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چکیده
ها موثر ی رشد در ماهیتوانند بر فیزیولوژي و کارایهاي زیست محیطی از جمله شوري و دما میفاکتور
دامنه وسیعی از تغییرات کلیه،جملهازهاآنداخلیهاياندامازاست بسیاريممکنرواینباشند، از
هاي مختلف کلیه بچه حاضر، تغییرات بافتی قسمتمطالعهدر . دهندو عملکردي را نشانکیمورفولوژی

متر مورد سانتی04/14±10/0گرم و 28/38±58/0ترتیبماهی کپور معمولی با میانگین وزنی و طولی به
گراد در درجه سانتی30و 25، 20هاي دمایی روز در گروه21بچه ماهیان به مدت . بررسی قرار گرفته است

ها پس از انجام شد، نمونه21و7هاي برداري در روزنمونه. نگهداري شدندppt10و 5، 0سه سطح شوري 
ساعت 24- 48و بافت مورد نظر جدا و در محلول بوئن به مدت شدنده منتقل به آزمایشگاسنجیزیست

نتایج حاصل از این . شداستفادهائوزین-هماتوکسیلینآمیزيبافت کلیه از رنگمطالعهبراي. شدفیکس 
داري کم شد و طور معنیه برداري ببررسی نشان داد مساحت گلومرول با افزایش دما در هر دو نمونه

همچنین اختالف ). >05/0P(گراد مشاهده شد درجه سانتی20ترین مساحت گلومرول در دمايبیش
از نظر تعداد . )>05/0P(مشاهده شد ppt10و ppt0هاي داري در مساحت گلومرول بین شوريمعنی

30و25با 20هاي بین دما، اما)<05/0P(مشاهده نشد يداراختالف معنی21و 7گلومرول بین روزهاي 
درجه 30و 25بین دماي و)>05/0P(داري وجود داشت گراد از این نظر اختالف معنیدرجه سانتی

تر از کم)<05/0P(هااثر شوري بر تعداد گلومرول. )<05/0P(داري مشاهده نشد گراد اختالف معنیسانتی
.ها دیده نشدبین دادهداري معنیبود و اختالف ) >05/0P(اثر دما 
Cyprinus carpioشوري، دما، گلومرول، :کلیديواژگان
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مقدمه
و دیگرتغییر در کیفیت آب. ن محیطی هستندهاي گوناگواسترستحتماهیان همواره 

یک عاملی ها در واحد حجم، هرفاکتورهاي محیطی، شرایط فیزیولوژیکی ماهیان و میزان تراکم آن
Koeypudsa(براي ایجاد استرس در ماهیان هستند  and Jongjareanjai, 2011 .( عوامل

از ها آنتغییرمتابولیسم ماهی دارند که ثیر بسیار زیادي روي رشد، بقا وافیزیکی و شیمیایی آب ت
Chakraborty)خواهد شد منجر حد مجاز، به بروز مشکالتی در پرورش ماهی  and Mirza,

توانند بر فیزیولوژي و که میهستندهاي زیست محیطی مهم شوري و دما از جمله فاکتور. (2007
Rubio)ها موثر باشند کارایی رشد در ماهی et al., 2005) . پس باید در حد امکان عوامل

افزایش ماهیانفیزیکوشیمیایی آب در محدوده مورد نیاز حفظ شود تا میزان رشد و بازماندگی 
در هنگام مواجه شدن با استرس ناشی از افزایش شوري آب، ترکیب مایعات داخلی بدن ماهی . یابد

شود میانجامگوناگون یوژیکهاي فیزیولطریق تغییر شاخصازتوسط فرآیند تنظیم فشار اسمزي 
)Evans, 1998 .(و ی، بیولوژیکیهاي فیزیولوژیکتواند بسیاري از فعالیتفاکتور دما به تنهایی می

هاي فیزیولوژیکی بهتغییرات دمایی اثرات عمیقی بر فرآیند. ثیر قرار دهدارفتاري ماهیان را تحت ت
براي مثال، . بخشدها را شدت میر فرآیندافزایش دما در یک محدوده معین، اکث. گذاردمیجا

نوري (برد افزایش دما، تا حدي که براي جانور قابل تحمل باشد، میزان مصرف اکسیژن را باال می
مورد مین اکسیژنادنبال آن، افزایش گردش خون و تنفس براي تبه). 1391، موگهی و همکاران

