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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی تنظیم اسمزی ماهی هامور بدلیل تحمل شوری های باال و پایین  ،توسط سلول های غنی از
میتوکندری آبشش انجام شد  .برای این منظورپس از انتقال ماهیان از آب با شوری  04pptکه متوسط شوری آب خلیج فارس
می باشد به تیمارهای  04ppt ،04pptو  04pptتغییر در تعداد و مساحت سلول های کلراید در بین تیمارهای مختلف طی دوره
دو ماهه سازگاری مشاهده گردید .نمونه برداری ازماهیان در 8مرحله یعنی درلحظه انتقال ،ساعت  ،00روز ،0روز ،3روز،7
روز ،00روز 34وروز  04بصورت همزمان و  3ماهی از هر تانک انجام گرفت .برای مشاهدات هیستومورفولوژی و
ایمونوهیستوشیمی پس از تهیه نمونه های  5میلی متری به مدت  00ساعت در محلول بوئن فیکس شده سپس برای آبگیری
نمونه ها از سری افزایشی اتانول استفاده گردید .پس از شفاف سازی توسط گزیلل در مرحله بعدی توسط پارافین مذاب پارافینه
شدند .سپس از بلوک ها ی تهیه شده ،برش هایی به ضخامت  5میکرون تهیه و توسط رنگ هماتوکسیلین -ائوزین رنگ آمیزی
شدند.مطالعه تغییرات در تعداد و مساحت سلول های کلراید در سطح %5اطمینان در شوری های باال و لب شور بسیار متفاوت
بوده بطوریکه در ساعات اولیه انتقال تع داد و مساحت سلول های کلراید در آب های لب شور کمتر از آب با شوری باال بود.
امااز هفته دوم بعد از انتقال تا پایان دوره تعداد سلول های کلراید در تیمار  04pptبیشتر از تیمار کنترل بوده و از روز هفتم تا
پایان دوره مساحت سلول های کلراید در این شوری بیشتر از تیمار کنترل بود .با به توانایی باالی این ماهی در سازگاری و
پاسخ به شوریهای متفاوت محیط که با تغییرات بافت شناختی آبشش همراه می باشد می تواند مدل مناسبی برای بررسی
مکانیسمهای تنظیماسمزی در شوریهای متفاوت باشد.
لغات كلیدي :بچه ماهي هامور معمولي ،شوري ،آبشش ،سلول هاي كلرايد
*نويسنده مسئول
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پورخواجه و همکاران

مطالعه اثرات شوري هاي مختلف بر فراواني.......

مقدمه
هامور ماهیان از خانواده  Serranidaeبوده و در آب های
شور زيست مي كنند .اين ماهیان در اكثر كشور های
جنوب شرق آسیا جزء ماهیان مهم پرورشي محسوب مي
شوند و به دلیل داشتن گوشت لذيذ و غني ،دارای ارزش
اقتصادی بااليي هستند ( & Evans, 1997; Laurent
 .)Perry, 1990هامور معمولي ساكن آب شور مي باشد،
بنابراين نسبت به محیط خود هیپواسمتیک است ( Perry,
 .)1998; Lin & Sung, 2003موجودات خشکيزی و
آبزی بايد فشار اسمزی سلولهايشان را بوسیله تنظیم
جريان يونها و آب از غشای سلولي با صرف انرژی كنترل
و ثابت نگه دارند ( .)Alderdice, 1988تنظیماسمزی
مکانیسم حفظ هومئوستازی مايعات دروني بدن است كه
مسئول كنترل اسمواللیته يا فشاراسمزی پالسما ميباشد
( . )Katoh et al., 2004ماهیان شور پسند ظرفیت
تنظیماسمزی تحت شرايط محیطي مختلف از آبشیرين
تا آب بسیار شوررا دارند .اين ظرفیت فیزيولوژيکي عموماً
با استفادهاز سنجش فعالیت آنزيمي ،Na+/K+-ATPase
كمیت هورمونها ،الکترولیتها ،متابولیت ها ،بیان ژن،
مطالعه بافت ها مانند آبشش ،كلیه و روده در ماهیان،
مورد بررسي قرار ميگیرد ( ;Boutet et al., 2006
 .)Hirose et al., 2003آبشش با تغییر دادن مساحت و
تعداد سلولهای كلرايد يا سلولهای غني از میتوكندری يا
سلولهای يونوسیت به عنوان مهمترين اندام دخیل در
تنظیم يوني و اسمزی در تلئوستها نسبت به شوريهای
مختلف قابل ذكر مي باشد (Lee Lin & Sung, 2003
;  .)et al., 2006با توجه به ارزش بسیار زياد گونه مورد
نظر نتايج حاصل از اين تحقیق مسیر مطالعاتي تنظیم
اسمزی با توجه به تغییرات حاصل در فعالیت پمپ سديم
پتاسیم  ATPaseوسلولهای كلرايد مشخص نموده و
اطالعات جامع و كاملتری نسبت به تنظیم اسمزی ارائه
مي دهد .لذا مي تواند پايه ای بر بررسي ديگر تغییرات
حاصله در اثر شوری بوده و اساس معرفي يک گونه جديد
قابل پرورش در منطقه باشد .اين پژوهش ما را در امر
2

