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ﭼﻜﻴﺪه
شناخت دقیق وضعیت شاخصهای خونی «ماهی شیربت» میتواند حفظ ،تکثیرر و رررو ا ا را ماهیراز ا دشر ند
اقتصادی ا افزا ش دهد .هدف تﺤقیق حاضر ،بر سی تأثیر استرس شو ی های مﺨتﻠﻒ (  11 ،5 ،<1و  15قس ت د
هزا ) بر مﻘادﻳر برخی را امترهای الکترولیتی و هو موز ﻛو تیرزو و ﮔﻠوﻛز خروز د ماهری شریربت

Arabibarbus

 grypusاست تا شرا ط مناسب شد و حد تﺤ ل فیز ولوژ ک آز ،هنگام سادا رذ ری د انتﻘا به آب با شو یهای
مﺨتﻠﻒ معیا ﮔردد .بد ا منظو  121 ،قطعه ماهی د  4تی را و سره تکررا  ،با ﻃو ﻛل  15/1±5سانتی متر و ودز
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01±5ﮔرم د ک دو ه  01وده ررو ا افتند .د را از دو ه آدما ش ،میزاز الکترولیتها (سد م ،رتاسریم ،فسرفر و

ﮔرد د .بیشتر ا و کمتر ا میزاز سد م ،رتاسیم ،کﻠسیم ،فسفر ،ﮔﻠوکز و کو تیزو بره ترتیرب د شرو ی  15و تی را
شاهد مهاهده شد .نتا ج نهاز میدهد فاکتو های بیوشی یا ی خوز ماهی شیربت تﺤت تأثیر شرو ی مﺤریط بروده و
غﻠظت وزها د خوز وابسته به غﻠظت وزهای مﺤیط میباشد.
ﻛﻠمات کﻠیدی :شو ی ،الکترولیت ،کو تیزو

 ،ﮔﻠوکز ،شیربتArabibarbus grypus

 .1دانش آموخته کا شناسی ا شد ﮔروه شیالت ،واحد اهواد ،دانهگاه آداد اسالمی ،اهواد ،ا راز.
 * .2استاد ا ﮔروه شیالت ،واحد اهواد ،دانهگاه آداد اسالمی ،اهواد ،ا راز.
Email: mikhak1111@yahoo.com Tel: 61101116110
 .0دانهیا ﮔروه شیالت ،واحد اهواد ،دانهگاه آداد اسالمی ،اهواد ،ا راز

