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 دهیچک
 هفته کی از پس )Sparidentex hasta( صبیتی جوان ماهی عدد 144

 40 ،20 ،5 هاي يشور در ،دریا شوري و آزمایشگاه شرایط با ونیآداپتاس
 در مرحله 6در انیماه ازي بردار نمونه .شد داده قرار تریل در گرم 60 و

 تغییر آغاز از 14 روز و 7 روز ،2 روز ،1 روز ،12 ساعت ،6 ساعت
 در پالسما زولیکورت سطوح داد نشان نتایج .شد انجام محیطی شوري

 راي داریمعن شیافزا تریدرل گرم 60 و 5 يهايشور در ساعت 12 زمان
 از بعد اما داشت، تریل در گرم 20 يرشو و کنترلي هانمونه به نسبت

ي هايشور نیبي بردارنمونه دوره انیپا تا ساعت 24 زمان در آن
 5 و 60 تیمارهاي در نیز گلوکز زانیم نشد. مشاهدهی اختالف مختلف

 به نسبتي داریمعن شیافزا مواجهه، ساعت12 از پس لیتر، در گرم
 در شیآزما دوره طول رد اما ،داد نشاني بردارنمونه 24 و 6 تاساع
یی پالسما غلظت نشد. مشاهدهي داریمعن فاختال هايشور ریسا

ی ط دری طیمح مختلفي هايشور دری تیصبی ماه در خون میکلس
 غلظتی بررس در نداد. نشان راي داریمعن اختالف شیآزما دوره

 درداري  معنی کاهش ،يشور رییتغ از پس ساعت24 پالسما، میزیمن
 با سهیمقا در تریل در گرم 5 و 20 هاي يشور به مربوطي هانمونه
 5شوري با سازش در هم ،داد نشان نتایج شد. مشاهده کنترلي هانمونه

 نقش کورتیزول افزایش لیتر، در گرم 60 شوري با سازش براي هم و
 که ايگونه به است، داشته جدید يها شوري با مواجهه ابتداي در مهمی
 يدار معنی افزایش کنترل هاينمونه به نسبت ساعت 12 طی آن میزان
 هابافت در تغییرات سایر ایجاد با تدریج به و آن از پس اما است، داشته

 پایه سطوح به کورتیزول مقادیر اسمزي، تنظیم در مؤثر هايسلول و
 بازگشت.

 
 ها، الکترولیت گلوکز، کورتیزول، اسمزي، تنظیم :کلیدي هايواژه

 اکوفیزیولوژي.
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Abstract 
144 juvenile Sobaity, Sparidentex hasta, after 
acclimation to laboratory conditions and sea water 
(40ppt) for one week, sea water was used with 
different salinities (5, 20 and 60ppt) and seawater 
(40ppt) as control. Samplings were performed at 6 
and 12 hours, 1, 2, 7 and 14 days after the time of 
changing in environmental salinities. Blood 
samples were collected for plasma cortisol, 
glucose and electrolytes analysis. According to 
the results, plasma levels of cortisol showed 
significant increases in 5 and 60 ppt environment 
in relation to control and 20ppt groups 12 hours 
from the beginning of the experiment. However in 
24h samples up to the end of the experiment 
(14days) there were no significant differences 
among treatments. Plasma glucose levels showed 
a significant increase only at 12h sampling time in 
relation to 6 and 24hours in fish adapted to 5 and 
60ppt. Plasma Ca++ concentrations had no 
significant changes during experiment. Plasma 
Mg++ amounts decreased significantly in 5 and 20 
ppt groups in relation with control at 24 h 
sampling time. In conclusion, cortisol has 
important role in adaptation to both 5 and 60ppt at 
the beginning of the exposure, because of its 
significant increase at just 12 hours in 5 and 60 
ppt than the controls, but the role of cortisol has 
been replaced with other changes in 
osmoregulatory related tissues and cells according 
to the plasma cortisol amounts in 5 and 60ppt that 
returned to the basic levels. 
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 مقدمه
 موجودات که استیی فاکتورها نیمهمتر ازی کي یشور
 وي ز یخشک موجودات .دهدیم قرار ریتأث تحت راي آبز
 میتنظ لهیبوس را شانیها سلولي اسمز فشاري آبز
ي انرژ صرف بای سلول غشاء از آب و ها ونی انیجر