تعیین زمان دقیق معرفي گونه به استخرهای پرورشي
ياری داده و به بهبود مديريت نواحي ساحلي در حفظ
گونه های بومي كمک شاياني خواهد كرد.

مواد و روش ها
تعداد  066قطعه هامور با وزن حدود  1گرم از مركز
تحقیقات شیالت واحد بندر امام و ماهشهر تهیه شد،
سپس 086قطعه از آنها كه دارای پارامترهای بیولوزيک
مشابه و به ظاهر سالم به  10تانک  066لیتری محتوی
آب دريا (هر تانک 06قطعه ماهي) به مدت يک هفته برای
سازش با شرايط جديد (سوله تحقیقاتي مورد نظر) انتقال
داده شدند .پس از اين دوره شوری های مختلف به شرح
زير در مورد تانک ها اعمال گرديد .در اين تحقیق از
شوری  01pptتا  06pptكه از حداكثر شوری در آبهای
آزاد ايران بیشتر است استفاده شد .شوری خلیج فارس در
بیشتر مناطق آن 06 pptمي باشد و در نواحي محصور به
حدود  06pptنیز مي رسد .لذا يک تیمار لب شور
 ،06pptيک تیمار شاهد  ،06pptيک تیمار با شوری
 ،16pptيک تیمار خیلي شور  06pptدر نظر گرفته شد.
تا  06 pptاز اين جهت مورد استفاده
شوری 16 ppt
قرار گرفت كه اين ماهي در مناطق ساحلي زندگي مي
كند در اثر بارندگي شديد و تبخیر زياد شوری اين مناطق
دستخوش تغییرات شديدی مي شود كه بر موجودات اين
مناطق تاثیر زيادی مي گذارد .پس از آماده سازی تانک
های مورد نظر محتوی هر غلظت،در طول مدت آزمايش
سنجش خصوصیات فیزيکو شیمیايي آب از قبیل
شوری،دما pH ،با استفاده از رفركتومتر نوریHoriba U-
) ، 10ژاپن) ،ترمومتر ديجیتالي ) ، Horiba U-10ژاپن) و
 pHمتر ديجیتالي  ،U-10) Horibaژاپن) انجام مي
گرفت .نمونه برداری از ماهیان در  8مرحله (درلحظه
انتقال ،ساعت  ،10روز ،1روز ،0روز ،7روز ،10روز 06و
پايان دوره پرورش پس از انتقال به تانکها يعني روز 06
بصورت همزمان و  0ماهي از هر تانک (10ماهي از هر
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تیمار) در هر بار انجام مي گرفت .ماهیان پس از صید،
بالفاصله (جهت كاهش اثرات عوامل استرسزا) ،در داخل
تشتهای پالستیکي محتوی آب همسان با تانک حاوی هر
ماهي كه دارای ماده بیهوشكننده گل میخک بود بیهوش
مي شدند .كمان آبششي دوم سمت چپ به قطعات
كوچک تر(هركدام حداقل شامل  0رشته آبششي ( Gill
 )filamentمتصل به كمان (سپتوم) بريده شده ،با قرار
دادن به مدت  08ساعت در محلول بوئن (شامل76
درصد اسیدپیکريک اشباع شده 00 ،درصد فرمالین تجاری
و  0درصد اسیداستیک) تثبیت و برای نگهداری ،در الکل
 %76قرار داده شد .و پس از انجام مراحل معمول بافت
شناسي برشهايي با ضخامت 0-0میکرون از بافتها تهیه و
رنگ آمیزی بروش هماتوكسیلین-ائوزين صورت گرفت .در
نهايت از المهای میکروسکوپي تهیه شده
فتومیکروگرافهای الزمتهیه و مورد مطالعه قرار گرفت.
برای اين منظور سلولهای كلرايد در  16میدان
میکروسکوپي حاصل از يک الم متعلق به يک آبشش و از
هر نمونه  0الم تهیه گرديده بنابراين  06میدان
