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-ماده  (Acipenser nudiventris) ماهی خاویاری شیپ شناسیبررسی شاخصهای خون

  ستفاده از پرتو گاماایی شده با از
 

  *غالمرضا شاه حسینی
 

 ایران ـکرج ، علوم و فنون هسته ای  ، پژوهشگاه کشاورزی هسته ای پژوهشکده  *
 

 :چکیده
در هر دستکاری  . است ارزش زیادیزایی دارای نظیر ماده دستکاری کروموزومی  هایدر جهان استفاده از تکنیکماهیان خاویاری با توجه به ارزش 

هدف از    ،بنابرایند.  نباید مورد بررسی قرار گیر  ، این شاخصهاشناسی  به ویژه شاخصهای خون  شاخصهای فیزیولوژیکی  به دلیل اهمیتکروموزومی  

شاخص بررسی  تحقیق  این  خونانجام  شیپ    های  ماهی  در  بود. شده  زاییماده شناسی  مناسب  پس    ،  وزن  به  شیپ  خاویاری  ماهیان  رسیدن  از 

تعداد    آمد.گیری بعمل  نمونه  گروه کنترل )دیپلوئید معمولی(ماهیان  و    ماهیان هیبریدزایی شده،  ماده   از خون ماهیان گروه   ،کیلوگرم(  2/ 212/0±09)

زایی با استفاده از پرتو  که ماده   د. نتایج اثبات نمود گردیدنگیری  اندازه   MCH  و    MCVهماتوکریت، هموگلوبولین،    مقادیر  گلبول سفید و قرمز،

داری روی این  ولی هیبرید کردن تاثیر معنی  نداشته است   MCHو  MCV ،داری روی میزان گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبولینگاما تأثیر معنی

با توجه  شناسی ماهی شیپ نداشته است و  ماده زایی تاثیر منفی روی شاخصهای خون توان جمع بندی کرد که . با توجه به این نتایج میشاخصها دارد

 به عنوان یک ماهی با خصوصیات فیزیولوژیک عادی استفاده کرد.  توان از این نوع ماهیانمی  ،فیزیولوژیکی دارای اهمیت هایبه بررسی این شاخص

 شناسیخون های شاخص، خاویاری شیپماهی گاما، پرتو زایی، ماده  ها:واژهکلید
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Abstract: 
Considering the value of caviar in the world, the use of gynogenesis technique in sturgeon is very important. 

However, in any chromosomal manipulation, hematological indicators should be considered. Therefore, 

the aim of this study was to evaluate the hematological indices in gynogen sturgeon ship fish. After reaching 

the appropriate weight of sturgeon in the aquatic research laboratory complex, blood samples were taken 

from fish of different groups and the number of white and red blood cells, hematocrit, hemoglobin, MCV, 

MCH were measured. The results show that gamma radiation did not have a significant effect on white 

blood cell count, red blood cell count, MCV hemoglobin and MCH. According to these results, it can be 

concluded that gynogenesis did not have a negative effect on the hematological parameters of sturgeon ship 

fish and it can be used as a fish with normal blood physiological characteristics in breeding situation. 
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 مقدمه .  1

 سیر  همواره  ماهیان تاس  صید   مقدار   [.1]  شوند می  محسوب  حوزه  این  ماهیان   گروه   مهمترین  از(  خاویاری)  ماهیانتاس

 طی   ساحلی  کشور  5  ماهیان  این  صید  میزان  بطوریکه  است،  رسیده  خود  حداقل  به  اخیر  سالهای  در  و  داشته  نزولی

  400  حدود   به  1990  سال  در  تن   16300  از  آن  میزان  و   داشته  کاهش   درصد   5/97  از  بیش  2009  لغایت   1990  هایسال

 تولید   میزان  تنها  نه  جدی،  اقدام  انجام  عدم  و  موجود  وضع  تداوم  صورت  در  که  [ .2]  است  رسیده  2009  سال  در  تن

  زنده  فسیل  بعنوان  که  خاویاری  ارزشمند  هایگونه  بلکه  رسید  خواهد  صفر  به  آینده  سال  10  تا  خزر  دریای  از  ایران  خاویار

  خاویار  ماهیان  ذخایر  حفظ  برای  هاروش  موثرترین  و  بهترین  از  یکی  .شد  خواهند  نابود  و  منقرض  نیز  کنندمی  زیست

