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چکیده
مولد ماده ماهی نوري بر پارامتر هاي خونی در ي ا هدف بررسی اثر رنگ نور و دوره این مطالعه ب

چهار تیمار، دو تحت تاثیر ماه 6عدد ماهی به مدت 36در مجموع تعداد . انجام گرفتاسترلیاد
3در لوکس؛150با شدت (6L:18D)و(18L:6D)نورييو دو دوره)قرمزوآبی(ر رنگ نو
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)MCHC(غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمزو )MCH(وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز
زرده ، در ابتداي دورهPrevitellogenesisپیش زرده سازي(تولید مثلیطی سه مرحله 

) در انتهاي دورهFinal maturationرسیدگی نهایی ودر اواسط دوره Vitellogenesisسازي
عاملاز تیمار ها در بین یک در هیچ داد که نتایج حاصل از این بررسی نشان . شداندازه گیري 
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ر پارامتر هاي هماتولوژیک نتایج حاکی از آن بود که تاثیر مرحله تولیدمثلی بر تاثیر نور ب. )0.05
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:مقدمه
د دورگه با سایر ماهیان خاویاري گونه اي است که امکان تولیAcipenser ruthenusاسترلیاد 

دست آمده ه همچنین از نظر پرورش گوشتی نیز نتایج بسیار مطلوبی برد، دافیلماهی را به ویژه
، این اهمیت شیالتی باعث استبه این دلیل استرلیاد از این نظر حائز اهمیت شیالتی زیادي . است

هاي جغرافیایی به عرض) هاي عرض باالترهرودخان(افزایش انتقال این ماهی از زیستگاه اصلی خود 
.هاي نوري مختلف شده استمختلف با دوره

نوري، اکسیژن محلول و یا وجود هر گونه آلودگی در يمحیطی همانند دما، دورهعامل هايتغییر 
Person-Le Ruyet(تاثیرگذار باشدخونی هاي عاملتواند بر محیط می et al., 2004;

Orrego et al., هاي در ماهیان معموال به برخی از نوسانگرزیست شناختیریتم هاي .)2005
Rouff and Rensing, 2004)  .(Bollietنوري، دمایی و یا فاز ماه همزمان میشوند et al.,

هایی چون توسعه گنادي پارامترراههاي خونی ممکن است از هاي نوري بر پارامتراثردوره(2001
Valenzuela)نمود داشته باشد et al., 2006a; 2006b)هاي فیزیولوژیکی ماهی به نور ، پاسخ

پژوهشگرانی.نوري مورد استفاده؛ متفاوت استي با توجه به گونه، شدت و رنگ نور و دوره
,.Banan et alچونهم ,.Banan et al؛(2011 ) ( Baniو (2010 et al., ( و (2009

Srivastava et al.,(2010)ژیم هاي نوري بر پارامتر هاي خونی بررسی کردند، اما با تاثیر ر
اثر آن ي نحوهساز و کارهاياطالعات اثر رژیم هاي نوري بر پارامتر هاي فیزیولوژیک و وجود آن 

Valenzuela)کم و مبهم است et al., 2007).
ان سنجش یکی از شاخص هاي مهم و قابل اطمینان در بررسی وضعیت سالمتی و فیزیولوژي ماهی

Fanouraki)پذیردهاي خون آنهاست که از تغذیه، عوامل محیطی و سن اثر میپارامتر et al.,

تمامی بافت ها تحت تأثیر قرار می گیرد و سوخت و سازکاهش اریتروسیت ها در نتیجه .(2007
ر از گلبول قرمز خون یکی دیگ.روند رشد با اختالل مواجه می شودسوخت و سازبه دنبال کاهش 

که به عنوان یک شاخص مهم و رایج استهاي فیزیولوژیک خون و از شاخص هاي استرس عامل
,Houston & Rupert)در تعیین سالمت و بیماري ماهیان مورد استفاده قرار می گیرد 1997) .