میکروسکوپي برای آبشش هر ماهي شمارش گرديد .جهت
مطالعه مقاطع میکروسکوپي در اين مرحله ساختار بافت
شناسي قسمت های مختلف از نظر شمارش و مساحت
سلولهای كلرايد بوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به لنز
داينولیت مورد مطالعه هیستولوژی و هیستومتری قرار
گرفته و نتايج به دست آمده با استفاده از تصاوير
میکروسکوپي تهیه شده ارائه شده و همچنین میانگین
داده ها با كمک آزمون آنالیز واريانس ( )ANOVAو پس
آزمون توكي مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفته كه با
استفاده از جدول و نمودار با استفاده از نرم افزار excel
در ادامه ارائه شده اند .همچنین از لحاظ قرار گرفتن نمونه
های مختلف از نظر تعداد و مساحت سلولهای كلرايد (بر
حسب میکرومتر مربع) در يک گروه مجزا يا مشترک با
حروف های  b ،aو  cمشخص گرديده است (جدول  1و
نمودارهای  1تا .)8
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نتايج
سلولهای كلرايد آبشش در پايه المال و فضای بین
الماليي وجود داشته ،شناسائي آن با توجه به رنگ پذيری
بیشتر اين سلولها نسبت به ائوزين در رنگ آمیزی
هماتوكسیلین –ائوزين و اندازه بزرگ آنها مشخص گرديد.
همچنین جهت شناسايي محل دقیق سلول های مذكور از
روش ايمونوهیستوشیمي (Boutet et al., 2006
; )Wilson et al., 2002استفاده گرديد (تصاوير 1و.)0
در مطالعه ی حاضر يک دسته از سلولهای كلرايد در بافت
پوششي آبشش قابل تشخیص بودند .انتقال مستقیم ماهي
هامور به تیمار های مختلف شوری با تغییرات عمده ای در
تعداد و مساحت سلول های كلرايد همراه گرديد .لیکن اين
تغییرات در طول دوره ی سازگاری يکسان نبوده و تحت
تاثیر شوری و زمان ،الگوی متفاوتي از تغییر مساحت
وتعداد سلولهای كلرايد مشاهده گرديد .با اين وجود در
كوتاه مدت شايد بتوان يک روند افزايشي در تعداد
سلولهای كلرايد در تیمار  06pptو يک روند كاهشي در
تیمار های  16pptو  06pptموثر از شدت شوری را وضع
نمود .از طرفي در دراز مدت تغییر تعداد سلول های كلرايد
به صورت دو الگوی متمايز در شوری های پايین و باالتر
قابل تشخیص به نظر میرسید.

نتايج حاصل از بررسي روند تغيير تعداد و مساحت
سلولهاي کلرايد در تيمار01ppt
نتايج حاصله براساس اطالعات بدست آمده از نمودار و
جدول 1نشان مي دهد كه نمونه های آبشش گروه های
(1لحظه انتقال) و  10( 0ساعت پس از انتقال)و( 0روز
)1در يک گروه ونمونه های بدست آمده از نمونه برداری
های (0روز )0و ( 0روز)7و ( 0روز)10و(7روز )06و8
(روز )06در گروهي ديگر قرار مي گیرند (F=1.63 , df=3,
)(P≤0.05بارها بیانگر انحراف معیار از میانگین مي باشد)
(نمودار.)1
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تصوير  -0در اين تصوير سلولهاي کلرايد در نمونه شاهد مشخص گرديده است (پيکان ها) (.)H&E, X400

