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 چکیده

 در . حفظ و نگهداري حالت ثابت آب و تراکم مواد محلول بر عهده دارد،کلیه به عنوان اندامی دفعی نقش مهمی در تنظیم اسمزي

از این رو تعداد . هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت روند تغییرات بافتی کلیه کپور معمولی در پاسخ به شوري چگونگی این بررسی،

سانتیمتر از مرکز تکثیر و پرورش شهید ملکی اهواز  25/24±17/0 گرم و طول متوسط986±36 ماهی کپور با میانگین وزنی عدد 80

قسمت در  12 و 9 ،6 ،3(هاي  ، ماهیان بتدریج از آب شیرین به شوريشگاهیی آزماپس از سازگاري  یک ماهه با شرایط. تهیه گردید

تعدادي از ماهیان . انتقال داده شوند  ساعت طول کشید تا ماهیان از یک شوري به شوري باالتر24مدت زمان . انتقال داده شدند) هزار

هاي مورد نظر   روز دیگر در شوري14 ماهیان ،ري دلخواهپس از رسیدن به شو.  آب شیرین به عنوان گروه شاهد باقی ماندند در

 ماهی به طور تصادفی از هر 5پس از پایان دوره سازگاري،  .در طول دوره سازگاري هیچ مرگ و میري اتفاق نیفتاد. نگهداري شدند

نتایج میکروسکوپیک . فت انجام گرائوزین-هماتوکسیلینشوري انتخاب گردید و روشهاي معمول تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزي 

 ماهیان کپور ند به هر حال این نتایج نشان داد.قطر آنها در این سطوح شوري نشان نداد داري روي تعداد گلومرولها و تغییرات معنی

 .د زندگی کنن قسمت در هزار9 توانند با موفقیت در آبهاي لب شور تا شوري پرورشی می
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مقدمه