 میتنظي ها سمیمکان دارند. می نگه ثابت و کرده کنترل
 رشدي ریگ  چشم طرز به انیماه دری ونی وي اسمز
ی نواح دری زندگ و سکونت امکان آنها به و نموده
 آب تا شور اریبسي هاآب (از راي اریبس کیاکولوژ

 تیفعال وجود عدم صورت در .است داده گرفته) نیریش
ها  یون ازي اریبس رفتن دست از باي آبز ،ياسمز میتنظ

 رود(و موضوع نیا عکس ای وی اتیحهاي  مولکول و
 خواهد بیآس بدن) بهی طیمحي ها مولکول وها  یون

ي هایماه خوني ها تیالکترول در رییتغی بررس د.ید
 مطالعه موردی خوب بهي شور به پاسخ در نیهالي وری

 مختلفي هايشور با سازشیی توانا. است گرفته قرار
 و هاونی ترشح و جذب میتنظ در هایماهیی توانا به

 است وابستهی معدن ادمو و آب موازنه حفظ
(Rodriguez et al., 2002). بایی ایدری ماه سازش 

 داشته وجودی کاف زمانی وقت معموالً کم،ي ها يشور
ي هافاکتور سطوح نیب ،کمي هاتفاوت به منجر باشد،

 Woo and( شود یم انتقال از بعد و قبلیی پالسما
Chung, 1995(. کویکورت نیتر عمده زول،یکورت 

 انیجر داخل بهي ویکل نیب غده از که استي دیاستروئ
 شود. یم آزاد ایدر و نیریش آبی استخوان انیماه خون
 میتنظ در ها هورمون نیمهمتر ازی کی زولیکورت
 دري اسمز میتنظ بری مثبت اثر و است انیماهي اسمز
 کم نیریشي ها آب دري اسمز میتنظ در و دارد ایدر آب

 راتییتغ .(McCormick, 2001) است مؤثر زین ونی
 طیشرا بهی ماه بدن پاسخ سطوح نیاول جمله از گلوکز

 بررسی،  حاضر مطالعه انجام از هدف هستند.ی طیمح
 مهم هورمون یک عنوان به کورتیزول نقش و اهمیت

 هاي شوري با سازش همچنین و استرس به پاسخ در
 و پالسما هاي الکترولیت سطوح تغییرات و مختلف
  بود. اسمزي تنظیم در مهم متابولیت عنوان به گلوکز

 هاروش و مواد
 در هفته کی مدت بهی تیصبی ماه عدد 144 تعداد
 به لیتر در گرم 40 شوري با ایدر  آبي محتوي هاتانک
 از پس شدند. داده انتقال دیجد طیشرا با تطابق منظور
ي ها يشوري حاوي ها تانک به هایماه ،يسازگار دوره

 20 ،5  شیآزما موردهاي  شوري تند.افی انتقال مختلف
 هري برا و بودند تریل در گرم )40( کنترل همراهه ب 60 و

 استفاده دلیل شد. گرفته نظر در تکرار تانک سهي شور
ی لیخ در که بود نیا ،تریل در گرم 5 و 60هاي يشور از
 و کند یمی زندگی ساحل مناطق در موجود نیا ها زمان از
 مناطق نیا يشور ،ادیز ریتبخ و دیشدی بارندگ اثر در

 نیا موجودات بر که دشو ي میدیشد راتییتغ دستخوش
ي هايشور هیتهي برا گذارد. یمي ادیز ریتأث مناطق

 صورت نیا به ؛میکنیم استفاده ایدر نمک از نظر مورد
 20 و 5( ، ایدر آب از ترنییپاي هايشور هیتهي برا که