تصوير  -2در اين تصوير سلولهاي کلرايد در نمونه شاهد که به روش ايمونوهيستوشيمي مشخص گرديده است (دايره)(.) X400
جدول Mean ± SE -0که اعداد داخل هر کادر در رديف باال مرب وط به تعداد و اعداد پايين مربوط به مساحت سلولهاي کلرايد (ميکرو
متر مر بع) در  8مرحله نمونه برداري در شوري هاي مختلف مي باشند.
نمونه

8

7

0

0

0

0

0

1

برداری
شوری
16ppt

06ppt

06ppt

06ppt

4

6/00±0/70

6/00±0/41

6/40±0/70

6/00±0/88

6/00±0/47

6/47±4/00

6/00±8/70

6/06±4/74

6/01±04/00

6/10±08/40

6/70±00/80

6/00±07/10

6/01±08/00

6/00±00/70

6/00±00/80

6/00±06/80

6/40±0/70

6/00±7/41

6/81±0/70

6/00±0/88

6/00±7/01

6/00±8/00

6/01±8/00

6/04±4/04

6/07±06/00

6/08±04/40

6/70±04/80

6/00±08/10

6/01±08/00

6/80±01/70

6/10±06/00

6/01±06/14

6/07±8/70

6/06±8/41

6/40±8/70

6/40±8/88

6/00±8/00

6/17±4/11

6/00±4/80

6/00±8/00

6/06±00/01

6/00±00/40

6/70±00/80

6/10±07/10

6/08±08/00

6/00±04/46

6/00±06/00

6/10±06/80

6/00±8/40

6/01±8/41

6/70±8/88

6/07±8/70

6/10±8/40

6/08±4/16

6/08±16/80

6/10±8/00

6/08±06/01

6/04±01/40

6/00±06/80

6/00±06/10

6/07±01/00

6/07±06/46

6/10±00/00

6/00±06/80
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مراحل 1و2و3در يک گروه ونمونه هاي بدست آمده از
نمونه برداري هاي مراحل7 ،6 ،5 ،4و 8در گروهي ديگر
قرار مي گيرند(  ( (F=2.47 , df=5, P≤0.05بارها بيانگر
انحراف معيار از ميانگين مي باشد) (نمودار.)3

نمودار  -1روند تغيير ات در شوري  11pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به تعداد سلولهاي
كلرايد مي باشد.

همچنين از اطالعات آماري بدست آمده بر روي مساحت
سلول هاي کلرايد از جدول  1و نمودار2چنين بر مي آيد
که نمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري هاي مراحل
1و 2با هم و نمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري،5 ،4
7 ،6و 8در گروهي ديگر اما نمونه هاي مرحله  3در
گروهي مجزا قرار مي گيرد (F=1.54 , df=3,
)(P≤0.05بارها بيانگر انحراف معيار از ميانگين مي باشد)
(نمودار.)2

نمودار -3روند تغيير ات در شوري  21pptكه محور افقي
تعداد دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به تعداد
سلولهاي كلرايد مي باشد.

همچنين از اطالعات آماري بدست آمده از جدول  1و
نمودار  4بر روي مساحت سلولهاي کلرايد چنين بر مي
آيد که نمونه هايبدست آمده از نمونه برداري هاي مراحل
1و2با هم ونمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري هاي
مراحل7 ،6 ،5 ،4و 8در گروهي ديگر اما نمونه هاي بدست
آمده از نمونه برداري مرحله  3در گروهي مجزا قرار مي
گيرد )( (F=1.46 , df=3, P≤0.05بارها بيانگر انحراف
معيار از ميانگين مي باشد) ( نمودار.)4

نمودار  -2روند تغييرات در شوري  11pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به مساحت
سلولهاي كلرايد(ميکرومترمربع) مي باشد.

نتايج حاصل از بررسي روند تغيير تعداد و مساحت
سلولهاي کلرايد در تيمار20ppt
از اطالعات آماري بدست آمده از جدول  1و نمودار  3بر
روي تعدادسلولهاي کلرايد در شوري 22pptچنين بر مي-
آيد که نمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري هاي

