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 چکیده

باشد. با توجه به امکان صید ماهیان استخوانی های با ارزش زیستی و حساس دریای خزر میاز گونه (Liza aurata)طالیی ماهی کفال 

قلعه( و خلیج گرگان جهت بررسی تاثیر در دریای خزر )میان 1394دریای خزر تنها در شش ماه دوم هر سال، تحقیق حاضر از پاییز تا زمستان 

قطعه ماهی کفال طالیی که در  30شناسی و بیوشیمیایی سرم ماهی کفال طالیی صورت گرفت. تعداد های خونیست بر شاخصفصل و محل ز

گرفت. مطالعه خونی به دو بخش مطالعات صورت تصادفی از دریای خزر و خلیج گرگان با تور پره صید شدند، مورد مطالعه قرارهر دو فصل به

های خونی و افتراقی( تقسیم شد. بررسی شناسی )سلولهای خونکورتیزول، گلوکز و پروتئین( و مطالعه شاخص های کبدی،سرم خونی )آنزیم

ترین میزان را داشت که حاکی ها در فصل پاییز دریا باالترین میزان و زمستان خلیج پایینهای آنزیمی نشان داد که مقدار تمامی شاخصنتایج شاخص

ها شناسی، ایمنی و بیوشیمایی سرم نشان داد که این شاخصهای خونبرداری بوده است. بررسی نتایج شاخصحل نمونهتر فصل بر ماز تاثیر بیش

دهند. های متفاوتی نشان میکنند و هر شاخص در شرایط محیطی و فصول مختلف پاسخروند یکسانی نداشته و از یک خصوصیت واحد تبعیت نمی

های متفاوتی نشان داده های خونی و سرمی ماهی کفال در شرایط محیطی و زمانی مختلف پاسخداد که شاخص در مجموع نتایج این تحقیق نشان

 توانند بیومارکرهای مناسبی محسوب شوند. داری نشان داده و میهای آنزیمی روند معنیو از این بین پارامترها، شاخص

 شناسیطالیی، بیومارکر، خوندریای خزر، ماهی کفال کلمات کلیدی:

