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 مقدمه. 1

از خیانواده  (Barbus sharpeyi) با نام علمیي  ماهي بني 

ي مهیم قابیل   ماهیان بوده ويکیي از آبزيیان گرمیاب   کپور 

هییای داخلییي اسییت کییه ارزش  پییرورش در منییابع آب

ايیین آبییزی از رخییاير  غییذايي بییاديي دارد. اقتصییادی و

 های داخلي به شمار رفته وآبزيان درجه يک آبژنتیکي 

با توجه به اينکه منابع آب شیرين  شود.به وفور صید مي

بع آب شیرين فعلیي  کشور رو به کاهش است و حتي منا

-در تیادب ای از میوارد  رود و در پارهبه سمت شوری مي

 يلبدتادب برگشت ميی استان خوزستان آب دريا به ها

هیای شیور   ها کیه وارد آب نهيا در مصب بعضي از رودخا

هیای معمیولي متفیاوت    شوند درجه شوری آب با آبمي

های کشاورزی و آبکه زهبا توجه به اينهمچنین است، 

هیای اسیتان   ها و تیادب مزارع پرورش ماهي به رودخانه

شیوند و موجیب افیزايش شیوری آب     خوزستان وارد مي

شیود ودر  ها در حد باديي ميتادب ها و به ويژهرودخانه

باشد و يا ها پايین ميبعضي از مواقع هم ورودی رودخانه

های کشیاورزی کیه بیه    آبدر مدخل ورودی بعضي از زه

 28/61شیوند شیوری آب گیاهي تیا     ها سرازير ميتادب

بنابراين لزوم ايین تحقیی    گرم در لیتر افزايش مي يابد 

تیوان بیه ايین    وهش میي یشتر مشخص شده و با اين پژب

تواننید  نتیجه رسید که اين نوع ماهیان تا چه اندازه میي 

 ساختار در مقابیل شیوری مقاومیت کننید.     بدون تغییر 

تغییرات شرايط محیطي ماننید تغیییرات ناگهیاني دمیا،     

هیای اسییدی و   مواجه شدن با اشعه میاورا  بینفش، آب  

 هیای تواننید بیر روی تعیداد سیلول    هیا نییز میي   آدينده

 ,.Chivers et alشیکل اپییدرم تیرثیر بگذارنید)     جیامي 

زماني که ماهي در معرض چند شوينده از جمله (. 1995

( و Garg & Mittal, 1993سديم آلکیل بنزن سیولفات ) 

( قیرار  Khan et al., 1994سیديم دودوسییل سیولفات )   

هیای موکوسیي افیزايش و     گیرد، در ابتدا تعداد سلولمي

هیای  وسته پوسیته شیدن ديیه   يابند. پ مي سپس کاهش

خییارجي اپیییدرم در کفشییک زمسییتانه کییه در نزديکییي 

کردند ديده شیده اسیت    کارخانه کاغذ سازی زندگي مي

(Pickering,  2006 .) هییا ماننیید  در برخییي از گونییه

آزادماهیان، بخش اعظیم ترشیحات موکوسیي اپییدرم از     

 ,Whitearگیرنید ) شیکل منشیر میي    هیای جیامي  سلول

های مختلف شوری بیر روی  بررسي تاثیر غلظت (.1986

شناسي و فیزيولوژی در تحقیقات بافتپوست ماهي بني 

چنییین در و هم گونییه مییذکورشناسییي پوسییت و ايمنییي

 .وانیي دارد اکیاربرد فر پیشبرد بهینه پرورش ايین میاهي   

ترشح موکیوس بیه پاکسیازی سیطح پوسیت از عوامیل       

   ترشیح طريی کنید و ايین کیار را از     زا کمک ميبیماری

مداوم و نوسیازی موکیوس و میواد ضیدمیکروبي انجیام      

. موکوس موجب رسیوب  (Chong et al., 2005) دهد مي

های راکد و آلوده که به سطح آبشیش مواد معل  در آب

های شود و پاکسازی انداماند ميها و پوست متصل شده

سیت  کند. موکوس از خراشییدگي پو  مذکور را فراهم مي

تواننید بیر روی خشیکي    ا ماهیاني که ميماهیان حفار ي

 .(Zaccone et al., 1985کند ) حرکت کنند حفاظت مي

ها در بعضي از مراحل زنیدگي خیود فاقید    برخي از گونه

 شکل هستند. برای مثیال برخیي کپیور    های گرزیسلول

های گرزی شکل سلولريزی ماهیان در خالل فصل تخم

ضیخیم بیا تعیداد    دهنید و اپییدرمي   خود را از دست مي

 ,.Park et al) يابدلول جامي در آنها توسعه ميزيادی س

شیوری بیر   در يک تحقی  بیا افیزايش    همچنین .(2000

های موکوسي در ناحیه سیر افیزوده   ترشح و تعداد سلول

هییای افییزايش سییلول(. Rai et al., 2012)شییده اسییت

 موکوسي در پوست نواحي مختلف بیه همیراه افیزايش    

pH میاهي تطیاب  داده شیده بیا      های بعضي گونهنیز در

 ,.Balebona et alافزايش شوری نیز گزارش شده است )