نمودار -4روند تغييرات در شوري  21pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به مساحت
سلولهاي كلرايد(ميکرومتر مربع) مي باشد.
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نتايج حاصل از بررسي روند تغيير تعداد ومساحت
سلولهاي سلولهاي کلرايد در تيمار01ppt
اگر چه کاهش اندکي در تعداد سلولهاي کلرايد بعد از
نمونه برداري روز اول مشاهده شد ولي از لحاظ آماري با
توجه به جدول  1و نمودار 5در بين نمونه ها در سطح %5
اختالف معني داري وجود نداشت .لذا تمامي نمونه هاي
بدست آمده از اين تيمار در يک گروه آماري قرار مي
گيرند)( (F=1.77 , df=5, P≤0.05بارها بيانگر انحراف
معيار از ميانگين مي باشد) ( (نمودار.)5
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در مساحت در سطح  %5اختالف معني داري وجود
نداشت)( (F=1.75, df=3, P≤0.05بارها بيانگر انحراف
معيار از ميانگين مي باشد) .لذا تمامي نمونه هاي بدست
آمده از اين تيمار در يک گروه آماري قرار مي
گيرند(نمودار.)7

نمودار -6روند تغييرات در شوري  41pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به مساحت
سلولهاي (ميکرومتر مربع)كلرايد مي باشد.

نمودار -5روند تغيير ات در شوري  41pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به تعداد سلولهاي
كلرايد مي باشد.

همچنين از اطالعات آماري بدست آمده از جدول  1و
نمودار 6بر روي مساحت سلولهاي کلرايد چنين بر مي
آيد که نمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري در مراحل
1و2با نمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري در مراحل
7 ،6و 8اختالف معني داري با هم دارند (F=1.86, df=3,
) P≤0.05ولي نمونه هاي بدست آمده از نمونه برداري در
مراحل 3و4و 5با هر دو گروه اختالف معني داري
ندارند)( (F=1.73, df=3, P≤0.05بارها بيانگر انحراف
معيار از ميانگين مي باشد) ( نمودار.)6

نتايج حاصل از بررسي روند تغيير تعداد و مساحت
سلولهاي کلرايد در تيمار 00ppt
در اين مرحله اگر چه کاهش اندکي در تعداد سلولهاي
کلرايد بعد از نمونه برداري روز اول مشاهده شد ولي از
لحاظ آماريبا توجه به جدول  1و نمودار  7در بين نمونه ها
6

نمودار -7روند تغيير ات در شوري  61pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به تعداد سلولهاي
كلرايد مي باشد.

از اطالعات آماري بدست آمده بر روي مساحت سلولهاي
کلرايد در شوري  62pptبا توجه به جدول  1و نمودار8
چنين بر مي آيد که نمونه هاي بدست آمده از تمامي
نمونه برداري ها در يک گروه قرار مي گيرند به اين معنا
که در بين نمونه ها در سطح  %5اختالف معني داري
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وجود نداشت)( (F=3 , df=1.67, P≤0.05بارها بيانگر
انحراف معيار از ميانگين مي باشد) ( نمودار.)8

نمودار -8روند تغييرات در شوري  61pptكه محور افقي تعداد
دفعات نمونه برداري و محور عمودي مربوط به مساحت
سلولهاي كلرايد (ميکرومتر مربع) مي باشد.