 Mahmoodif1990@gmail.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

ماهيان در پاسخ به شرايط زيست تغييرات خصوصيات خون        

عنوان يك هتواند بهاي محيطي و ميمحيطي پاسخي است بر استرس

 .(1392)شموشکي و حجتي،  شاخص مهم زيستي مدنظر قرار گيرد

)عضدي،  شودمي گلوكزو  كورتيزول هورمون افزايش باعث استرس شرايط

در تشخيص  خون هماتولوژيکي و بيوشيميايي آناليز پارامترهاي (.1392

چنين كنترل روند زيستي موجودات زنده از هاي عفوني و همبيماري

كه ميزان اين پارامترها و كند، مشروط بر اينجمله آبزيان كمك مي

ها در انواع ماهيان پرورشي و در شرايط فيزيولوژيك دامنه تغييرات آن

اي ها برآنزيم .(2005و همکاران،   Baker) مختلف وجود داشته باشد

ميزان فعاليت  ها الزم و ضروري هستند ومتابوليسم طبيعي سلول

شود و نظر گرفته ميوان ماركرهاي بيوشيميايي حساس درعنها بهآن

طور وسيعي براي ارزيابي وضعيت سالمت در انسان و آبزيان مورد به

هاي گيرد. فعاليت آنزيمي آبزيان در مواجهه با محرکاستفاده قرار مي

هاي مکان شدن( )دناتوره دليل از بين رفتن و يا تغيير ماهيتمحيطي به

هاي جاكه ويژگينيابد. از آفعال آنزيمي، سركوب يا كاهش مي

وضعيت سالمت  هايشاخص ترينمهم از عنوان يکيبه خون بيوشيميايي

تواند ها در پيکر موجود زنده ميشود، ورود آاليندهماهي محسوب مي

داري در پروفايل بيوشيميايي خون توجه و معني موجب تغيير قابل

شود كه در واقع بازتابي از ايجاد تغييرات در پروسه متابوليسم طبيعي 

زدايي بدن ماهي است كه در نتيجه متابوليسم آالينده طي فرايند سم

 كبد، صيتشخي هايآنزيم ترينمصرف ترين و پرحساس شود.مي حاصل

و  AST يا آمينوترانسفراز آسپارتات هاآن هستند. آمينوترانسفرازها

معمول داخل  طورهها بآنزيم هستند.اين ALT يا آالنين آمينوترانسفراز

 هايسلول شودمي آسيب دچار كبد كهزماني .دارند قرار كبدي هايسلول

ها آنزيم سطح رفتن كنند، باالها را وارد جريان خون ميآنزيم كبدي

هاي كبدي ممکن است آنزيم افزايش .است كبدي آسيب خون نشانه در

هاي آسيب ديده يا باشد. سلول كبدنشانه اي از عدم عملکرد درست 

هاي آنزيم اساساً .كنندمي ترشح خون جريان هايي را درآنزيمكبد  ملتهب

هاي در بسياري از اندام داخل سلولي هستند و ASTو  ALTكبدي 

كه در حالت طبيعي مقادير شوند. با توجه به اينديگر ماهي يافت مي

سلول است، بنابراين افزايش  خارج تر ازداخل سلول بيش ها درآنزيم اين

ها در محيط خارج سلول اعم از مايع بين سلولي و آن مقادير جزئي

عنوان يك انديکاتور حساس، بيانگر وقوع آسيب سلولي در پالسما به

 هاي وارد شده به بدن موجود زنده خواهد بودمواجهه با انواع آالينده

(Gad ،2007)سنجش ميزان فلزات به  (1388) . پازوكي و همکاران

ر وست و عضله كفال طاليي درياي خزدر بافت پ (Cd, Cr) سنگين

تر از استانداردهاي جهاني پرداختند و دريافتند كه اين مقادير پايين

سنجش غلظت فلزات سنگين ( به 1395بوده است. مهري و همکاران )

)سرب،كادميوم و جيوه( درعضله ماهي كفال پوزه باريك و ارزيابي 

قدار سرب در عضله مپرداختند و دريافتند كه  خطرناشي از مصرف آن

كفال پوزه باريك سواحل مركزي خزر باالتر از حد مجاز استاندارد 

و سازمان وزارت كشاورزي، شيالت   (WHO)سازمان بهداشت جهاني

بود. با توجه به اهميت ماهي كفال   (UKMAFF)و غذاي انگلستان

هاي فيزيولوژيکي جهت شاخص سو و ضرورت بررسيدرياي خزر از يك

كارآمد آبزيان اقتصادي درياي خزر، در تحقيق حاضر به مديريت 

كفال درياي خزر  شناسي و بيوشيميايي ماهيهاي خونبررسي شاخص

 شرقي درياي خزر پرداخته شد. در محدوده خليج گرگان و جنوب
 

 هامواد و روش

(  از پاييز تا Liza aurataتحقيق حاضر بر روي كفال طاليي )       

صورت گرفت.  گرگان قلعه( و خليج خزر )ميان در درياي 1394زمستان 

كليه مراحل خونگيري در مركز صيد و فراوري آشوراده )چاالشت( 

هاي خون در مجاورت يخ جهت تهيه سرم و انجام انجام گرديد ونمونه

هماتولوژي دانشگاه گنبدكاووس شناسي به آزمايشگاه مطالعات خون

منتقل گرديد. با توجه به محدوديت صيد ماهي درياي خزر و مجوز 

(، در 1389صيد تنها در فصول پاييز و زمستان )عقيلي و محمدي، 

قطعه كفال ماهي طاليي در هر فصل نمونه  30اين مطالعه از تعداد 

با تور پره برداري پاييز و زمستان از خليج گرگان و دريايي خزر كه 

تصادفي   صيد شدند، استفاده گرديد. اين تحقيق در غالب طرح كامالً

و با سه تکرار  1394با دو تيمار شامل فصول پاييز و زمستان سال 

قطعه  15جهت مطالعه معيارهاي خوني تعداد  طراحي و اجرا گرديد.

 15صورت تصادفي از درياي خزر و كفال ماهي طاليي در هر فصل به

سازي با غلظت تحت هوشبرداري و پس از بيگرگان نمونه خليجقطعه 

(، ابتدا 1378( )هدايتي و همکاران، ppm30ميخك )حاد عصاره گل

سنجي قرار گرفتند و سپس با استفاده از سرنگ مورد مطالعه زيست

آغشته به هپارين از سياهرگ دمي و از پشت باله مخرجي ماهيان 

يل خطاهاي آزمايش از جمله تاثير خونگيري صورت گرفت. جهت تعد

 شاهدشرايط براي همه تيمارها و گروه  هوشي با گل ميخك، تماميبي

يکسان در نظر گرفته شد. مطالعه هماتولوژي به دو بخش مطالعات 

گيري سرم خوني و مطالعه معيارهاي خوني تقسيم شد. براي اندازه

هاي اد گلبولهاي قرمز، تعدمعيارهاي خوني از قبيل تعداد گلبول

هاي خون تعيين شده سفيد، درصد هماتوكريت و هموگلوبين نمونه

ميکروليتر ماده ضدانعقاد هپارين ريخته  20هاي حاوي درون ويال

شدند. در بخش مطالعه سرم، خون تهيه شده بدون افزودن ماده ضد 

ها به حال خود رها شدند وسپس دقيقه درون ويال 30مدت انعقاد به
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دقيقه سانتريفيوژ گرديد تا سرم از خون  10مدت به rpm 5000با دور

