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کمان و آالی رنگینهای قرمز بچه ماهیان آمیخته تریپلویید، قزلمورفولوژی گلبول

 ماهی آزاد دریای خزر

 

 1حیرت فاطمهز پیکانز ،1ساالرز درافشانز ،1ز ااری ثاراهلل
ز ،ز ایران15148- 1111،طبیع ،ز دانشگاهز صنعت ز اصفهانمنابعز دانشکدهشیالت،ز گروه1

 چکیده

های قرمز دربچه ماهیان آمیخته تریپلویید در مقایسه با گری بر مورفولوژی گلبولآمیخته بررسی اثرهدف از این مطالعه، 

آمیخته  انمقایسه برخی ناهنجاری های گلبولی در بچه ماهیکمان و ماهی آزاد دریای خزر( و همچنین آالی رنگینوالدین )قزل

درجه  82منظور القای تریپلوییدی از شوک حرارتی در دمای   بهخزر بود. دریای تریپلویید، قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد 

دقیقه پس از لقاح به مدت ده دقیقه انجام شد. نتایج حاصل از سنجش گلبول های  01گراد و زمان آغاز شوک دهی  یسانت

هسته افزایش محور کوچک و بزرگ  والدین، محور بزرگ سلول،که در آمیخته تریپلویید در مقایسه با قرمز خون نشان داد 

های شاهد کاهش  های قرمز آمیخته تریپلویید در مقایسه با گروه داری را داشته است. اما محور کوچک سلول گلبول معنی

ای شاهد نشان داد ه داری را نشان داد. نتایج حاصل از مقایسه حجم سلول و هسته در آمیخته تریپلویید نسبت به گروه معنی

داری را داشته است  های شاهد افزایش معنی در آمیخته تریپلویید در مقایسه با گروههسته  و مساحتهسته  که حجم سلول ،

(P<0.05)داری را نشان نداد های شاهد تفاوت معنی . اما مساحت سلول در آمیخته در مقایسه با گروه (P>0.05 محور بزرگ .)

های قرمز خون در آمیخته تریپلویید در  گلبول .ش یافتهسته و یا سلول در مقایسه با عرض متناظر آن به نسبت بیشتری افزای

، وجود شده هایی با هسته تقسیم ور سلولهای بیشتری را نشان دادند که عمدتاً شامل حض های شاهد، ناهنجاری مقایسه به گروه

. مرگ سلولی، تخریب غشای باشد های قرمز نابالغ در جریان خون می های قرمز بدون هسته و فراوانی باالتر از انواع گلبول گلبول

عنوان  های قرمز نابالغ ، به های خونی و یا رهاسازی پیش از موعد گلبول های قرمز بزرگ در حین عبور از مویرگ سلولی گلبول

 و در نتیجه بروز این ناهنجاری های خونی نتایج حاصل نشان داد که آمیخته گری باعث باشد. ها می علت اصلی این ناهنجاری

 شود. دیپلوییدکاهش کارایی زیستی در آمیخته تریپلویید در مقایسه با گروهای  منجر به

 آمیخته تریپلویید، ناهنجاری های گلبولی، ماهی آزاد خزر، قزل آالی رنگین کمان، دیپلویید :کلیدی کلمات

 

                                                            
 : ز نویسندهز مسئولز ز sdorafshan@cc.iut.ac.ir  ز

mailto:%20sdorafshan@cc.iut.ac.ir
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 مقدمه
مطالعهز ژنتیکز ماه ز درز اوایلز قرنز بیستم،ز پسز ااز شناختز 