است و جاندار همواره سعی داردمیزان هموگلوبین نیز بیانگرعملکرد نقل وانتقال اکسیژن در جاندار 
، هاي قرمزشاخص هاي خونی همچون تعداد گلبول. که تاحد امکان آن را در حد متعادل نگهدارد

میزان هموگلوبین،درصد هماتوکریت و مقدارگلوکز می توانند پاسخ هاي ثانویه جاندار به محرك 
,Vosyliene)هاي بیرونی باشند  هاي محیطی از عاملتغییر فصل با تغییر بسیاري از .(1996

ياز نظر رنگ، شدت و دورهبوم شناختیعاملتغییر دوره نوري همراه است، نور به عنوان یک جمله
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هاي نوري دورهتغییر امروزه ،عالوه بر تغییر خاستگاه ماهیان. گذار استنوري روي زندگی آبزیان اثر
سنتز هورمون ها و مراحل رسیدگی جنسی صورت نظیر براي تغییردر بسیاري از فرآیند ها 

Valenzuela)میگیرد et al., 2006a).ماهی موجودي خونسرد است، بنابراین یی کهاز آنجا
هاي محیطی امري غیر قابل انکار است، بنابراین این عاملهاي خونی به همراه تغییر عاملتغییر 

بر روز بلند و روز کوتاه نوري هايو دورهقرمز و آبیرنگدو همزمانبررسی تاثیربراي پژوهش
.در طی دوره رسیدگی جنسی استپارامتر هاي خونی در ماهیان مولد استرلیاد

هاو روشمواد 
ماه تحت تاثیر تیمار نور هاي رنگی دربخش تکثیر و پرورش انستیتو 6مولدین استرلیاد به مدت 

12در این طرح از . تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاري دکتر دادمان در رشت پرورش داده شدند
با جریان مداوم آب ) سانتیمتر42تانک سانتی متر، ارتفاع آب 110قطر (لیتري 500عدد وان 

نایلون هاي مشکی دو الیه کامال بابراي جلوگیري از تاثیر نور طبیعی تمام وان . استفاده شد
کوتاه ، قرمز روز)18L:6D(بلند قرمز روز[نوريتیمار4ماهیان تحت تاثیر .پوشیده شد

)6L:18D(بلند ، آبی روز)18L:6D(کوتاه، آبی روز)6L:18D([ زمان هاي. تکرارقرار گرفتند3با
شدت نور با استفاده از . صبح باشد6که شروع روشنایی ساعته نور به گونه اي تنظیم شدند 24

TES(دستگاه لوکس متر  – 1366Aرنگ نور با استفاده از المپ . شدلوکس تنظیم 150)،تایوان
مولد با وزن اولیه 36. شدبا طول موج هاي یکسان ایجاد ) وات، شرکت آوا40(م مصرف هاي ک

ماهیان دو هفته . تانک توزیع شدند12بعد از پالك زدن به صورت تصادفی در 8/21±8/538
رسیدگی يبراي تعیین مرحله.نگه داري شدندسازگاريقبل از شروع آزمایش در تانک ها براي 

براي تعیین میزان شاخص قطبیت . استفاده شد)GV(قطبیت هستهجنسی از شاخص 
با سوند کوچک نمونه تخمک گرفته ) مهر، آذر، اسفند ماه(از ماهیان در سه مرحله ) GV(هسته

2شد، سپس با آب شستشو داده شدند و براي سفت شدن به مدت ثابت٪4شد و در فرمالین 
تخمک ها از قسمت راسی با تیغ . جوشانیده شدندروي هیتردقیقه در آب مقطر درون بوته چینی 

مرحله رسیدگی جنسی با توجه به مکان هسته . برش داده شد و بالفاصله با لوپر مشاهده شدند
پیش :مهر ماه(خون گیري از ماهیان در سه مرحله تولیدمثلی (Ronyai, 2009).شدمشخص 

رسیدگی : ، اسفند ماهVitellogenesisزرده سازي: ، آذر ماهPrevitellogenesisزرده سازي
سرنگ دو سی ي خونگیري به وسیله . بدون بیهوشی صورت گرفت)Final maturationنهایی