 کشورهاي اروپایی و آسیایی، کپور معمولی با نام اکثردر 

یکی از مهمترین ماهیان پرورشی  Cyprinus carpioعلمی 

 50 تا 40 غذاي مورد نیازش از غالت و درصد60 تا 50است زیرا 

 ، عالوه بر این. بقیه، از حیوانات کوچک داخل استخر استدرصد

اومت باالیی برخوردار است و ظرفیت تولید مثل آن نیز باال از مق

باشد منابع و ذخایر این آبزیان را حفظ کرده اگر قرار ).11(است

هاي بیشتر و کاملتري    الزم است اطالعات و یافته،و افزایش دهیم

شناسی در اغلب  تحقیقات بافت. دورآاز فیزیولوژي ماهی بدست 

اي در  مستقیم سهم قابل مالحظهریا غیموارد بطور مستقیم 

شناسی را   بافت لذاآورد، جهت کسب این نتایج  بوجود می

بررسی  ).1 (توان بخش مهمی از علم شیالت بحساب آورد می

 وظایف کلیه در ماهیان، با توجه به دوره تکامل طوالنی  وساختار

هاي گسترده از نظر شکل و فیزیولوژي،  این حیوانات و سازگاري

هاي متفاوت زندگی  روش. ی بسیار وسیع و پیچیده استموضوع

ها، براي تطابق  در آب شیرین و شور نیازمند تنظیم ساختار کلیه

  آنهادر ماهیان استخوانی عالی که تعداد.با وظایف متفاوت است

بیش از سایر ماهیان است و از انتشار جغرافیایی و زیست 

). 3(تر است  متنوعمحیطی وسیعتري برخوردارند، ساختار کلیه 

 همواره این سوال مطرح است که در ،لذا با توجه به مطالب فوق

 به چه میزان در ها  کلیه،صورت تغییر شرایط شوري محیط ماهی

همچنین با توجه . تطابق ماهی با شرایط محیطی موثر می باشند

که ممکن است در برخی از نقاط استان خوزستان شوري  به این

رش ماهی در برخی از ماههاي سال از حد آب استخرهاي پرو

وم مطالعه تاثیرات سوء این افزایش شوري بر لزمعمول باالتر رود، 

. باشد  ضروري می،ماهیان پرورشی و عملکرد اسمزي این ماهیان

در این تحقیق از ماهی کپور معمولی بعنوان یکی از ماهیان 

 سوء پرورشی مهم گرمابی و نیز یک مدل براي تعیین تاثیرات

 افزایش شوري استفاده شده است و از طرفی یکی از شاخص

تواند براي ارزیابی این نوع اثرات مورد استفاده قرار  هایی که می

هاي قابل توصیه از  باشد تا بتوان با روش گیرد تغییرات بافتی می

عالوه بر اهداف ذکر شده در  .این تاثیرات سوء جلوگیري نمود

 در د و اندازه گلومرولها در بافت کلیهاین مطالعه، تغییر تعدا

 .شده است نیز بررسی  مختلفهاي شوري

 هامواد و روش

 متوسط طول، با Cyprinus carpio) ( کپور ماهی80تعداد 

 در تاریخ گرم 986±36 و وزن متوسط سانتیمتر 17/0±25/24

تهیه و به  شهید ملکی اهوازاز مرکز تکثیر و پرورش ، 15/10/86

 .شگاه شهید چمران اهواز انتقال داده شدنمپزشکی دادانشکده دا

ماهیان مورد مطالعه پس از انتقال به دانشکده دامپزشکی 

دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور سازگاري با آب شرب شهر 

 در داخل مخازن یکماهبه مدت  ،)بعنوان منبع آب شیرین( اهواز

 اهواز در زدایی شده شهر کلرکشی لوله لیتري حاوي آب 100

در طول  .قرار گرفتند pH 8/7 ودرجه سانتیگراد  18-20دماي 

 در غذاي دان تجاري تغذیه ماهیان با استفاده از ،مدت سازگاري

 انجام  براي. انجام گرفتبدن وزن درصد 2  میزاندو نوبت و با

 100 اي کواریوم شیشهآ  عدد16عملیات این تحقیق از تعداد 

براي  . در محیط آزمایشگاه استفاده شدلیتري در کنار یکدیگر و

 ابتدا مقادیر ،هاي معین تامین منبع آب شور مورد نیاز با شوري

گیري به مدت نیم  آب دریا جهت رطوبت مکفی از نمک تبخیري

 .قرار گرفت)  درجه سانتیگراد60دماي( ونآساعت در دستگاه 

انحالل مستقیم مقادیر طریق  نظر از  هاي مورد  سپس شوري

اهواز  زدایی شده شهر نمک معین در هر لیتر آب شرب کلررمگ

 وی  تثبیت شرایط فیزیک،در طول مدت مطالعه. استحصال گردید

ایی آب از قبیل میزان آمونیاك، نیتریت، نیترات ی شیموی فیزیک

 حجم  آب، به فاصله هر دو روز یکبار درصد 30با تعویض pHو 

 ج ماهیان در پن15/11/86 در تاریخ .با آب تازه تسهیل گردید

بندي و جهت  دسته یکسان تایی با طول و وزن تقریبا16ٌگروه 

انتقال به آکواریومهاي در نظر گرفته شده براي تحقیق آماده 

 عدد ماهی از 16 ابتدا نتقال ماهیان و آغاز مطالعه،ابراي  .شدند

 گرم در لیتر 12  ماهی مورد مطالعه مربوط به شوريعدد 80

 و مدت ندنظر رسانده شد  آب شیرین به شوري موردبتدریج از

 گرم 12زمان سه روز طول کشید تا ماهیان مورد نظر به شوري 

 گرم در هزار در 9 سپس ماهیان مربوط به شوري .در هزار برسند

 گرم در هزار در 6طول مدت دو روز و ماهیان مربوط به شوري 

 3 به شوري مدت زمان یک روز  و در آخرین روز ماهیان مربوط

ضمناً یک گروه . هزار به شوري مورد نظر رسانده شدند گرم در

بعد از انجام  )14( شاهد نیز با شوري صفر در نظر گرفته شد

 16هاي   دستهی که در، ماهیانبندي و آداپتاسیون دستهعملیات 

 گرم در 12 و 9 ،6، 3(هاي آب شور هاي تیمار آکواریوم درتایی

 به عنوان تیمار شاهد انتقال یافته شیرینکواریوم آب و آ) لیتر

و تیمار شاهد  روز در تیمارهاي شوري 14، به مدت بودند

انجام  تغذیه ماهیان ،در طول مدت مطالعه. نگهداري شدند

 .نگرفت
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 از هر تیمار آب شور و طور تصادفیعدد ماهی، ب 5عداد ت