ز ژنتیکز  ز اصول ز و ز کم  ز درکز صفات ز بهز و ز اما ز گردید، آغاا

ویژهز ماه ز وز ز دلیلز فقدانز شناختز کاف ز ااز ژنتیکز آبزیانز به

ز  ز یالقه ز درز ز اندرکارانز دستیدم ز ژنتیک  ز مطالعات به

ز صنایعز ز یآبز ز بودن ز جوان ز و ز محدودیت ز همچنین پروری،

ز  ز و ز ز یآبزشیالت  ز امان، ز آن ز در مطالعاتز ز یمالًپروری

رز انجامز نگرفتز وز دز 1681چشمگیریز درز اینز امینهز تاز دههز 

یز اصل ز درامینهز ژنتیکز ماه ز درز مقیاسز هاز تالشحقیقتز 

ز نظیرز  ز تجاری ز ماهیان ز انواع ز بهگزین  ز درامینه تجاری

ز 1منظورز بهبودز ضریبز تبدیلز غذای ز کمانز بهز ینرنگیز آالز قزل

ز به ز درآمد. ز اجرا ز به ز رشد ز قوانینز ز و ز و ز اصول ز درک ز با تدریج

ز  ز توسعه ز نیز ز بهز یآبزژنتیکز و ز صنایعز ز پروری ز اا ز یک  ینوان

ز کاربردز مهمز ا ز نوینز هاز روشیرز بخشز کشاورای، یز مدرنز و

ز اینز خصوصز  ز در ز یافت. ز آبزیانز توسعه یز جدیدز هاز روشدر

ز دستز یستا ز نظیر ز القایز ز فناوری ز و ز کرومواوم  کاری

درامینهز تولیدز آبزیانز ز مؤثرینوانز یک ز ااز یواملز ز پلوییدیز به

ز  ز دهه ز اواخر ز ز 1611پرورش ز در ز اوایلز دهه طورز ز بهز 1661و

ز تواندز م طورکل ز ز کاربردز قرارز گرفت.ز بهیرشز وز موردپذکاملز 

ز  ز اوایلز دهه ز اا ز تحقیقاتز ژنتیک ز درامینهز 1611گفتز که ،

ز اینز ز یآبز ز امرواه ز و ز نمود ز آغاا ز را ز خود ز مداوم پروریز توسعه

ز به ز ز تحقیقات ز در ز چشمگیر ز و ز گسترده یز هاز جنبهصورت

ساایز است.ز ز یتجارپروریز درز حالز آامایشز وز ز یآبزمختلفز 

ز  ز این ز اا ز مختلف  ز آمیختهز ز یرفناوانواع ز بهگزین ، ز مانند: ها

گری،ز تغییرز جنسیت،ز اصالحز نژادز وز القایز پلوییدیز درز حالز 

گیرندز )درافشانز ز  محاضرز مقیاسز تجاریز مورداستفادهز قرارز 

یک ز ااز ابزارهایز مهمز کهز همسوز باز پیشرفتز صنعتز ز (.1114

ز است،ز  ز یافته ز صنعــت ز این ز در ز ایادی ز کاربرد ز پروری آبزی

ز شناس  ز خون ز خصوصیات ز استز ز مطالعه ز پرورش  ماهیان

(Dorafshan et al., 2008 ز باز توجهز بهز افزایشز آلودگ ز .)

آبز هایز طبیع ز کهز ماه ز درز آنز پرورشز دادهز م ز شودز وز 

ز آنز  ز در ز که ز محیـــــط  ز با ز آبزی ز تنگاتنگز موجود ارتباط

ز تغییراتز  ز که ز رسد ز م  ز نظر ز به ز )آب( ز کند ز م  اندگ 

ز خ ز پارامترهای ز روی ز فراوان  ز تاثیر ز آب ونز فیزیکوشیمیای 

                                                            
1 Feed Conversion Ratio 

ز خونز  ز ترکیبات ز در ز سریع ز تغییرات ز بایث ز و ز داشته ماه 

 (Qiang et al., 2013; Olufayo 2009)ماه ز م ز گردد

ز اطالیاتز  ز هایز خون ز بررس ز هایز پارامتر ز سوی ز دیگر ز اا .

مناسب ز درز تشخیصز وز شناسای ز بیماریز هایز آبزیز فراهمز 

ز مناسبز  ز و ز روش ز موثر ز واقعز خونز شناس ، ز در ز و م ز کند

ز کیفی ز بر ز نظارت ز وز جهت ز سالمت ز سطح ز ایست، ز محیط ت

 .Qiang et al) شرایطز فیزیولوژیکز موجودز آبزیز م ز باشدز 

2013; Olufayo 2009; Svobodova 2005; Kori-

Siakpere & Ubogu 2008).  درز مطالعاتز خونز شناس ز

بسیارز حیات ز استز کهز نمونهز خونز مناسب ز تهیهز گردد.ز کهز 

وانز برز نشانز دهندهز حقیق ز شرایطز موجودز آبزیز باشدز تاز بت

ز صورتز اساسز داده ز به ز را ز نتایج ز آن، ز اا ز دستز آمده هایز به

ز کرد ز تفسیر ز بافتز صحیح ز جمله ز اا ز کهز خون ز است های 

ز بهز سببز القایز پلوییدیز نشانز میدهد.ز ز تغییرات وسیع ز را

ز شرایطز ز این ز آبزیز با ز تطابقز بهتر ز بهز منظور تغییراتز یمدتاً

ز م ز جدید ز پدید ز بیرون  ز یا ز درون  ز تاکنونز محیط ز . آید

ز شاخصز اتمطالع ز تغییر ز بروا ز امینه ز در هایز ایادی

ز در ز کرومواوم ز ز خونشناس  ز شده ز دستکاری ز آبزیان انواع

ز انواع تریپلوییدز درز مقایسهز باز انواعز دیپلوییدز منتشرز ز خصوصاً

توانز بهز افزایشز ابعادز گلبول ،ز کهز ااز آنز جملهز م ز شدهز است

ز گلبولز کاهش ز ماهیانز تعداد ز در ز هماتوکریت ز و ز قرمز های

ز آا ز خزر)تریپلویید ز دریای (ز Salmo trutta caspiusاد

ابعادز آنز وز درز ز وکاهشز تعدادز گلبولز قرمزز بهز همراهز افزایش

ز قزل ز در ز هماتوکریت ز تغییر ز یدم کمانز رنگینز -آالینتیجه

(Oncorhynchus mykis( ز ز کرد ز اشاره )Dorafshan et 

al. 2008; Clark et al. 2011 ز درز ز که ز تحقیق  ز در .)