فاصله به درون تیوپ ها ریخته نمونه خون ها بال. سی هپارینه و از سیاهرگ دمی صورت گرفت
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بخش فیزیولوژي و خون شناسی گیري پارامتر هاي هماتولوژي به آزمایشگاه اندازهبرایو ندشد
. ساعت قبل و بعد از خونگیري غذا دهی نشدند24ماهیان .شیمی انستیتو انتقال یافتزیست 

شب به صورت دستی با پلت 7صبح و 8:30وزن بدن در دو وعده ٪2الی 1ماهیان در طی دوره 
روز یک بارمیزان 15هر . غذا دهی شدند(ALLER AGUA, Denmark)تجاري خشک

pH(متر pHبا دستگاه pH؛ )، آلمانOxi 330i/set(دستگاه اکسیژن متر اکسیژنبا 330i/set

در pHاکسیژن وحدود نوسان دما، . و دماي آب وان ها به صورت روزانه اندازه گیري شد) ، آلمان
.نشان داده شده است) 1(جدول 

ثبت شده در دوره آزمایشpHاکسیژن ومقدار متوسط دما،: 1جدول 
pHاکسیژندما

4/7±5/61/0±1715/0±25/0مهر
7/7±5/610/0±1105/0±15/0آبان
5/7±925/0±6/813/0±42/0آذر
8/7±5/1007/0±9/907/0±17/0دي

7/7±24/92/0±6/724/0±25/0بهمن
5/7±1001/0±4/81/0±2/0اسفند

,Rehulka)براي اندازه گیري هماتوکریت از روش میکرو هماتوکریت  دقیقه با 5به مدت (2000
.استفاده شد7500(RPM)دور 

(JENWAY-6505 UV/Vis)و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترg /dlهموگلوبین با واحد

×  جذب تست [هموگلوبین با فرمول . اندازه گیري شد)، ایرانZiestchem Diagnostic(وکیت 
.(Blaxhall and Daisley,1973)سبه شدمحا]هموگلوبین ضریب ثابت 

براي شمارش گلبول هاي قرمز و شمارش گلبول هاي سفید ازپیپت مالنژور و محلول رنگ آمیزي 
تعداد گلبول هاي قرمز در یک میلی متر مکعب خون محاسبه .استفاده شدرقیق سازيبراي) ریس(

,.Dorafshanet al)شد 2007; Blaxhall andDaisley,1973).
از روابط زیر استفاده MCH, MCV, MCHCهاي خونی شامل اندیسبراي محاسبه

.Klingeret al.,(1996)شد
MCV(Mean Corpuscular Volume(میانگین حجم یک گلبول قرمز*

MCV(fl)مقدار هماتوکریت / mm3تعداد گلبول هاي قرمز بر حسب میلیون در× 10 =(%)

)1-رابطه(
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Mean Corpuscular Hemoglobin               (MCH)ین گلبول قرمزمقدار متوسط هموگلوب*

MCH(pg)مقدار همو گلوبین بر حسب /   mm3تعداد گلبول هاي قرمز بر حسب میلیون در× 10 = g/dl

)2-رابطه(
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)قرمزغلظت وزنی متوسط هموگلوبین گلبول *

MCHC(%) = (%) مقدار همو گلوبین بر حسب ×  100/ g/dlمقدار هماتوکریت
)3-رابطه (

داده هاي آماريتحلیل
براي نرمال بودن و آزمون Kolmogorov-Smirnovابتدا وضعیت داده ها با استفاده از آزمون 

Levensهاي مستقل بر عاملسپس به منظور بررسی اثر . براي همگنی واریانس ها بررسی شد
اثر .شدبررسی (Three-nested ANOVA)واریانس سه طرفه تحلیلهاي وابسته از ملعا

مستقل در کنار عاملتولید مثلی به عنوان دو ي تیمارهاي نوري و مرحله ) interaction(متقابل 
سوم بر پارامتر هاي هماتولوژیک بررسی عاملبه عنوان ) آشیان داده شدهعامل(اثر احتمالی تانک 

% 95در سطح اطمینان SPSS (Version 16)این آزمونها با استفاده از نرم افزار يیهکل.شد
داده هاي درون متن به صورت . شداستفاده Excelانجام گرفت و براي ترسیم شکلها از نرم افزار 

