت گردید. در تائید این نتایج 
( با بررسی تغییرات فصلی بر 2013همکاران )

 Tor putitoraپارامترهای خون شناختی گونه 
و  شدهشمارشی قرمز هاگلبولترین تعداد باال

( را در TEC, Hb, PCVپارامترهای وابسته به آن )
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طول فصول بهار، تابستان و پاییز و کمترین مقدار 
را در فصل زمستان گزارش دادند. این محققین  هاآن

ی سفید خون را نیز هاگلبولهمچنین باالترین تعداد 
ان باالتر از سایر در فصول بهار و تابست گونهنیادر 

 فصول تحت بررسی گزارش دادند.  
( در مطالعه خود 1392همکاران )روضات و  

بررسی اثر دما بر فاکتورهای خونی بچه  باهدف
 ( گزارشCyprinus carpio) یمعمولماهیان کپور 

دادند که با افزایش دما میزان هماتوکریت خون 
 با نتایج مطالعه حاضر بود. مطابقافزایش یافت که 

 یهاشاخص بر نوری دوره ریتأثبررسی  درهمچنین 
 سیبری جوان یتاس ماه فیزیولوژیک و رشد خونی،
یمعن اختالف که داد نشان Ruchin (2007)توسط 

خونی )درصد هماتوکریت، تعداد  پارامترهای در دار
 ی قرمز( تحتهاگلبولی سفید و تعداد هاگلبول

وجود دارد. براساس نتایج این  متفاوت نوری یهامیرژ
تحت  خونی که پارامترهای محقق مشخص شد

 ریتأثتحت  بررسی در تاس ماهیان سیبری بشدت

 استخر،پرورش ) شرایط رشد، نرخ سن، فاکتورهای

یم فصل و غذا کیفیت و آکواریوم(، کمیت و تانک
 این ریتأث بر عالوه نیز حاضر مطالعه نتایج که باشد

 یپارامترها بر هم را گونه عامل نوع اثر ،فاکتورها

همچنین  (.Ruchin, 2007) کندیم تأیید خونی
( نیز در 1394همکاران )همسو با این نتایج رنگرز و 

 انیماهلیفمطالعه خود با بررسی پارامترهای خونی 
پرواری در شرایط پن کالچر گزارش دادند که 

لوبین گلبولی مقدار غلظت متوسط هموگ یاستثنابه
قرمز خون که در فصل بهار در باالترین سطح خود 

ی شده ریگاندازهقرار داشتند مابقی پارامترهای خونی 
ی قرمز، هاگلبولی سفید، تعداد هاگلبول)تعداد 

درصد هماتوکریت، میزان هموگلوبین، حجم متوسط 
ی ( در فصل پاییز گلبولی و متوسط هموگلوبین گلبول

سال به باالترین سطح خود رسیدند. و در فصول سرد 
در تضاد با این نتایج، بررسی دوره زندگی ماهیان 

نشان داده است که با  خاویاری در رودخانه و دریا
ی قرمز هاگلبولنزدیک شدن به فصل سرما تعداد 

(، Acipenser baeri) یبریسخون در تاس ماهی 
ی ماهلیف(، A. gueldenstaedtii) یروستاس ماهی 

(Huso huso و تاس ماهی سفید )
(A. transmontanus کاهش )یزدانی ) ابدییم

 مشخص شده انجامی هایبررس(. طبق 1392ساداتی، 
ی هاگلبولعوامل بر تعداد  نیمؤثرتراست که  شده

قرمز خون تغییرات فصلی و حرارتی )سعیدی و 
( و همچنین میزان دسترسی به 1382همکاران، 

 (. Bullis, 1993باشد )یماکسیژن و فتوپریود 
در  توجهقابلمشاهده تغییرات  مجموع در
طی  انیماهلیفی پارامترهای خون شناختی ریگاندازه
ی در مطالعه حاضر  این موضوع بردارنمونهفصل  چهار

به تغییرات کیفیت آب در طول فصول  توانیمرا 
 یرگذاریتأثی در بررسی طورکلبهمختلف نسبت داد. 

ی مختلف هاگونهفصل بر پارامترهای هماتولوژی 
آبزیان در شرایط مختلف پرورشی بایستی تمام عوامل 

اما با ؛ مجموعه در نظر گرفته شوند صورتبهمحیطی 
توجه به محدودیت منابع و مطالعات بسیار اندک 

بررسی پارامترهای  نهیزم درصورت گرفته 
ری و با خصوص ماهیان خاویاههماتولوژیک آبزیان ب

ی پروریآبزتوجه به گسترش روزافزون صنعت 
بایستی مطالعات بیشتری در ارتباط با بررسی نقش 
عوامل مختلف زیستی بر پارامترهای خونی آبزیان و 

این عوامل در  ریتأثتحت  هاآنچگونگی تغییرات 
شرایط مختلف فیزیولوژیکی صورت گیرید تا بتوان با 

این عوامل  ریتأثل قطعیت بیشتری در خصوص پتانسی
 ی خونی آبزیان ابراز نظر نمود.هاشاخصبر 
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Abstract  
This experiment was conducted to evaluate some of the hematological (RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, 

PCV) and serum biochemical factors (TSP, GLU, COR, AST,ALT and ALP) of 2 to 3 year’s old Great Sturgeon 

during the yearlong period (autumn 2015 to summer 2016) at the Sturgeon Institute, Shahid Marjani in different 

seasons. For this purpose, after the seasonal blood sampling a total of 15 great sturgeon specimens were 

apparently healthy after bleeding in the caudal vein hematological and serum biochemical indices was 

determined by standard protocols. Based on the results, seasonal variations were observed in WBCS, PCV, Hb, 

MCV, MCH, MCHC values, activity of AST, ALP enzymes and glucose and cortisol levels (P<0.05). But, there 

were no any significant differences between RBCs number’s, TSP levels and ALT values (P>0.05). Based on 

the results and according to the stable of all environmental conditions, except for temperature, couldbe claimed 

that temperature changes can be very important as a key factor in determining of hematological and biochemical 

indices of Huso huso in the different season that were complementary to the changes in water quality parameters 

indicating that environmental changes affects the blood chemistry of Huso huso. Overally, the hematological 

and biochemical values of the present study can be used as reference for monitoring of physiological and health 

status of Huso huso from Sturgeon Institute, Shahid Marjani and other center of the fishing and processing 

sturgeon fishes. 
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