ز معمول ز بینز ماه ز هامور ز آمیخته  Epinephelus) ز ماده

coiodes ز ز منقوطز و( ز نر  Epinephelus)ز هامور

lanceolatus ز ز انده( ز و ز رشد ز میزان ز گرفت، ز درز ز انجام مان 

ز معن آمیخته ز شکل ز به ز تریپلویید ز ااز ز های ز بیشتر داری

هایز دیپلوییدز بودز وز همچنینز ااز لحاظز موفولوژیک ز آمیخته

ز اندااهز  ز روش ز سه ز به ز پلوییدی ز صحت ز بودند. ز متفاوت باهم

ز وز  ز کاریوتایپ ز قرمز، ز گلبول ز سلول ز و ز هسته ز ابعاد گیری

ز ) ز شد ز گیری ز اندااه ز .(Hung et al. 2016فلوسایتومتری
ز افزایشز ناهنجاری ز تغییرات، ز این ز بر ز دریالوه ز گلبول  ز های
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آاادماهیانز ز انواعز آبزیانز دستکاریز شدهز کرومواوم ز خصوصاً

ز مورد ز دیپلویید ز انواع ز با ز مقایسه ز در ز قرارز ز تریپلویید توجه

ز استگرف ز ناهنجاریBenfey 1999) ته ز شاملز ها(. ز یمدتاً

ز هستهز  ز بدون ز قرمز ز های ز گلبول ز فراوان  افزایش

(Anucleated Cell ز تقسیمز ز حال ز در ز هسته ز با )

(Segmented nuclei ز ز هسته( ز طبیع  ز غیر ز موقعیت

(Dislocated nucleus ز درونز ز ها ز هسته ز ریز ز وجود ز و )

یاز ز (ز یاز سلولز درز حالز تقسیمMicronucleusسیتوپالسمز )

ز ) ز شکل ز م ز Pinched Cell or Amitosisدمبل  )

 .Wlasow et al. 2004; Dorafshan et alباشد)

(.ز برواز اینز ناهنجاریز هاز م ز تواندز درز نهایتز منجرز بهز 2008

ز تحتز  ز خصوصا ز بقا ز یا ز رشد ز منظور ز به ز آبزی کاهشز کارای 

ز تراکمز  ز درجهز حرارتز باالز یا شرایطز نامسایدز پرورش ز نظیر

ز شود)  Antwi-Baffour et al. 2013; Benfeyایاد

ز تاز 1999 ز ها، ز ناهنجاری ز نوع ز اهمیتز این ز این ز رخم ز یل  .)

کنونز گزارش ز درز خصوصز برواز یاز افزایشز آنهاز درز اثرز القایز 

تریپلوییدیز درز آمیختهز هاز منتشرز نشدهز است.ز ااز اهدافز اینز 

ز هایز  ز ناهنجاری ز انواع ز افزایش ز احتمال ز بررس  مطالعه

ز آمی ز در ز خون  ز های ز سلول ز در ز درز گلبول  ز تریپلویید خته

ز انواعز دیپلوییدز )قزلز آالیز رنگینز کمانز وز ماه ز  مقایسهز با

آاادز دریایز خزر(ز بهز ینوانز مهمز ترینز گونهز هایز آاادماهیانز 

ز درز کشورز م ز باشد.

 مواد و روش ها

 مکان آزمایش

ز دانشگاهز  ز شیالت ز گروه ز تحقیقات  ز مرکز ز در ز تحقیق این

ماهیانز انجامز گرفت.ز ز 1168صنعت ز اصفهانز درز خردادز ماهز 

ز ئیدز )قزلز آالیز رنگینز کمانز وز ماه ز آاادز دریایز خزر(لوپدی

تااهز لقاحز ز یهاز ااز دستهز واحدیز ااز تخمآمیختهز تریپلوئیدز وز 

ز تولید ز از تریپلوئیدز .اندز شدهز انتخابز وز یافته ز طریق تباسز حاا

تااهز لقاحز یافتهز بودهز کهز ز یهاز دومینز گویچهز قطب ز ذرز تخم

ز ااز شکز حرارت ز  ز استفاده بهز مدتز ز گرادز  تدرجهز سانز 81با

ز درز 11 ز صحتز ز 11دقیقه ز شد. ز القا ز لقاح، ز اا ز پس دقیقه

ز تریپلوئیپلو بهز دوز روشز سنجشز ابعادز ز ی(ئیددیز )دیکلوز یا

یدز وز ئماهیانز دیپلو.ز بررس ز گردیدز گلبول ز وز فلوسایتوز متری

ز ابعادئتریپلو ز به ز مخزن ز دو ز در ز تراکمز ز 7/1×4/1×4/1ز ید با

ز  ز های ز تراف ز در ز یکسان ز در ز ساکالیفرنیای  ز تکثیرز داخل لن

ز صنعت ز اصفهانز  ز شیالتز دانشگاه ز بهز گروه نگهداریز شدند.