هاي گيري شاخصسپس اندازه. (1387جدا شود )هدايتي و همکاران 

هاي قرمز تعداد گلبول هاي منجمد صورت گرفت.سرمي در نمونه

ترتيب سازي خون بههاي سفيد خون پس از رقيقخون و تعداد گلبول

استفاده از الم هموسيتومتر شمارش برابر با  50و  200به نسبت 

روش دستي و با هاي قرمز وسفيد ماهي بهگرديد.شمارش كلي گلبول

كار و براي رقيق نمودن نمونه استفاده الم نئوبار صورت گرفت براي اين

هرويك با تركيب اشاره شده در ذيل -كننده ناتاز محلول رقيق

ستفاده از كيت سنجش روش استاندارد با ااستفاده شد. هموگلوبين به

 هموگلوبين ساخت شركت زيست شيمي، تهران برحسب گرم در دسي

شركت سازنده محاسبه  ذيل طبق دستورالعمل ليتر با استفاده از فرمول

روش متداول براي پستانداران و پرندگان يعني هماتوكريت به شد.

هاي ميکروهماتوكريت و روش ميکروهماتوكريت با استفاده از لوله

دور در دقيقه با استفاده  10000دقيقه در  10مدت انتريفوژ نمونه بهس

هاي خوني شاخص پذيرفت. ساير صورت از سانتريفوژ ميکروهماتوكريت

شاخص  هاي استاندارد محاسبه گرديد: مثالًبا استفاده از فرمول

MCHC  با فرمولMCHC (mg l-1) = Hb (mg dl-1) / Ht (ratio) ،

MCV=HCT*10/RBC و MCH=HB*10/RBC  ،سعيدي و پورغالم(

هاي كبدي آسپارتات شاخص بيوشيميايي گلوكز سرم و آنزيم (.1378

(، آلکانين فسفاتاز ALT(، آالنين آمينوترانسفراز )AST) آمينوترانسفراز

(ALP با استفاده از كيت تجاري پارس آزمون و دستگاه آنااليزر مدل )

)كبيريان  گيري شدنداندازه اواس ساخت كشور آلمانپياپندرف، اي

صورت سيستماتيك تصادفي برداري بهشيوه نمونه (.1391 و همکاران،

ها با استفاده داده بودن تصادفي اجراء گرديد. نرمال قالب كامالً و در بوده

دست هاي بهوليك استفاده شد. تجزيه و تحليل داده -از آزمون شاپيرو

فاكتوريل دومتغيره  طرح از طريق و  20SPSS افزارنرم از استفاده با آمده

 وسيلهبه آمده دستبه نتايج همه گرديد. تصادفي انجام كامالً صورتو به

ها در سطح داري شاخصمعني .شدند محاسبه معيار انحراف±ميانگين

 رسم شد. 2010ها در برنامه اكسل چنين نمودارگرديد. هم بيان 05/0

 

 نتایج

 دست آمده، معيارهاي خونهاي بهمبناي دادهدر اين فصل بر        

ها قبل شناسي تعيين گرديدند. تمامي دادهشناسي و معيارهاي ايمني

 05/0وليك در سطح -از شروع آماليزهاي آماري از نظر آزمون شاپيرو

 (.<05/0pنرمال بودند )

های بررسی تاثیر فصل و موقعیت ایستگاه بر شاخص       

رسي تاثير  فصل و موقعيت ايستگاه بر برخي بر: بیوشیمیایی سرم

آمده است.  1هاي بيوشيميايي سرم ماهي كفال در جدول شاخص

دار ها داري تغيير معنيآناليز آماري نتايج نشان داد كه تمامي شاخص

ها موثر برداري بر اين شاخص( و فصل و مکان نمونه>05/0pبوده )

 بوده است.
 