.بیان شده اند(mean ± S.E)خطاي معیار ±میانگین 

:نتایج
مرحله تولید مثلی نبود –یاد تابعیاز اثرمتقابل تیمار هموگلوبیندر استرلوتغییرات هماتوکریت

(F=1.10,df=3,108(P 0.05);(F=0.31,df=6,108,P اما این تغییرات در سه (0.05
,df= 2,108مرحله تولید مثلی اختالف معنا داري داشت P 0.05);( F=294.78,

df=2,108, P 0.05) F=53.7, ( که بیشترین میزان در آذرماه بود) تعداد ). الف،ب-1شکل
,سه مرحله تفاوت معناداري نشان ندادبینگلبول هاي قرمز در P 0.05) (F=3.05,

df=3,78 مشاهده ) اسفند ماه(سوم ي اما داراي روند افزایشی بودکه بیشترین مقدار آن در مرحله
,F=0.654, df=3,78)تیمار.)ج-1شکل(.شد P ي و اثر متقابل تیمار با مرحله (0.05

,F=0.592, df=3,78)تولیدمثلی P . اثر معنا داري بر تعداد گلبول هاي سفید نداشت(0.05
,F=6.93, df=2,78)تعداد گلبول سفید در سه مرحله تولید مثلی متفاوت بود  P 0.05) .

مشاهده ) آذر ماه(رین میزان گلبول سفید بر خالف هماتوکریت و هموگلوبین در مرحله دوم کمت
).2جدول ()چ-1شکل(دیگر باالتر بودي، این در حالی بود که میزان آن در دو مرحلهشد
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در میلی متر مکعب WBC(×103)تعداد -،ج(g/dl)غلظت هموگلوبین–،ب(%)درصد هماتوکریت-الف:1شکل 
در ماههاي مختلف نمونه برداريدر میلی متر مکعب خونRBC(×105)تعداددر میلی متر مکعب خون-خون،چ

ماههاي نمونه برداري
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، تعداد گلبول (RBC)، تعداد گلبول قرمز (Hb)، غلظت هموگلوبین(Hct)درصد هماتوکریت: 2جدول 
غلظت ،(MCH)، مقدار متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCV)، میانگین حجم گلبول قرمز(WBC)سفید

تیمار ها در مراحل مختلف تولید مثلی(MCHC)وزنی متوسط هموگلوبین گلبول قرمز 
Pمرحله تولیدمثلی value

تیمارهاي 
نوري

P value
مرحله 

تولیدمثلی Pre vitellogenesisVitellogenesisFinal maturation

b63/0±66/21a33/0±33/27b78/0±23کوتاه- قرمز
Hctبلند- زقرمb62/0±44/20a90/0±44/27b52/0±44/21P>0.05P<0.05

b56/0±11/20a92/0±76/27b70/0±33/22کوتاه- آبی
b88/0±33/23a46/0±11/22b84/0±21بلند- آبی

c81/0±25/2a23/0±16/6b31/0±59/4کوتاه- قرمز
Hbبلند- قرمزc19/0±76/1a33/0±83/5b20/0±99/3P>0.05P<0.05

c18/0±05/2a22/0±17/6b23/0±62/4کوتاه- آبی
c11/0±32/2a20/0±50/6b27/0±45/4بلند- آبی

1147778±115000014/51391±98008979/74907±79/39022کوتاه- قرمز
RBC1261111±1032222123282±998333345/80273±45/27072بلند- قرمزP>0.05P>0.05