ها همراه پتاسم موجود در سلول-پمپ سدیمفعالیت که با افزایش گیردصورت میهابافتنیاز
هاي تنفسی، در هنگامی که نیاز به اکسیژن رسد که تحویل اکسیژن اضافی به بافتنظر میبه. است

هایی که زیاد دما براي گونهتغییرات. اي براي سازگاري باشدشود، پدیدهدر اثر افزایش دما زیاد می
هایی که به سرعت از یک محیط به یک برند یا در گونهسر میبههایی با نوسانات زیاد دما در محیط

، نوري موگهی و همکاران(نیست مقرون به صرفهکنند، محیط دیگر با دماي متفاوت حرکت می
نحوي ثیر متقابل و توأم دما و شوري بهات).  Hawkins, 1991؛Carey et al., 1971؛1391

و عملکرد چرخه زندگیمتفاوتی بر سمیت عوامل آالینده، ثیرات ااست که در برخی از آبزیان ت
؛ 1391، نوري موگهی و همکاران(توانایی تنظیم اسمزي بگذارد ویژهفیزیولوژیکی آبزیان به

Mance, 1987 .( بنابراین بقاي جانور در مراحل مختلف زندگی بستگی به توانایی تنظیم اسمزي
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به زندگی خود ،محیطی مانند شوري و دما غلبه کردههايدارد تا بدین وسیله بتواند بر استرس
ها و مواد کنترل غلظت الکترولیتبه معنیتنظیم اسمزي. (Richard et al., 2003)ادامه دهد 

ماهیان ). Jurd, 2000(استها آلی حل شده در مایعات بدن و حفظ و نگهداري تعادل آب و نمک
. هستندو یونی بین مایعات بدن و محیط خارجی استخوانی به خوبی قادر به حفظ فشار اسمزي

که شیب اسمزي و هستند هاي تنظیم کننده وضعیت اسمزي آبشش، کلیه و روده مهمترین اندام
ها و کلیه اندام مهمی است که با تولید ادرار در غلظت). Hirai et al., 1999(کنندایجاد مییونی
کلیه نقش ). 1381ستاري، (د کنمیکمک ماهیان هاي بدنهاي مختلف، به تنظیم آب و یونحجم

هیپراسمتیکهايهاي دو ظرفیتی و حذف آب اضافی به ترتیب در محیطفعالی در خروج یون
)Hyperosmotic(هیپواسمتیک و)Hypoosmotic(هاي کلیه زمانی که تغییرات و تفاوت. دارد

هاي محیطی سبب که تفاوتچرااستشوند، قابل مشاهده هاي آب شیرین و شور مقایسه میگونه
ماهیان استخوانی آب ). Reimschuessel, 2001(شوند متفاوت در ساختار کلیه مینیازهايبروز 

هاي ها و الکترولیتها آب اضافی را دفع و نمکو کلیههیپراسمتیک هستند شیرین نسبت به محیط 
آب و جذب نمک اسمزوانی دریایی با در حالی که ماهیان استخ. کنندجذب میمورد نیاز را باز

هاي کلسیم و منیزیم عمل اي جهت دفع یونبه عنوان وسیلهامواجه هستند در نتیجه کلیه عمدت
Beyenbach(شودمیترکمهاکند و نقش گلومرولمی and Baustian, 2003; Evans et al.,

2005; Hickman and Trump, 1969; Nishimura and Fan, 2003(.
Cyprinusکپور معمولی  carpioهاي لب آبگاهی مصبی و نواحیدر ماهیان،از خانواده کپور

پرورش ماهی بهترین دما براي . داردپرورش آبزیان نقش مهمی ودر تکثیروشودشور دیده می
. استاین ماهی قادر به تحمل دامنه وسیعی از شوري . گراد استدرجه سانتی20رشد آن وکپور

هاي تنظیمعنوان مدل مناسبی جهت بررسی سیستم تنظیم اسمزي و اندامتوان بهرو میاز این
).1388وثوقی و مستجیر، (محسوب شوندکننده اسمزي 
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هامواد و روش
بردارينمونه

هاي از یکی از استخر1392قطعه ماهی کپور معمولی در تیرماه 120جهت انجام این مطالعه، 
شناسیزیستهاي ماهی به سالن آکواریوم گروه و نمونهشدفومن تهیه - ر جاده رشتپرورشی د

.دانشکده علوم دانشگاه گیالن انتقال یافت،دریا

تیماربندي
گروه دمایی 3تیمار شامل 9در ) مترسانتی04/14±10/0گرم و 28/38±58/0(بچه ماهیان 