 (=7nتغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال طالیی در دو فصل پاییز و زمستان ) :1جدول 

 پارامترهای بیوشیمیایی سرم
 فصل و موقعیت ایستگاه

 زمستان خلیج زمستان دریا خلیجپاییز  پاییز دریا

 b60/53±4/21 a01/06±17/44 b66/33±2/23 b33/13±1/13 (واحد در هر ليتر) آلکانين فسفاتاز

 a70/33±1/9 a81/80±2/6 b98/06±0/3 b20/63±0/1 (واحد در هر ليتر)آالنين آمينوترانسفراز

 a48/66±29/188 a64/43±92/180 a36/80±53/153 b54/50±8/47 (واحد در هر ليتر)آسپارتات آمينوترانسفراز

 a23/69±11/28 b10/62±4/50 a50/66±3/33 b58/56±0/49 ليتر()گرم/دسي كورتيزول

 a52/10±23/107 b85/26±7/69 a70/43±9/101 a68/30±32/110 ليتر()گرم/دسي گلوكز

 a37/86±0/1 b26/20±0/1 a45/00±0/2 b15/73±0/0 ليتر()گرم/دسي پروتئين كل
(.p<05/0دار بودن است )مشترک نشانه معنيدر هر رديف حروف التين غير

ها نشان داد كه در مجموع بررسي تجزيه و تحليل آماري داده       

داري معني تاثير سرم فسفاتاز ينلآلکا شاخص و موقعيت ايستگاه بر فصل

سرم در فصل  ين فسفاتازلآلکاكه ميزان طوري(، به>05/0pداشت )

ترين خليج پايين و زمستان (06/44±01/17) ميزان خليج باالترين پاييز

تر فصل بر محل ( را داشت كه حاكي از تاثير بيش13/13±3/1ميزان )

برداري بوده است، هرچند بررسي دو سايت دريا و خليج در بازه نمونه

برداري در زمان پاييز تر محل نمونهزماني پاييز حاكي از تاثير بيش

ها نشان داد كه در مجموع باشد. بررسي تجزيه و تحليل آماري دادهمي

فصل و موقعيت ايستگاه بر شاخص آالنين آمينوترانسفراز سرم تاثير 

كه ميزان آالنين آمينوترانسفراز طوري(، به>05/0pداري داشت )معني

ترين زان و زمستان خليج پايينسرم در فصل پاييز دريا باالترين مي

برداري تر فصل بر محل نمونهميزان را داشت كه حاكي از تاثير بيش

تري بوده است. آالنين آمينوترانسفراز سرم ماهيان در پاييز مقدار بيش

در مجموع  كه داد ها نشانداده تجزيه و تحليل آماري بررسي داد. را نشان

آسپارتات آمينوترانسفراز سرم تاثير و موقعيت ايستگاه بر شاخص  فصل

آمينوترانسفراز  آسپارتات ميزان كهطوريبه (،>05/0p) داشت داريمعني
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 تري را نشان داد.سرم ماهيان در دريا مقدار بيش

خون  یهابر شاخص ستگاهیا تیفصل و موقع  ریتاث یبررس       

نشان داد كه در مجموع  هاتجزيه و تحليل آماري داده بررسي: یشناس

هاي سفيد خون تاثير فصل و موقعيت ايستگاه بر شاخص تعداد گلبول

هاي سفيد گلبول كه ميزان تعدادطوريبه (،>05/0p) داري داشتمعني

ترين ميزان خون در فصل پاييز دريا باالترين ميزان و ساير فصول پايين

برداري بوده نمونهتر فصل بر محل را داشت كه حاكي از تاثير بيش

تري در پاييز دريا مقدار بيش خون ماهيان هاي سفيدتعداد گلبول است.

