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بررسي برخي پارامترهای سرمي مولدین ماهي بني در اوزان مختلف
مژگان خدادادی ،1مهسا انصاری ،*2رحیم پیغان ،3غالمحسین محمدی ،4مهدی رئیسی5
 -1دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات اهواز
 -3دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -4مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
 -5دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
* مسئول مکاتبات mjkhodadadi@gmail.com

چکيده
مطالعه حاضر با هدف مشخص کردن سطح برخی فاکتورهای سرمی ماهیان مولد بمنظور دستیابی به اطالعات جدید
در زمینه تغییرات فیزیولوژیک ناشی از تولید مثل و تاثیر فعالیتهای تولید مثلی بر شاخص های سرمی انجام پذیرفت.
در این مطالعه مجموعا  42عدد ماهی شامل  24عدد مولد ماده و  11عدد نر که بطور تصادفی انتخاب شده بود
مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه های خون از ماهیان مولد مرکز تکثیر و پرورش دشت آزادگان و در فاصله کوتاهی
پیش از عملیات تخم گیری و پس از بیهوشی با عصاره گل میخک اخذ شد .پس از جدا کردن سرم ،جهت اندازه
گیری فاکتورهای سرمی به آزمایشگاه ارسال گردید .بررسی آزمایشگاهی نشان داد که میانگین کلی میزان کلسترول،
گلوکز ،کورتیزول ،سدیم ،پتاسیم ،ازت اوره خون ،ایمنوگلوبولین  Mدر  42ماهی مذکور به ترتیب،240/00±33/00
 32/1±40/32 ،1/43±0/33 ،2/50±%31 ،131/01±0/10 ،5/00±/13 ،40/11±12/24 ،10/15±50/14میلی گرم
در دسی لیتر بود .رابطه سطح فاکتورهای سرمی با جنس و همچنین با تغییر شاخص های بیومتری ماهی نیز مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان دهنده اختالف معنی دار میزان ایمنوگلبولین  Mدر دو جنس نر و ماده
است (  .) P<0/05ولی سایر پارامترها اختالف معنی داری در دو جنس نر و ماده ندارند(  . P<0/05در مورد
فاکتورهای پتاسیم ،پروتئین تام و ایمنوگلبولین  Mنیز اختالف معنی داری در ماهیان با اوزان و طول مختلف
مشاهده می شود (.)P<0/05