بحث
نتايج حاصله از بررسي روند تغييرات در شوري هاي
 01pptو  01pptچنين بر مي آيد که بين نمونه هاي
بدست آمده در نمونه برداري برداري مراحل 1و2و 3با هم
و نمونه هاي بدست آمده در نمونه برداري 7 ،6 ،5 ،4و 8با
هم اختالف معني داري وجود نداشت ولي بين گروه اول
و دوم اختالفي در سطح %5وجود داشت که نشان دهنده
اختالف شديد بين اين دو گروه مي باشد از سوي ديگر
بعد از انتقال به تيمار  01pptتا روز اول تغييرات چنداني
در تعداد سلول هاي کلرايد مشاهده نمي شد ولي از روز
سوم به بعد تعداد اين سلول ها در آبشش ماهي ها روند
کاهشي يافته بود .همچنين در بررسي روند تغييرات در
شوري  01pptو 01pptچنين بر مي آيد که بين نمونه
هاي بدست آمده در نمونه برداري مراحل  1تا  8هيچ
اختالف معني داري از نظر تعداد سلولهاي کلرايد وجود
نداشت .موحدي نيا و همكاران ( )1388با مطالعه بر روي
ماهي شانک زرد بالهنشان دادند که تعداد سلول هاي
يونوسيت ها در مواجههي ناگهاني با شوري  01pptشروع
به افزايش ناگهاني کرده درحاليكه پس از  24ساعت،
تعداد اين سلولها بين تيمارها اختالف معنيداري نداشت
(موحدي نيا Laize-Carrion .)1388 ،و همكاران
( )2225نيز افزايش سلولهاي غني از ميتوکندري پس از
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سازگاري ماهي شانک گيل هد با شوري باالتر از آبدريا را
گزارش کردند ( .)Laize-Carrion et al., 2005در
شوريهاي کمتر از آب دريا الگوي تغييرات در تعداد
سلول هاي کلرايد متفاوت بوده بطوريكه مساحت
يونوسيت ها نيز در شوري  22pptبه تدريج کاهش يافته و
در پايان دوره از تمامي تيمارها کمتر بود .يافته اخير با
مشاهدات  Laize-Carrionو همكاران( )2225و Fielder
و همكاران ( )2227که نتايج مشابهي را گزارش کرده اند
مطابقت داشت (Fielder et al., 2007; Laize-
 .)Carrion et al., 2005به نظر ميرسد بدليل اختالف
کمتر در اسموالليتي و غلظت يونها بين محيط و مايعات
بدن ماهي ،در محيط  ، 01pptنياز به دفع فعال يونهاي
اضافي ،کاهش يافته باشد .لذا در يک پاسخ سازشي ،با
کاهش تعداد و مساحتي سلولهاي غني از ميتوکندري،
تعداد آنزيم ها و ناقل هاي يوني (که در غشاي سلولي
جاي دارند) و در نتيجه ،فعاليت اين سلولها کمتر ميشود
( .)Imsland., 2003موحدي نيا در سال  1388در شوري
5 pptدر سازش با شرايط اسمزي کمتر از مايعات بدن هم
نياز به حضور فعال اين سلولها را گزارش کردند.
همچنين از نظر مساحت نيز سلولهاي غني از
ميتوکندري در شرايط  01pptبطور معنيداري از گروه
 01pptبزرگتر بوده و ميانگين مساحت در پايان دوره با
گروههاي کنترل يكسان مينمود .اين نتايج اثبات ميکند
که عليرغم دخالت سلولهاي غني از ميتوکندري در دفع
يون در محيطهاي هايپراسموتيک ،وظيفه جذب يونها در
محيط هاي هايپواسموتيک نيز بر عهدهي اين سلولها
است .در مطالعه انجام شده توسط قاضي لو در سال 1386
که با انتقال مستقيم ماهي زروک نا بالغ ،از آب شيرين به
آب شور انجام گرفت در مراحل مختلف سازگاري با
تغييرات عمده در تعداد سلولهاي کلرايد همراه بود (قاضي
لو .)1386 ،در واقع شايد بتوان القاء پتانسيل سازگاري را
در اين گونه ،در دوره هاي کوتاه مدت و ميان مدت
سازگاري متاثر از دو فاکتور اصلي زمان و شوري دانست.
بررسي هاي انجام شده درمورد ساير ماهيان حاکي از
7
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حضور مكانيسمي مشابه وگاها متفاوت در گونه هاي
مختلف ماهيان يوري هالين بوده است .بررسي تاثير
تغييرات شوري روي تغييرات مورفولوژيک سلولهاي کلرايد
آبششي ماهي سرخوحاکي از تفاوت تعداد سلولهاي کلرايد
بوده به نحويكه انتقال مستقيم ماهيان از شوري  01pptبه
شوري  ، 04 pptبا عدم تغيير در تعداد سلولهاي کلرايد
همراه بوده ليكن انتقال مستقيم از شوري  32pptبه
شوري  15 pptبا کاهش تعداد سلولهاي کلرايد الماليي
همراه گرديد ( Fielder et al., 2007; Greco et al.,
 .)1995نتايج مشابه در مورد شاه ماهي با انتقال مستقيم
از آب شور به آب شيرين گزارش گرديده است ( & Lin
.)Zydlewski & McCormick, 2001 ; Sung, 2003