ها نشان داد كه در را نشان داد. بررسي تجزيه و تحليل آماري داده

هاي قرمز خون تعداد گلبول شاخص مجموع فصل و موقعيت ايستگاه بر

هاي اد گلبولكه ميزان تعدطوري(، به>05/0p) داري داشتتاثير معني

ترين خليج پايين ميزان و پاييز فصل زمستان دريا باالترين خون در قرمز

برداري تر فصل بر محل نمونهميزان را داشت كه حاكي از تاثير بيش

هاي سفيد خون ماهيان در زمستان مقدار بوده است. تعداد گلبول

نشان داد ها بررسي تجزيه و تحليل آماري داده تري را نشان داد.بيش

كه در مجموع فصل و موقعيت ايستگاه بر شاخص هموگلوبين خون 

كه ميزان هموگلوبين خون طوري(، به>05/0p) داري داشتتاثير معني

ترين ميزان در فصل زمستان دريا باالترين ميزان و ساير تيمارها پايين

برداري بوده تر فصل بر محل نمونهرا داشت كه حاكي از تاثير بيش

تري را نشان داد. خون ماهيان در زمستان مقدار بيش هموگلوبين .است

ها نشان داد كه در مجموع فصل و بررسي تجزيه و تحليل آماري داده

داري داشت موقعيت ايستگاه بر شاخص هماتوكريت خون تاثير معني

(05/0p<به ،)كه ميزان هموگلوبين خون در فصل پاييز دريا طوري

ترين ميزان را داشت كه حاكي از اييز خليج پايينباالترين ميزان و پ

برداري برفصل بوده است. هماتوكريت خون تر محل نمونهتاثير بيش

تري را نشان داد. بررسي تجزيه و تحليل ماهيان در دريا مقدار بيش

ها نشان داد كه در مجموع فصل و موقعيت ايستگاه بر آماري داده

(، >05/0pداري داشت )ر معنيشاخص متوسط هموگلوبين خون تاثي

كه ميزان متوسط هموگلوبين خون در فصل زمستان خليج طوريبه

ترين ميزان را داشت كه حاكي از باالترين ميزان و زمستان دريا پايين

برداري برفصل بوده است. متوسط هموگلوبين تر محل نمونهتاثير بيش

بررسي تجزيه و تري را نشان داد. خون ماهيان در خليج مقدار بيش

ها نشان داد كه در مجموع فصل و موقعيت ايستگاه تحليل آماري داده

داري داشت بر شاخص غلظت متوسط هموگلوبين خون تاثير معني

(05/0p<به ،)خون در فصل  متوسط هموگلوبين كه ميزان غلظتطوري

ترين ميزان را داشت زمستان دريا باالترين ميزان و ساير فصول پايين

برداري بوده است. غلظت حاكي از تاثير متقابل فصل و محل نمونهكه 

تري را متوسط هموگلوبين خون ماهيان در زمستان دريا مقدار بيش

ها نشان داد كه در مجموع تجزيه و تحليل آماري داده داد. بررسي نشان

خون  حجم متوسط گلبول قرمزفصل و موقعيت ايستگاه بر شاخص 

حجم متوسط كه ميزان طوري(، به>05/0pت )داري داشتاثير معني

خون در فصل زمستان خليج باالترين ميزان و زمستان  گلبول قرمز

برداري نمونه محل تربيش تاثير حاكي از كه داشت را ميزان ترينپايين دريا

خون ماهيان در خليج حجم متوسط گلبول قرمزبر فصل بوده است. 

ها نشان داده تجزيه و تحليل آماري تري را نشان داد. بررسيمقدار بيش

داد كه در مجموع فصل و موقعيت ايستگاه بر شاخص نوتروفيل خون 

كه ميزان نوتروفيل خون طوري(، به<05/0pداري نداشت )تاثير معني

در همه تيمارهاي مورد بررسي يکسان بود. هرچند از نظر عددي فصل 

ترين ميزان را داشت اييندريا پ خليج باالترين ميزان و زمستان زمستان

برداري بر فصل بوده است. بررسي تر محل نمونهكه حاكي از تاثير بيش

ها نشان داد كه در مجموع فصل و موقعيت تجزيه و تحليل آماري داده

(، >05/0pداري داشت )ايستگاه بر شاخص لنفوسيت خون تاثير معني

باالترين ميزان كه ميزان لنفوسيت خون در فصل پاييز خليج طوريبه

تر ترين ميزان را داشت كه حاكي از تاثير بيشو زمستان دريا پايين

برداري برفصل بوده است. لنفوسيت خون ماهيان در خليج محل نمونه

 تري را نشان داد.مقدار بيش

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.126837   

سرم در فصل پاييز دريا باالترين ميزان و زمستان خليج پايينترين 

ميزان را داشت كه حاكي از تاثير متفاوت فصل و محل نمونهبرداري 

بوده است، بهنحويكه در برخي نمونهها تاثير فصل معنيدار بوده و 

در برخي تاثير محل موثرتر بوده است. آسپارتات آمينوترانسفراز سرم 

ماهيان در پاييز مقدار بيشتري را نشان داد. بررسي تجزيه و تحليل 

آماري دادهها نشان داد كه در مجموع فصل و موقعيت ايستگاه بر 

شاخص كورتيزول سرم تاثير معنيداري داشت )p<0/05(، بهطوريكه 

ميزان كورتيزول سرم در فصل پاييز خليج باالترين ميزان و پاييز دريا 

پايينترين ميزان را داشت كه حاكي از تاثير بيشتر محل نمونهبرداري 

بر فصل بوده است. كورتيزول سرم ماهيان در خليج مقدار بيشتري 

را نشان داد. بررسي تجزيه و تحليل آماري دادهها نشان داد كه در 

مجموع فصل و موقعيت ايستگاه بر شاخص گلوكز سرم تاثير معنيداري 

نداشت )p>0/05(، بهطوريكه ميزان گلوكز سرم در همه تيمارها 

مقداري آماري يکساني داشت و تنها از نظر عددي گلوكز سرم فصل 

زمستان خليج باالترين ميزان و پاييز خليج پايينترين ميزان را داشت 

كه حاكي از تاثير عددي بيشتر فصل بر محل نمونهبرداري بوده است. 

