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Abstrac
Effects of stress due to transportation on the
common carp (Cyprinus carpio) broodstock from
ponds to the hatcheries in three intervals include
immediately after the catching, 2 hours for
transfer and 24 hours after transportation on
changes in levels of cortisol, glucose, sex steroids
(testosterone and estradiol) and blood factors
were analyzed with sampling from 30 broodstock.
Results showed that cortisol levels rose quickly
after the catching (625 ng per ml) and significantly
decreased after 24 hours (409 ng per ml)
(P<0.05). Over time, the trend of the glucose
variations was increased, however, no significant
differences were observed at different times (from
81.7 to 98.5 g per dL) (P >0.05). Testosterone and
estradiol levels were significantly different among
the three intervals, in which the highest values
were observed after the catching and significantly
decreased with time (P<0.05). The amounts of red
blood cells, hemoglobin, hematocrit, mean
corpuscular volume, mean hemoglobin and mean
cell hemoglobin concentration were significantly
different between after the catching and other
treatments (P<0.05), which may be affected by
the stress caused by fishing. Levels of white blood
cells, lymphocytes, monocytes, eosinophils and
neutrophils showed no significant differences
among treatments (P>0.05). Also, 24-hour
maintenance of breeder’s improved the blood
parameters. Based on the results, the
transportation of common carp broodstock had
negative effects on cortisol, steroid hormones and
some blood parameters (erythrocyte and
hemoglobin values), thereby it is necessary to the
maintenance of broodstock (even in the shortterm transfer) in hatcheries ponds.
Keywords: Stress, Transportation, Sex steroids,
Hematological parameters, Spawner.
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چکيده
اثرات استرس ناشي از حمل و نقل در مولدين ماهي كپور معمولي
) از استخرهاي پرورش به كارگاه تکثير در سهCyprinus carpio(
 ساعت الزم براي انتقال و2 ،مقطع زماني (شامل بالفاصله بعد از صيد
 ساعت بعد از قرارگيري در حوضچههاي آرامش) بر تغييرات مقادير21
 استروئيدهاي جنسي (تستوسترون و استراديول) و، گلوكز،كورتيزول
 نتايج. قطعه مولد بررسي شد33 فاكتورهاي خوني با خونگيري از
 نانوگرم626( نشان داد كه كورتيزول در بعد از صيد به سرعت افزايش
 نانوگرم133(  ساعت كاهش21 بر ميليليتر) و به طور معناداري بعد از
 روند تغييرات گلوكز با گذشت زمان.)P<3/36( بر ميليليتر) يافت
 گرم در دسيليتر) داشته ولي31/6  به11/7 انتقال روند افزايشي (از
.)P>3/36( اختالف معناداري در مقاطع مختلف زماني مشاهده نشد
مقادير تستوسترون و استراديول در بين سه مرحله زماني اختالف
معناداري نشان دادند؛ به طوري كه بيشترين مقادير آنها در زمان
بالفاصله بعد از صيد و با گذشت زمان روند كاهش معناداري داشتند
 ميانگين، هماتوكريت، هموگلوبين، مقادير گلبول قرمز.)P<3/36(
 متوسط وزن هموگلوبين و ميانگين غلظت هموگلوبين،حجم سلولي
سلولي در زمان بالفاصله بعد از صيد اختالف معناداري با ساير مقاطع
.) كه احتماالً متأثر از استرس ناشي از صيد بودP<3/36( زماني داشته
 ائوزينوفيل و نوتروفيل، مونوسيت، لنفوسيت،مقادير گلبولهاي سفيد
، همچنين.)P>3/36( در بين تيمارها اختالف معناداري نشان نداد
 ساعته مولدين در حوضچههاي آرامش سبب بهبود برخي21 نگهداري
 حمل و نقل در مولدين، بر اساس نتايج.از پارامترهاي خوني گرديد
 هورمونهاي استروئيدي و برخي از،كپور معمولي بر ميزان كورتيزول
پارامترهاي خوني (مقادير اريتروسيتها و هموگلوبين) اثرات منفي
داشته و لذا اقدامات الزم در خصوص آرامش مولدين (حتي در انتقال
.كوتاه مدت) ضروري است
، استروئيدهاي جنسي، جابجايي، استرس:واژههاي كليدي
. مولد،پارامترهاي خوني
:* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
بر طبق نظر (1981) Wedemeyer & McLeay
استرس در هر موجود آبزی به عکسالعملهای
فیزیولوژیکی گفته شده كه موجود در زمان تنظیم و
حفظ شرایط درونی بدن خود در پاسخ به هر گونه
تغییرات محیط بیرونی ( )homeostasisانجام
میدهد .ماهیان پرورشی در چرخه زندگی خود در
معرض منابع مختلفی از عوامل استرسزا شامل
كاهش سطح آب ،به دام افتادن ماهیان در تورهای
صید ،افزایش تراكم ماهی در استخرهای پرورشی،
نوسانات حرارتی و شوری آب ،عوامل آالینده ،تکثیر
طبیعی و یا مصنوعی ،دستکاری و جابجایی قرار
دارند.