Haney(گراد درجه سانتی30و 25، 20 and Walsh, 2003 ( ،و در سه سطح شوري آب شیرین
ppt5 وppt10 مین منبع آب ابراي ت). ماهی در هر تیمار12(روز نگهداري شدند 21، به مدت

هاي مورد نظر از طریق انحالل مستقیم استفاده شد و شوري1شور مورد نیاز از نمک تبخیري
;Luz et al., 2008; Wang et al., 1997(به دست آمد نمک در هر لیتر آب چاه معین مقادیر 

Albert et al., 2004 .(تنظیم ادر طی دوره تیمار پس از هر بار تعویض آب، شوري و دما مجدد
ها هر هفته تعویض و آب آکواریوم. گرفتندقرار هاي مورد نظر آکواریومو سپس ماهیان درون ندشد

5/7-5/8(، میزان اکسیژن محلول در طول مدت آزمایش. ها توسط غذاي آماده تغذیه شدندماهی
، )(ECDO602K, Singapors Eutech instrumentمتر به وسیله اکسیژن) لیتردرگرممیلی
pH)5/9 -5/7 (وسیله ه بpH متر(ECPH502PLUSK, Singapors Eutech instrument) ،

دل م(سنج چشمی و شوري توسط شوري) Digital Stem Thermometer(دما توسط دماسنج 
VBS-1Tو 7برداري در روزهاي نمونه. شدندمیهر روز در ساعت مشخص کنترل ) ، ساخت تایوان

24- 48هاي بافتی، بافت مورد نظر جدا و در محلول بوئن به مدت به منظور بررسی. انجام شد21
سازي، نفوذ پارافین، گیري، شفافآب(پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی . شدساعت فیکس 

آمیزي شد ائوزین رنگ- میکرون تهیه و با روش هماتوکسیلین6هایی با ضخامت برش) گیريقالب
هاي آماده شده با میکروسکوپ نوري مجهز به نمایشگر و الم). 1379پوستی و ادیب مرادي، (

1- Evaporated Salt
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TSبرداري افزاري عکسنرم Viewگیري مساحت گلومرول، مورد جهت شمارش تعداد و اندازه
. ار گرفتندمطالعه قر

هاآنالیز داده
طرفه هاي مختلف از آنالیز واریانس سهجهت بررسی اثرات همزمان دما و شوري در زمان

)Three-way ANOVA (آزمون توکی و پس)Tukey (هاي آماري توسط آزمون. استفاده شد
.رسم شدExcel 2013افزار ها با نرمشد و نمودارانجامSPSS 19افزار نرم

تایجن
ساختار کلیه

. صفاق قرار گرفته استپرده کلیه در ماهی کپور معمولی در امتداد طولی پشت بدن و در زیر 
هاي پروانه بخش قدامی کلیه و بخش میانی به وضوح به دو طرف گسترش یافته و شکلی مشابه بال

. انی کشیده شده استکلیه تحتانی نیز به صورت نواري باریک در امتداد بخش می. اندرا ایجاد کرده
این . صورت یک توده متراکم تیره رنگ دیده شده کلیه، گلومرول ببافتدر بررسی میکروسکوپی

این شبکه . توده متراکم توسط یک فضاي خالی در اطراف آن به نام فضاي بومن احاطه شده است
طوري که راتی شد، بههاي مختلف دچار تغییها و دماگیري در شوريمتراکم تیره رنگ، بعد از قرار

گراد به صورت قابل توجهی درجه سانتی30و 25، 20در هر سه سطح دمایی ppt10در شوري 
).1شکل (متراکم شد 
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کپسول بومن، : Bc، گلومرولدهنده فلش سفید نشان(برش عرضی بافت کلیه ماهی کپور معمولی :1شکل 
Bs :ل بومن، فضاي کپسوCd :کننده ادرار، لوله جمعPc :بزرگنمایی (، )لوله خمیده نزدیک یا پروکسیمال

x400 رنگ آمیزي ،H&E.(
در گلومرول) ؛ پºC20و دماي ppt5در شوري گلومرول) ب؛ ºC20در آب شیرین و دماي گلومرول) الف

و ppt5در شوري گلومرول) ؛ ثºC25در آب شیرین و دماي گلومرول) ؛ تºC20و دماي ppt10شوري 
) ح؛ºC30در آب شیرین و دماي گلومرول) ؛ چºC25و دماي ppt10در شوري گلومرول) ج؛ºC25دماي 