واژگان کلیدی :بنی ،فاکتورهای سرمی ،ایران.
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مقدمه
میزان پارامترهای سرمی خون یکی از شاخص های منحصر به فرد هر گونه ماهی است که آن را از سایر گونه ها
متمایز می نماید ،اگرچه شاخص های خونی نه تنها به عنوان خصوصیت گونه ای مطرح هستند بلکه در بررسی
سالمت ماهی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند .پارامترهای سرمی ماهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله
بیماری های عفونی( ،)Bruno, 1986; Myner, 1993; Robert and Griffith, 1981عوامل محیطی
(لرکی و همکاران; De Smet and Blust, 2001; De Pedro et al., 2005; Cicik, 2005; 1313 ،
; ،)Hrubec et al., 1997; Kubilay and Ulukoy, 2002گونه ماهی(پیغان و همکاران131311 ،؛ خواجه و
همکاران1313 ،؛ خیام1313 ،؛ قزاگزلو1300 ،؛ ;)Mensinger et al., 2005; Robert and Griffith, 1981
و تولید مثل ( )Erdouan et al., 2002قرار می گیرند .اندازه گیری الکترولیتها و پروتئینهای سرمی می تواند
نشان دهنده وضعیت ماهی مولد از نظر تعادل اسمزی باشد همچنین سنجش میزان ایمنوگلبولین  Mروشن کننده
وضعیت ایمنی همورال و سیستم دفاعی ماهی خواهد بود .در این میان آثار تغییرات تولید مثلی در ماهیان در
بسیار ی موارد بشکل بروز برخی تغییرات رفتاری در آزاد ماهیان ،تغییرات بدنی در گونه های مختلف از جمله
بسیاری از آزاد ماهیان و کپور ماهیان و همچنین حساسیت بدن به بیماریها و کاهش توان دفاعی بدن که با ظهور
آلودگی با عوامل ساپروفیت مخصوصا قارچی و بخصوص در مزارع پرورش و تکثیر قزل آال همراه است دیده می
شود (ِ .)De Pedro et al., 2005از آنجا که چنین تغییراتی طبیعتا ناشی از تغییرات درونی و فیزیولوژیک بدن
می باشند لذا بررسی فاکتورهای سرمی می تواند نقش مهمی در شناخت و تالش در به حداقل رساندن این آشفتگی
موقت فیزیولوژی بدن باشد .چنین تغییراتی با شدت و ضعف در هر دو جنس نر و ماده دیده می شود اگرچه اساسا
بدلیل تفاوتهای هورمونی و نقش متفاوت تولید مثلی میزان فاکتورهای سرمی در دو جنس متفاوت است
( .)Erdouan et al., 2002با توجه به این که ماهی بنی ( ) Barbus sharpeyiیک گونه بومی بوده بعالوه
دارای ارزش زیادی از لحاظ اقتصادی و پرورشی در منطقه استان خوزستان می باشد و مخصوصا اینکه تکثیر و
پرورش آن در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،اطالع از وضعیت فاکتور های سرمی در زمان تولید مثل و
تغییرات آن نسبت به مقادیر طبیعی می تواند گامی مهم در جهت اطالع از وضعیت فیزیولوژیک ماهی در زمان تخم
ریزی و کمک به افزایش بهره وری ماهیان مذکور می باشد .بررسی حاضر با هدف تعیین برخی فاکتورهای سرمی
در ماهیان مولد بنی در زمان تولید مثل و تغییرات آن در دو جنس نر و ماده در اوزان مختلف صورت پذیرفت.
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مواد و روش کار
نمونه های مورد نظر شامل 24مولد ماده و 11مولد نر به طور تصادفی از ماهیان در حال تکثیر مرکز پرورش ماهی
آزادگان که در مرحله تخم ریزی و اخذ اسپرم قرار داشتند انتخاب شده و پس از بیهوش کردن ماهی با عصاره گل
میخک خونگیری از ناحیه ساقه دمی صورت گرفت ،ضمن اینکه جنسیت ماهیان در حین عملیات لقاح مشخص
گردید همچنین به منظور تعیین سن ماهیان ،نمونه ای فلس از ماهیان تحت بررسی جدا شد .سپس نمونه های اخذ
شده در لوله های آزمایش استریل فاقد ماده ضد انعقاد جمع آوری و به مدت  20دقیقه با دور 3000دور در دقیقه
سانتریفیوژ شده و بخش سرم ی نمونه بالفاصله جهت اندازه گیری پارامتر های مورد نظر استفاده شد (پیغان و
همکاران1313 ،؛ خواجه و همکاران1313 ،؛ قراگزلو .)1300 ،برای اندازه گیری کورتیزول از روش  ELISAبا
استفاده از کیت  Accubindساخت شرکت  Monobindاستفاده شد .به منظور اندازه گیری گلوکز و کلسترول از
دستگاه اتوآناالیزر مدل  Alpha-6و کیت های شرکت  Manاستفاده شد .میزان ازت اوره خون Blood Urea
) Nitrogen (BUNو پروتئین تام سرم به ترتیب با استفاده از کیت های سنجش پارس آزمون و زیست شیمی با
استفاده از دستگاه اتوآناالیزر مدل  Alpha-6سنجیده شد .سنجش م یزان سدیم و پتاسیم نیز به روش فلیم فتومتری
با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر(  )Flame Photometerمدل  Corning 480و اندازه گیری ایمنوگلوبولین M
به روش انتشار ایمنی شعاع ) (Radial Immuno diffusionصورت پذیرفت .نتایج بدست آمده با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
نتایج حاصل از اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی در سرم ماهیان مولد بنی براساس جنس همچنین بدون در نظرر
گرفتن جنسیت در جدول ( )1و مقایسه نتایج مربوطه براساس وزن ماهیان در جدول ( )2آمده است.
نتایج مندرج در جدول ( )1نشان می دهد بین میزان ایمنوگلوبولین Mدر دو جنس نر و ماده تفاوت معنری داری در
سطح  P<0.05وجود دارد به نحوی که سطح باالتری از ایمنوگلوبولین  Mدر سرم جنس مراده مراهی بنری وجرود
دارد .اگرچه میزان کلسترول ،گلوکز ،کورتیزول و سدیم سرم در جنس نر بیشتر است ولی تفاوت معنی داری بین دو
جنس مشاهده نمی شود.
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جدول  :1میانگین پارامتر های اندازه گیری شده در کل نمونه های ماهی بنی بر حسب جنس های مختلف
کل نمونه ها ()42
پارامتر