بررسي تجزيه و تحليل آماري دادهها نشان داد كه در مجموع فصل و 

موقعيت ايستگاه بر شاخص پروتئين كل سرم تاثير معنيداري داشت 

)p<0/05(، بهطوريكه ميزان پروتئين كل سرم در فصل زمستان دريا 

باالترين ميزان و زمستان خليج پايينترين ميزان را داشت كه حاكي 

از تاثير بيشتر محل نمونهبرداري بر فصل بوده است. پروتئين كل 
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 (=7nال طالیی در دو فصل پاییز و زمستان )شناسی خون ماهی کفهای خونتغییرات فاکتورهای شاخص :2جدول 

 پارامترهای خونی
 فصل و موقعیت ایستگاه

 زمستان خلیج زمستان دریا پاییز خلیج پاییز دریا
 a16/66±50085/39166 b75/33±152/12133 b00/00±3/10345 b66/33±251/10733 مترمکعب( ون در ميلي 310د )گلبول سفي

 b04/32±0/1 c05/12±0/1 a20/90±0/8 bc07/13±0/1 مترمکعب(ون در ميلي 310) گلبول قرمز
 b15/33±0/8 c25/36±0/7 a81/53±0/26 bc15/93±0/7 ليتر()گرم/دسي هموگلوبين

 a15/63±0/24 c20/30±0/22 b53/56±0/23 b50/56±0/23 ت )%(هماتوكري
 c03/90±1/62 b85/75±1/65 d39/81±0/29 a17/81±1/69  (پيکوگرمن )ميزان متوسط هموگلوبي

 b40/82±0/33 b83/03±0/33 a40/58±2/112 b08/66±0/33 ليتر()گرم/دسيغلظت متوسط هموگلوبين 
 c82/96±0/185 b77/10±0/199 d63/48±0/26 a90/38±3/207 ز )ميکرومتر مکعب(حجم متوسط گلبول قرم
 a57/33±0/95 a57/66±0/93 a61/33±7/85 a57/66±0/94 )%( نوتروفيل
 b57/66±0/4 a57/33±0/6 b57/66±0/4 ab57/33±0/5 )%( لنفوسيت

 (.p<05/0دار بودن است )در هر رديف حروف التين غيرمشترک نشانه معني

 

  بحث

ترين عنوان يکي از مهمهاي بيوشيميايي خون بهجاكه ويژگيناز آ     

هاي شود، شاخصسالمت ماهي محسوب ميهاي وضعيت شاخص

آنزيم كبدي و بيوشيمايي سرم ماهي كفال طاليي مورد ارزيابي قرار 

 ALT ترين ميزانتحقيق، بيش در اين دست آمدهطبق نتايج بهگرفت. 

ترين ميزان ( در فصل پاييز در دريا و كمواحد در هر ليتر 33/9 ±1/70)

 زمستان در خليج ديده شده ( در فصلواحد در هر ليتر 20/0±63/1)

ترين بيش ASTچنين در خصوص تغييرات مربوط به معيار است. هم

ترين ( در پاييز دريا و كمواحد در هر ليتر 66/188 29±/48ميزان )

 ( در زمستان خليج مشاهده شدهواحد در هر ليتر 50/47 8±/54ميزان )

از قبيل  هاطور طبيعي در انواع مختلف بافتهب  AST (SGOT)است.