ز  ز ماه ز قزلز 11ترتیبز اا ز آاادز آالیز رنگینز کمانز قطعه ز و

ز خزر ز آمیختهز دریای ز بهز تریپلوییدز و ز ااز ز که ز تصادف  طور

ز تراف ز ز یدشدهصها ز دم ز خونبودند، ز ساقه ز روشز قطع -به

ز گیریز انجامز شد.ز 

ی های قرمز حاصل از بررس سنجش ابعاد گلبول

ز گسترش خونی 

ز روشز  ز با ز تولیدشده ز ماهیان ز در ز پلوییدی ز میزان سنجش

ز پذیرفتز  ز انجام ز قرمز ز گلبول ز سلول ز و ز هسته سنجشز ابعاد

(Benfey & Sutterlin, 1984ز به ز اندااهز ( گیریز ز منظور

ز گلبول ز گسترشابعاد ز تهیه ز قرمز، ز الزام ز های ز خون  های

است.ز بدینز منظورز ابتداز ساقهز دم ز ماه ز قطعز گردیدز وز یکز 

وسیلهز المز دیگریز ز رهز خونز برز رویز المز چکاندهز شدز وز بهقط

هواز خشکز گردید.ز ز درز معرضبرز رویز المز گستراندهز شدز وز 

ز به ز تثبیتز گردیدز ز سپسز گسترشز ایجادشده ز متانول وسیله

(Strunjak et al. 2003ز گسترش ز (. باز ز شدهز تیتثبهای

یز شدندز زیآمز رنگدقیقهز ز 81درصدز بهز مدتز ز 11گیمسایز 

(Daneshvar et al., 2012ز گسترش.)هاز سپسز باز بزرگ-

های ز کهز اانظرز موردز ارایاب ز قرارز گرفتهز وز گلبول×ز 51نمای ز 

ز وز  ز سیتوپالسم  ز دیواره ز بوده، ز بیضوی ز کامالً ز ظاهری شکل

ز آن ز ز هسته ز گلبولز کامالًها ز با ز و ز همپوشان ز سالم ز دیگر های

ز  ز شدند. ز انتخاب ز ریگز اندااهنداشتند، ز کهز هاز گلبولی ز قرمز ی

ز ) ز بزرگ ز محور ز aشامل ز )( ز کوچک ز محور ز هستهbو ز یاز ( ها

ز بهسلول ز است ز محاسبهز وسیلهز ها، ز شد. ز انجام یز میکرومتر

هایز قرمزز باز استفادهز مساحتز وز حجمز هستهز وز سلولز گلبول

ز (ز صورتز گرفت.Lemoine & Smith 1980ااز روابطز ایرز )

π
S = a × b ×

4
ز 

2

a b 4 π
V = × ×

2 2 3
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a ز محورز بزرگز هستهز وز سلولز=(µm) 

b ز وز سلول=ز محورز کوچکز هستهز(µm) ز

s ز وز سلول=ز مساحتز هستهز(8µm) ز

v ز وز سلول=ز حجمز هستهز(1µm) ز

ز بردارز نمونه ز آمیختهز ز 11ی ز تیمار ز برای ز ماه  ز بچه قطعه

ز  ز و ز ااگروهز 11تریپلویید ز گروه ز هر ز برای ز ماه  هایز ز قطعه

شاهدز )قزلز آالیز رنگینز کمانز وز ماه ز آاادز خزر(ز درز مرحلهز 

ز به ز ماه  ز تصادف ز بچه ز تهیهز ز طور ز اا ز پس ز و ز گردید اجرا

ز حداقلز  ز تعداد ز برایز ز 14گسترشز خون ، ز گلبولز قرمز یدد

ز نمونه ز باز ز موردسنجشز هر ز برداری ز تصویر ز گرفت. قرار

(ز Nikon Germanyاستفادهز ااز میکروسکوپز ز نوریز مدلز )

ز انجامز شد.ز 

 های محتوای و ناهنجاری DNAبررسی محتوای 

DNAهای قرمز جهت تعیین صحت  گلبول در

 (Allen 1983)ز پلوییدی

-هستهز سلولز DNAمنظورز مقایسهز مقدارز ز درز ز اینز روشز به

ز گلبول ز گروههای ز ماهیان ز خون ز قرمز ز وز ز های ز دیپلویید های

ز توسطز )ز تریپلوییدز آامایش ز توصیف ز باز Allen 1983شده )

ز کم ز تغییراتز بهز شرحز ایرز مورداستفادهز قرارز گرفت.

ز ااز خونز - ز استفاده ز بیهوش ز با ز ماهیانز پسز اا گیریز اا

هاز طعز ساقهز دم ز آغشتهز بهز هپارینز صورتز گرفتز وز نمونهق

ز پژوهشکدهز  ز فلوسایتومتری ز بخش ز به ز یخ ز مجاورت در

ز فناوریز رویانز اصفهانز منتقلز شد.ز ایست

ااز ز Lµ811مقادیرز اندک ز ااز خونز هپارینهز بهز همراهز ز -

ز 5/7لیترز آبز مقطرز میل ز 841تریسز درز ز g58/8بافرز تریس)

-7pH=ز به ز پسز ( ز و ز شد ز داده ز مرتبهز ز خوب ز شستشو ز هر اا

ز (ز گردید.rpm8411دقیقه،ز ز 11شو،ز سانتریفیوژز )وشست

ااآنجامز سانتریفیوژز نهای ،ز سوپرناتانتز جداساایز ز پسز -

ز خوب ز حلز شد.ز ااز بافرز تریسز بهز Lµ111شدهز وز رسوبز درز 

ز RNAase،ز آنزیمز RNAهایز منظورز تخریبز رشتهز بهز -

ز میزانز  ز g184/1)ز 411ز Lµبه ز تریس(ز ز میل ز 4در ز بافر لیتر

ز ز هاضاف ز حدود ز مدت ز به ز و ز ز 11شده ز در درجهز ز 17دقیقه

ز گرادز نگهداریز شد.ز سانت 

 و (pHز =ز 5/7شستهز ) PBS اا لیترمیل  8 با سپسز -

سانتریفیوژز شد.ز سپسز ز rpm 511دور در دقیقه 4 مدت به

 مایعز روی ز دورز ریختهز شد.

ز گلبول لیز بافر کامل، خون بهز - ز ) هایکننده ز 8قرمز

 و شد (ز اضافهAbD Serotec Erythrolyseمترز میل 

 دقیقه 11 مدت به را حاصل مخلوط ادهز شد. هم خوب ز به

 در دقیقه 4 مدت به ااآنز پس و داشتهز نگه دمایز اتاق در

ریختهز  دور روی  مایع سپس. شد سانتریفیوژ rpm511دور

ز  شد.