Email:nargesjavadzadeh@yahoo.com Tel: 61101116110
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کﻠسیم) ،ﻛو تیزو و ﮔﻠوﻛز خوز سنجیده شد .ﻃبق نتا ج ،مﻘدا امالح خوز و هو موز کو تیزو و ﮔﻠروکز د خروز
ً
ماهی با افزا ش میزاز شو ی افزا ش افت .ض نا د هر سه تی ا شو ی بی قرا ی و ررا مراهی اد مﺨرادز مهراهده
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مقﺪمه
 Arabibarbus grypusاد با بوس ماهیاز و خانوادۀ کپو ماهیاز ) (Cyprinidaeاد ماهیاز آب شریرﻳا و به ﻋنواز
کی اد ماهیاز مﻬم ررو شی است که د استاز خودستاز به نام «شیربت» شناخته میشود و اد نظر ذائﻘره رسرندی
مو د توجه مردم خودستاز بوده و تکثیر و ررو ا آز به دلیل اقتصادی بودز ،مو د ح ا ت متولیاز صنعت تکثیرر و
ررو ا آبز از قرا دا د .مﺤافظت اد ا ا ذخا ر ا دشر ند ژنتیکری ،مسرتﻠزم د اختیرا داشرتا اﻃالﻋرات جرام
وکامﻠی اد و ژﮔیهرای د سرتی و فیز ولوژ رک آزهرا میباشرد ( .)1ماهیراز د شراﻳط ررو شری اغﻠب د معرض
تغییرات مﺤیط د ستی ﻳا ﻋوامل استرسدا ،اد قبیل دستﻜا ی ،تراﻛم ،ح ل و نﻘل و تغییر د کیفیت آب قرا دا ند
(« .)2استرس» به معنای جرﻳاز فیررزﻳولوژ ررک اد وقا عرری است ﻛه د دمانرری ﻛه جانو د اﻳجاد دوبا ه وضررعیت
ه وستادی خود بعد اد مواجﻬه با تﻬدﻳدات د ﻳافترری سررعی میکنررد خ مرریدهد ( )0و با قرا دادز ماهرری د
شرا طی ماو ای سطﺢ تﺤ ل ﻋادی آز اﻳجاد میشود (« .)4شو ی» کی اد را امترهای استرس دای مﺤیط د ستی
است ﻛه بر فیزﻳولوژی ،جذب غذا و ﻛا ا ی شد ﮔونههای ماهی تأثیرﮔذا است ( .)5مدﻳرﻳت مطﻠوب به منظرو
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ریهگیری اد استرس د سیستمهای ررو ا ماهی اه حل مفیدی است و به معنای نگﻬدا ی مناسب کیفیرت آب،
تغذﻳه مناسب و ﻋاﻳت اصو بﻬداشتی است ( .)4تطبیقرذ ری با آب شو و حفظ هومئوسرتادی مﺤریط داخﻠری
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بدز ،مرحﻠهای بسیا مﻬم و حساس د حیات ماهیاز است( .)6د نتیجه ا ا امر ،مﺤتوا و ترکیب ونی رالس ا (به
و ژه وزهای سد م ،رتاسریم و کﻠرر) هو موزهرا و سراختا های بیوشری یا ی بردز دسرتﺨوا تغییررات ﻋ ردهای
میﮔردند ( .)7مطالعات نهاز میدهد که د ساﻋات اولیه رس اد مواجﻬه ماهی با افزا ش شو ی آب ،به دلیل ﻋدم
آمادﮔی اندامهای د ﮔیر د تنظیم اس زی و ونی ،به خصوص آبهش و کﻠیه د دف امالح وزها اد مﺤیط خرا
به بدز آزها داخل میشوند .ا ا امر سبب افزا ش وزها و اس واللیته خوز ماهیراز و کراهش آب بافتهرای بردز
میﮔردد.
ترشﺤات هو مونی آب بدز ا تنظیم و اد کاهش شد د آز جﻠوﮔیری میکنند (« .)8ﻛو تیزو » هو مونی است
ﻛه د تنظرریم اس زی نﻘش دا د و به توانا رری مرراهی د نگﻬدا ی آب و الﻜترولیررتهای بدز ک ررک مرریﻛند.
«هیپرﮔﻠیس یک» ،باال برنده قند خوز است و «ﮔﻠیکولیز» (تجزﻳه ﮔﻠیکوژز) و «ﮔﻠوﻛوژنز» اد رروتییاها و ﭼربیها
ا تﺤر ک میکنند ( )9لذا د حالیکه کاهش مﻘاد ر فیز کوشی یا ی آب بیشتر اد حد تﺤ ل ماهیاز باشد ،آزهرا
جﻬت غﻠبه بر ا ا شرا ط استرس ،به استفاده اد ذخیره انرژی خود مجبو خواهند بود که اد ﻃر ق آدادسادی ﮔﻠوکز،
مﻘاد ر انرژی مو د نیاد برای کا ا ی بیشتر مغز ،آبهشها و د گر اندامها ا تأمیا میکنند ( .)11ا ا فرا ند تا دمانی
ادامه می ابد که آزها قاد شوند د شرا ط بﻬتری با موقعیت سرﺨت مﻘابﻠره کننرد و ا را امرر موجرب آسریبهای
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بیشتر بره سیسرتم فیز ولوژ رک میشرود ( .)11افرزا ش میرزاز کرو تیزو (هیرد وکو تیزوز) و ﮔﻠروکز بره ﻋنرواز
شاخصهررای استرس است ( 8و  )11ﻛه د واﻛنش اولیرره ماهیرراز به استرس ،د خوز هاسادی میشررود (.)6
ﻋ ﻠکرد ا ا هو موز ،افزا ش قابﻠیت تﺤ ل شو ی ،افزا ش فعالیت آنز م ر پ سد م (رتاسریم آبههری) ،خررو
سد م اد بدز ماهی و تغییر د شکل و تعداد سﻠو های کﻠرا د ا د ﮔونههای مﺨتﻠﻒ ماهیاز د ری دا د (.)7
د خصوص تأثیر انواع استرس بر امالح و شاخصهای استرس خوز ماهیاز مﺨتﻠﻒ مطالعرات قابرل تروجﻬی
صو ت رذ رفته است .مطالعات انجام شرده د ماهری ﻛپو مع ولری ) )Cyprinus carpioﻛه د معرض استرس
(دستﻜا ی) قرا ﮔرفته است ،افزاﻳش میزاز ﮔﻠوکز ا نهاز میدهد ( .)12د بر سی وی ماهی سوف د ﻳای خز
(lucioperca