در ارتبیا  بیا    يقابل تیوجه  گزارش(. در اين بین 1995

تاثیر درجات مختلف شوری آب بیر روی پوسیت میاهي    

وجود ندارد. لذا با توجیه بیه عیدم وجیود اطالعیات      بني 

شده و ارتبیا  آن بیا   های رکر پارامترکامل در خصوص 

 ،درجات شوری مختلف آب محییط زنیدگي میاهي بنیي    
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ختمان حاضیییر بیییا اهیییدا  شناسیییايي سیییا  بررسیییي

ومتری اپیدرم، سیلول مورفولوژيکي، هیستولوژی و هیست

هیای هشیداردهنده   و سیلول موکوس های ترشح کننده 

های بیا درجیات مختلیف    در آبناحیه شکمي اين ماهي 

 صورت پذيرفت.شوری 

 

 هامواد و روش . 2

 کلرزدايي شده یشهر ياز آب لوله کش  یتحق نيدر ا 

 رتیل گرم در 2/6 آن حدود یشور که گرديد استفاده

 61و62، 8، 4اعد حسابي مازاد شوری بصورت تصبود، 

نمک بدون يد محصول اضافه کردن  گرم در لیتر با

اين  در .شدتهیه شرکت سپید دانه به آب شهری 

قطعه ماهي بني سالم از مزارع  644تعداد مطالعه 

 ± 4/6با میانگین وزني  پرورش ماهي دشت آزادگان

گروه اول  گروه مورد استفاده قرار گرفت. 5گرم در  350

کلرزدايي  کشي شهریآب لولهبه عنوان گروه شاهد در

وم در محیط آبي با غلظت درجه شوری ، گروه دشده

ppt4 در محیط آبي با غلظت درجه شوری ، گروه سوم

ppt8، رم در محیط آبي با غلظت درجه شوری گروه چها

ppt62 و گروه پنجم در محیط آبي با غلظت درجه

به  . نظراری شدنددر شرايط يکسان نگهد ppt61شوری 

که در اين تحقی  اثرات مزمن شوری بر پوست اين

و از طرفي به دلیل شرايط  بودماهي بني مد نظر 

خاص محل زندگي اين نوع  يکاکولوژي جغرافیايي و

منبعي که اثرات شوری را بررسي  عدم وجودماهي و 

ماهیان  (6، 3، 7، 64 ،26و 28)روزهای  در ،کرده باشد

به صورت به منظور جلوگیری از عمل اتولیز  صید شده و

توزين و  پس ازگرديدند. ل منتقآزمايشگاه زنده به 

، رنگ و )فرم بدنو بررسي ماکروسکوپيبیومتری 

( به منظور مطالعات وضعیت پوست نواحي مختلف

از پوست نواحي شکمي، خط جانبي و سر  میکروسکوپي

متر تهیه میلي 5اکثر هايي به ضخامت حدنمونهماهیان 

جهت تهیه  در محلول ثبوتي بوئن قرار داده شد. و

های مورد نظر از روش از نمونه میکروسکوپيمقاطع 

هايي به و برش شد معمول تهیه مقاطع بافتي استفاده

متر تهیه گرديد و سپس میکرو 5-1 ضخامت حداکثر

ائوزين  -آمیزی هماتوکسیلین ها مورد رنگنمونه

(H&E)  ورنگ آمیزی اختصاصي پريوديک اسید شیف

(PASقرار گرفت ) (Iger et al., 1994) .مطالعات در

های جامي تعداد سلول پیدرم وضخامت ا متریهیستو

اپیدرم ماهي  یهشداردهندههای تعداد سلولشکل و 

، خط شکمي واحيندر گروه به طور جداگانه و  هربني 

ای قرار شمارش شده و مورد بررسي مقايسه جانبي و سر

. جهت مطالعات هیستومتری و تعیین میزان ندگرفت

های لکننده موکوس و سلوهای ترشحسلول پراکنش

حداقل ديه اپیدرم در هر گروه دهنده و ضخامت  دارهش

پنج برش بافتي از هر نمونه و در هر برش حداقل سه تا 

میکرومتر از  200در  وپنج میدان ديد میکروسکوپي 

برای شمارش و بررسي شد. طول اپیدرم هر ناحیه 

الیمپوس از میکروسکوپ نوری  مطالعه هیستومتری

 Captureافزارو نرم Dino Liteمجهز به لنز ساخت ژاپن 

 Dino  دست آمده استفاده گرديد و نتايج به 2.0نسخه

افزار پس از تجزيه و تحلیل آماری توسط نرم

SPSS به کمک جداول ارائه گرديد. 63نسخه 

 