  ALT  (SGPT)كبد، قلب، ماهيچه، كليه و مغز قرار دارد. قسمت عمده

توان شود. اگرچه نميآن در كبد يافت مي طور طبيعيهب ASTبرعکس

اما كبد جايي است كه  گفت كه اين آنزيم منحصراً در كبد قرار دارد

، Hintonو  Di Giulio) اين آنزيم است غلظت ترينبيش برگيرنده در

عنوان ابزاري كارآمد و سريع هاي سرمي بهاگرچه آناليز آنزيم. (2008

مشخص ماهيان است، براي رديابي  هاياندامها بر اثر آالينده در رديابي

عالوه بر سنجش سرم،  مشخص، هاياندامها بر اختصاصي اثرات آالينده

نظر در بافت نيز ضروري به اندامهاي اختصاصي هر آناليز ايزوآنزيم

هاي آنزيمي نشان داد كه دما رسد. در مجموع بررسي شاخصمي

هاي كبد و نهايتاً ترشح و فعاليت تأثيرات زيادي بر عملکرد سلول

كبدي منجر به  گذارد و كاهش دما با تخريب بافتمي هاي كبديآنزيم

شود و از طرف مي ASTو  ALTهاي عملکرد كبد نظير كاهش آنزيم

غشاء باعث كاهش  عملکرد در و اختالل ذپذيري غشاءديگر با تخريب نفو

ALK شودمي (Di Giulio  وHinton ،2008). نتايج تحقيق  اساس اين بر

و عضدي  (1391) حاضر همانند تحقيقات مشابه كبيريان و همکاران

هاي كبدي در اثر تغيير شرايط ، تاثيرپذيري آنزيم(1393) و همکاران

در ماهيان استخواني، افزايش سطح  كند.ميماهيان را تاييد  محيطي بر

عنوان شاخصي در پاسخ به استرس در نظر گلوكز و كورتيزول سرم به

كلي افزايش سطح گلوكز پالسما طور. به(Gad ،2007) شودگرفته مي

هاي آور ايجاد شود. محرکهاي استرسدر اثر محرک توانددر ماهي مي

دماي آب يا تغيير جيره و غيره ايجاد تواند در اثر تغيير آور مياسترس

گونه بيان كرد كه ميزان گلوكز به فعاليت توان اينچنين ميشود. هم

كبد اندام مصرف  عوامل ناشناخته ارتباط دارد. اي، استرس و سايرتغذيه

رو شود، از اينكننده، توليدكننده و ذخيره كننده گلوكز محسوب مي

مقدار گلوكز خون گذاشته و گلوكز  تري تأثير را درآسيب كبدي بيش

هاي مخربي كبدي در نظر گرفته تواند نشانگر مناسبي براي آاليندهمي

داري گلوكز اضافي خون . نگه(2003و همکاران،  Van der Oost) شود

هاي انسولين گيرنده و انسولين زيرا است، ناكافي استخواني ماهيان كبد در

دهد قدرت ذخيره گلوكز را كاهش ميدر كبد ماهيان بسيار كم بوده و 

(Di Giulio  وHinton ،2008). اميني هاي پيشين )حافظچون يافتههم

و كورتيزول  زهاي گلوكنيز شاخص حاضر تحقيق در (،1382 ،و همکاران

 نشان داد.   داريشرايط محيطي متفاوت تغييرات معني خوبي درسرم به

برداري براي دوره نمونه هرحال شرايط محيطي متفاوتي در طولبه

كفال ماهي طاليي در درياي خزر و خليج گرگان در تمامي دوره 

برداري يکسان نبوده و مجموعه اين عوامل نقش زيادي را در نمونه

نمايد. عواملي چون شناسي اين ماهي ايفا ميتغييرات معيارهاي خون

ج گرگان هاي وارده به خليتغييرات دما، شوري آب، عمق آب و آلودگي

 هاي درياي خزر مجموعاً و مقادير آن و ديگر شرايط موجود در آب نوع و

صورت كمپلکسي از شرايط موجود، بر فيزيولوژي و هماتولوژي اين به

كه ماهي تحت استرس است نياز به باشد. هنگاميماهي تاثير گذار مي

يابد عنوان منبع انرژي كاهش ميانرژي افزايش يافته و پروتئين نيز به

(Di Giulio  وHinton ،2008) .دليل تواند بهكاهش پروتئين كل مي
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شکستن پروتئين به واحدهاي اسيد آمينه تحت استرس باشد. كاهش 