 تا میکن یم اضافه نیریش آب ایدر آب به )تریل در گرم
 هیتهي برا و برسد نظر مورد مقدار بهي شور کهی زمان
 اضافه را ایدر نمک ایدر آب به تریل در گرم 60ي شور

 ساعت در مرحله 6 در انیماه ازبرداري  نمونه م.یکن یم
 صورته (ب 14 روز و 7 روز ،2 روز ،1 روز ،12 ساعت ،6

 مار)یت ره ازی ماه 3 ،تانک هر ازی ماه 1 و همزمان
 گل لهیوس به و حمام روش قیطر از انیماه .شد انجام

 از استفاده با مرحله نیا از پس شدند. هوش یب خکیم
 هیته خون نمونه تریل یلیم 1 ،یماه از ،یس یس 2 سرنگ

 با وژیفیسانتر در قهیدق 10 مدت بهی خوني هانمونه شد.
ي برا آني پالسما و گرفته قرار rpm 6000 دور

 در سنجش زمان تا هانمونه شد. داشتبر سنجش
 زولیکورت غلظت سنجش شدند.ي نگهدار -80زریفر
)ng/ml( ی منواسیا ویراد روش به(RIA) از استفاده با 
 فرانسه) ،ImmunoTech )125I RIA kit يتجار تیک

 و میزیمن م،یکلس غلظتي ریگ اندازهي برا شد. انجام
 با 1یسنج رنگ روش از پالسما (mg/100ml) گلوکز

1. Colorimetry 
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 Technicon RA 1000 دستگاه از استفاده
Analyzer کدام هر مخصوصي تجار تیک و 

(MAN) گرفت صورت )Kelly et al., 1999; 
Moron et al., 2003(. ي برای سنج رنگ روش

 در رنگ جادیا اساس بر مربوطهي فاکتورهاي ریگ اندازه
 زریآناال دستگاه .باشد یم مربوطه معرف مجاورت

Technicon RA1000 حدود کیاتومات طوره ب 
lµ200 بار کی نیهم با و دهیکش را (پالسما) نمونه 

 جهت دهد. یم انجام را ها سنجش تمام نمونه، برداشت
 پالسما زولیکورت و گلوکزي ها غلظت نیانگیم سهیمقا

برداري  نمونه متفاوتي هازمان در مختلفي هايدرشور
 و استفاده One Way Anova سانیوار زینالآ زمونآ از
 دوبه مقایسه برايدار  معنی اختالف وجود صورت در

 شد. استفاده Tukey آزمون پس از ها داده دوي
 

  جینتا
 از پس ساعت 12 تریل در گرم 60 و 5ي ها يشور در

 از شتریب زولیکورت زانیم ،دیجدي ها يشور اعمال
 زمان در پالسما زولیکورت سطوح بود. ها زمان ریسا
 تریل در گرم 60 و 5هاي  شوري نیب ساعت 12
 و کنترلي هانمونه به نسبت راداري  معنی شیافزا
 آن از بعد اما ،)>05/0P( داشت تریل در گرم 20يشور

 نیببرداري  نمونه دوره انیپا تا ساعت24 زمان در
 )<05/0P( نشد مشاهدهی اختالف مختلفهاي  شوري
  ).1 (شکل

زگاري بررسی تغییرات غلظت گلوکز در طی سا
هاي مختلف نشان داد میزان این متابولیت  شوري
گرم  60و  5هاي  هاي سازش داده شده با شوري نمونه

داري نسبت به افزایش معنی 12در ساعت در لیتر 
در طول ) اما مقدار آن >05/0P( دردا 24و  6ت اساع

هاي مورد بررسی دوره آزمایش در سایر شوري
 24. در )<05/0Pد (را نشان نداداري  معنی تغییرات

گرم  40 و 5 هاي  ساعت اول دوره آزمایش بین شوري
 در میزان گلوکز پالسما داريدر لیتر اختالف معنی

 .)2(شکل  )>05/0P( مشاهده شد

 