 نتایج. 3

در مشاهدات میکروسکوپي مشخص شید کیه ضیخامت    

ماندگاری در  26ماهي بني در روز اپیدرم ناحیه شکمي 

های مختلف شوری نسبت به گروه شیاهد تفیاوت   غلظت

داری نداشیت امیا در سیاير روزهیای مانیدگاری در       معنا

شوری ضیخامت اپییدرم نسیبت بیه      های مختلفغلظت

 .(p< 0/  0 5داری داشیت ) کیاهش معنیي   گروه شاهد 

  26های گرزی شکل ناحییه شیکمي در روز   تعداد سلول

هییای مختلییف شییوری اخییتال   مانییدگاری در غلظییت

معناداری نسبت به گیروه شیاهد نداشیت. امیا در سیاير      

شییوری،  هییای مختلییفروزهییای مانییدگاری در غلظییت 
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تغییرات ضخامت در اپیدرم ابتیدا بیه صیورت افیزايش و     

های گرزی شکل سپس به صورت کاهش در تعداد سلول

مقايسه بیا  مشاهده شد که نتايج آن تفاوت معناداری در 

هیای ترشیح   سیلول  .(p< 0/  0 5گروه شیاهد داشیت )  

در طیول میدت    کننده موکوس ناحیه شکمي ماهي بني

های مختلیف شیوری از نظیر تعیداد     ماندگاری در غلظت

نسبت به گروه شاهد افزايش يافتنید کیه رونید افیزايش     

هیای  و در همه غلظیت  28ها در طول زمان تا روز سلول

 0/  0 5ادار مشیاهده گرديید )  اعمال شده به طیور معنی  

>p).   اپیدرم ناحیه جانبي ماهي بني پس از قرار گیرفتن

در   6و  64های مختلف شیوری، در روزهیای   در غلظت

افیزايش  باعث ها در مقايسه با گروه شاهد ی غلظتهمه

خامت شد که اين افزايش ضیخامت نسیبت بیه گیروه     ض

روزهیای  ساير (، ولي در  p< 0/  0 5شاهد معنادار بود )

شیوری تغیییرات   مختلف های ماندگاری ماهي در غلظت

 26اپیدرم ديده نشد. در روزهیای  معناداری در ضخامت 

گرم در لیتر افزايش ضیخامت اپییدرم    62در غلظت  3و 

 0/  0 5نسبت به گروه شاهد معنادار مشیاهده گرديید )  

>p .)های گرزی شکل ناحییه خیط جیانبي    تعداد سلول

 درغلظیت  64هیا، در روز  در همه غلظت 6در روز  ماهي

 62شوری در غلظت  28گرم در لیتر و در روز  4شوری 

لیتر افزايش معناداری در مقايسه با گروه شیاهد   گرم در

های ترشح کننده موکیوس  سلول .(p< 0/  0 5داشتند )

خط جانبي ماهي بنیي در همیه روزهیای مانیدگاری در     

های اعمیال شیده از   های شوری و در همه غلظتغلظت

هیا  افزايش يافتند که افیزايش تعیداد سیلول    ،نظر تعداد

 0/  0 5شاهد معنادار مشیاهده گرديید )   نسبت به گروه

>p).       مطالعات هیسیتولوژی ناحییه سیر در میاهي بنیي

نشان داد ضخامت اپیدرم همزمان با افیزايش مانیدگاری   

های مختلف شیوری نسیبت بیه گیروه شیاهد      در غلظت

افزايش ضخامت اپیدرم سر در طول زمان فت. افزايش يا

وه شیاهد  و به تدريج صورت گرفته و در مقايسیه بیا گیر   

بییر اسییاس   .(p< 0/  0 5معنییادار مشییاهده گرديیید )  

- های گیرزی مطالعات میکروسکوپي مشخص شد سلول

شکل ناحیه سر ماهي بني در همیه روزهیا بیه ويیژه در     

ها  نسبت به گروه و در همه غلظت 28و  26، 6روزهای 

هیای گیرزی   که کاهش تعداد سلول يافتندشاهد کاهش 

يسیه بیا گیروه شیاهد تفیاوت      شکل از نظر تعیداد در مقا 

های ترشح کننیده  سلول .(p< 0/  0 5معناداری داشت )