ها  یبا ضرباتی به سر، ماه بالفاصله گردید کهتیمار شاهد انتخاب 

توقف کامل (  از ایجاد بیهوشی کاملسپ. بیهوش گردیدند

  نمونهسنجی زیستو  )حرکت سرپوشهاي آبششی طرفین سر

بالفاصله حفره  )طول استاندارد و وزن کل ثبت مقادیر طول کل،(

  و به منظور جلوگیري از ندها از بدن جدا گردید کلیه شکمی باز و

انجام مطالعات  تا اه بهم خوردن وضعیت و شکل طبیعی کلیه

 .ند، در محلول فرمالین بافر قرار داده شدبافتی

با استفاده از  بافتی به صورت اتوماتیک و کلیه مراحل پاساژ 

آمیزي  رنگ.شد انجام ®TP1020  leicaدستگاه هیستوکینت 

   و با استفاده از روش رنگمتوالیمقاطع بافتی تهیه شده بصورت 

H(و ائوزین آمیزي مرسوم هماتوکسیلین  & E(، صورت گرفت 

جهت مطالعه برشهاي بافتی، بافت کلیه توسط میکروسکوپ  .)6(

 گلومرولها در  و قطرتعداد .، مورد مطالعه قرار گرفت) 60( نوري

 مکان تصادفی که در هر اسالید مشخص شده بود، بررسی 10

 .)15(  عدد اسالید تهیه گردید4ضمناً از هر نمونه ماهی . شد

SPSSافزار  رماز ن   جهت آزمون آنالیز واریانس11,5

ANOVA  از آزمون و  یکطرفهDuncanها و   جهت بررسی داده

 جهت رسم نمودارها Excelافزار همچنین آمار توصیفی و نرم

 5 داري اختالف دادهها نیز در سطح خطاي معنی. استفاده گردید

 .)>05/0P ( مورد بررسی قرار گرفتدرصد

 نتایج

هاي مختلف و شوري  مدت سازگاري در شوريدر طول 

 12  در شوريفقط   هیچگونه تلفاتی مشاهده نگردید و،شاهد

 مواردي از تغییرات در شکل ظاهري ماهیها از قسمت در هزار،

 .زدگی چشمها مشاهده گردید قبیل بیرون

 تیمار شوري داراي ساختار گلومرول 5بافت کلیه در تمام 

 قسمت در 12 و 9، 6، 3، 0(هاي  وريبود و گلومرول در تمام ش

در بافت کلیه مشاهده شد که ساختار آن در برخی ) هزار

قسمت   12 بعنوان مثال در شوري  .ها داراي تغییراتی بود شوري

 رغم عدم وجود تغییرات اساسی، برخی از گلومرولها به در هزار

در کل گلومرولها ). 1شکل (در حال تخریب مشاهده گردیدند 

غلب داراي سلولهاي خونی قرمز تر ا هاي پایین  در شوريخصوصب

 ).2شکل ( فراوانی بودند رنگ

هاي مختلف بیشترین  روز سازگاري با شوري14در طول 

و ) 05/6±75/0( گرم در لیتر 12تعداد گلومرولها در شوري 

 گرم در لیتر 6کمترین تعداد گلومرولها متعلق به شوري 

 حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه نتایج . باشد می) 48/0±20/5(

هاي متفاوت  داري را در تعداد گلومرولها در شوري تفاوت معنی

 ).1نمودار )(P<05/0( نشان نداد 

 

 

 

 ),H & E 60 (قسمت در هزار 12  تخریب بافت گلومرول در شوري:1شکل
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 ، گرم در لیتر 6  شوري-، ج گرم در لیتر3  شوري-بآب شیرین،  -الف: هاي مختلف مرفولوژي گلومرولها در شوري: 2شکل

 ).,H & E 60 ( گرم در لیتر12 شوري -، هگرم در لیتر 9  شوري-د          
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 هاي مختلف ها در شوري تعداد گلومرول  میانگین و انحراف معیار:1نمودار 