 )Stizostedionافزاﻳش میزاز ﻛو تیزو د شراﻳط استرس مهاهده شد ( .)10د مطالعرهای دﻳگر،

مﺤﻘﻘاز ﻛاهش ﮔﻠوﻛز خوز و افزاﻳش ﻛو تیزو ا د ماهیاز ﻛپو مع ولی تﺤت استرس شو ی نهاز دادند (.)14
بر سی د ماهی تیالریای مودامبیک ) )Oreochromis mossambicusﻛه د آب د ﻳا قرا ﮔرفته بود ،افزا ش میزاز
کو تیزو ا نهاز میدهد ( .)15مطالعات انجام شده وی ماهی کپو ﻋﻠفﺨوا نهاز میدهد سطوح کرو تیزو و
ﮔﻠوکز رس اد قرا ﮔرفتا د معرض استرس شو ی افزا ش می ابد ( .)16د رژوههی توسط افها ی و ه کرا از د
سرا  1095برر

وی مراهی سرفیدک سیسررتاز (zarudnyi

 ،)Schizothoraxمﻘردا کرو تیزو و ﮔﻠروکز و ت ررام
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را امترهای بیوشی یا ی خوز با افزا ش شو ی افزا ش معنادا نهاز میدهرد .د مطالعره مﺤیسرنی و ه کرا از برر
بر سی استرس ﮔرسنگی بر تغییرات الکترولیتی خوز بچه ماهی سفید د ای خرز د سرا  1095نترا ج نهراز
بومی خودستاز میباشد که د فصو ﮔرم سا دا ای تﻠفات اسرت و با توجه به خهﻜسالری و ﻛ بود با ندﮔری د
سا هررای اخیررر ،مطالعه تررأثیرات سوء افزاﻳش شو ی بر ماهیرراز ررو شرری ضرو ی به نظر مرری سد .لذا هدف اد
مطالعرره حاضررر ،بر سرری تررأثیر استرس شو ی بر امررالح خررونی و میررزاز هو موز ﻛو تیررزو و ﮔﻠوﻛز ب ره ﻋنررواز
شاخصهای استرس د ماهی شیربت میباشد تا بتواز سادارذ ری و مﻘاومت ا ا ﮔونه ماهی ا د مﻘابل استرس
شو ی بر سی کرد و بتواز اقدامات مؤثرتری د جﻬت حفظ و بادسادی ذخا ر و تکثیرر و رررو ا ا را ﮔونره مﻬرم
بومی د شرا ط استرسدای فعﻠی منطﻘه انجام داد.

مﻮاد و روشها
ماهﻴان مﻮرد آزمایش
تﺤﻘیق حاضر اد ا د بﻬهت تا خرداد د مرکز تﺤﻘیﻘات تکثیر و ررو ا آبز از واحد اهواد بر وی  121قطعه بچه
ماهی شیربت با ودز  01± 5انجام شد .بد ا منظو  ،ماهیها اد استﺨرهای ررو شی صید و به مﺨادز فا برﮔالس
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میدهد سطوح ﮔﻠوکز و امالح بدز تﺤت تأثیر میزاز شو ی مﺤیط قرا دا نرد .مراهی شریربت اد برا بوس ماهیراز
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 1111لیتری منتﻘل شدند و به منظو سادﮔا ی با شرا ط ررو شی ،به مدت رک هفتره د مﺨرادنی برا آب شرﻬری
(منب آب مرکز تکثیر) تﺤت د جه حرا ت  25تا  28د جه سانتیگراد نگﻬدا ی شدند و به منظو تأمیا اکسیژز د
حد اشباع ،هوادهی د ت ام مﺨادز به ک ک ر پ هوا صو ت ﮔرفت .ﻃی ا ا مدت ،اد غذای ررود ی و کنسرانتره
شرکت بتا به انداده  0د صد ودز بدز و بر مبنای سیری به صو ت ودانه داده شرد .شرو ی آب تانرکهرا و  pHبره
صو ت ودانه کنتر شده و سیفوز کهی به منظو حذف فضوالت و باقی ماندههای غذا انجام شد.