-موکوس ناحیه سر در همه روزهای ماندگاری در غلظت

ها به تیدريج و  های شوری بجز روز اول و در همه غلظت

در طول زمان در مقايسه با گیروه شیاهد از نظیر تعیداد     

هیا در  وری که افزايش تعیداد سیلول  به ط افزايش يافتند

 (p< 0/ 5دار مشاهده گرديید ) مقايسه با گروه شاهد معنا

 .(3-6الي  6-6جداول)( و 5الي  6) اشکال

 
(. تعداد ppt22: اپیدرم ناحیه خط جانبی، گروه تیمار)2شکل

های گرزی شکل خط جانبی پوست ماهی بنی در سلول

-جامی سلول، گروه شاهد. : اپیدرم پوست خط جانبی2شکل

شکل )پیکان سیاه(، الیه شکل )پیکان سفید(،  سلول گرزی

بازال )پیکان زرد(، درم )پیکان نارنجی( و سلول مالنوسیت 
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یابد. افزایش سلول جامی )پیکان های شوری کاهش میغلظت

زرد( .سلول گرزی با هسته بزرگ در سیتوپالسم )پیکان سیاه(.  

(PAS, 40x). 

 

: اپیدرم پوست سر،گروه شاهد. ضخامت اپیدرم  ناحیه 3شکل

سردر مقایسه با نواحی دیگر ماهی بنی بیشتر است. سلول 

ی جامی شکل با هسته در قاعده سلول)پیکان سیاه(، سلول گرز

شکل )پیکان نارنجی(. به ضخامت اپیدرم، نسبت به خط 

 .(H&E, 20x) .جانبی و شکمی دقت شود

 

(. ضخامت ppt22: اپیدرم پوست سر، گروه تیمار)۴تصویر

های مختلف  شوری دچار افزایش اپیدرم پوست سر در غلظت

های ترشح شود و این واکنش به دلیل افزایش تعداد سلولمی

های گرزی شکل )پیکان سفید(، سلولکننده موکوس است 

 .(PAS, 40x) )پیکان سیاه(.

 

 

(. اپیدرم در ppt8: اپیدرم پوست شکمی، گروه تیمار)5شکل

یابد. به افزایش های شوری کاهش میناحیه شکمی در غلظت

های جامی شکل )پیکان سیاه( وهسته تعداد و ترشحات سلول

 ود.مشخص سلول گرزی شکل )پیکان نارنجی( دقت ش

( PAS, 20x) 

 و نتیجه گیریبحث . 4

دهید ضیخامت اپییدرم    نتايج پژوهش حاضر نشیان میي  

ناحیه سر و خط جانبي ماهي بني در مواجهه با درجیات  

يابد که اين افیزايش بیه طیور    مختلف شوری افزايش مي

-گرم در لیتر اتفیا  میي   4های بادتر از عمده در غلظت

اپییدرم کیاهش پییدا    افتد اما در ناحیه شکمي ضخامت 

رسد تغییرات در ضیخامت اپییدرم   کند که به نظر ميمي

 در جهت سازگاری بیا درجیه شیوری محییط و کیاهش     

های حاصل از استرس افیزايش شیوری و افیزايش    آسیب

 ,Parkهای ترشیح کننیده موکیوس باشید )    تعداد سلول

ای اعالم کردند ساختار، نیوع  محققین در مطالعه (.2002

هییای موجیود در اپیییدرم و ضییخامت آن  و تعیداد سییلول 
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ممکن است عالوه بیر گونیه، تحیت تیرثیر انیدازه، سین،       

هیای مختلیف   جنس، میزان بلوغ جنسي، فصیل و زمیان  

سال، نواحي مختلف بدن و شرايط محیطیي قیرار گییرد    

(Nakamura, 2002  همچنییین در يییک  بررسییي در .)

ای بیال  و  اپیدرم نواحي مختلف پوست ماهي کپور نقیره 

نابال  مشیخص نمودنید ضیخامت اپییدرم میاهي کپیور       

ای به طور کلي در ناحیه سر بیا بیشیترين ضیخامت     نقره

در رتبه اول و ناحیه شکمي و پشتي به ترتیب رتبه دوم 

اند و در نهايت کمتیرين  و سوم را به خود اختصاص داده

 & Pinkyضییخامت در ناحیییه دم مشییاهده گرديیید ) 

Mittal, 2008) 

 

های گرزی برضخامت اپیدرم، تعداد سلولهای مختلف شوری تاثیرغلطت (Mean±SEM): میانگین و خطای استاندارد میانگین 6جدول 