  آنها   مثلی تولید  ساختارهای  توسعه  و  ارتقاء  در  موثر  فاکتورهای  تمام  شناسایی  و  آنها  مثلیتولید  دستگاه  مطالعه  و  تحقیق

  ع،یصنا  یهابخش  ی در تمام  های پرتوتاب  انواع  شامل  آن  به  وابسته  صنایع  تمام  و  یاهسته  یهایتکنولوژ  [.3]  باشدمی

غ   یدامپزشک  ،یکشاورز ارز  کیبه عنوان    رهیو  به  شوندیم  یابیفرصت  استفاده  ا  نهیکه   شرفتیپ   به  هایاستراتژ  نیاز 

  جهت   همواره  که  باشد یم  هابخش  نیا  از  یکی  زین  انیآبز  پرورش  و  ریتکث  صنعت.  کرد  خواهد   کمک  عیصنا  نیا  روزافزون

  مسیرهایی  از  یکی .[ 4-9]استفاده کرده است    یمختلف  یهایباالتر از تکنولوژ  تیفیک  با   نیهمچن  و  شتریب  محصول  دیتول

  این   از  استفاده   کرد،  استفاده   شده  تولید  آبزیان  کیفیت  و   کمیت  بهبود  جهت(  تابی  پرتو)   ایهسته  تکنولوژی  از  توانمی  که

با      [.13-10]  است  زایی شدهماده  هایجمعیت  تولید  جهت  ژنتیکی   هایدستکاری  و  آبزیان  تکثیر  بحث  در  هاتکنولوژی

های  زایی نوعی دستکاری کروموزومی است و در زمان استفاده از یک دستکاری باید شاخصتوجه به اینکه ایجاد ماده

 خون   های، بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخصمورد ارزیابی قرار گیردشناسی  به ویژه خونفیزیولوژیکی  

زایی شده در شرایط پرورشی و مقایسه با سایر  در ماهیان مادهو گلبول قرمز    نیهموگلوبول  ت،یشامل هماتوکر  یشناس

 های پرورشی بود.  گروه
 
 

 روش کار .  2

  ، 900،  750،  600،  450دزهای    ل تیمارهای مختلف پرتوتابی شده شام  مربوط  ماهی  عدد  3  از  گرسنگی   ساعت   24  از  بعد 

وزن  گری  1050 میانگین  با  هیبرید  و  تریپلوئید    تا  شد  بردارینمونه  تصادفی  کامالً  بصورتکیلوگرم    212/0±09/2، 

  و   MCH  سفید،  گلبول  افتراقی  شمارش  هماتوکریت،  هموگلوبولین،  سفید،   گلبول  گلبول قرمز،شناسی  خون  پارامترهای

MCV   منظور  ینبه ا.  گیرد  قرار  سنجش  مورد  آبزیان  تحقیقات  آزمایشگاهی   مجموعه  در  آزمایشی  واحد   هر  هایماهی 

 خشکبا حوله    کامالً  سپس  و   هوشبیدر چند ثانیه  (  ppm 200به مقدار  )  میخک  گل  پودر  از  استفاده  با   هاماهی  ابتدا

ها همزمان با خونگیری گسترش خونی از کلیه نمونه  شناسیبرای مطالعات خون.  )گرفتن رطوبت از سطح بدن(  شدند

ور دقیقه غوطه  45درصد به مدت    10تهیه شده و پس از خشک شدن در معرض هوا توسط متانول تثبیت و درگیمسای  

رنگ آمدآمیزی  و  گلبولبعمل  افتراقی  شمارش  برای  مرحله  این  در  سفید.  نوتروفیل،   های  مونوسیت،  )لنفوسیت، 

المائوزینوفیل(   شده  از  تهیه  گروههای  کلیه  در  نیز  هموگلوبولین  و  هماتوکریت  میزان  همچنین  گردید.  های  استفاده 

اندازه هموگلوبول  یشناسخون  یهاشاخص   شد.گیری  آزمایشی  بهره )  نیشامل  از  با  هموگلوبول  تیکگیری   نیسنجش 

  شدن   کامل  جهت  الزم   مدت  طی  از  پس  و  مخلوط  درابکین  لیترمیلی  5  با  خون  میکرولیتر20  ، ابتدا    شرکت پارس آزمون

  مقابل   در  نانومتر  540  موج  طول   درها  نمونه  وگلوبینهم  غلظت  با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر  نوری  جذب   واکنش