در كبد يا استفاده  پروتئين دليل سركوب متابوليسمتواند بهپروتئين مي

ها براي كاهش استرس هاي جديد يا آنزيماز پروتئين در ساخت سلول

هاي بيوشيميايي نشان دادند كه تحت تأثير باشد. در مجموع شاخص

اي هستند و استرس ناشي فصل و محل زيست داراي تغييرات گسترده

كلي طوربه گردد.اي ميمنجر تغييرات گستردهها و دما از آلودگي

هاي مختلف گونه در ماهيان خوني هستند كه فاكتورهاي معتقد محققين

 براي هر بنابراين بايد محيطي دارند، ارتباط زيادي با شرايطو  متفاوت

گونه ماهي در شرايط اقليمي هر منطقه مقادير طبيعي اين فاكتورها 

گذارد خوني تاثير مي ماهي روي فاكتورهاي باشد. اكولوژي وجود داشته

 خون پارامترهاي مطالعه در مهم نکته (.1378 همکاران، و )سعيدي

داري طور معنيشناسي بهاست كه پارامترهاي خونشناسي ماهي اين 

اي از فاكتورهاي محيطي و بيولوژيك قرار دارند. تحت تاثير مجموعه

لذا ضرورت دارد كه تفسير نتايج حاصل از مطالعه پارامترهاي خوني، 

 شناسي آگاهي داشت.از اثر فاكتورهاي مذكور بر پارامترهاي خون

( در زمستان ليترگرم/دسي 53/26±81/0ترين مقدار هموگلوبين )بيش

پاييز خليج مشاهده  در (ليترگرم/دسي 36/7±25/0) مقدار تريندريا و كم

ماهي متفاوت  گونه به ها بستهو تعداد اريتروسيت هموگلوبين غلظت شد.

تغيير دما و اكسيژن  فصلي نيز باشد. مخصوصاً تواندتفاوت مي اين. است

هاي برخي از محققين نيز اشباع بر پارامترهاي خوني موثر است. يافته

دهد در خون ماهي در معرض استرس، اغلب ميزان غلظت نشان مي

 دهدافزايش نشان مي هماتوكريت قرمز و سطح هايو گلبول هموگلوبين

(Evans، 2009). ونخ هايشاخص متفاوت وجود مقادير به توجه با 

زماني( تحقيق -ماهي كفال در شرايط مختلف محيطي )مکاني شناسي

توان نتيجه گرفت كه هاي خوني ميحاضر و روند يکسان همه شاخص

تواند بر تمام هاي مختلف رشد و فصول مختلف ميتغيير در سايت

هاي شناسي تاثيرگذار باشد كه اين امر مشابه يافتههاي خونشاخص

 و همکاران Van der Oost، (2005) و همکاران Bakerپيشين نظير 

هاي باشد. در مجموع بررسي شاخصمي Evans(2009) و  (2003)

داد كه شرايط محيطي تأثيرات زيادي  و ايمنولوژيك نشان هماتولوژيك

ها تفاوت و اكثر اين شاخص گذاشته خوني هايبر عملکرد و مقدار سلول

 هايشاخص هرچند دادند نشان مختلف تيمارهاي در داريمعني

تر، دليل عدم همساني روند تغييرات و همبستگي كمبه هماتولوژيك

چنين بررسي هاي ايمني داشتند. همتري نسبت به شاخصكارايي كم

فصل پاييز  ها درداد كه ميزان تمامي شاخص هاي آنزيمي نشانشاخص

كه حاكي  اشترا د ميزان ترينخليج پايين ميزان و زمستان دريا باالترين

دهنده تاثير برداري بوده است. نشانتر فصل بر محل نمونهاز تاثير بيش

دما بر فعاليت آنزيمي كبد بوده و با كاهش دما اين فعاليت كاهش 

شناسي و هاي بيوشيمايي سرم، خونيابد. بررسي نتايج شاخصمي

ها روند يکساني نداشته و از شناسي نشان داد كه اين شاخصايمني

كنند و هر شاخص در شرايط محيطي خصوصيت واحد تبعيت نمي يك

 دهند.و فصول مختلف پاسخ هاي متفاوتي نشان مي
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Abstract 
Golden gray mullet, Liza aurata is one of the most valuable and sensitive species in the 

Caspian Sea. Given the possibility of catching Caspian bony fish only in the second six months 

of each year, the present study was conducted from autumn to winter 2015 in the Caspian Sea 

and Gorgan Bay to investigate the effect of season and habitat on hematological and biochemical 

analysis of golden mullet fish serum. 30 golden mullet fish that were caught in both seasons 

randomly from the Caspian Sea and Gorgan Bay with a blade net were studied. The blood study 

was divided into two sections: blood serum studies (liver enzymes, cortisol, glucose and protein) 

and hematological indices (blood and differential cells). The results of enzymatic indices showed 

that all indices had the highest amount in the autumn seasons and the lowest in the winter, 

indicating a greater influence of the season on sampling location. The results of hematological, 

immunological and biochemical indices showed that these indices did not follow the same trend 

and did not adhere to a single characteristic and each index showed different responses under 

different environmental conditions and seasons. Overall, the results of this study confirm that the 

blood and serum parameters of mullet fish in different environmental and time conditions have 

different responses and among these parameters, the enzymatic parameters showed significant 

trend and could be suitable biomarkers.  
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