 ماهي بني سرهای ترشح کننده موکوس پوست ناحیه شکل و سلول

 روزها
 غلظت شوری

 پارامتر
ppt4 Ppt8 Ppt62 شاهد 

6روز   

 a87/22±63/76 bc70/61±63/35 c33/5±14/662 a05/62±31/86 اپیدرم

گرزیسلول  
a73/2±81/5 ab43/2±76/1 a78/0±57/5 b63/6±57/3 

جاميسلول  ab28/3±81/60 a66/2±81/7 b70/6±76/62 b56/6±57/62 

3روز   

 a17/67±70/85 ab44/66±20/33 b34/5±08/666 a05/62±31/86 اپیدرم

گرزیسلول  
a43/3±64/8 a82/6±00/7 a2±00/7 a63/6±57/3 

جاميسلول  b72/3±76/65 a30/6±57/66 ab86/0±00/64 ab56/6±57/62 

7روز   

 a23/7±21/32 ab23/5±77/33 b06/5±40/663 a05/62±31/86 اپیدرم

گرزیسلول  
a13/2±57/1 a35/6±64/3 a2±00/1 a63/6±57/3 

جاميسلول  a58/2±00/63 a35/6±64/64 ab03/3±76/64 ab56/6±57/62 

64روز   

 a37/3±75/33 b11/3±50/640 b01/23±80/624 a05/62±31/86 اپیدرم

گرزیسلول  
a37/0±43/7 a77/6±64/8 a30/3±57/7 a63/6±57/3 

جاميسلول  a13/2±76/64 a88/6±76/63 b45/4±81/20 a56/6±57/62 

26روز   

 a02/20±83/88 a64/26±84/33 b30/67±73/628 a05/62±31/86 اپیدرم

گرزیسلول  
a35/3±43/7 a60/3±57/5 a77/3±76/5 a63/6±57/3 

جاميسلول  a05/2±23/63 a17/4±81/68 a43/4±00/20 a56/6±57/62 

28روز   

 bc73/61±65/600 ab53/1±73/83 c58/60±61/666 a05/62±31/86 اپیدرم

گرزیسلول  
a2±00/1 ab86/6±57/8 ab86/3±23/1 b63/6±57/3 

جاميسلول  
bc2±00/61 a03/2±64/60 c58/4±00/68 ab56/6±57/62 
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-اپیدرم فاقد رگ 2000در سال  Van Duijnبه گفته 

باشد و بنابراين ممکن است بدون اين که های خوني مي

ريزی واضحي پديد آيد پوست صدمات زيادی خون

تغییرات شرايط محیطي (.  Van Duijn, 2000ببیند )

مانند تغییرات ناگهاني دما و مواجه شدن با اشعه ماورا  

ماهي در حفظ تعادل  يکپارچگي اپیدرمبنفش، در 

ها ضروری است اسمزی و مهار فعالیت میکروارگانیسم

(Sivakumar, 2000 به گفته محققین تقسیم و تزايد .)

های پوششي که منجر به ضخیم شدن اپیدرم سلول

شود پاسخ حمايتي ديگری است که به طور مکرر در مي

شود. اين پاسخ که به آن هیپرپالزی ماهیان مشاهده مي

شود از ماهیان آلوده به انگل و اپیدرمي گفته مي

ها قرار ماهیاني که به طور طودني در معرض آدينده

 (.Balebona et al., 1995است ) داشتند، گزارش شده
 

های گرزی های مختلف شوری برضخامت اپیدرم، تعداد سلولغلظت ( تاثیرMean±SEMمیانگین ): میانگین و خطای استاندارد 2جدول