1228889±11288898/134870±968303375/79467±19/39022کوتاه- آبی
1294444±10800007/105014±98833332/39756±79/38072بلند- آبی

a14/2437±16000c11/3435±66/10666ab28/1937±56/14555کوتاه- قرمز
WBCبلند- قرمزa11/3435±14000c41/858±76/9777ab82/1707±33/13333P>0.05P<0.05

a17/3235±16000c64/2359±11/12611ab94/1903±33/13833کوتاه- آبی
a12/3835±14500c17/1448±11000ab05/1979±66/17166بلند- آبی

b01/11±48/224a01/14±83/254b84/10±77/194کوتاه- قرمز
MCVبلند- قرمزb11/10±39/217a31/15±49/270b31/11±52/178

b07/9±3/234a77/13±66/252b29/15±37/194P>0.05P<0.05کوتاه- آبی

b2/10±11/221a51/16±15/272b50/11±35/168بلند- آبی

c01/2±03/40a56/3±19/55b17/2±14/33کوتاه- قرمز
MCHبلند- قرمزc04/1±23/23a26/4±22/58b15/2±99/32P>0.05P<0.05

c41/3±08/43a36/2±91/55b67/4±92/33کوتاه- آبی
c11/1±3/39a23/3±02/61b14/3±76/35بلند- آبی

b49/1±72/14a75/0±72/22a99/0±36/21کوتاه- قرمز
MCHCبلند- قرمزb01/1±98/13a96/0±84/21a69/0±09/19P<0.05P<0.05

b18/1±49/13a81/0±84/22a85/0±32/22اهکوت- آبی
b81/1±03/15a84/0±52/22a94/0±26/19بلند- آبی
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,F=0.05, df=3,78)میانگین حجم گلبول قرمز تحت تاثیر تیمار  P و اثر متقابل (0.05
,F=1.69, df=3,78مرحله تولیدمثلی –تیمار P تولید مثلی ي ا مرحله قرار نگرفت ام) ( 0.05

,F=30.04, df=2,78(بر میانگین حجم گلبول قرمز اثر معناداري نشان داد P -2شکل)(0.05
,F=0.338, df=3,78)شرایط نوري متفاوت ). الف P مرحله –و ترکیب شرایط نوري (0.05

,F=1.68, df=3,78)تولیدمثلی  P چندانی بر مقدار متوسط هموگلوبین گلبول تاثیر(0.05
,F=50.14 )قرمز نداشت اما مقدار متوسط هموگلوبین گلبول قرمز تحت تاثیر مرحله تولید مثلی

df=2,78, P در غلظت وزنی ياختالف معنا داردر حالیکه ).ب-2شکل(قرار داشت(0.05
,F=1.13, df=3,77)وريي نمتوسط هموگلوبین گلبول قرمز در بین تیمارها P 0.05)

,F=0.271, df=3,77مرحله تولید مثلی–اثر متقابل تیمارمشاهده نشد،  P اثر و )(0.05
,F=23.79, df=2,77)تولید مثلیيمرحله P بر غلظت وزنی متوسط هموگلوبین (0.05

).ج-2شکل(بودگلبول قرمز معنا دار 
د تغییرات میانگین حجم گلبول قرمز، غلظت وزنی هموگلوبین گلبول قرمز و مقدار متوسط رون

هموگلوبین گلبول قرمز از مهر تا اسفند ابتدا افزایشی و سپس کاهشی بود که میزان آنها در مرحله 
.نسبت به دو مرحله دیگر باالتر بود) آذر ماه(دوم توبیدمثلی 
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غلظت -،ج(MCH)مقدار متوسط هموگلوبین گلبول قرمز -ب،(MCV)میانگین حجم گلبول قرمز-الف:2شکل
در ماههاي مختلف نمونه برداري (MCHC)وزنی متوسط هموگلوبین گلبول قرمز 

:بحث و نتیجه گیري
دست آمده رنگ نور و دوره نوري اثر معنا داري بر میزان هماتوکریت و ه بر اساس نتایج ب

ساز و کارو نوعی داشت که میتوان این عدم تاثیر را به فرآیند هاي داخلی ماهیهموگلوبین ن
بر اساس نتایج . تولید مثلی ارتباط دادي در دوره دفاعی براي کنترل برخی پارامترهاي خونی

Bani et al.,., ,(00L:24D) ,(24L:00D)که تاثیر رژیم هاي نوري (2009)

(18L:06D), (12L:12D)هی جوان در فیل ما)Huso huso ( بررسی کردند، درصد را
همچنین با .هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در دوره هاي نوري مختلف تفاوت معناداري نداشت