.ºC30و دماي ppt10در شوري گلومرول) ؛ خºC30و دماي ppt5در شوري گلومرول
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گلومرول
) >05/0P(داري کم شد یطور معنه برداري ببا افزایش دما در هر دوبار نمونهگلومرولمساحت 

هفتمبا این وجود در روز . )>05/0P(بود ppt10و ppt0هاي دار بین شورياختالف معنیکه این
درجه 20در تیمار دماي ) 2µm95/48±77/1455(گلومرولبرداري، حداکثر مساحت نمونه

ر تیمار د) 2µm47±72/1053(گلومرولگراد و آب شیرین و حداقل میانگین مساحت سانتی
برداري، حداکثر نمونه21همچنین در روز .بودppt10گراد و شوري درجه سانتی30دماي 

گراد و آب درجه سانتی20در تیمار دماي ) 2µm52/38±22/1456(گلومرولمیانگین مساحت 
درجه 30در تیمار دماي ) 2µm29/24±17/821(گلومرولشیرین و حداقل میانگین مساحت 

).3و 2هايشکل(مشاهده شد ppt10شوري گراد وسانتی
بین اما)<05/0P(مشاهده نشد يداراختالف معنی21و 7از نظر تعداد گلومرول بین روزهاي 

25دماي ).>05/0P(دار وجود داشت گراد اختالف معنیدرجه سانتی30و 25با 20هاي دما
اثر شوري . )<05/0P(نشان نداد راد گدرجه سانتی30داري باگراد اختالف معنیدرجه سانتی

)05/0P> ( تر از اثر دما کمگلومرولبر تعداد)05/0P<(ها نشان داري بین دادهبود و اختالف معنی
برداري، در تیمار نمونه21در انتهاي روز ) 9±88/0(هابا این حال حداکثر تعداد گلومرول. داده نشد

در شوري ) 7/2±44/0(هاحداقل تعداد گلومرولگراد ودرجه سانتی20آب شیرین با دماي 
ppt10 5و 4هايشکل(گراد مشاهده شد درجه سانتی25با دماي.(
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* عالمت (برداري نمونه7در سطوح مختلف شوري و دما در روز گلومرولمقایسه مساحت : 2شکل 
دهنده اختالف التین نشانهاي مختلف در یک شوري مشخص؛ حروفدار بین دمادهنده اختالف معنینشان
).هاي مختلف در یک دماي مشخصدار بین شوريمعنی

* عالمت (بردارينمونه21در سطوح مختلف شوري و دما در روز گلومرولمقایسه مساحت : 3شکل 
دهنده اختالف هاي مختلف در یک شوري مشخص؛ حروف التین نشاندار بین دمادهنده اختالف معنینشان
).هاي مختلف در یک دماي مشخصار بین شوريدمعنی

Mihman
Line

Mihman
Line
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* عالمت (برداري نمونه7در سطوح مختلف شوري و دما در روز گلومرولمقایسه میانگین تعداد : 4شکل 
).هاي مختلف در یک شوري مشخصدار بین دمادهنده اختالف معنینشان

* عالمت (برداري نمونه21دما در روز در سطوح مختلف شوري وگلومرولمقایسه میانگین تعداد : 5شکل 
).هاي مختلف در یک شوري مشخصدار بین دمادهنده اختالف معنینشان
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بحث
و چه از نظر تغییر در تعداد و اندازه، بررسی شناسیریختدر زمینه بررسی کلیه چه از نظر 

در امر تنظیم اسمزي اهمیت باالي این بخش و بسیار مورد توجه بوده که بیانگر نقش گلومرول
ثیرات اولیه آن بر متابولیسم و اکه تطوري، بهگیردقرار میثیر دما اتحمل شوري تحت ت. است

Uliano et al., 2010; Crockett(است هاي فیزیولوژیکی مرتبط با آن فرآیند and

Londraville, 2006(.
کلیه در بچه آزاد هايلگلومرو، سطح مقطع )1388(طبق نتایج صیاد بورانی و همکاران 

ppt7هاي مختلف، طی سه روز از زمان انتقال به آب دریاي خزر و آب ماهیان دریاي خزر در وزن
، )Woo)2006و Wonge. بودppt7تر از آب کاهش یافت و این کاهش در آب دریاي خزر بیش

دریایی ماهی سیمهايولکننده ادرار و گلومرتغییرات ایجاد شده در اندازه و تعداد مجاري جمع
Sparus sarbaددنهاي مختلف قرار گرفتند، مورد بررسی قرار دارا زمانی که در معرض شوري .