 ناحیه شکمي ماهي بنيپوست های ترشح کننده موکوس شکل و سلول

 روزها
 غلظت شوری

 پارامتر
ppt4 Ppt8 Ppt62 شاهد 

 6روز 

 a15/7±80/73 b06/64±63/604 a68/68±25/58 b63/23±70/602 اپیدرم

 سلول گرزی
a17/6±64/8 b37/4±81/62 a57/6±64/7 a30/6±20/3 

 ab34/6±81/5 b38/6±43/8 b37/0±57/1 a83/0±40/4 سلول جامي

 3روز 

 a33/3±22/608 a65/65±62/76 b23/68±70/607 b63/23±70/602 اپیدرم

 سلول گرزی
a34/6±64/62 a34/4±23/66 b25/3±23/61 a30/6±20/3 

 b78/0±57/5 a25/6±76/5 c05/2±76/3 a83/0±40/4 سلول جامي

 7روز 

 a31/65±74/75 a68/61±23/37 a30/3±35/83 b63/23±70/602 اپیدرم

 سلول گرزی
a63/2±81/7 b17/6±81/66 a47/2±64/7 a30/6±20/3 

 b13/3±76/66 b26/6±64/60 b03/2±64/3 a83/0±40/4 سلول جامي

 64روز 

 a35/63±14/77 a35/8±88/86 b14/4±14/606 b63/23±70/602 اپیدرم

 سلول گرزی
ab87/2±57/7 b35/6±81/8 a54/2±81/5 b30/6±20/3 

 b11/5±81/60 b43/2±57/66 b85/2±81/62 a83/0±40/4 سلول جامي

 26روز 

 a27/66±600 a37/63±47/602 a54/65±18/84 a63/23±70/602 اپیدرم

 a47/2±60 a42/2±43/7 a57/6±64/7 a30/6±20/3 سلول گرزی

 b35/0±3 d23/2±57/64 c03/2±81/66 a83/0±40/4 سلول جامي

 28روز 

 اپیدرم
a06/64±12/80 a26/7±76/73 a23/4±46/77 b63/23±70/602 

 سلول گرزی
b30/3±23/7 bc83/0±81/7 a66/6±23/5 c30/6±20/3 

 سلول جامي
b6±64/8 b66/6±23/7 c01/6±81/60 a83/0±40/4 
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های گرزی های مختلف شوری بر ضخامت اپیدرم، تعداد سلولتاثیر غلظت (Mean±SEMن ): میانگین و خطای استاندارد میانگی3جدول 

 ناحیه خط جانبي ماهي بنيپوست های ترشح کننده موکوس شکل و سلول

 روزها
 غلظت شوری

 پارامتر
ppt4 Ppt8 Ppt62 شاهد 

 a30/4±32/57 a18/7±21/5 a12/60±44/11 a43/3±33/48 اپیدرم 6روز 

 سلول گرزی
a56/3±17/3 a57/0±17/3 b2±00/7 a00/6 

 a57/0±33/66 a57/0±33/66 a78/3±17/63 a04/4±33/8 سلول جامي

 a82/8±73/47 a13/8±18/43 a27/7±83/53 a43/3±33/48 اپیدرم 3روز 

 سلول گرزی
a0±0/0 a0±0/0 a6±00/6 a00/6 

 a07/3±17/61 a6±00/64 a15/1±33/3 a04/4±33/8 سلول جامي

 a32/7±28/47 a84/60±05/51 a36/0±86/51 a43/3±33/48 اپیدرم 7روز 

 سلول گرزی
a0±0/0 a0±0/0 a0±0/0 a00/6 

 ab30/2±17/60 ab6±00/64 b88/2±17/65 a04/4±33/8 سلول جامي

 ab73/2±23/53 c43/6±25/16 bc67/2±04/57 a43/3±33/48 اپیدرم 64روز 

 سلول گرزی
a65/6±33/7 a0±0/0 a0±0/0 a00/6 

 ab3±00/66 b52/6±17/61 ab57/0±33/66 a04/4±33/8 سلول جامي

 a88/1±36/44 a73/4±43/47 a50/0±51/57 a43/3±33/48 اپیدرم 26روز 

 سلول گرزی
a0±0/0 a0±0/0 a0±0/0 a00/6 

 a52/±17/63 a65/6±17/63 a08/2±33/62 a04/4±33/8 سلول جامي

 اپیدرم 28روز 
a67/2±20/48 a76/5±43/43 b70/7±01/15 a43/3±33/48 

 سلول گرزی
a0±0/0 a0±0/0 b73/6±00/8 a00/6 

 سلول جامي
a73/6±00/66 a88/2±17/3 a56/2±17/60 a04/4±33/8 

 

هیپرپالزی در مواقعي که ماهي در معرض خراشیدگي  

شود. عواملي از گیرد نیز ديده ميفزاينده پوست قرار مي

قبیل تغییرات شرايط محیطي، تغییرات دما، مواجه 

های شدن با اشعه ماورا  بنفش يا قرار گرفتن در آب

های غذايي به ويژه در اسیدی، کمبودها و مسمومیت

های زا و شیوهود عوامل بیماری، وجAمورد ويتامین 

دستکاری ماهیان و ساير عوامل ايجاد کننده استرس 

توانند ساختار و ترکیب سلولي اپیدرم را تحت ترثیر مي

قرار دهند که اين عوامل در بین ماهیاني که در شرايط 

 ,Robertsشوند، قابل توجه است )مصنوعي نگهداری مي

ی و هیستومتری در های هیستولوژ(. نتايج بررسي2001

های گرزی شکل پوست دهد سلولاين مطالعه نشان مي

های ناحیه سر ماهي بني پس از قرار گرفتن در درجه

يابند و روند مختلف شوری از نظر تعداد کاهش مي

گیرد اما در کاهش به تدريج و در طول زمان صورت مي

های گرزی نواحي شکمي و خط جانبي، تعداد سلول
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افزايش يافته و با ادامه روند ماندگاری ماهي شکل ابتدا 