ز 11درز ز 1111/1ااز یدیدز پروپیدیومز )ز Lµ411سپسز ز -

خوب ز ز شدهز وز بهز لیترز بافرز تریس(ز بهز محلولز فوقز اضافهز میل 

ز مخلوطز شد.ز 

 Becton Dickinsonآنالیزز باز استفادهز ااز دستگاهز )ز -

USA ز )BDFACSCalibur ز درز ز ز آرگون ز اشعه ز تابش با

ز اجراز گردید.ز nm884وز فیلترز ز nm511موجز ز طول

 Cellافزارز )هایز فلورسانسز باز استفادهز ااز نرمسیگنالز -

quest proز به ز هیستوگرامز (. ز صفحهز ز صورت ز روی ز بر های 

ز کارز شد.آش

 تحلیل آماری

ز داده ز بودن ز نرمال ز کلموگرافز ابتدا ز آامون ز اا ز استفاده ز با ز -ها

ز بررس  ز یکاسمیرنوف ز واریانس ز آنالیز ز سپس ز و طرفهز ز شده

ANOVA ز سطحز معن ز ز آامونز دانکنز در ز ز و ز درصدز 4دار %

 Excelافزارهایز ز هاز باز استفادهز ااز نرمز اجراز شد.ز کلیهز بررس 

ز  اجراز شد.ز SPSS 22وز ز 2013 

 بحث نتایج و

درز ز DNAهایز محتویز ز وز ناهنجاریز DNAبررس ز محتویز 

درز ز DNAمنظورز مقایسهز محتویز ز هایز قرمزز خونز بهز گلبول

ز گروه ز با ز آمیخته ز دستگاهز ز ماهیان ز توسط ز والدین  های

فلوسایتوز متریز صورتز گرفتهز استز کهز نتایجز حاصلز ااز آنز 

های ز گزارشز شدهز است.ز شمارهز کانالز ز صورتز هیستوگرامز به

ز ج ز در ز شده ز )گزارش ز نشان1دول ز ز ( ز مقدار ز DNAدهنده

ز هسته ز با ز نور ز برخورد ز اا هایز قرمزز ز هایز گلبولز گزارشز شده

ز فلوسایتومتریز  ز توسطز دستگاه ز گزارشز آن ز و ز ماهیان خون
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ز کانالز ز م  باشد.تحلیلز اطالیاتز درز خصوصز مقایسهز شماره

هیستوگرامز حاصلز ااز دستگاهز فلوسایتومتریز نشانز دادز کهز 

میختهز تریپلوییدز درز مقایسهز باز توجهز بهز شمارهز کانالز تیمارز آ

ز رنگین ز آالی ز )قزل ز تیمارهای ز خزر(ز ز با ز آااد ز ماه  ز و کمان

ز م  ز بیشتری ز کانال ز شماره ز )شکلز دارای ز نتایجز 1باشد .)

هایز قرمزز خونز درز تیمارهایز آامایش ز حاصلز آنالیزز گلبول

ز این ز به ز توجه ز با ز داد، ز نشاننشان ز نمودار ز مساحتز ایر -که

د،ز یرضز هیستوگرامز باشهایز خون ز م دهندهز تعدادز سلول

ز گلبول ز آنالیز ز اا ز آمیختهز حاصل ز تیمار ز در ز خون  های

ز گروه باشد،ز هایز والدین ز بیشترز م تریپلوییدز درز مقایسهز با

ز سلول ز بیشتر ز تعداد ز آن ز دلیل ز درز که ز نابالغ ز و ز ناهنجار های

ز باگروه ز مقایسه ز در ز تریپلویید ز م آمیخته ز والدین باشدز های

درز ز DNAمحتوایز ز کهز منجرز بهز افزایشز فراوان ز گستردگ 

ز شود.اطرافز میانگینز م 

های قرمز خون بچه ماهیان: الف( آزاد خزر )دیپلویید(  ب( قزل آالی های حاصل از آنالیز گلبول. هیستوگرام1شکل

 کمان )دیپلویید(  ج( آمیخته تریپلویید رنگین

 

 کمان و ماهی آزاد خزریید، قزل آالی رنگینهای قرمز در بچه ماهیان آمیخته تریپلو. مقایسه شماره کانال گلبول1جدول

 ماهی آزاد خزر کمانقزل آالی رنگین آمیخته تریپلویید

 ماهی موردبررسی           

 ویژگی

 شماره کانال 44 82 95
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های قرمز  با توجه به شماره کانال حاصل از آنالیز گلبول

باشد و در  ( می95خون، شماره کانال آمیخته تریپلویید )

مقایسه با تیمارهای دیپلویید به دلیل احتباس گویچه 

کروموزومی   3nیها کروموزومی( و تولید سلول nقطبی )

در  DNAباشد که منجر به افزایش مقدار  بیشتر می

گردد. ماهیان آزاد خزر و قزل  های تریپلویید می سلول

رغم اختالفات کامالً واضح در تعداد  کمان علی آالی رنگین

سلولی به هم نزدیک  DNAها، ازنظر مقدار  کروموزوم

آالی سلولی برای قزل DNAکه مقدار  طوری باشند، به می

و برای ماهی  pg/cell  8/9برابر( n8 = 01کمان ) رنگین

 گزارش شده است pg/cell  0حدود( n8 = 21آزاد خزر )