 
 سازشی ط پالسما زولیکورت غلظت راتییتغی بررس .1شکل

 مختلفي هايشور با

 

 
 شسازی طی تیصبی ماه خون گلوکز غلظتی بررس .2شکل

 مختلفي هايشور با
 

 خون میکلسیی پالسما غلظت حاضری بررس در
 دورهی طیمح مختلفهاي  شوري دری تیصبی ماه در
 ).3 (شکل نشد مشاهدهداري  معنی اختالفی شیزماآ
 

 
ی طی تیصبی ماه پالسما میکلس غلظتی بررس .3شکل

 مختلفي هايشور با سازش
 
 

 سپ ساعت 24 پالسما میزیمن غلظتی بررس در
ي ها نمونه درداري  معنی کاهش ،يشور رییتغ از

 سهیمقا در تریل در گرم 5 و 20 هاي يشور به مربوط
  ).4(شکل شد مشاهده کنترلي هانمونه با
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 گیريو نتیجه بحث
 بهی معمول طور به پالسما زولیکورت زانیم شیافزا انیماه در

 دشو می استفاده استرس به پاسخ در هیاول نشانگر کی عنوان
(Giari et al., 2006). Franklin et al. (1992) روند 

 مطالعه شور آب با را sockeye آزادی ماهي سازگار
 در زولیکورت عیسر و ادیز شیافزا ازی حاک ،جینتا کردند.

 دوباره شیافزا نیا که کرد اشاره دیبا .باشدیمی ماه نیا
ي عاد زانیم به ساعت) 24( یکوتاه زمان از پس

ی بررس با Movahedinia et al. (2009) برگشت.
 کشانی ماه در مختلفهاي  شوري به زولیکورت پاسخ

 از پس زولیکورت هورمون حوسط داد نشان باله، زرد
سریعاً  تر)یل در گرم 60( ایدر آب از باالتري شور به انتقال

 ان،یماه خون در آن غلظت که يطوره ب ،یابد می شیافزا
 گرم 60( شده ظیغلي ایدر  آب به انتقال از پس ساعت 12
 ،داشت کنترل ماریتي ها نمونه باداري  معنی تفاوت ،)تریل در

 گرم 20ي شوري ها نمونه با سهیمقا در مقدار نیا نیهمچن
 افتهی شیافزا سطوح نیا داشت.ي دار یمعن شیافزا تریل در
 ریمقاد اما داشت. وجود همچنان انتقال از پس سوم روز تا

 شیافزا بازگشت. يعاد سطوح به هفتم روز از آن
 تواند یم شور آب به ورود از پس بالفاصله زولیترکو

 هورمون ؛باشدي شور عیسر رییتغ استرس بهی پاسخ
 و دیکوئینرالوکورتیم عنوان به زولیکورتي دیکوئیکوکورتیگل
 در را میمستق ریثأت نیشتریبي انرژ رهیذخ محرك زین

ی طیمح کیتوسما دیجد طیشرا در کیولوژیزیف میتنظ
 آب از عیسر انتقالی طرف از دارد. انیماهي برا
 عامل عنوان به عکس، بر و شور آب به نیریش

 استرس به پاسخ ختنیبرانگیی توانا ،مؤثري زا استرس
 که دادند نشان Barton et al. (2002) .دارد را

 و شدت به وابسته استرسی کیولوژیزیفي ها پاسخ
 و زولیکورت هورمون و است زا استرس عوامل زانیم

 جمله ازی طیمحي ها تنش در شاخصي ها تیمتابول
 طیشرا بهی ماه بدن پاسخ سطوح نیاول گلوکز

 خوني ها تیمتابول سطوح راتییتغ هستند.ی طیمح
 بهیی ایدري ها گونه ازي تعداد در زیني شور ازی ناش
 ;Mancera et al., 1993 ( است شدهی بررسی خوب

Munro et al., 1994; Woo&Chung,1995; . 
Kelly et al., 1999(. ي ها تیمتابول سطح رییتغ