  سوم  دو  حدود  تا  شد  داده  قرار  ماهی  خون  نمونه  در  مویینه  لوله   ابتدا)  تی(، هماتوکرشد  استاندارد محاسبه  غلظت  و  بالنک

  دستگاه   در  مویینه  هایلوله.  شد  بسته  مویینه  لوله  انتهای  مخصوص،  خمیر  در  لوله  بردن  فرو  با  سپس.  شود  پر  خون  از  لوله

  تا   11000  سرعت  با   دقیقه  5  تا   4  مدت   به   هانمونه  و   بسته  روتور  درب  سپس   و  هشد  داده   قرار  هماتوکریت  سانتریفیوژ

انتها  .  شدند  سانتریفیوژ  دقیقه  در  دور  12000 تعداد  شد  قرائت  مخصوص  کش  خط  روی  نمونه  هر   هماتوکریتدر   ،)

کننده گلبول و محلول رقیق  قرمز  مالنژور  پیپت  از  قرمزگلبول  کردن  رقیق  برای)  دیسف  یهاتعداد گلبول  و  قرمز  یهاگلبول

  المل سپس  .  شد  استفاده  و محلول رقیق کننده گلبول سفید  سفید  مالنژور  پیپت  از  سفیدگلبول  کردن رقیق  برای  و  قرمز



 
 
 
 
 
 

  سوسپانسیون .  داده شد  قرار  المل  و  الم  بین  شده  تهیه  سوسپانسیون  از  کوچکی  قطره  و  داده  قرار  نئوبار  الم  روی  سنگی

 استفاده  دارد،  را  سلولی  انتشار  بهترین  که  وسط  مربع  از  شمارش  برای.  شد   پخش  المل  و   الم  بین  در  موئینه  خاصیت  طبق

های  شاخص  در انتها  (.شد  محاسبهدر هر نمونه  گلبول قرمز و سفید    تعداداختصاصی    هایفرمول  طریق  از  در انتها.  شد

MCV، MCH و MCHC  گیری شدند: های زیر اندازهه از فرمولبا استفاد 

MCV = Ht ×
1000

RBC
 

MCH = Hb ×
10

RBC
 

MCHC =
Hb

Ht
 

 هاداده  آماری تحلیل و . تجزیه1.2

 اسمیرنف  کولموگراف  آزمون  از  استفاده   با  ها داده  بودن  عادی.  بود  استفاده   تصادفی   کامالً   طرح  یک  صورت  به   آزمایش  طرح

 تجزیه  از  ها داده  میانگین  مقایسه  برای.  شدند  تبدیل (  Arc sin)  با   آنالیزها  انجام   از  پیش  درصدی  هایداده .  شد  بررسی

شد   (ONE-WAY-ANOVA)   طرفهیک  واریانس  آزمون  طریق  از  تیمارها  بین  در  بودن  دارمعنی  سطح  و   استفاده 

Ducan  افزار نرم  وسیله  به  آماری  تحلیل  و   تجزیه.  گردید  انجام   درصد  5  احتمال  سطح  در  SPSS 17  ویندوز   محیط  در  

 . شد استفاده  ویندوز محیط  در Excel 2010افزار نرم از نمودارها ترسیم برای و  شد انجام
 

 . نتایج 3

  750های تریپلوئید و  های مختلف آزمایشی ندارد و تنها بین گروهتفاوتی بین گروه   دیگلبول سف  زانیداد که م  نشان  جینتا

اختالف معنی دارد.گری  وجود  آماری  قرمز  دار  گروهمیزان می  کمترین  هیبریددر گروه    گلبول  با  که    دیگرهای  باشد 

  هیبریددر گروه    نیهموگلوبول  و  دراف ندهای مختلداری بین گروهدارد. هماتوکریت تفاوت معنیداری  اختالف آماری معنی

ها در  گروه  ریبا سا  سهیدر مقا  دیبریگروه ه  در   MCV  مقدار     دهد.کمتری را در مقایسه با سایر گروه ها نشان میمیزان  

 .(1د )جدول  دهدار را نشان میقهیبرید کمترین مدر گروه   P .MCH) <05/0(رد داقرار  یسطح باالتر
 کنترل    و (HS) هیبرید ،زایی شدهماده یاری خاو انیماه گروه  در( اریمع انحراف ± نیانگیم) یشناس خون یهاشاخص  عملکرد .1 جدول