هاي   سازگاري با شورية روز دور14در طول همچنین 

 گرم در لیتر  12لف بزرگترین قطر گلومرولها در شوري مخت

 3و کوچکترین قطر گلومرولها متعلق به شوري ) 28/4±18/62(

نتایج حاصل از آنالیز  .باشد می) 41/52±39/4(گرم در لیتر 

داري را در قطرگلومرولها در  واریانس یکطرفه تفاوت معنی

 .)2 نمودار ()P<05/0(هاي متفاوت نشان نداد  شوري

 

 

 هاي مختلف ها در شوري قطر گلومرول  میانگین و انحراف معیار:2نمودار 
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 بحث 

هاي  امل هماهنگی پاسخسازگاري به ترازهاي متنوع شوري ش

کننده اسمزي است   در عملکرد چندین ارگان تنظیمفیزیولوژیک

 ادراري، روده و که تنظیم آب و یونها را در آبششها، سیستم

 . )13 و 10 ( عهده دارندبر پوست 

هاي  در این مطالعه پس از انتقال تدریجی ماهیان به شوري

 روز سازگاري هیچگونه 14 طی  گرم در لیتر12 و 9، 6، 3، 0

و بعبارتی میزان بقاء در طول این مدت  تلفاتی مشاهده نگردید

رسی اثر تغییرات  بر. بوددرصد 100هاي مختلف برابر با  در شوري

 موید تاثیر) Barbus sharpeyi( نسبی بنیشوري در قدرت تحمل 

 ه با گونه ماهی در مواجن ایقدرت تحمل شوري درمستقیم درجه 

که مقایسه میزان تلفات  نحويب افزایش آنی شوري محیط بود

 ،2 از آب شیرین به شوري تقریبی انانتقال مستقیم ماهیپس از 

 بیانگر آغاز در هزار،قسمت  18  و16 ،14 ،12 ،10، 8 ،6 ،4

 ساعت 48تا  24ر و در هزاقسمت  14 از شوري دار تلفات معنی

ایش میزان تلفات به لیکن افز. بود پس از انتقال به آب شور

در   متاثر از شدت شوري بوده لذا، تصاعديصورت یک پروسه

 صد در صد به  مرگ و میر ماهی،در هزارقسمت  18شوري 

 .)2(رسید 

Parry هاي مختلف   با بررسی میزان بقاء گونه،1960 در سال

 سه ،هاي مختلف  پس از انتقال مستقیم به شوريزاد ماهیانآ

در . تدلیل عمده را در میزان بقاء این دسته از ماهیان موثر دانس

تواند با تغییر میزان نسبت سطح به   اول اندازه ماهی میهوهل

در ماهیان . در اسمزي موثر باش میزان فشارحجم ماهی، در تغیی

سطوح در معرض  با کاهش نسبت سطح به حجم ماهی،،بزرگتر

 بعد ۀدر وهل. اختالف فشار اسمزي به حداقل خواهد رسید

ت پوست و آبشش و  افزایش ضخاماافزایش سن ماهی احتماالً ب

 در این.  خواهد شدهپذیري این اندامها همراکاهش میزان نفوذ

 آبشش و پوست مانندپذیري  از غشاهاي نفوذحالت دفع آب بدن

در نهایت یا افزایش سن، .  خواهد پذیرفتتبا شدت کمتري صور

 افزایش تعداد لمکانیسمهاي دخیل در تنظیم اسمزي از قبی

تواند این  نتایج فوق می. تواند تقویت گردد سلولهاي کلراید می

ورد فرضیه را که احتماالً دلیل بقاي ماهیان کپور پرورشی م

مطالعه  نیز اندازه بزرگ و سن باالي این ماهیها از یک طرف و از 

طرف دیگر حتی سطح شوري پایین یا کوتاه بودن طول دوره 