_

نر ()11
_

حدود اطمینان

X± SEM

کلسترول ( میلی گرم بر دسی لیتر)

گلوکز ( میلی گرم بر دسی لیتر)

10/15±50/14

کورتیزول ( میلی گرم بر دسی لیتر)

-221/02

_

حدود اطمینان

X± SEM
()%15

240/00±33/00

ماده ()24
حدود اطمینان

X± SEM
()%15

253/02±12/32

p-

214/1-211/54

value

()%15
231/13±43/32

250/31-22/35

0/310

233/12
-110/12

123/05±51/41

153/5-11/3

111/00±42/11

121/51-14/1

0/335

110/11
40/11±12/24

44/55-30/20

42/22±3/30

43/02-40/02

31/13±10/13

44/3-25/53

0/554

5/00±0/13

5/34-4/1

5/03±1/13

5/55-4/51

5/11±0/03

5/35-4/14

0/011

سدیم ()meq/l

131/01±0/10

-133/04

131/13±0/11

143/45-133/1

131/54±0/10

143/43-135/41

0/302

پروتئین تام (گرم بر دسی لیتر)

141/44

پتاسیم ()meq/l

2/50±0/31

2/05-2/31

2/52±0/43

2/53-2/51

2/30-0/12

2/11-2/21

0/035

ازت اوره خون ( میلی گرم بر دسی لیتر)

1/43±0/33

1/20-2/12

1/31-0/01

1/03-1/03

1/52±0/55

1/03-1/31

0/510

ایمنوگلوبولین  ( Mمیلی گرم بر دسی لیتر)

32/1±40/32

00/11-41/42

42/00±11/21

50/44-33/53

01/41±53/51

101/01-55/04

0/003

نتررایج حاصررل از مقایسرره فرراکتور هررای بررسرری شررده در سرره گررروه وزنرری مولرردین بررسرری شررده نشرران
می دهد که میزان پتاسیم در محدوده وزنی  500-1000گرم نسبت به ماهیان دو گروه وزنری دیگرر اخرتالف معنری
داری نشان می دهد ،همچنین ایمنوگلوبولین  Mدر ماهیان با وزن بیش از یک کیلوگرم به بیش از دو برابر میرزان آن
در ماهیان کوچکتر رسیده است به طوری کره اخرتالف آن برا دو گرروه دیگرر معنری دار اسرت ) .(P<0.05سرایر
شاخص ها روند یکسانی را با کاهش یا افزایش وزن نشان نمی دهند ،برخی در اوزان پایین و برخی در اوزان بیشتر
افزایش یافته اند.
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جدول  :2مقایسه میانگین پارامتر های اندازه گیری شده در نمونه ماهیان بنی بر اساس گروههای وزنی
> 1000گرم
 500-1000گرم
< 500گرم
( 0عدد)

پارامتر

_

( 23عدد)
_

حدود اطمینان

X± SEM

_

حدود اطمینان

X± SEM
()%15

( 12عدد)

p-value

حدود اطمینان

X± SEM
()%15

()%15

کلسترول ( میلی گرم بر دسی لیتر)

223/31±13/23

200/33-103/05

232/31±45/35

213/24-242/12

240/1±51/11

201/11-215/32

0/232

گلوکز ( میلی گرم بر دسی لیتر)

105/14±51/10

134/02-00/33

134/01±52/13

151/31-110/15

101/30±33/15

111/45-13/15

0/351

کورتیزول ( میلی گرم بر دسی لیتر)

42/03±13/13

341/11-35/33

20/11±11/33

43/4-32/34

44/25±12/0

45/03-40/43

0/342

پروتئین تام (گرم بر دسی لیتر)

4/30±1/21

5/24-13/13

5/44±0/53

5/30-5/21

5/00±0/14

5/5-4/5

0/035

سدیم (میلی اکی واالن بر لیتر)

131/03±0/55

142/15-134/30

140/11±0/50

144/23-130/52

133/10±1/41

141/35-130/15

0/213

پتاسیم (میلی اکی واالن بر لیتر)

2/12±0/41

3/00-2/50

2/24±0/33

230-211

2/14±1/00

3/41-2/2

0/010

ازت اوره خون ( میلی گرم بر دسی لیتر)