ماههاي نمونه برداري
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Bananنتایج مطالعات et al., Valenzuelaبر فیل ماهی و(2011) et al., بر روي (2007)
Oncorhynchus)قزل آالي رنگین کمان  mykiss)وBiswas et al.,(2004) بر تیالپیا

(Oreochromis niloticus)وValenzuela et al., تاثیر رنگ نور و یا دوره .داشت(2007)
درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین می تواند با اثر توام این نوري هرکدام به صورت جداگانه بر 

.دو فاکتور متفاوت باشد
ا و کاهش دما میزان تحرك و به تبع آن کاهش با شروع فصل سرم) 3شکل (با توجه به شکل زیر 

توان بیان کرد که تغییرات دما به همراه سایر میزان تغذیه در ماهیان دیده  شد بنابراین می
.تغییراتی که به همراه نوسان دما ایجاد می شوند بر پارامتر هاي خونی اثر گذار باشد

ه برداري ماههاي مختلف نمونمیزان دماي ثبت شده در : 3شکل
وقتی دماي آب کم باشد میزان اکسیژن محلول در مقایسه با آب گرم بیشتر است بنابراین گلبول 
هاي قرمز کمتري براي انتقال اکسیژن به بدن نیاز است و بدیهی است که در آب سرد میزان نیاز 

Stolenاکسیژنی بدن نیز کاهش می یابد et al., کاهش میزان و این میتواند دلیلی براي (1984)
سال باشد، عالوه بر این در فصل سرد میزان ) مرحله سوم(هماتوکریت و هموگلوبین در فصل سرد 

متابولیسم و به تبع آن میزان نیاز اکسیژنی نیز کاهش پیدا می کند که کاهش میزان هماتوکریت و 
Sparusهموگلوبین در فصل سرد در مطالعات دیگر روي گونه هایی مانند aurata

(Tort et al., Oncorhynchusو(1998 mykissMorgan et al.,( 2008) و
Dicentrarchus labrax(Pascoli et al., افزایش میزان هماتوکریت و . دیده شد(2011

تواند به علت فصل تولیدمثلی گونه ومی) آذر ماه(به دوم) مهر ماه(هموگلوبین از مرحله اول 
.باشدگناد هاافزایش اکسیژن رسانی به 

ماههاي نمونه برداري
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هاي فیزیولوژیک است و بدن عاملتعداد گلبول هاي قرمز یک شاخص پایدار و قابل اعتماد از 
مختلف فیزیولوژیکی همواره مقدار آن را در حد استاندارد و ساز و کارهاي ماهی سعی می کند با 

Mugil)در کفال راه راه . متعادل نگه دارد cephalus)قرمز و هاي تغییر تعداد گلبول
همچنین با فعالیت تخم ریزي و نیاز به انرژي در هموگلوبین، نه تنها با تغییرات فصلی دما، بلکه

افزایش تعداد گلبول هاي قرمز در خالل تخم ریزي در مورد ماهیان . این پدیده نیز مربوط بود
Cyprinusزیادي مانند کپور carpio گزارش شده است(Ezzat et al.,1973) .ین نتایج ا

Leonardiبررسی با نتایج et al.,( که نور متوالی اثر معنا داري بر تعداد گلبول هاي (2003
Valenzuelaقرمز ندارد و همچنین بانتایج et al., Baniمطالعات و (2007) et al., (2009) ،
Banan et al., افزایش تعداد گلبول هاي قرمز با شروع توسعه گنادي . مطابقت داشت(2011 )

و افزایش میزان خون رسانی به گناد ها می تواند توجیهی بر روند افزایشی گلبول هاي قرمز در این 
Valenzuela)گونه هم باشد  et al., دوره هاي نوري با تاثیر بر مغز استخوان قرآیند . (2007

Bani)دهند تولید گلبول هاي قرمز را افزایش می et al., ابق اما با توجه به عدم تط.(2009
روند گلبول قرمز با میزان هموگلوبین می توان نتیجه گرفت که دوره هاي نوري باعث افزایش 

گنادي گلبول ي رسیدگی جنسی و توسعه يدر شروع مرحله.گلبول هاي قرمز نابالغ شده اند
هاي سفید به دلیل اختصاص انرژي بیشتر به اندام هاي جنسی و کاهش انرژي صرف شده براي 