 و همکاران Guner همچنین ).5( سازگاري باشد را توضیح دهد

 پس از انتقال تدریجی ماهی یوري هالین تیالپیا 2005در سال 

را مشاهده تلفاتی  هزار قسمت در 35صفر تا  ايه به شوري

.نکردند

ژن رو تدریجی و آداپتاسیون ماهیان استدر انتقالاز طرفی 

و قسمت در هزار  20 طی دو هفته، در شوري مکزیک، خلیج 

 هیچ تلفاتی دیده نشدقسمت در هزار  34سپس انتقال به شوري 

اي که  با مطالعه1387همچنین چناري و همکاران در سال . )5(

(Scatophagus argus) زروكیه ماهی یوري هالین بر روي کل

هاي  هاي ورم کرده در شوري نجام دادند، بیان کردند وجود کلیها

 تحوالتی در کلیه این ماهیها باشد که ةتواند نشاندهند باال می

دچار ) هاي کلیوي لوله( با انحطاط بخش دفعی کلیه احتماالٌ

هم زدن برو در نتیجه هاي بدن  نقصان در تنظیم آب و الکترولیت

شود  میر در آنها می غلظت یونهاي سرم خون ماهی سبب مرگ و

 در هنگام انتقال سریع کهاي فیزیولوژی و در نتیجه استرس

 ).13و  4(دهد  اي باال در آنها رخ میه ماهیان به شوري

در مطالعه حاضر نیز احتماالً دلیل بقاي این ماهیان را عالوه 

کوتاه بودن دوره یا پایین بودن سطوح شوري، : بر دالیلی از قبیل

توان در توانایی این ماهیان در تنظیم یونهاي سرم خون و  می

سطح هورمون کورتیزول در این سطوح شوري دانست که ثابت 

کردن این فرضیه آزمایشاتی را در تعیین سطوح هورمون 

 .طلبد کورتیزول و پالسماي خون می

ه آداپتاسیون تدریجی بیشتر بطور کلی اعتقاد بر آن است ک

. هاي اسمزي موثر است از انتقال مستقیم در تحریک مکانیزم

این مطالعات بیشتري الزم است تا اثرات مشترك روشهاي بنابر

کننده اسمزي  آداپتاسیون و شوري را بر روي اندامهاي تنظیم

: ی از قبیلتوان گفت مجموعه عوامل  که میتعیین گرددماهیان 

تواند   دیگر، کیفیت آب و استرس نیز میفاکتورهاي فیزیولوژیک

 . )14 ( باشنددر درك دالیل راهنما

با توجه به گرماي شدید و در نتیجه تبخیر آب استخرهاي 

 در وشود  پرورش کپور ماهیان که نهایتاً باعث افزایش شوري می

 قسمت 9 برخی از مناطق استان خوزستان این افزایش شوري تا

توان   میاین تحقیقهاي  بر یافته لذا بنا،در هزار گزارش شده است

در هزار قسمت  9نتیجه گرفت که این گونه قادر است تا شوري 

را بدون هیچ تغییري در ظاهر و تغییر اساسی در بافت کلیه 

 رغم عدم بهدر هزار قسمت  12تحمل کند و فقط در شوري 

زدگی   ماهیها از قبیل بیرونتلفات، تغییراتی در شکل ظاهري

چشمها و نیز تخریب تعدادي از گلومرولها در بافت کلیه دیده 

د که مطالعات بیشتري را در زمینه تعیین سطح هورمونها وش می

طلبد تا بتوان با درك عوامل  و طول و وزن نهایی این گونه می
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دخیل در این تغییرات، تاثیر شوري را در رشد این گونه که 