 Uchidaو همكاران با مطالعه ي فيزيولوژي آزاد ماهي
چام سلولهاي کلرايد الماليي را به عنوان واحد هاي اصلي
جذب يون در شرايط هيپو اسموتيک و سلولهاي کلرايد
فيالمنتي را به عنوان واحدهاي دفع يون در شرايط
هيپراسموتيک قلمداد کردند (.)Uchida et al., 1996
مطالعات بعدي  Hiraiو همكاران روي ماهي سوف ژاپني
با تاييد نظريه فوق همراه گرديد (.)Hiari et al., 1999
ليكن به نظر ميرسد ،فرضيه فوق تنها در مورد گونه هاي
خاص که داراي سلولهاي کلرايد الماليي هستند مصداق
داشته باشد .در مطالعه حاضر با وجود اينكه تعداد
سلولهاي کلرايد در ناحيه ي فيالمنتي و قاعده المالي
ماهيان سازگار شده با آب شيرين و شور تفاوت معني
داري را نشان ندادليكن باال بودن تراکم سلولهاي کلرايد
الماليي در ماهيان سازگار شده با آب شيرين امري مشهود
به نظر ميرسيد.در طول پروسه ي سازگاري سلولهاي
کلريد به طور عمده در موضع فيالمنتي قابل تشخيص
بودند .ميزان بازسازي سلولهاي کلرايد در ماهيان ساکن
آب شيرين،در انواع آب ساکن شور و ماهيان سازگار شده
با آب شور به ترتيب %21،%8و %28برآورد گرديد .لذا
حضور يک چرخه ي کامل بازسازي سلولهاي کلرايد در
ماهيان سازگار شده با محيط هاي مختلف امري بديهي به
نظر ميرسد و باال بودن ميزان بازسازي در سلولهاي کلرايد
8
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فيالمنتي در ماهيان ساکن آب شور ميتواند استداللي
قطعي در تاييد نظريه ي تكاملي فوق باشد ( Zydlewski
 .)& McCormick, 2001در مطالعه انجام شده توسط
محققين در ماهيان سازش يافتهبه آب شيرين و انتقال به
آب شور حاکي از افزايش مساحت سلول هاي کلرايد بود
(Zydlewski & Mc ، ; Laize-Carrion et al., 2005

 .)Cormick, 2001مساحت سلولهاي غني از
ميتوکندري در ماهي شانک زردباله نيز در پاسخ به شوري
محيطي پس از  7روز افزايش معنيدار داشت .اين
مساحتي بزرگتر اگر چه تا پايان دوره همچنان وجود
داشت ولي تفاوت معنيداري با نمونههاي تيمار کنترل
نشان نداد .اين پاسخ يعني افزايش مساحت و تعداد سلول
غني از ميتوکندري بدليل نياز به انتقال يون بيشتر ،مرتبط
بوده و احتماالً نشانهي افزايش در پمپها و ناقلين يون مي
باشد .قابل تصور است که سلولهاي بزرگتر ميتوانند
تعداد پمپ بيشتري داشته و بنابراين مي توان افزايش
مساحت و تعداد را به افزايش فعاليت آنزيمي ارتباط داد
(موحدي نيا1388 ،و .)Wilson et al., 2002
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Effects of different salinity on number and area of chloride cells in
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the ability of osmoregulation by mitochondria-rich cells in
grouper fish with high tolerance of salinity variation levels. For this purpose, groupers were transferred
from salt water with an average salinity of 40 ppt to the waters with 10 ppt, 20 ppt and 60 ppt rates of
salinity. Changes in the number and area of chloride cells in the different treatments were observed
during two months adjustment period. Experiment was carried out by sampling three fish from each
tank within 8 phases at the moment of the transition, 12 hours, day 1, day 3, day 7, day 14, day 30 and
day 60. Histomorphological and immunohistochemical observations were done after fixing in Bouin's
solution for 24 hours. Samples were dehydrated with increasing series of ethanol, followed by
paraffin, and cleared by xylene. Paraffin blocks were cut at 5 microns and stained by hematoxylin –
eosin. Changes in the number and area of chloride cells in 5% level were very different at high and
brackish salinity. So in the early hours of the transfer, number and area of chloride cells were low in
the brackish water than to that in high salinity. From second week towards the end of period, number
of chloride cells in 60 ppt was more than that in control treatment from seventh days towards the end
of period, the area of chloride cells was more than that in control group. The high ability and
adaptability of this species in response to different environmental salinities might be associated with
changes in gill histological evaluation and model osmoregulation mechanisms at different salinities.
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