(. در این خصوص باید عنوان کرد که 0829)درافشان 

سلولی  DNAها بیانگر مقدار  همواره تعداد کروموزوم

کروموزوم،  04که اسب با دارا بودن  طوری باشد. به نمی

 40% کمتر از انسان با 01سلولی تا حدود  DNAمقدار 

دهد. همچنین اختالفات جزئی کروموزوم را نشان می

های مختلف و یا حتی افراد  سلولی جمعیت DNAمقدار 

 مختلف یک جمعیت گزارش شده است که ازجمله

ها، نوع  گیری ترین عوامل مؤثر آن، اختالف در اندازه مهم

های مورد استفاده، پلی مورفیسم کروموزومی و نیز  دستگاه

های جنسی )خصوصاً در بین پرندگان(  وجود کروموزوم

( در 0سلولی باتوجه به جدول ) DNAباشد. مقدار  می

 کمان و برابر قزل آالی رنگین 9/0تیمار آمیخته تریپلویید 

های ماهیان  باشد. سلول برابر ماهی آزاد خزر می 8/0

بیشتر، ابعاد  DNA تریپلویید به دلیل دارا بودن مقدار

های دیپلویید دارند، اگرچه این  تری نسبت به سلول بزرگ

تفاوت اندازه بسته به نوع بافت یا حتی سن ماهی ممکن 

است، متغیر باشد، اما عموماً به حدی خواهد بود که 

وان شاخصی برای شناسایی ماهیان تریپلویید مورد عن به

 DNAاستفاده و استناد قرار گیرد. اختالفات جزئی مقدار 

تواند به  کمان و آزاد خزر( می در ماهیان )قزل آالی رنگین

های  ای باشد. همچنین ناهنجاری دلیل اختالفات گونه

های قرمز ) سلول بدون هسته، اختالط دو سلول  گلبول

و گزارش کانال  DNAتواند در مقدار  افتاده( میهم   روی

های  رغم این، بررسی توسط دستگاه تأثیرگذار باشد، علی

حاضر نشان داد که روش فلوسایتومتری با دقت و سرعت 

باالتری قادر به تشخیص انواع ماهیان تریپلویید در مقایسه 

باشد، اما کاربرد آن به دلیل نیاز  با ماهیان دیپلویید می

ها در  یزات پیشرفته و محدودیت دسترسی به آنتجه

باشد. ولی در کل  های خاص با دشواری همراه می مکان

روش فلوسایتومتری برای تعیین پلوییدی نسبت به بررسی 

های  باشد. هیستوگرام تری می ابعاد گلبولی روش مطمئن

های قرمز خون در آمیخته تریپلویید  حاصل از آنالیز گلبول

تری در مقایسه با تیمارهای دیپلویید  رگدارای عرض بز

باشد. نتایج  می DNAدهنده میزان بیشتر  دارد، نشان

( مشابه 0829حاصل از این آزمایش با نتایج )درافشان 

باشد. همچنین برای اولین بار در ایران  سنجش  می

با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری  DNAمستقیم مقدار 

های مختلف ماهیان توسط  هبرای سنجش پلوییدی در گرو

عنوان روشی مطمئن  ( گزارش شده و به0829)درافشان 

پروری برای القای تریپلوییدی  قیمت درزمینه آبزی اما گران

 شود. و حتی تتراپلوییدی پیشنهاد شده می

-حاصل از مقایسه ابعاد گلبولی در بچه ماهی قزل نتایج

زاد خزر کمان، آمیخته تریپلویید و ماهی آ آالی رنگین

نشان داد که القای تریپلوییدی در آمیخته منجر به افزایش 

جز محور تمامی ابعاد گلبولی به( در P<0.05)دار  معنی

های شاهد )قزل آالی  کوچک سلول، در مقایسه با گروه

(. نتایج 8و 8کمان و ماهی آزاد خزر( گردید )جدول  رنگین

حاصل از مقایسه ابعاد گلبولی نشان داد که در آمیخته 

های شاهد، محور بزرگ سلول  تریپلویید در مقایسه با گروه

داری  و همچنین محور کوچک و بزرگ هسته افزایش معنی

(. اما محور کوچک سلول 8را داشته است )جدول

های قرمزخون آمیخته تریپلویید در مقایسه با  گلبول

داری را نشان داد. نتایج  هش معنیهای شاهد کا گروه

حاصل از مقایسه حجم سلول و هسته در آمیخته 

های شاهد نشان داد که حجم  تریپلویید نسبت به گروه

های  سلول و هسته در آمیخته تریپلویید در مقایسه با گروه

داری را داشته است  شاهد )والدین( افزایش معنی

(P<0.05 که در )(0شکل )ص شده طور واضح مشخ به

است. همچنین مساحت هسته در تیمار آمیخته تریپلویید 
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داری را نشان داد اما مساحت سلول در  افزایش معنی

های شاهد تفاوت  آمیخته تریپلویید در مقایسه با گروه

(. محور بزرگ هسته و یا 8داری را نشان نداد )جدول معنی

سلول در مقایسه با عرض متناظر آن به نسبت بیشتری 

های قرمز  ش یافت، این امر منجر به کشیدگی گلبولافزای

 های شاهد گردید در آمیخته تریپلویید در مقایسه با گروه

های قرمز خون در آمیخته تریپلویید در  (. گلبول0)شکل

های بیشتری را نشان  های شاهد، ناهنجاری مقایسه به گروه

هایی با هسته  دادند که عمدتاً شامل حضور سلول

های  شدگی سیتوپالسم، وجود گلبول تقسیم شده، تقسیم

های قرمز  قرمز بدون هسته و فراوانی باالتر از انواع گلبول

 (.0باشد )شکل نابالغ در جریان خون می

 