کننده ادرار در ها و مجاري جمعنشان داد که تعداد و اندازه گلومرولهاآننتایج حاصل از بررسی 
رات شوري محیط بر اندازه ثیتا، )Wu)2006و Hwangدر بررسی . شوري باال کاهش یافته است

Oreochromis(گلومرول و دیگر مجاري کلیوي در ماهی تیالپیاي موزامبیک  mossambicus (
که اندازه طوريداري بین دو محیط آب شور و شیرین وجود دارد بهمشاهده شد که تفاوت معنی

این . دندگیري را در محیط دریایی نشان داهاي اصلی کلیه کاهش چشمگلومرول و قسمت
هاي متفاوت ها و مجاري کلیوي این ماهی را، نتیجه عملکردتغییر در اندازه سلولپژوهشگران

در . هالین در دو محیط آب دریا و آب شیرین دانستندتنظیم اسمزي در ماهیان استخوانی یوري
تغییر مطالعه حاضر، نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی کلیه ماهی کپور معمولی، نشان داد که

گیري اي که با اندازهبه گونه. در محیط خارجی این ماهی باعث بروز تغییرات در ساختار کلیه شد
.مشاهده شدگلومرولدر تعداد و اندازه یهاي مورد آزمایش، تغییراتبین تیمارگلومرولمساحت 

در ،گلومرولترین تعدادشد، با این حال کمهاافزایش دما و شوري باعث کاهش تعداد گلومرول
همچنین . برداري مشاهده شدنمونه21در انتهاي روز ppt10گراد و شوري درجه سانتی25دماي 

هاي مورد آزمایش هایی بین محیطهاي بررسی شده نیز، تفاوتاز نظر تغییرات در مساحت سلول
درجه 30و دماي ppt10مربوط به تیمار گلومرولترین مساحت کمطوري که به. وجود داشت
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گراد در دو درجه سانتی20ترین مساحت مربوط به تیمار آب شیرین و دماي گراد و بیشسانتی
در آب شیرین، مایعات بدن ماهیان از طریق دفع آب اضافه بدن به صورت . برداري بودنمونهدوره

ها ادراري با حجم کم و یههاي دریایی، کلاز طرف دیگر در محیط. گرددتنظیم میادرار زیاد و رقیق
Wonge(کنند کنند و از این طریق، آب بدن را حفظ میغلیظ تولید می and Woo, 2006 .(

میزان یا ) 3واندازه گلومرول) 2تعداد گلومرول ) 1: فیلتراسیون کل گلومرول به عواملی همچون
,Nash)هاي گلومرول بستگی دارد وسعت انشعابات مجاري کلیوي بین توده بنابراین در . (2005

هاي فیلتر شده و جذب یونباز،ترین فعالیت کلیه، دفع آب اضافه از بدنآب شیرین اولین و اصلی
تر تر و مساحت بیشتواند دلیلی بر مشاهده تعداد باالکه میاستتولید ادرار بسیار رقیق 

با ). 1378ان و همکاران، مسافر خورجست(در شوري پایین و یا تیمار آب شیرین باشد هاگلومرول
ها در محیط شور با امالح زیاد و همچنین دلیل قرار گرفتن نمونهتوجه به نتایج مطالعه حاضر، به

ها به اندازه کافی در اختیار بدن قرار گرفته و نیاز به فیلتراسیون نوشیدن دائمی ماهی، یون
هاي آب شیرین جهت ر مقابل، در تیمارو دنیستتعداد وسیع و پرگلومرولتبع آن، گلومرولی و به

و همکاران Colvilدر بررسی . هستندتر تر و وسیعفعالهاگلومرولهاي مورد نیاز، جذب یون
آال مشخص شد که اندازه گلومرول نیز در ماهیان دریایی به مراتب ، بر روي کلیه قزل)2006(

گلومرولگیري مساحت مده از اندازهدست آتر از ماهیان آب شیرین است که با نتایج بهکوچک
زیرا با افزایش زمان ماندگاري در آب شور، .حاضر نیز مطابقت داشتمطالعهدر ماهی کپور معمولی 