1/5±0/15

1/15-1/05

1/30±0/33

1/34-1/1

1/53 ±0/43

1/11-1/31

0/041

31/00±14/15

43/14-30

35/33±45/32

1/51-44/12

10/10±34/42

130/04-50/13

0/021

ایمنوگلوبولین ( Mگرم بر دسی لیتر)

مقادیر فاکتور های سرمی براساس طول کل مولدین تحت بررسی نیز مقایسه شدند که ایمنوگلوبولین  Mدر ماهیران
با طول بیشتر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و اختالف آماری معنی داری برا دو گرروه دیگرر نشران مری دهرد
(.)P<0.05

بحث و نتيجه گيری
هر چند استفاده از تکنیکهای بیوشیمی بالینی در تشخیص بیماریها در ماهیران چنردان مترداول نیسرت ولری بدسرت
آوردن مقادیر آن در مراحل مختلف زیستی عالوه بر اینکه مری توانرد وضرعیت کلری فیزیولوژیرک مراهی را در آن
شرایط نشان دهد ،چنانچه به عنوان مقداری پایه گزارش شده باشد می تواند در تشرخیص بیماریهرا و ناهنجاریهرای
مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد .تا کنون تنها یک مطالعه بر روی فاکتورهای سرمی ماهی بنری توسرط خواجره و
همکاران ( )1313صورت گرفته است (خواجه و همکاران )1313 ،ولی مطالعه ای مشابه در مورد مولدین ماهی بنری
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تا کنون انجام نشده است لذا بررسی حاضر بمنظور گزارش مقادیر برخی فاکتورهای سرمی در مولدین این ماهی برا
صید ماهیان از مرک ز تکثیر و پرورش ماهیان دشت آزادگان صورت پذیرفت ،عالوه بر آن گزارش مقادیر کرورتیزول،
سدیم ،پتاسیم و ایمنوگلبولین  Mدر این ماهی برای نخستین بار صرورت مری گیررد .صررف نظرر از اینکره مطالعره
مشابهی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر بایستی به این نکته توجه داشت کره مجموعره پارامترهرای سررمی
تحت تاثیر عوامل مختلف فیزیولوژیک و محیطی است که از جمله این عوامل فیزیولوژیک می توان بره تولیرد مثرل
ماهیان اشاره کرد ( .)Erdouan, 2002در این میان توجه به هر عامرل تراثیر گرذار و اسرترس زا در تفسریر نترایج
بدست آمده بسیار موثر خواهد بود.
خواجه و همکراران ( )1313برخری فاکتورهرای سررمی شرامل گلروکز ،ازت اوره خرون ،اسرید اوریرک ،کرراتینین،
کلسترول ،تری گلیسرید ،پروتئین تام و آلبومین را در  121عدد ماهی بنی غیر مولد شامل  30مراهی نرر و  31مراهی
ماده مورد بررسی و به مقایسه آن در دو جنس نر و ماده پرداختند ،ایشان مقادیر بدست آمده را بعنروان مقرادیر پایره
سرمی برای فاکتورهای فوق گزارش نمودند (خواجه و همکاران .)1313 ،میزان گلوکز گزارش شده در بررسی فروق
 34/4میلی گرم در دسی لیتر بوده که در این بررسی در مولدین به میانگین  121میلی گرم در دسی لیتر رسیده اسرت
که این امر می تواند مربوط به فعالیتهای تولید مثلی و نیاز به انرژی ماهی و متعاقب آن آزاد شدن گلیکوژن کبدی بره
خون باشد اگرچه نقش استرس زای تولید مثل را نیز نباید از نظر دور داشت بطوریکه برا افرزایش کرورتیزول میرزان
گلوکز خون نیز سریعا افزایش می یابد .میانگین کلسترول سرمی اندازه گیری شده در ماهی بنی در بررسی خواجه و
همکاران برابر با  243/3و در مطالعه حاضر  240میلی گرم در دسی لیتر می باشد و این میزان در جرنس نرر و مراده
بترتیب  245/1و  243/1بوده و در مطالعه حاضر  253/0و  231/1گزارش مری شرود کره ایرن میرزان در جرنس نرر
افزایش و در مولدین ماده کاهش نشان می دهد .کاهش میزان کلسترول به کمتر از حرد میرانگین در جرنس مراده برا