 دست از بازتاب تواند یمي شور راتییتغ به پاسخ در خون
 دهد نشان رای جبران پاسخ کی ای باشد هومئوستاز دادن

(Schreck, 1990). Laiz-Carrion et al. 
ي هايشور در گلوکز سطوحی بررس در (2005)
 رییتغ gilthead شانکی اهمي رو بر مختلف

 سطح راتییتغی بررس در .نشد مشاهدهي دار یمعن
 باي سازگاری ط دری معمول کپوری ماه در گلوکز

 ه شد.داد نشانی شیافزا روند کی مختلفي هايشور
 مقداري شور راتییتغ به پاسخ در کهی معن نیا به

 نیشتریب و افتهداري ی معنی شیافزا پالسما گلوکز
 دیگرد مشاهده تریل در گرم 12ي شور در ریمقاد

(Salati et al., 2010). شیافزاي هاعلت ازی کی 
 زولیکورت هورمون میمستقي رگذاریثأتباید  را گلوکز

 و کبد بافت در زیکولیگل عیتسر وي انداز راهي برا
 استرس عامل با مقابلهي برا خون به گلوکزي آزادساز

 در رییتغ عدم .(Munro et al., 1994) دانست زا
 & Hickman توسط جینتا با مشابه میکلس غلظت

Trump (1969) بای استخوان انیماه مطالعه در زین 
 آمد. بدست ادرار و پالسماي پاکساز ریمقاد محاسبه

 آب با افتهی سازش نیهالي وری یاستخوان انیماه
 دیتول میکلسي باال غلظت با ادرار ،ییایدري هاگونه و ایدر
 اشدب یم باال پالسما در وضوح به آن قدارم که کنندیم

(Bijvelds et al., 1997). ي رو بر شدهانجامی سبرر در
Paralichthys orbignyanus ي هايشور باي سازگاری ط

 شد گزارش پالسما زانیم دری اندک شیافزا مختلف
(Ander et al., 2002). ًکاهش لیدل احتماال 

 در شیافزا م،یزیمن غلظت زانیم در شده مشاهده
 به آب يباال حجم ورود یپ در ونیلتراسیف زانیم

 ترشح زمان هم و ادرار زانیم که بودهی ماه بدن
 سازش با ادامه در و دهدیم شیافزا را میزیمنی توبول
 به میزیمنی توبول ترشح ترنییپاي هايشور دری ماه

 مطالعه از حاصل مشاهدات شود.یم محدود شدت
 نیا در که دهد یم نشان ،نیریش آب انیماهي رو
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 بازجذب و باال سرعت باي ویکل ونیلتراسیف انیماه
ي ادیز حجم نیبنابرا و انجام محلول مواد تمام باًیتقر

 از کهی آب روش نیا در لذا ؛شودیم دیتول قیرق ادرار
 از ونی دفع حداقل با است شده بدن واردي اسمز قیطر

ی طرف از .(Evans et al., 1999) شودیم خارج بدن
 سازش طول دری ماه هیکل در که کیستولوژیه راتییتغ

 ترشح، در بازدهی دگرگون به منجر افتاده اتفاقي اسمز
 طیشرا در ادرار دیتول و یگلومرول ونیلتراسیف سرعت

 شد کیپواسمتیها و کیپراسمتیهای طیمح
(Beyenbach, 1995; Renfro, 1995). 

و هم براي  5 نتایج نشان داد، هم در سازش با شوري
گرم در لیتر، افزایش کورتیزول  60سازش با شوري 

هاي جدید  نقش مهمی در ابتداي مواجهه با شوري
ساعت  12داشته است، به گونه اي که میزان آن طی 

داري داشته  هاي کنترل، افزایش معنی نسبت به نمونه
است، اما پس از آن و به تدریج با ایجاد سایر تغییرات در 

هاي مؤثر در تنظیم اسمزي، مقادیر  و سلولها  بافت
 کورتیزول به سطوح پایه بازگشت.

 

 
ی طی تیصبی ماه پالسما میزیمن غلظتی بررس .4شکل

مختلفي هايشور با سازش
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