- هاي بررسی شده بین تیماردر ماهیان به تدریج کوچک و متراکم شد و در بافتگلومرولمساحت 

در بین هر دو سطح شوري، مساحت چرا که .به وضوح دیده شدppt10هاي آب شیرین و شوري 
تواند در ارتباط با بنابراین تعداد و اندازه گلومرول در ماهیان می. دار بودداراي اختالف معناگلومرول

تر و از نظر تعداد نیز ها بزرگطور که در ماهیان آب شیرین گلومرولشوري محیط باشد همان
Elger(هستندشور تر از ماهیان آب شور و لببسیار بیش and Hentschel, 1981; Ogawa,

توان به دلیل پایین بودن نسبی اختالف را میهاگلومرولمعنادار نبودن تفاوت تعداد ).1981
تر سازگاري ماهی کپور معمولی بیشبنابراینشوري بین هر سه سطح شوري مورد آزمایش دانست، 

Wonge(ست از طریق تغییر در اندازه مساحت گلومرول صورت گرفته ا and Woo, 2006.(
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استرس دما می تواند به عنوان یک استرس محیطی، بر متابولیسم تنظیم اسمزي و دفع 
ثیر به صورت پاسخ تطبیقی از سوي جاندار باشد او ممکن است این تدگذاربثیرانیتروژن در ماهی ت

Wright et al., 1995; Altinok(سازد پذیر میکه حیات با شرایط ناسازگار را امکان and

Grizzle, 2004; Loong et al., 2008; Uliano et al., 2010, Zheng et al., 2008) . در
توان بیان کرد که با افزایش دما، میگلومرولمطالعه حاضر درباره اثرات افزایش دما بر فعالیت 

دار توسط د نیتروژنزاییابد و در پی آن، دفع مواد متابولیسم در بدن جانوران خونسرد افزایش می
از طرفی دیگر، کاهش . یابدکاهش میگلومرولفعالیت بنابراین، شودمیتر هاي کلیوي بیشلوله

دلیل کاهش اکسیژن محلول در آب باشد ه بممکن استبا افزایش دما گلومرولتعداد و مساحت 
الیت فیزیولوژیکی کلیه فعبنابراین که ماهی سعی دارد نیاز مربوطه را از طریق آبشش برطرف نماید 

.یابدکاهش می
ثیرات اولیه اکه تثیر دما است، به طورياتوان بیان کرد که تحمل شوري تحت تدر نهایت می

در کلیه در جهت گلومرولهاي فیزیولوژیکی با تغییر در تعداد و مساحت آن بر متابولیسم و فرآیند
.استزاي محیطی همراه سازگار شدن با شرایط استرس



91کلیه ماهی کپور معمولیگلومرولاثرات شوري و دما بر : همکارانو آورجه

منابع

انتشارات دانشگاه تهران، .اي و هیستوتکنیکبافت شناسی مقایسه.1379. و ادیب مرادي م. پوستی ا
.ص531

انتشارات نقش مهر با همکاري دانشگاه گیالن،.تشریح و فیزیولوژي) 1(شناسی ماهی.1381. ستاري م
.ص659

بررسی فعالیت بافت . 1388. و امیري ا. ا، یوسفی.، حالجیان ع.، بهمنی م.، ابطحی ب.صیاد بورانی م
کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد دریاي خزر در شوري آب دریاي خزر، مجله علمی شیالت ایران، سال 

.124- 113:ص، ص4هجدهم، شماره 

یابی و بررسی اثر شوري بر نحوه مکان. 1387. و خوشنود ز. ، خدابنده ص.مسافر خورجستانی س
Acipenser(هاي کلیوي بچه تاس ماهی ایرانی ی از میتوکندري در توبولهاي غنپراکنش سلول

persicus( 287-280:ص، ص4، فصلنامه پزشکی یاخته، سال دهم، شماره.

. و قرائی ا. ، چوبینه ح.، سواري ا.، حیدري ز.، طاهري میرقائد ع.ب. ، نبوي م.ح. نوري موگهی م
.205-35:صن انتشارات جهاد دانشگاهی، صسازما.اکوفیزیولوژي جانوران آبزي.1391

.ص317موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، . ماهیان آب شیرین.1388. مستجر بو.وثوقی غ

Albert A., Vetema M. and Saat T. 2004. Effect of salinity on the development
of Peipsi white fish Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow embryos.
Annales Zoologici Fennici, 41(1): 85‒88.