مطالعه اردوگان و همکاران ( )Erdouan et al., 20021همخوانی دارد ،ایشان برا بررسری سرطوح هورمرون هرای
استروئیدی جنسی ،کلسترول و تری گلیسیرید در فصل تخم ریزی در  Capoeta capoeta umblaنشان داد که
در زمان تولید مثل میزان این هورمون ها به حداکثر رسیده ولی سطح کلسترول کاهش می یابد و پس از اتمام فصرل
تخم ریزی به سطح طبیعی باز می گردد .دلیل این مسئله می تواند مصرف کلسترول در ساخت تخمک ها باشرد کره
طبیعتا پس از تولید مثل به سطح طبیعی باز می گردد ( .)Erdouan et al., 20021ازت اوره خون در ماهیان مولرد
بنی نسبت به مقدار گزارش شده در مطالعه خواجه کاهش چشمگیری را در مولدین در زمان تولیرد مثرل نشران مری
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دهد بنحوی که میزان گزارش شده در این مطالعه  1/43میلی گرم در دسی لیتر بروده ولری میرزان گرزارش شرده در
مورد ماهیان غیر مولد  5/1در میانگین کلی ماهیان بوده است .اختالف ازت اوره خون در هرر دو جرنس نرر و مراده
بچشم می خورد بطوریکه در مولدین نر و ماده این میزان بترتیب برابر با 1/31و  1/52می باشد ولی در غیر مولردین
برابر با 3و  5/0میلی گرم در دسی لیتر بوده است که کاهش چشمگیری را نشان می دهد .ضمن اینکره مقایسره ایرن
میزان چه در مورد مولدین و چه غیر مولدین در دو جنس نر و ماده اخرتالف معنری داری نشران نمری دهرد .دلیرل
کاهش ازت اوره خون احتماال در عدم تغذیه ماهیان مولد در دوره تولید مثلی و مدتی پریش از آن اسرت کره باعر
کاهش سطح ازت اوره خون می گردد.
مقایسه فاکتورها در مطالعه حاضر در مورد دو جنس نر و ماده وجود سطح باالتری از ایمنوگلبولین  Mرا در جرنس
ماده مولدین نشان می دهد ( 01در مقابل  42میلی گرم در دسی لیتر) این مقادیر که اخرتالف معنری داری را نیرز در
سطح  p<0.05نشان می دهند ،نشان دهنده سطح باالتر ایمنی در جنس ماده می باشد .بطرور مشرخص نمری تروان
دلیل قاطعی مبنی بر دخالت جنسیت ماهی بر میزان تولید ایمنوگلوبولین  Mارائه نمود ولی باید توجه داشت عوامرل
مختلفی از جمله استرس های محیطی و شرایط نگهداری ماهیان بر سطح ایمنوگلوبولین ها اثر گذار هسرتند ولری از
آنجا که ایمنوگلوبولین  Mتنها ایمنوگلوبولین شناخته شده در اغلرب گونره هرای ماهیران اسرت و نقرش مهمری در
ساختار دفاعی بدن ماهی دارد لذا اطالع ازسطح سرمی آن بمنظور بررسی توان دفاع ایمنی همرورال مراهی مولرد در
سنین و اوزان مختلف اهمیت باالئی دارد .میانگین میزان ایمنوگلوبولین  Mدر کل نمونه ها نیز برابرر برا  32/1میلری
گرم در دسی لیتر بوده است .سایر فاکتورهای مورد بررسی اخرتالف معنری داری در دو جرنس نرر و مراده ندارنرد.
مقایسه مقادیر فوق در سه محدوده وزنی شامل ماهیان کمتر از  500گرم ،ماهیان  500-1000گررم و ماهیران برا وزن
بیش از  1000گرم ن شان داد که اختالف معنی داری در میزان پتاسیم و همچنرین ایمنوگلبرولین  Mسررم ماهیران برا
اوزان فوق وجود دارد ) . (P<0.05میزان  Ig Mدر ماهیان باالی  1000گرم افزایش قابرل تروجهی برابرر برا 10/1
میلی گرم در دسی لیتر یافته بود و این میزان در ماهیان با وزن کمتر از  500گرم و  500-1000گرم بترتیب برابرر برا
 31/0و  35/3میلی گرم در دسی لیتر بود .وضعیت مشابهی در مقایسه میزان شاخصهای مرذکور در ماهیران برا طرول
استاندارد مختلف مشاهده شد بطوریکه میزان پتاسیم و  Ig Mسرم اختالف معنی داری در ماهیان با طول اسرتاندارد