ها کاهش در محیط با درجه شوری بادتر تعداد سلول

دوباره افزايش  28يافته و در ناحیه خط جانبي در روز 

رسد اين نوع واکنش از سوی يابند. به نظر   ميمي

ها های گرزی شکل با خصوصیت فیزيولوژيکي آنسلول

اين های هشدار به ماهي مرتبط باشد.  در بروز حالت

پوست  های موجود در اپیدرم يکي از سلولسلول ها 

های خاص که به علت ترشح فرمونماهي مي باشد 

 ميجهت ايجاد واکنش هشدار به اين عنوان نامیده 

های در مطالعه هیستولوژی و هیستومتری سلول .شوند

 کننده موکوس نواحي سر، شکمي و خط جانبيترشح

های مختلف ماهي بني به دنبال ماندگاری در درجه

-ها در محیطشوری مشخص گرديد تعداد اين سلول

يابد. با هايي که آب آن دچار شوری گرديده افزايش مي

های ترشح کننده که از وظايف مهم سلول توجه به اين

موکوس ايجاد يک ديه محافظتي در مقابل عوامل 

یط و تسهیل در خارجي و نیز کاهش اصطکاک مح

لذا اين  (Mc Kim &  Lien,  2000)باشدحرکت مي

ماهي بني با افزايش تعداد  که شودگونه تصور مي

کننده موکوس شرايط ايجاد خطر و های ترشحسلول

استرس شوری را کاهش داده و مانع آسیب رسیدن به 

ترشح موکوس به  دانشمندانشود. به نظر پوست مي

کند  زا کمک ميپاکسازی سطح پوست از عوامل بیماری

و اين کار را از طري  ترشح مداوم و نوسازی موکوس و 

دهد. موکوس موجب رسوب   میکروبي انجام مي  مواد ضد

های راکد و آلوده که به سطح آبششها مواد معل  در آب

 هایشود و پاکسازی انداماند ميو پوست متصل شده

کند. موکوس از خراشیدگي پوست  مذکور را فراهم مي

توانند بر روی خشکي ماهیان حفار يا ماهیاني که مي

 اعالم کردند محققین کند.  حرکت کنند حفاظت مي

توانند بر روی تعداد ها نیز ميهای اسیدی و آديندهآب

 & Harvey) شکل اپیدرم ترثیر بگذارند های جاميسلول

Bathy, 2002) . نتايج مطالعات هیستومتری مشخص

نمود اپیدرم پوست ماهي بني در ناحیه سر پس از قرار 

مختلف، به  های شوریهايي با غلظتگرفتن در محیط

های وارد شده به پوست، منظور کاهش استرس و آسیب

کننده های ترشح( سلول p<0/0 5با افزايش معنادار )

های ندامموکوس، ضخامت اپیدرم ناحیه سر را که ا

حیاتي مثل سیستم عصبي و آبششها در آنجا قرار دارند 

دهد و اين واکنش ارتبا  افزايش ميحفاظت مي کند، 

های ترشح کننده موکوس و مستقیمي با افزايش سلول

. اما در پوست (Elliott, 2000) ضخامت اپیدرم دارد

ناحیه شکمي روند تغییرات در ضخامت اپیدرم نسبت 

تفاوت بوده و اپیدرم ناحیه شکمي ماهي به ناحیه سر م

های مختلف از شوری واکنش متفاوتي بني در غلظت

دهد و اغلب کاهش نسبت به ناحیه سر از خود نشان مي

(. در ناحیه خط جانبي پوست p< 0/  0 5کند )پیدا مي

ماهي بني ضخامت اپیدرم در روزهای مختلف تغییرات 

ی در همه 6و  64متفاوتي داشتند و فقط در روزهای 

ها افزايش مشاهده گرديد و در ساير روزها غلظت

گرم  62تغییرات ضخامت اپیدرم در غلظت باد به ويژه 

رسد که اين حالت به به نظر ميدر لیتر مشاهده شد. 

ها ها و خروج آب از آندلیل نفور نمک به درون سلول

های بدن ماهیان در آب شیرين نمک را باشد زيرا سلول

مي دفع کرده و آب اضافي را از خود خود حبس در 

در مطالعه حاضر  .(Engelmann et al., 2000) کنند

های ترشح کننده موکوس در همه مشخص گرديد سلول

های شوری در نواحي سر، شکمي و خط جانبي غلظت

کنند. با دقت ماهي بني از نظر تعداد افزايش پیدا مي

کننده های ترشحنمودن در وظايف فیزيولوژيکي سلول

ها به رسد افزايش تعداد اين سلولموکوس به نظر مي

منظور باد بردن میزان ترشح موکوس به منظور 

محافظت از سطح پوست است تا اثرات شوری آب بر 

پوست ماهي به حداقل برسد و ماهي شرايط ادامه 

های ماهي به واکنش سلولحیات را داشته باشد. 