Altinok I. and Grizzle J. 2004. Excretion of ammonia and urea by
phylogenetically diverse fish species in low salinities. Aquaculture, 238:
499–507.

Carey F.G., Teal J.M., Kanwisher J.W., Lawson K.D. and Beckett J.S.
1971. Warm-bodies fish. American Zoologist, 11: 137‒145.

Beyenbach K.W. and Baustian M.D., 2003. Comparative physiology of the
proximal tubule, in structure and function of the kidney. American Journal of
Physiology. 53: 48‒71.

Chakraborty B.K. and Mirza M.J.A. 2007. Effect of stocking density on
survival and growth of endangered bata, Labeo bata (Hamilton–Buchanan)
in nursery ponds. Aquaculture, 265: 156‒162.



1393تابستان، دوم، شماره دومفیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان، سال نشریه92

Colvil T.P., Richards R.H., Dobbie J.W. 2006. Salinity effects on
cytometrical parameters of kidney in the euryhaline teleost Oreochromis
mossambicus (Peters). Journal of Fish Biology. 33: 89‒95.

Crockett E.L. and Londraville R.L. 2006. Temperature. In: Evans D.H. and
Claibome J.B. (Eds). The physiology of fish. Taylor and Francis, Boca
Raton, New York, Pp: 231–269.

Elger M. and Henstchel H. 1981. The glomerulus of a stenohaline fresh-water
teleost, Carassius auratus gibelio, adapted to saline water. A scanning and
transmission electron-microscopic study. Cell and Tissue Research, 220:
73‒85.

Evans D.H. 1998. The physiology of fishes. CRC Press, P: 519.

Evans D.H., Piermarim P.M and Choe K.M. 2005. The multifunctional gill:
Dominate site of gas exchange, osmoregulation, acid-base regulation and
excretion of nitrogenous waste. Physiological Reviews, 85: 97‒177.

Haney D. and Walsh S. 2003. Influence of Salinity and Temperature on the
Physiology of Limia melanonotata (Cyprinodontiformes: Poeciliidae): A
Search for Abiotic Factors Limiting Insular Distribution in Hispaniola.
Caribbean Journal of Science, 39(3): 327‒337.

Hawkins A.G.S. 1991. Protein turnover: a functional appraisal. Functional
Ecology, 5: 222‒223.

Hickman C.P. and Trump B.R. 1969. The Kidney. In: Hoar W.S. and Randall
D.J. (Eds). Fish physiology. Vol. 1, Excretion, ionic regulation and
metabolism. Academic Press, New York, Pp: 91‒239.

Hirai N., Tagawa M., Kaneko T., Seikai T., and Tanaka M., 1999.
Distributional changes in branchial chloride cells during freshwater
adaptation in Japanese sea bass Lateolabrax japonicas. Zoological Science,
16: 43–49.

Hwang P.P. and Wu S. 2006. Salinity effect on cytometrical parameters of the
kidney in the euryhaline teleost Oreochromis mossambicus (Peters). Journal
of Fish Biology, 33: 89‒95.

Koeypudsa W. and Jongjareanjai M. 2011. Impact of water temperature and
sodium chloride (NaCl) on stress indicators of hybrid catfish (Clarias
gariepinus, Burchell x C. macrocephalus, Gunther). Songklanakarin Journal
of Science and Technology, 33(4): 369‒374.



93کلیه ماهی کپور معمولیگلومرولاثرات شوري و دما بر : همکارانو آورجه

Jurd R.D. 2000. Instant Notes in Animal Biology. BISO Scentifici Publishers.
UK, P: 590.

Loong A.M., Pang C.Y.M., Hiong K.C., Wong W.P., Chew S.F. and Ip Y.K.
2008. Increased urea synthesis and/or suppressed ammonia production in the
African lungfish, Protopterus annectens, during aestivation in air or mud.
Journal of comparative physiology B, 178: 351–363.

Luz R.K., M artinez-Alvarez R.M., Pedro De N. and Delgodo M.J. 2008.
Growth, food intake and metabolic adaptations in goldfish (Carassius
auratus) exposed to different salinities. Aquaculture, 276: 171‒178.

Mance G. 1987. Pollution threat of heavy metals in aquatic environments.
Pollution Manitoring Series, London, Elsevier App, Sci., P: 372.

Nash J. 2005. The number and size of glomeruli in the kidneys of fishes, with
observation on the morphology of the renal tubules of fishes. American
Journal of Anatomy, 47: 425‒445.