مختلف نشان می دهند بطوریکه ماهیان با طول بیشتر  Ig Mبیشتری دارند) .(P<0.05افرزایش  Ig Mبرا افرزایش
طول کل ماهیان نیز دیده می شود و اختالف معنی داری بین ماهیان با طولهای مختلف دیده مری شرود ولری سرایر
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فاکتورها اختالف معنی داری نشان نمی دهند ،بطرورکلی ماهیران بزرگترر برا وزن و طرول بیشرتر سرطح براالتری از
ایمنوگلبولین  Mرا در سرم دارند و این افزایش در جنس ماده بیشتر مشاهده می شود .علری رغرم ایرن افرزایش در
میزان ایمنوگلبولین بعنوان شاخص ایمنی همورال در ماهیان مولد ،افزایش یا کاهش آن در مطالعات مختلفی گزارش
شده است ( .)Mensinger et al., 2005; Myner, 1993توجه به سرطح ایمنوگلوبرولین  Mدر سررم ماهیران
مولد با وزن یا انداره مختلف نشان دهنده سطح باالتر ایمنوگلوبرولین  Mدر ماهیران برا جثره بزرگترر و وزن براالتر
است .طبیعی است که این مسئله توان بیشتر ماهی در مقابله با عوامل بیماری به دنبال خواهد داشت اگرچه توجه بره
وضع یت ایمنی سلولی و سلول های دفاعی بدن از لحاظ تعداد و قدرت مقابله با عوامل بیگانره را نیرز بایرد در نظرر
داشت ،بعالوه اینکه افزایش سطح پروتئین کل سرم همزمان با افرزایش وزن مولردین از یکطررف و از طررف دیگرر
باالتر بردن سطح پتاسیم سرم نشان دهنده توان بیشتر مولدین بزرگتر در نگهداری یون ها و پروتئین ها و نهایتا تروان
بیشتر در برقراری تعادل اسمزی و دستیابی به یک وضعیت پایدار بدنی مری باشرد .در هرر صرورت نترایج بررسری
حاضر جدای از ارائه مقادیر سرمی ماهیان در دوره تولید مثلی و در زمان تخم گیری و مقایسه آن برا دوره پرورشری
نشان می دهد که مقادیر فوق در ماهیان مولد با اندازه جثه و وزن رابطه دارد متفاوت است که خود برر تروان بردنی،
بازماندگی و همچنین بر توان تولید مثلی ماهی علی الخصوص در مولدین با وزن کمتر از  500گرم اثر مسرتقیم دارد
و این امر می تواند در انتخاب مولدین بهتر نقش بسزایی داشته باشرد .مطالعرات دیگرر در مرورد ماهیران نیرز نترایج
مختلفی بدنبال داشته است که حاکی از تفاوتهای گونه ای در سطح فاکتورهای سرمی ماهیان است که گراهی چنرین
تفاوتهائی در ماهیان شبیه به یکدیگر و حتی از یک جنس نیز مشاهد می شود ،از جمله چنین مواردی مری تروان بره
نتایج بدست آمده از اندازه گیری الکترولیتهرا و فاکتورهرای سررمی غیرر الکترولیتری در مراهی شریربت ( Barbus
 )grypusاشاره کرد(خواجه و همکاران 1310؛ مصباح و همکاران .)1310 ،مصباح و همکاران ( )1310در بررسری
ای به اندازه گیری مقادیر برخی از پارامتر های غیر الکترولیتی سرم خون ماهی شیربت پرداختند که از آن جمله مری
توان به گلوکز ،کلسترول ،ازت اوره خون اشاره کرد ،مقادیر گزارش شده بررای فاکتورهرای فروق بترتیرب برابرر برا
 345/03±1/51 ،11/44±3/12و  1/43 ±0/2میلی گرم در دسی لیتر گزارش شده است که با مقادیر همین پارامترهرا
در گونه بنی بسیار متفاوت است .چ نین تفاوتهائی عالوه بر تفاوتهای گونه ای در ماهیان به مرحله زیستی و تغییرات
فیزیولوژیک وسیع ماهی ناشی از فرایندهای تولید مثلی نیز مربوط است ،اگرچه نقرش عوامرل محیطری ،فاکتورهرای

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره سوم/پاییز 88

04

کمی و کیفی آب و شرایط نگهداری ماهی را نیز نباید از نظر دور داشت ،بدیهی است توجه به چنین نکراتی کمرک
شایانی در تفسیر نتایج حاصل می نماید.
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