 بررسی نمود و با دقت بیشتري ،پروري است ن هدف آبزيمهمتری

کلیه نقش مهمی در تنظیم اما  .مناسبترین شوري را معرفی کرد

اسمزي ماهیان استخوانی یوري هالین دارد و با تغییر در میزان 

جذب یونها در  جریان ادرار و کنترل تعادل میان ترشح و باز

تازي بدن آبزیان وسئموهاي مختلف محیطی در نگهداري ه شوري

. )8( موثر است

هاي کلیوي در این مطالعه نشان  بررسی تعداد و قطر جسمک

هاي  داري در تعداد و قطر گلومرولها در شوري داد تفاوت معنی

 عدد در 8/5در تیمار شاهد تعداد گلومرولها . مختلف وجود ندارد

ي  و در شور میکرومتر60 /66 فیلد از هر اسالید و در قطر تا 10

 فیلد از هر 10 عدد در 6تعداد گلومرولها ) قسمت در هزار 12(

قطر گلومرولها   .بوده استمیکرومتر  18/62اسالید و در قطر تا 

 66/72در ماهیهاي زروك سازگار شده در آب شیرین در حدود 

هاي کلیوي در   قطر جسمک ).4(گزارش شده است میکرومتر 

مثالً در ماهی کپور  .هاي مختلف ماهیان متفاوت است گونه

لین آب یها همانند ماهیان استنوها علفخوار قطر این جسمک

هاي کلیوي در  باشد در حالیکه قطر جسمک شیرین بزرگ می

هاي  لین دریایی، بسیار کوچکتر بوده و در گونهیماهیان استنوها

آب (هالین در دوره انتقال از یک محیط به محیط دیگر  یوري

 مطالب ذکر شده اینبنابر). 16(باشد  یمتغیر م) شور و شیرین

 .ماهی آب شیرین است مورد مطالعه ۀ گوننماید کهی متایید

. باشد میهاي ماهیان متفاوت  اندازه جسمک کلیوي در گونه

لین آب شیرین داراي بزرگترین و ماهیان یماهیان استنوها

. استنوهالین دریایی داراي کوچکترین جسمک کلیوي هستند

هاي یوري هالین در دوره انتقال از یک  رولهاي گونهاندازه گلوم

در  Wuو Hwang). 19(محیط به محیط دیگر متغیر است 

تا 3/34 قطر گلومرولهاي ماهیان آب شیرین را بین 1988سال 

در مورد قطر که ی یها  داده، میکرومتر بیان کردند05/71

هاي مورد مطالعه   شوريةکپور در محدودماهی گلومرولهاي 

دست آمده نیز تاییدي دیگر بر عدم تغییر اساسی در این سطح ب

 با .باشد  ماهیان آب شیرین میةگیري در محدوها و قرار شوري

توان نتیجه گرفت  توجه به نتایج بدست آمده از سایر محققین می

 ة شوري براي ایجاد تغییر اساسی در اندازةکه احتماالً این محدود

ی با مکانیسمهاي دیگر از جمله گلومرولها مناسب نبود و ماه

افزایش اندازه و تعداد سلولهاي کلراید، با توجه به اینکه آبششها 

 در مقابل ،باشند هاي اسمزي می کننده فعالیت ارگان اصلی تنظیم

 ضمن اینکه ذکر این نکته .افزایش شوري مقاومت نموده است

ضروري است که نتایج برخی از محققین نشان داده است 

هاي متابولیکی در سلولهاي کلیه در گونه  ین فعالیتبیشتر

Oreochromis  mossabicus در آب شیرین بوده و در آب 

آنجا  اما از )15( شور سلولهاي کلراید پیشرفت بیشتري داشتند

تغییراتی در گلومرولها از جمله  قسمت در هزار 12 که در شوري

 احتمال ،هم پاشیدگی و افزایش بیش از حد قطر دیده شد از

 روز دوره 14رود اگر سطوح باالتر شوري و زمان بیشتر از  می

در کاهش نقش توانست   می،شد سازگاري در نظر گرفته می

مشاهدات بافتی در مطالعه  .کنندگی گلومرولها موثر باشدفیلتر

 گلومرولها به ، و تیمار شاهدها حاضر نشان داد در تمام شوري

ول بومن وجود داشتند و صورت پهن و وسیعی در فضاي کپس

به ) قسمت در هزار12(تر تعدادي از گلومرلها در شوري باالفقط 

اي در فضاي کپسول بومن  صورت ساختار از هم پاشیده شده

 گزارش کردند 2008در سال   چناري و همکاران.مشاهده شدند

در  (Scatophagus argus)لین زروك یهاي ماهی یوري ها گلومرول

به صورت ) قسمت در هزار 10 و5(هاي پایین  شوريتیمار کنترل و 

 بومن وجود داشتند در ساختارهاي پهن و وسیعی در فضاي کپسول

 30 و 20(هاي باال  حالیکه بافت مزانژیال گلومرولها در شوري

اي در فضاي کپسول بومن  به صورت چروکیده) قسمت در هزار

ي ها شدند و اندازه کوچکتري نسبت به شوري مشاهده می

اهش نقش فیلتراسیون گلومرولی داللت ککه بر دارند تر پایین