ها در جهت سازگار آن استرس شوری وارد شده به
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اين  ست.نمودن ماهي با شرايط ويژه ايجاد شده ا

تغییرات ناشي از سندرم سازگاری عمومي به منظور 

بقای ماهي در شرايط محیطي ايجاد شده است که 

های جامي شکل ماهي اين سازگاری را با افزايش سلول

نتايج حاصل از اين  .(Fast, 2002) دهداز خود بروز مي

های شوری در ، مشخص نمود ماهي بني غلظتپژوهش

گرم در لیتر را  با کمترين تغییرات در ساختار  4حد 

و  8در حد های شوری تواند غلظتپسندد. و نیز ميمي

گرم در لیتر را با اعمال تغییراتي در ساختار تحمل  62

گرم در لیتر برای  62های شوری بادتر از کند اما غلظت

باشد طوری که در غلظت تحمل مي ماهي بني غیرقابل

ساعت تلف  62گرم در لیتر ماهي درمدت کمتر از  61

های شیرين ايران بوده شود. ماهي بني، از ماهیان آبمي

و از رخاير ژنتیکي درجه يک و بسیار ارزشمند کشور 

و از جايگاه خاصي هم در میان مردم . شودمحسوب مي

پرورش و تولید و هم در بین آبزيان منطقه به منظور 

که با توجه به اين مطالعه نشان داد  مي باشد.برخوردار 

های هیستولوژی ماهي در ايجاد حالت تطاب  واکنش

زای محیطي زيستي به منظور کاهش شرايط استرس

پسند بوده  شوریماهي بني  ،مانند افزايش درجه شوری

اقلیمي و افزايش درجات و در صورت تغییر شرايط 

 62الي  4شوری  هایی غلظتر محدودهآب دشوری 

 مورد پرورش وتکثیر قرار گیرد. تواند ميگرم در لیتر 

 

نويسندگان مراتب سپاس و تقدير و تشکر و قدردانی: 

تشکر خويش را از حوزه معاونت محترم پژوهشي 

 دانشگاه شهید چمران اهواز اعالم مي دارند.
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Abstract 

For this purpose, 144 specimens were studied in five healthy groups.  The first group was the 

control group put in dechlorinated tap water and four respectively in the next group were kept 

with salinity 4ppt, 8ppt, 12ppt, 16ppt  in the same condition . In days (1, 3, 7, 14, 21, 28) 

samples were collected from skin of head, ventral and lateral lines. Sections with 5- 6µm 

thickness were made and stained with PAS and H&E methods. In histometrical survey, epiderm 

thickness, numbering of club cells and goblet cells in 200 µm of epiderm length in any area, was 

investigated comparatively. The results showed that in different salinity concentrations, skin of 

head, ventral and lateral lines were influenced and changes in epiderm thickness, reduce the 

number of club cells and increase the number of goblet cells were demonstrated. These changes 

in different concentrations for each parameter, for significantly increased (p<0.05). 

 
Key words: Barbuss harpeyi, Salinity, Skin, Epiderm 

 

 

Figure 1: Epidermis of lateline line in control group. Goblet cell (white arrow), club cell (black arrow), 

Basal layer (yellow arrow), Dermis (orange arrow) and the melanocyte cell (green arrow), (H & E, 20x). 

Figure 2: Epidermis of lateline line in treatment group (12ppt). The number of club cells in the Epidermis 

of lateline line decreases in salinity concentrations. Increasing the goblet cell (yellow arrow). Club cell 

with a large nucleus in the cytoplasm (black arrow), (PAS, 40x). 

Figure 3: Epidermis of  head skin in control group. The epidermal thickness of head skin was much 

higher compared to other areas. Goblet cell with nucleus at the base of the cell (black arrow), Club cell 

(orange arrow). Be careful with the thickness of the epidermis, relative to the lateral and abdomen part, (H 

& E, 20x). 

Figure 4: Epidermis of head skin in treatment group (12ppt). The epidermis thickness increases in various 

concentrations of salinity, and this response is due to the increase in the number of mucus secreting cells 

(white arrow), Club cells (black arrow), (PAS, 40x). 

Figure 5: Epidermis of abdominal skin in treatment group (ppt8). The epidermis in the abdominal region 

decreases in salinity concentrations. Look at the increase in the number and secretion of goblet cells (the 

black arrow) and the specific shape of the club cell (orange arrows), (PAS, 20x). 

Table 1-1: Average and standard error of the mean (Mean ± SEM) of the effect of different salinity 

changes on the thickness and number of club cells of the epidermis. 
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Table 1-2: Average and standard error of the mean (Mean ± SEM) of the effect of different salinity 

changes on the thickness, number of club cells and goblet cells of epidermis of abdominal area. 

Table 1-3: Average and standard error of the mean (Mean ± SEM) of the effect of different salinity 

changes on the thickness, number of club cells and goblet cells of lateral line area. 

 