 

کمان، آمیخته تریپلویید و ماهی آزاد خزر حاصل از بررسی  آالی رنگینقزل ماهیهای قرمز در بچه  . ابعاد گلبول2جدول 

 های خونی گسترش

 هسته ابعاد سلول و                

 تیمار

 

محور بزرگ سلول 

(µm) 

محور کوچک سلول 

(µm) 

محور بزرگ هسته 

(µm) 

محور کوچک هسته 

(µm) 

4/04 ±85/0 کمان  آالی رنگینقزل b 82/0± 0/5 a 80/0± 89/9 b 28/1± 88/8 a 

44/00 ±88/8 آمیخته تریپلویید a 12/8± 19/2 b 82/0± 9/0 a 24/1± 88/8 a 

08/04 ±90/0 ماهی آزاد خزر b 88/0± 94/5 a 00/0± 08/9 b 14/0± 14/8 a 

 (P>0.05دار بین تیمارها است ) تفاوت معنی عدم بیانگر در هر ستون، وجود حداقل یک حرف مشابه،

 

لویید و کمان، آمیخته تریپ آالی رنگینهای قرمز در بچه ماهی قزل . مقایسه حجم و مساحت سلول و هسته گلبول3جدول 

 های خونی بررسی گسترش ازماهی آزاد خزر دیپلویید حاصل 

مساحت سلول و             

 هسته

 تیمار

 

 مساحت سلول 

(µm2) 

 حجم سلول 

 (µm3) 

 مساحت هسته

 (µm2) 

 حجم هسته

 (µm3) 

20/018 ±44/02 کمان  آالی رنگینقزل a 90/059± 90/524 b 0/9± 02/08 b 40/80± 04/44 b 

14/014±12/09 یپلوییدآمیخته تر a 81/841± 58/0085 a 44/0± 48/00 a 85/89± 02/40 a 

14/010 ±94/00 ماهی آزاد خزر a 82/005± 40/554 b 15/2± 94/08 b 40/88± 94/91 b 

(P>0.05)ز دارز بینز تیمارهاز استز تفاوتز معن  یدم بیانگر درز هرز ستون،ز وجودز حداقلز یکز حرفز مشابه،
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طور  آمیخته تریپلویید به های قرمز خون در ماهیان گلبول

های  های قرمز درگروه ای نسبت به گلبولمالحظه قابل

کمان و ماهی آزاد خزر( وسیع و  شاهد )قزل آالی رنگین

تر بودند. افزایش ابعاد گلبولی در اثر القای پلوییدی،  حجیم

باشد و عموماً به دلیل افزایش میزان  حالتی مرسوم می

هد. افزایش مساحت و محتوی وراثتی هسته رخ می د

حجم گلبولی در اثر تریپلوییدی امری محتمل به نظر 

رسد، اما افزایش نامتقارن این مقادیر، افزایش بیشتر  می

حجم در مقایسه با سطح و نیز افزایش حجم سلول در 

مقایسه با حجم هسته، ممکن است منجر به بروز 

ا ه هایی در قابلیت انتقال اکسیژن توسط گلبول محدودیت

طورکلی ظرفیت هوازی آبزی شود. همچنین کاهش  و یا به

تواند منجر به بروز  نسبت سطح به حجم سلولی می

اختالالطی در تبادالت یونی و یا جذب مواد مغذی توسط 

 Cal et al. 2005; Dorafshanها شود که با نتایج ) سلول

et al. 2008باشد.  ( مشابه می 

 کمان ج( آمیخته تریپلوییداهیان: الف( آزاد خزر ب( قزل آالی رنگین. گسترش خونی در بچه م2شکل 

افزایش محور بزرگ هسته و سلول و عالمت      افزایش محور  تریپلویید  عالمت           عالمت        گلبول قرمز فاقد هسته درآمیخته 

 .X400کوچک هسته و سلول، بزرگنمایی 

 

قرمز در تیمار آمیخته های  ریختی گلبول های ناهنجاری

طور  های شاهد)والدین( به تریپلویید در مقایسه با گروه

. مرگ سلولی، تخریب (8)شکل ای بیشتر بودمالحظه قابل

های قرمز بزرگ در حین عبور از  غشای سلولی گلبول

های  های خونی و یا رهاسازی پیش از موعد گلبول مویرگ

جهت قرمز نابالغ و همچنین القای شوک دمایی 

عنوان علت اصلی این  ها، به تریپلوییدی کردن آمیخته

(. به نظر Svobodova et al. 1988باشد) ها می ناهنجاری

رسد که ماهیان در هنگام تنش با افزایش نیاز اکسیژنی  می

ها امکان  شناسی آن های خون شوند اما ویژگی مواجه می

جبور به ها م کند. بنابراین آن تأمین این نیاز را فراهم نمی

شوند،  های قرمز نابالغ در جریان خون می رهاسازی گلبول

های قرمز، قابلیت انتقال  تا با افزایش نسبی تعداد گلبول

(. این Graham et al. 1985اکسیژن را بهبود بخشند )

های قرمز  مالحظه نسبت گلبول عمر منجر به افزایش قابل

لی در اثر شود. افزایش ناهنجاری گلبو ناهنجار در خون می

های مختلف ماهیان  تریپلوییدی، پیش از این نیز در گونه

نظیر آزاد دریای خزر، آزاد ماهی اطلس و قزل آالی نهری 
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 8101در سال  Maxime and Labbe گزارش شده است.