هایی با شوري  این گلومرولهاي چروکیده، در محیط). 9( داشت

Gasterusگلومرولهاي ماهیان دریایی  باال، همانند aculeatus 

بود که  ساکن دریا بودند و ساختار گلومرولها در آنها همیشه به 

شد، که این به سبب   میصورت چروکیده و کوچکی مشاهده

در ). 18(یلتراسیون گلومرولی در آب دریاست کاهش نقش ف

ها در این سطوح شوري للعه حاضر نیز تعداد و قطر گلومرومطا

 .تغییراتی را نشان نداد)  قسمت در هزار12صفر تا (

Cataldi تغییرات مرفولوژي کلیه را در ) 1991( و همکاران

 مشاهدات آنها نشان داد در گونه .کردند دو گونه تیالپیا بررسی

Oreochromis niloticus 15روزه با Oreochromis  

mossabicus    که در مرحله جوانی بود، طی سازگاري تدریجی

و مقایسه بافت )  قسمت در هزار35 و 20،30، 10(با آب دریا 

داري در  که در آب شیرین بودند، تفاوت معنی کلیه آنها با زمانی

رولهاي آنها وجود داشت، با وجود اختالف در  مساحت گلوم

 ماه مساحت گلومرولها در آنها 2گونه، در مدت  تحمل شوري دو

هاي کلیوي آنها  کاهش یافت و تغییراتی نیز در مرفولوژي لوله

    ساختار گلومرولها در ماهی کپور آب شیرین که با  .صورت گرفت
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  Hentchelو Elgar  آب دریا سازگار شده بود توسطدرصد 15

که در مدت سه ماه  آنها دریافتند . بررسی شد1981در سال 

 گلومرولها ناپدید درصد 90 حدود ،سازگاري ماهی در آب دریا

نتایج این تحقیق در تقویت این فرضیه که احتماالً عدم . شوند می

هاي مختلف و در  تغییر در تعداد و قطر گلومرولها در شوري

یا سطوح   ند طول دوره کوتاه سازگاريتوا مطالعه حاضر نیز می

در کل توضیح اعمال  .نماید پایین شوري باشد را تقویت می

مختلف قسمتهاي متفاوت نفرون در ماهیان آداپته شده در آب 

اساس آنالیز پارامترهاي سیتومتریک  آب شیرین تنها برشور و

باشد و احتماالً همانطوریکه در قسمتهاي قبل نیز  مشکل می

هاي تنظیم اسمزي در   شکل اصلی مکانیسم، داده شدتوضیح

مطالعه، بیشترین فعالیت لین و ماهی مورد یماهیان یوري ها

دهد در  اي کلیه را در آب شیرین نشان میه در سلولمتابولیک

کنند که با  حالیکه در آب شور سلولهاي کلراید آبشش رشد می

 ).15( ارتباط داردNaClترشح 
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Abstract
The kidney as an excretory organ plays an important role in osmoregulation, fluid and ion 

balance and solution materials density. We studied the effect of salinity on the trend of 

changes kidney of Cyprinus carpio in response to different salinities. Eighty Common carp, 

Cyprinus carpio ranging approximately ٣٦±٩٨٦g and 24,25�0,17cm of length were collected 

from the Shahid Malaki fish farm in Ahwaz. The fish were maintained under laboratory 

conditions for adaptation for one month and were exposed to different salinities such as ٦ ,٣, 

٩ and ١٢ppt with a ٣-ppt daily increase. When they reached the final desired salinity, they 

were maintained for ١٤ additional days. Some fish were kept in FW as a control. No mortality 

was observed when experimental fish were transferred from freshwater to brackish water. At 

the end of the period, ٥ fish were collected per salinity and sections were stained with 

hematoxylin and eosin. Microscopic results indicated that there was no significant difference 

between number of glomeruls in different salinity (P>٠٫٠٥) as well as between diameter of 

glomeruls in different salinity (P>٠٫٠٥). Hence, our data indicates that in culture conditions, 

adult common carp can survive successfully in brackish water with salinity of up to ٩ppt.
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