گروههای مﻮرد آزمایش
برای تﻬیه آب شو اد ن ک د ا ،حاصل تبﺨیر آب د ا د  4تی ا شاهد ا آب شیر ا( ) <1و شو ی  5و11و 15
قس ت د هزا استفاده شد .بچه ماهیاز د دستههای 12تا ی و با سه تکرا به مﺨادز تی ا شاهد و آب شو انتﻘا
داده و به مدت  01ود نگﻬدا ی شدند.

روشهای سنجش فاکتﻮرهای بﻴﻮشﻴمﻴایی
د را از دو ه آدما ش ،ابتدا ماهیاز با دود  211ppmدو فنوکسی اتانو بیﻬوا شدند .سرپس اد و رد سراقۀ دمری
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توسط سرنگ انسولیا آغهته به هپا ا خونگیری صو ت ﮔرفت و ن ونههای خوز ،د میکروتیروبهرای  2میﻠری
لیتر ﺨته شدند .ن ونههای خونی به منظو جداسادی سرم د ظرف خ ،به آدما هگاه منتﻘل و با میکرو سانتر فوژ

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

د ده دقیﻘه با دو  0111سانتر فوژ شدند.
هو موز کو تیزو به وا اال زا و با کیت انسانی اد وم ،ساخت ا تالیا ( )16و برحسب نرانوﮔرم برر میﻠری
لیتر اندادهﮔیری شد .ه چنیا ﮔﻠوکز سرم خوز با وا آنز اتیک  GOD-PAPو برر اسراس قررا داد  Teuscherو
 Richterichد سا  ،1971بر حسب میﻠی ﮔرم بر دسی لیتر اندادهﮔیرری ﮔرد رد ( .)16برد ا منظرو اد دسرتگاه
اسپکتروفتومتر و کیت ﮔﻠوکز را س آدموز استفاده شد.
را امترهای الکترولیتی سرم خوز به واهای د ر ،وی ن ونهها مو د سنجش قرا ﮔرفت ( :)1الﻒ) سد م
و رتاسیم به وا شعﻠهسنجی ) ) Flame Photometryبه وسیﻠۀ دستگاه فﻠریم فترومتر کو نینرگ ( Corningمرد
 )411با استفاده اد استاندا دهای شرکت د ست شی ی ساخت ا راز انداده ﮔیری شد ب) کﻠسیم بره ک رک وا
نگ سنجی ا توکردو فتالئیا ) )Ortho–Cresolphtaleinبا استفاده اد کیت آدما هگاهی د ست شی ی ،ساخت
ا راز به وسیﻠۀ دستگاه اسپکتروفتومتر  Bausch & Lambمد  71اندادهﮔیری شد ) فسفر بره وا اولتراو ولره
فسفومولیبدات با استفاده اد کیت آدما هگاهی را س آدموز ،سراخت ا رراز و بره وسریﻠۀ دسرتگاه اسرپکتروفتومتر
 Bausch & Lambمد  71اندادهﮔیری شد.
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تجزیه و تحلﻴل آماری
برای تجز ه و تﺤﻠیل دادهها اد نرم افزا  SPSSو به منظو سم ن ودا ها اد نررم افرزا  Excelاسرتفاده شرد .ررس اد
بر سی نرما بودز دادهها به ک ک آدموز کول وﮔروف اس یرنوف ،اد تجز ه وا انس کطرفه و آدموز تروکی بررای
مﻘا سه متغیرها د سطﺢ اﻃ یناز  %95استفاده ﮔرد د.

نتایج
شرایط فﻴزیﻜﻮشﻴمﻴایی آب
نتا ج انداده ﮔیری دما ،اکسیژز و  pHآب ﻃی دو ه  01وده آدما ش نهاز داد که میانگیا دما  25/6 ± 2/4د جره
سانتیگراد ،د صد اشباﻋی اکسیژز  %95/8 ± 1/8و  pHبرابر با  7/5 ± 1/2بود.

نتایج شاخصهای استرس خﻮن
مﻘاد ر هو موز کو تیزو و ﮔﻠوکز رس اد  01ود دو ه آدما هی نهاز داد کره هو مروز کرو تیزو د انتﻬرای دو ه
ررو ا بیا تی ا های مﺨتﻠﻒ د سطﺢ  %5دا ای اختالف معنادا ی اسرت ( .)P< 1015برر اسراس جردو ،1
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بیشتر ا غﻠظت هو موز د شو ی  15قس ت د هزا به دست آمد .اد نظر فتا ی ماهیها به رررا اد وازهرا و
بیقرا ی د ا ا شو ی ت ا ل د ادی داشتند.