Valenzuela)(پیدا می کند ایمنی بدن، کاهش سامانه ي et al., ، که کاهش دما و 2007
,Pickering)تغییر فصل در این روند بی تاثیر نیست  براساس مطالعات انجام شده .(1986

Pascoliتوسط  etal.,(2011) بر باس دریایی)Dicentrarchus labrax( بیشترین میزان
و کمترین میزان مربوط به ماه استپاییز نسبت به زمستان بیشتر گلبول هاي سفید در ماه هاي 

ایمنی ممکن است به علت سامانه يبود که این کاهش و تغییر ) مارچ و دسامبر(هاي زمستان 
Collazos)نور از پاییز به زمستان باشديتغییر در طول دوره et al., که با نتایج . (1998

Banan et al., (2011) ،Bani et al.,(2009)و مطالعهSrivastava et al., (2010)

( بر اساس رابطه هايMCV, MCH, MCHCتغییرات . مشابهت داشتروي گربه ماهی هندي 
و محل قرار گرفتن هموگلوبین و هماتوکریت در رابطه ها افزایش و یا کاهش آنها میتواند ) 1،2،3

عدم تاثیر تیمار هاي . شته باشدداMCV, MCH, MCHCاثر مستقیم یا معکوس بر میزان 
Bananمطالعاتبا نتایج MCV, MCH, MCHCنوري بر میزان  et al.,(2011) ،

Valenzuela et al.,(2007) وBani et al.,(2009)وSrivastava et al.,(2010)

.مطابقت داشت
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در ... هورمونی ودستیابی به تغییرات مطلوب رشد، برايامروزه تغییر در دوره هاي نوري و رنگ نور 
هاي نوري و رنگ نور بر با توجه به این بررسی تغییر دوره.گیردها صورت میبسیاري از کارگاه

، اگر به واسطه تغییر این پارامتر هاي خونی به عنوان شاخص فیزیولوژیک ماهی اثرگذار نیست
شرایط بدنی و ،نشودهاي محیطی ماهی دچار اختالل فیزیولوژیکی و یا هرگونه استرسعامل 

عاملمحیطی به صورت تغییر در عاملو تغییر در داردمیفیزیولوژیک خود را به صورت پایدار نگه 
.می شوددلخواه نمایان 

تقدیر و سپاسگزاري
تدر پایان بر خود میدانم از همفکري هاي مهندس یلدا هوشیار، اشکان بنان و ازکارکنان بخش های

انستیتو تحقیقات ماهیان خاویاري دکتر بوم شناسیشیمی، زیست و کثیر و پرورش، فیزیولوژي 
دادمان خصوصا آقایان مهندس حالجیان و پوردهقان، مروتی، نظامی، دروي، یوسفی و همچنین از 
کارگران محترم بخش تکثیر و پرورش انستیتو آقایان هوشیار، شفیعی، شهبازي، قائمیان، باقري، 

.دادي تشکر کنمقح
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Abstract
This study investigated the effects of light colour and photoperiod on
hematological parameters in female Sterlet, Acipenser ruthenus, broodstock. A
total of 36 fish were reared for 6 months under four treatments; two light colours
(blue & red) and two light regimes (18L:6D &6L:18D) with light intensity of 150
Luxin three replicates. Blood parameters including white blood cells (WBC), red
blood cells (RBC), haemoglobin concentration (Hb), haematocritpercent (Hct),
mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH) and
mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) were measured during the
three (Previtellogenesis, VitellogenesisandFinal maturation) reproductive stages.
The results of this study revealed no significant difference (P >0.05) in different
haematological parameters among the treatments. However, the levels of Hct, Hb,
MCV, MCH, and MCHC were considerably (P<0.05) higher in the middle of
reproductive period (vitellogenesis) compared to the other reproductive stages.
The concentration of RBC were however similar in three reproductive stages (P
>0.05). The results suggest that reproductive stage has more effect on
hematological parameters compared with light changes.

Keywords: colour light, photoperiod, Sterlet, hematology, reproductive stage
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