اثر تغییرات فشار اسمزی اسمزی بر لیز شدن گلبول های 

قرمز خون ماهیان قزل آالی رنگین کمان دیپلویید و 

ریپلویید را باهم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند ت

میزان مقاومت گلبولی و حفظ ساختار سلولی به دلیل 

اختالف در ساختار اولیه و متفاوت بودن نسبت سطح به 

حجم گلبولی در ماهیان تریپلویید بیشتر از ماهیان 

طی  0851دیپلویید بود. یعقوبی و همکاران در سال 

تیجه رسیدند که القای شوک حرارتی بر تحقیقی به این ن

کمان باعث افزایش معنی دار ابعاد آالی رنگینروی قزل

هسته و سلول گلبول قزمز در گروه تریپلویید در مقایسه با 

و همکاران  Aktinsو همکاران و  O´ keefe دیپلویید شد.

شناسی ماهیان  های خون اثر تنش بر ویژگی 8111در سال 

ماهی اطلس و قزل آالی نهری بررسی تریپلویید آزاد 

زا حمل  کردند و به این نتیجه رسیدند که اثر عوامل تنش

های قرمز ناهنجار در  کاری، میزان گلبول نقل و یا دست

یابد که با نتایج حاصل از این  جریان خون افزایش می

باشد. به طور کلی می توان بیان داشت  آزمایش مشابه می

در مقایسه با  بچه ماهی آمیخته  رکه القای تریپلوییدی د

دیپلویید )قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد  بچه ماهیان

خزر( می تواند منجر به تغییرات قابل مالحظه ای در 

که دلیل برخی ویژگی های ریختی گلبول های قرمز شود. 

اصلی آن احتماال عدم بیان ژن ها در آمیخته و وجود یک 

میخته در مقایسه با گروه های سری کروموزوم اضافی در آ

دیپلویید )قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد خزر( باشد. 

چنین تغییراتی ممکن است سالمت عمومی، رشد و یا 

 بازماندگی را تحت شرایط پرورشی متاثر سازد.
 

 ترویجیتوصیه 

کمان به دلیل شیوع بیماری با آالی رنگینتولید قزل

های امر نیاز به گونهمشکل مواجه شده است. همین 

های بومی که سازد. استفاده از گونهجایگزین را آشکار می

خوبی قابل تکثیر از بازارپسندی مناسبی برخوردار بوده و به

توان به ها میباشند، در اولویت قرار دارد. از جمله این گونه

اشاره نمود.  Salmo caspiusماهی آزاد دریای خزر 

ورش ماهی آزاد دریای خزر تا اندازه متاسفأنه تولید و پر

بازاری در شرایط پرورشی بنا به دالیلی نظیر رشد نسبتاً 

کند )در مقایسه با قزل آالی رنگین کمان(، بلوغ جنسی 

زود هنگام خصوصاً در جنس نر، دشواری عادت پذیری به 

-غذای دستی چندان با موفقیت همراه نبوده است. آمیخته

دی جهت غلبه بر این نژاصالحهای اگری یکی از روش

گری در صنعت از آمیخته. استفاده مشکالت است

)مثبت( ازجمله:  بروز صفات هتروزی به دلیل پروری آبزی

بهبود سرعت رشد، بهبود کیفیت گوشت، افزایش مقاومت 

، کاهش تولیدمثل محیطیها، تحمل زیست در برابر بیماری

یسه با والدین ماهیان استریل در مقا دناخواسته و تولی

 شود.، توصیه میتحت شرایط خاص محیطی است
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of mixing on the morphology of erytrocyte cells in 

triploid hybrid fish species compared to parents, as well as comparing some of the abnormalities of the 

thrombolytic kidney, Rainbow trout and Caspian salmon. In order to induce the triploid, thermal shock 

at 28 ° C and the time of shock initiation were performed 10 minutes after fertilization for 10 minutes. 

The results of the measurement of erytrocyte cells showed that in the triploid hybrid mixture compared 

to the parent, the large axis of the cell had a significant increase in the small and large axis of the 

nucleus. However, the small axis of the erytrocyte cells of the triploid hybrid showed a significant 

decrease compared to the control groups. The results of comparing the amount of cells and nuclei in 

the triploid hybrid combination compared to the control groups showed that the cell, nucleus and 

nucleus volume in the triploid hybrid increased significantly compared to the control groups         (P 

<0.05). But the area of the cell in the mixture was not significantly different in comparison with the 

control groups (P> 0.05). The major axis of the nucleus or cell increased more relative to its 

corresponding width. erytrocyte cells in the Triploid hybrid showed more abnormalities in comparison 

to the control groups, mainly due to the presence of cells with divided nuclei, the presence of red 

blood cells without nuclei and abundance higher than the type of immature erytrocyte cells in the 

blood stream. Cell death, cell membrane destruction of large erytrocyte cells through the passage of 

blood capillaries or early release of immature erytrocyte cells, is the main cause of these abnormalities. 

The results showed that mixing causes these abnormalities in the blood and thus leads to a decrease in 

the biological efficiency of the triploid hybrid in comparison with the diploid groups. 
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