شوری (قسمت در هزار)

شاهد ()<1

5

11

15

کورتیزول (نانوگرم در

/7±7/78a

71b

/06±2/04b

/2±0/96b

میلی لیتر)
گلوکز (میلی گرم در
دسی لیتر)

110
52±4/18a

108/5±1/
/2±2/86b
81

141
82/8±4/81b

146
/2±2/86b
118

حروف انگﻠیسی مشابه ،نشاندهنده عدم اختالف معنادار و حروف انگﻠیسی غیرمشابه نشانۀ وجود اختالف معنادار است.

بر سی نتا ج ﮔﻠوکز سرم خوز نهاز داد که تود دادهها نرمرا بروده و آدمروز تروکی ﮔو رای آز برود کره بریا
تی ا های مو د بر سی اد نظر ﮔﻠوکز اختالف معنادا ی وجود دا د .بیشتر ا مﻘدا ﮔﻠوکز د تی ا برا شرو ی 15
قس ت د هزا بود و کمتر ا آز د تی ا شاهد بود .به ﻃو یکه میانگیا ﮔﻠوکز سرم د تی ا شاهد نسبت به سا ر
تی ا ها کاهش معنادا ی نهاز داد ( .)p< 1/15د سا ر تی ا ها وند افزا هی با افرزا ش شرو ی د میرزاز ﮔﻠروکز
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جدول  .1میانگین دادههای شاخصهای استرس ماهی شیربت در شوریهای مختﻠف
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خوز مهاهده ﮔرد د که نسبت به کد گر معنادا نبود ( .)p 1>/15بر سی نتا ج کو تیزو ﮔو ای آز بود که تود
دادهها نرما بوده و بر سی با آدموز توکی نهاز داد بیا تی ا های مو د بر سی اد نظر کو تیزو اختالف معنادا ی
وجود دا د .کمتر ا میزاز کو تیزو د تی ا شاهد به دست آمرد و بریشترر ا مﻘردا د شرو ی  15ﮔررم د لیترر
مهاهده شد که نسبت به تی ا شاهد افزا ش معنادا ی نهاز داد ( .)p< 1/15د سا ر تی ا هرا ونرد افزا هری برا
افزا ش شو ی د میزاز ﮔﻠوکز خوز مهاهده ﮔرد د که نسبت به کد گر معنادا نبود (.)p 1>/15

الﻜترولﻴتهای سرم خﻮن
نتا ج الکترولیتهای سرم خوز د شو یهای مﺨتﻠﻒ ،به شرح جدو  2میباشد:
جدول .2میانگین دادههای الکترولیتهای خون ماهی شیربت در شوریهای مختﻠف

6

تیمار

شاهد

5 p.p.t

01 p.p.t

05p.p.t

سدیم meq/l

/8±8/22a

176/8±2/08b

/4±0/14b

/8±5/16a

پتاسیمmeq/l

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

فسفرmg/dl
کلسیم mg/dl

169
±1/10a

177
0/192±1/12b

2/84
±1/40a

7

4/11±1/12c

2
17/0±1/21b

17/16
/0±1/02a

/88±1/19a

187

/7±1/01c
18

7/66±1/25b

/06±1/19c

/76±1/80d
21
11/12±1/19d

9

حروف انگﻠیسی مهابه ،نهازدهنده ﻋدم اختالف معنادا و حروف انگﻠیسی غیر مهابه نهانه وجود اختالف معنادا است.

بر سی دادههای امالح ﮔو ای آز بود که تود آزها نرما است .آدموز توکی د دادههای سد م بیا تی ا های
مو د بر سی اختالف معنادا ی نهاز داد به ﻃو یکه د تی ا  5و  11و  15ﮔرم د لیتر ،نسربت بره تی را شراهد
افزا ش معنادا نهاز داد ) .(P< 1/15بر سی نتا ج رتاسیم بیا تی ا های مو د بر سی اختالف معنادا ی نهاز داد
) . (P< 1/15بیشتر ا مﻘدا رتاسیم د تی ا با شو ی  15ﮔرم د لیتر و کمتر ا مﻘردا رتاسریم د تی را شراهد
مهاهده ﮔرد د .نتا ج میزاز فسفر ﮔو ای آز بود که بیا تی ا های مو د بر سی اختالف معنادا ی بود )1/15

<(P

به ﻃو یکه بیشتر ا مﻘدا آز د تی ا با شو ی  15ﮔرم د لیتر و کمتر ا مﻘدا د تی را شراهد مهراهده شرد.
بر سی نتا ج کﻠسیم د سرم خوز بیا تی ا های مو د بر سی اختالف معنرادا ی نهراز داد) .(P< 1/15کرمترر ا
مﻘدا د تی ا شاهد و بیشتر ا آز د تی ا با شو ی 15ﮔرم د لیتر مهاهده شد.