Ogawa M. 1981. Histological changes of kidney in gold fish in sea water.
Science Report of Saitama University, 10: 61‒88.

Nishimura H. and Fan Z. 2003. Regulation of water movement across
vertebrate renal tubules. Comparative Biochemistry and Physiology. 136:
479–498.

Reimschuessel R. 2001. A fish model of renal regulation and development.
ILAR Journal, 42(4): 285‒291.

Richard J.G., Semple J.W., Bystriansky J.S. and Schulte P.M. 2003. Na+-
K+-ATPase alphaisoform switching in gills of rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) during salinity transfer. Journal of Experimental Biology, 206:
4475‒4486.

Rubio V.C., Sanchez-Vazquez F.J. and Madrid J.A. 2005. Effects of salinity
on food intake and macronutrient selection in European sea bass. Physiology
and Behavior, 85(3): 333‒339.

Uliano E., Cataldi M., Carella F., Migliaccio O., Iaccarino D.  and Agnisola
C. 2010. Effects of acute changes in salinity and temperature on routine
metabolism and nitrogen excretion in gambusia (Gambusia affinis) and
zebrafish (Danio rerio). Comparative Biochemistry and Physiology A, 157:
283–290.



1393تابستان، دوم، شماره دومفیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان، سال نشریه94

Wang J.Q., Lui H., Po H. and Fan L. 1997. Influence of salinity on food
consumption, growth and energy conversion efficiency of common carp
(Cyprinus carpio) fingerlings. Aquaculture, 148: 115–124.

Wonge M.K.S. and Woo N.Y.S. 2006. Rapid changes in renal morphometrics
in silver sea bream Sparus sarba on exposure to different salinities. Journal
of Fish Biology, 69: 770‒782.

Wright P.A., Part P. and Wood C.M. 1995. Ammonia and urea excretion in
the tidepool sculpin Oligocottus maculosus: sites of excretion, effects of
reduced salinity and mechanisms of urea transport. Fish Physiology
Biochemistry, 19: 111–123.

Zheng Z., Jin C., Li M., Bai P. and Dong S. 2008. Effects of temperature and
salinity on oxygen consumption and ammonia excretion of juvenile miiuy
croaker, Miichthys miiuy (Basilewsky). Aquaculture International, 16: 581–
589.



95کلیه ماهی کپور معمولیگلومرولاثرات شوري و دما بر : همکارانو آورجه

Aquatic Physiology and
Biotechnology

Vol. 2, No. 2, Summer 2014

Effects of salinity and temperature on glomeruli of
common carp (Cyprinus carpio)

Sanaz Avarjeh1, Hasan Taghavi Jelodar2, Behrooz Heidari3*
1-M.Sc. Student in Marine Biology, Department of Marine Biology, Faculty of Marine

and Oceanic Science, University of Mazandaran, babolsar, Iran.
2- Assistant Professor in Department of Marine Biology, Faculty of Marine and

Oceanic Science, University of Mazandaran, babolsar, Iran.
3- Assistant Professor in Department of Biology, Faculty of Marine Science, University

of Guilan, Rasht, Iran.

Received: July 2014 Accepted: September 2014

Abstract
Environmental factors including salinity and temperature can affect the

physiology and performance of fish growth. Therefore many of fish's internal
organs such as kidney, show wide range of morphological and functional
changes. In this study, histological changes of kidney tissue of common carp
with average weight and length 38.28 ± 0.58 g and 14.04 ± 0.10 cm respectively
is studied. Juvenile common carp were exposed for 21 days in groups at 20, 25
and 30°C and three salinity levels 0, 5 and 10ppt. After biometry, sampling was
performed on 7th day and 21st day and then to the laboratory. The kidney was
fixed in Bouin's solution for 24-48 hours and stained with Hematoxylin–Eosin.
The results showed that glomerular size with high temperatures in the double-
sampling significantly reduced and the maximum size of glomerular observed at
20°C (P<0.05) and there was also significant difference between 0ppt and 10ppt
(P<0.05). The number of glomerular between 7th day and 21st day showed no
statistically significant difference (P>0.05). There were significant differences
between 20ºC to 25ºC and 30ºC (P<0.05), but the temperature 25ºC and 30°C
showed no significant difference (P>0.05). Effect of salinity on glomerular
number was (P>0.05) lower than that of temperature (P<0.05), and the
significant difference between data was not observed.
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