 شاهد دیپلوئید  هیبرید  گاینوژن  

WBC 14353±98/22b 14100±110/51a 14291±112/54b 

RBC 964000±2230/21b 800000±2365/04a 979500±3102/12b 

 0/42b 6/42±0/55a 7/3±0/29b±7/74 هموگلوبولین 

 1/53a 17/1±1/02a 17/4±1/29a±16/9 هماتوکریت 

MCV 165/86±15/21a 211/45±21/22b 162/49±18/54a 

MCH 87/91±7/41c 55/025±3/54a 78/63±8/0/b 

 .  دهدیم نشان  را  یشیآزما  تکرار  سه ار یمع انحراف   ± ن یانگی م ریمقاد  دولج

 
 
 

 . بحث 4

ممکن   شیافزا  نیاست که ا  یدر حال  نی. اردیگیمحصول صورت م  شیافزا  یبا هدف اصل  انیدر ماه  یکروموزوم  یدستکار

  به   ان یماه  نکهیا  لیدل  به.  [14]و ... باشد    یولوژیزیف   ، یخونشناس  ، یشناسیمنیا  اتیدر خصوص  یراتییاست همراه با تغ

  ان یآبز  یزندگ  طی مح  عنوان  به  آب  طیمح  یطرف  از  و  باشندیم  یترییابتدا  یمنیا  ستمیس   یدارا  دارانمهره  ریسا  نسبت

-شاخص  سنجش  دارانمهره  از  گروه   نیا  یکروموزوم  یهایدستکار  در  باشندیم  یمناسب  طیمح  زایماریب  عوامل  انتقال  یبرا

 .  [ 15-19] باشد یم چندان دو  یتیاهم یدارا یمنیا یها
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دزها  جینتا که  داد  نشان  حاضر  تول  ی مطالعه  در  استفاده  مورد  ماده    انیماه  دیمختلف  جنس   یشناسنخو  رویتک 

  یی آنجا  از  ی ول  دارد ریتأث  ی شیمختلف آزما   یمارهای( ت MCHCو    MCHحجم گلبول قرمز،    ن،یهموگلوبول  ت، ی)هماتوکر

  ی دهپرتو  دنبال به رات ییتغ نیا که گفت تیقطع  با توانینم  شودیم انجام  یماه نیا یرو  که است مطالعه نیاول نیا که

پژوهش    نیا  جینتا  نی. همچنباشدیم  پرورش  طیشرا  و  طیمح  خاص  طیشرا  لیدل  به  نکهیا  ای   و   است  ییزاماده  جاد یا  و

حجم گلبول قرمز،    ن،یهموگلوبول  ت،یشامل هماتوکر  یخونشناس  یهاشاخص  دیپلوئی از آن است که در گروه تر  یحاک

MCH    وMCHC   نشان دهنده مناسب بودن   نیداشته است که ا  یراتییتغ  یداریها به طور معنگروه  ری نسبت به سا

دارد    یبدست آمده همخوان  جینتا  ریبا سا  نیباشد که ایم  گروه  نیدر ا  یدیپلوئیتر  زیآم   تیو انجام موفق  یشوک حرارت

 .  [18و 19]

  تجربه   دقت،  یول  کرد  استفاده  یخونشناس  یهادر شاخص  رییبدون تغ  یکروموزوم  یروش دستکار  نیاتوان از  یم  نیبنابرا

 ریاخ  یهاسال  در .است  روش  نیا  به  ییزاماده  جادیا  در   موضوع  نیتریاصل  عنوان  به  نظر  مورد  دز  انتخاب  در  یکاف  دانش  و

موجب فلج  نیکشورها به کشور وارد شده است که ا  ریاز سا یواردات یهاهمراه با تخم  انیآبز یهایماریب از یی باال حجم

  چشم   تخم   دیتول  و   ییخودکفا  جهت  در  مناسب  یهاروش  از  استفاده   نیبنابراصنعت شده است.    نیاز ا  یادی شدن بخش ز

 .  باشدیم یضرور یامر کشور  در یبوم  و ماده  جنس تک انی ماه و زده

 

 قدردانی تشکر و  .  6

این وسیله   پرتالش    و   تمامی همکاران گرامیاز  به  ای  پژوهشکده کشاورزیکارمندان  به   هسته  انحاء  از  به نحوی  که 

 تشکر وافر می گردد.  پیشبرد این تحقیق کمک نمودند بویژه جناب آقایان دکتر نبی پور، دکتر نیسی و مهندس مجیدی
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