بررسی نوسانات شوری بر سطح سرمی برخی الکترولیتها ،کورتیزول و گلوکز بچه ماهی

بحث
هو موزهای استرس ،مسیرهای متابولیکی ا فعا میکنند و نتیجه آز ،تغییر د وضعیت شی یا ی و ه اتولوژ کی
خوز است ( .)8اد راسخهای ثانوﻳه ﻛه اندادهﮔیری آزها متداو است ،امالح خونی ،ﮔﻠوﻛز و هو مروز کرو تیزو
خوز است .نتا ج ا ا تﺤﻘیق نهاز میدهد که شو ی آب د دود  15ﮔرم د لیتر ،اسرترس فیز ولوژ رک و افرزا ش
امالح خوز ماهی شیربت ا موجب میشود به ﻃو ی که د مدت  01ود ،مﻘدا کو تیزو د ماهی شراهد کره
حدود  108/5میﻠی ﮔرم د دسی لیتر بود ،به  146/2میﻠی ﮔرم د دسی لیتر افزا ش افت ،کره ا را ،نهرازدهنرده
وجود استرس د شو ی  15ﮔرم د لیتر میباشد .مطالعه مکوندی و ه کرا از د سرا 1091نهاز داد ﻛه ماهری
تیالریای نیل ( )Oreochromis niloticusقرا ﮔرفته د معرض شو ی  21قس ت د هزا  ،نسبت به آب شیرﻳا و
شو ی  11قس ت د هزا دا ای سطﺢ ﻛو تیزو بیشتری بوده است ﻛه با نتیجه تﺤﻘیرق حاضرر مطابﻘرت دا د و
ﻋﻠت آز ،اﻳجاد استرس و افزاﻳش هو موز ﻛو تیزو و ه چنریا تأ یرد نﻘش آز به ﻋنواز رک هو موز بره منظرو
سادﮔا ی به آب شو ﮔزا ا شده است ( .)01میزاز ﮔﻠوکز د شو ی  5ﮔرم د لیتر به باالتر ا میزاز خرود (118
ً
میﻠی ﮔرم د دسی لیتر) سید ولی د شو ی  11ﮔرم د لیتر نسبتا کاهش داشته و به کرمترر ا میرزاز خرود (51
میﻠی ﮔرم د دسی لیتر) سید و د شو ی  15ﮔرم د لیتر ،دوبا ه وند افزا هی ا نسبت به ﮔروه شاهد داشته ،کره
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ا ا ،نهاز دهندۀ افزا ش ﮔﻠوکز با افرزا ش شرو ی اسرت .نصریری د سرا  1086برا بر سری آثرا اسرترسدا ری
شو یهای مﺨتﻠﻒ ( 8 ،4 ،1و  12ﮔرم د لیتر) وی بچه تاس ماهیراز ا رانری و انردادهﮔیرری میرزاز کرو تیزو و
کو تیزو سرم خوز د ساﻋات مﺨتﻠﻒ دا ای اختالف معنادا ی بود که با نتیجۀ مطالعه حاضر مطابﻘرت داشرت.
لذا اندادهﮔیری ﮔﻠوﻛز خوز ،به ﻋنواز معیا اندادهﮔیرری غیرمسرتﻘیم هو موز استرس است ( .)01د سرا 1091
مﺤ دی و ه کا از نوسانات شو ی ا بر شاخصهای استرس خوز بچه تاس ماهی انگهرت قرد ا رانری بر سری
کردند و نتا ج آزها با نتیجه تﺤﻘیق حاضر مطابﻘت داشت  .لرذا ﮔﻠوﻛز ﻛربوهیرد اتی ،د تولیرد انرژی جانو از با
تولید  ATPدا ای نﻘش مﻬ ی است (  .)17افها ی و ه کا از د سا  1095تأثیر استرس شو ی ا بر میزاز شد
و برخی را امترهای بیوشی یا ی خوز ماهی سفیدک سیستاز بر سی کردند و د افتند که با افزا ش شرو ی ،ﻋالئرم
استرس د ماهیاز مهاهده و کاهش شد و افزا ش سطوح کو تیزو و ﮔﻠوکز سرم خوز د رده مریشرود .بنرابرا ا،
افزا ش تﻘاضای ﮔﻠوکز به منظو تأمیا انرژی د فرا ند تنظیم فهرا اسر زی خ میدهرد کره د نتیجرۀ آز ،فرا نرد
ﮔﻠیکونئوژنز ا جاد ﮔﻠوکز د بدز ،به و ژه د کبد اد تجز ه مواد غیر کربوهیدا ت صو ت میﮔیرد .اد ﻃرفی سرطﺢ
کو تیزو د راسخ به افزا ش شو ی مﺤیط ،مانند هو موز ها پرﮔﻠیس ا ﻋ ل میکند و میزاز سطﺢ ﮔﻠوکز رالس ا ا
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ﮔﻠوکز سرم خوز ،د افت که سطﺢ آزها با افزا ش شو ی افزا ش معنادا ی نهاز میدهد ه چنیا سطوح ﮔﻠوکز و
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افزا ش میدهد ( .)17با توجه به نتا ج ،میزاز ﻛو تیزو و ﮔﻠوﻛز د ماهیاز تﺤت استرس شو ی نسبت به ماهیراز
شاهد افزاﻳش ﻳافته ﻛه اﻳا افزاﻳش اد لﺤاظ آما ی معنادا اسرت و حاکری اد واﻛنش فیرزﻳولوژ کری اولیره و ثانوﻳه
ماهیاز نسبت به شراﻳط استرسدا میباشد ( .)01اد سوی دﻳگر ،افزاﻳش هو موز ﻛو تیرزو و نﻘش آز ا به ﻋنواز
ک هو موز سادﮔا ی به آب د ﻳا تأ ید میﻛند ( )01و افزاﻳش میزاز ﮔﻠوﻛز ا نیز به دلیل تأمیا انرژی برای مﻘابﻠه
با استرس اﻳجاد شده میتواز توجیه کرد ،ﻛه ا ا ،با مطالعات قبﻠی ه ﺨوانی دا د .با توجه بره نترا ج ،برا افرزا ش
شو ی آب ،میزاز افزا ش کو تیزو خوز تا  00نانوﮔرم د میﻠی لیتر و میزاز افزا ش ﮔﻠوکز خوز تا  66میﻠی ﮔرم د
دسی لیتر است .لذا شاخص ﮔﻠوکز خوز اد نظر ک ی نسبت به شو ی تغییرات شد دتری نهاز داد ،که د مطالعره
حافظ امینی و ه کا از د بر سی آثا ن ک ﻃعام وی بچه ماهیاز کپو مع ولی مهابه ا ا نتیجه ا شاهد هستیم.
لذا بر سی سطﺢ کو تیزو و ﮔﻠوکز سرم خوز به ﻋنواز مﻬمتر ا شاخصهای فیز ولروژ کی د راسرخ بره ﻋوامرل
استرس د ماهیاز میباشد (.)11
با توجه به نتا ج آنالیز دادههای امالح د تﺤﻘیق حاضر ،با افزا ش میزاز شو ی ،مﻘدا آزهرا د خروز افرزا ش
8

معنادا نهاز میدهد ) .(P<1015د مطالعهای که خواجه و ه کا از د سا  1089برر را امترهرای الکترولیتری
سرم خوز ماهی شیربت ررو شی انجام دادند افزا ش میزاز وزهای سد م ،رتاسیم و فسفر د ده میشود ،ا ا ،کره
ﮔو ای افزا ش میزاز امالح آب د ﻃو ا ا سا ها میباشد .لذا به نظر می سرد د ﮔرذ دمراز ،ماهیراز بره ﻃرو

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

ﻃبیعی به ﻋﻠت کاهش مناب آبی و افزا ش متوسط دما با نوﻋی استرس اس زی مواجه میشوند و لذا الدم اسرت اد
مکانیسمهای تنظیم اس زی فیز ولوژ ک بیشتر اسرتفاده کننرد ( .)19د نﻬا رت ،مراهی سرعی میکنرد اد ﻃر رق
مکانیسمهای سادشی ،سیستم فیز ولوژ ک بدز خود ا با شرا ط جد د وفق دهد .فرا ند «سادارذ ری» د ﭼنریا
شرا طی ،با تغییراتی ه چوز تغییر د میزاز مصرف اکسیژز ه راه اسرت کره سربب تغییرر متابولیسرم مراهی هرم
میشود ( .)11مهابه ا ا نتیجه ا د تﺤﻘیﻘی که افها ی و ه کا از د سا  ،1095د دمینۀ تأثیر استرس شرو ی
بر میزاز را امترهای الکترولیتی خوز ماهی سفیدک سیستاز انجام دادند شاهد هستیم مبنی بر ا اکه آب شیر ا،
بﻬتر ا شو ی برای ررو ا ﮔونه مو د مطالعه است .بیشتر ا میزاز وز سد م ،رتاسیم ،فسفر و کﻠسیم د شرو ی
 15ﮔرم د لیتر مهاهده شد با توجه به ا اکه ا ا امالح ،به خصروص سرد م ،روز تأثیرﮔرذا برر تنظریم اسر زی
هستند( )21و لذا میتواز احت ا داد که د شو ی را یاتر ( د آب شیر ا و شو ی  5ﮔرم د لیتر) تنظیم اس زی
وضعیت بﻬتری دا د .ﻃبق نتا ج ،وز رتاسیم د شو ی  11ﮔرم د لیتر کاهش ریدا کرده و د شو ی  15ﮔرم د لیتر
افزا ش داشته است و بیا تی ا ها اختالف معنادا ی د ده میشود .اد آزجا کره شرد و تنظریم اسر زی ،تطرابق برا
استرسها و تولید مثل تا حد د ادی د ماهیاز به تنظیم صﺤیﺢ تعاد وز کﻠسیم بستگی دا د افزا ش وز کﻠسیم
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سرم خوز بر اثر تنش شو ی د مطالعه حاضر میتواند سبب برود برخی اختالالت شرود ،کره ا را ،برا مطالعرات
مﺤیسنی و ه کا از که د سا  1095بر وی بچه ماهی سفید د ای خز مطالعه انجام دادنرد ه ﺨروانی دا د.
لذا نوسانات شو ی میتواند فعالیتهای فیز ولوژ ک بدز ماهی ا تﺤت تأثیر قرا دهد.

نتﻴجهگﻴری
نتیجه آنچه به صو ت مبسرو ﮔفتره شرد ،افرزا ش شرو ی آب بره ﻋنرواز کری اد ﻋوامرل اسرترسدا ،را امترهرای
بیوشی یا ی خوز ا که جزء شاخصهای بیولوژ ک هستند تﺤت تأثیر قرا میدهد و لذا به نظر می سرد بﻬترر ا
شرا ط برای ررو ا ماهی شیربت ،استفاده اد آب شیر ا (شو ی د ر  5ﮔرم د هزا ) باشد .لذا ریهرنﻬاد میشرود
ض ا بر سی سا ر استرسهای فیز کوشی یا ی ،مانند نو و دما د با بوس ماهیاز تا حد م کا اد استرس اس زی
د ررو ا ﮔونه مو د مطالعه ررهیز شود.
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Abstract
Accurate recognition of shirbot blood parameters can be increase keeping up and breeding of
these valuable fish. The goal of this study is to find the effect of different salinity stress on some
electrolyte, cortisol and glucose in reared fingerling shirbot (Arabibarbus grypus) fish for
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determine the suitable condition and physiologic tolerance during transforming into the waters
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with different levels of salinity. The treatments include four different salinity concentrations :<

5 P.P.T, 11 P.P.T, 15 P.P.T, fresh water. Total number of fish: 121, mean weight: 0155, mean
temperature:

2652 Ċ, pH: 705 - 8. After 01 days blood samples were collected. then, serum

electrolyte (Na, K, P, Ca), cortisol and glucose were measured. Finally the results showed that
there was significantly difference of the electrolyte, cortisol and glucose parameters regarding to
effect of salinity stress on fishes (P<1015). The maximum and minimum values of the
electrolyte, cortisol and glucose were in
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P.P.T and control. The results indicate that

biochemical factors are under the influence of water salinity, and ions concentration in blood are
dependent on ions concentration in water.
Key words: Salinity, Electrolyte, Cortisol, Glucose, Arabibarbus grypus
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