جهت بررسی اثرات عوامل استرسزا در ماهیان،
برخی از عکسالعملهای درونی فیزیولوژیکی با
گروههای متعددی از شاخصههای بیوشیمیایی و
خونی (میزان هورمون كورتیزول ،غلظت گلوكز خون،
الكتات ،آمونیوم ،كلراید موجود در پالسمای خون و
مقادیر هماتوكریت ،میانگین حجم گلبول قرمز ،میزان
لوكوسیتها و متوسط وزن طحال) شناخته میشوند
( .)Schreck et al., 2001, 2010از نظر
فیزیولوژیك ،آبزیان توسط عملکرد خودبخودی با
دخالت سیستمهای عصبی و آزادسازی یك و یا
چندین هورمون به درون جریان خون به عوامل
استرسزا پاسخ میدهند .عملکردهای هورمونی با
دخالت سیستم آدرنرژیك ( )adrenergicو محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-ناحیه بینكلیوی انجام
میگیرد ( .)Sumpter, 1997در این میان ،مقادیر
كورتیزول (به عنوان مهمترین كورتیکواستروئید) و
گلوكز خون اهمیت بیشتری را در سیستم ایمنی و
مقاومت در برابر عوامل بیماریزا به خود اختصاص
میدهند ( ;Pickering & Pottinger, 1989
 .)Schreck et al., 2001, 2010مطالعات قبلی
نشان دادند كه استرسهای شدید كوتاه مدت
میتوانند منجر به نوسانات قابل مالحظه در مقدار

كورتیزول و همچنین با تأخیر ویژه در میزان گلوكز
خون شوند .همچنین كورتیکواستروییدها و هورمونهای
جنسی متأثر از استرس بوده به طوری كه كاهش
مقادیر هورمونهای گنادوتروپین ،تستوسترون44 ،
كتوتستوسترون و  41بتااسترادیول در شرایط مختلف
استرسزا در جنسهاي متعددی از آبزیان گزارش
شدند ( ;Greenburg & Wingfield, 1987
.)Kubokawa et al., 1999
با این حال ،میزان تأثیر عوامل استرسزا و ترشح
و رهاسازی هورمونها در ماهیان عمدتا بستگی به
نوع استرس ،شدت و دوام آن ،نوع گونه ماهی ،سن و
اندازه بدن ،طول دوره بلوغ جنسی و عوامل محیطی
دارد .از طرف دیگر مطالعات نشان داد كه افراد
مختلف یك گونه از ماهیان عکسالعملهای متفاوتی
در برابر استرس از خود بروز داده و به همین دلیل
بایست تفاوتهای فردی ()individual variations
را در بررسی میزان پاسخ به عوامل استرسزا مورد
تأكید قرار داد (.)Pottinger & Carrick, 1999
در شرایط كارگاهی و به منظور تکثیر مصنوعی،
هر گونه جابجایی ،دستکاری و حمل و نقل ماهی
مولد میتواند به عنوان یك عامل استرسزا سبب
ایجاد استرس و ترشح هورمونهای استرسی در
ماهی شده كه این عوامل احتماالً اثرات مستقیم و یا
غیرمستقیم بر محور فیزیولوژیکی هیپوتاالموس-
هیپوفیز-گناد داشته و نهایتا بر میزان باروی و توان
تولیدمثلی مولدین تأثیر دارند .كپور معمولی
( )Cyprinus carpioیکی از گونههای مهم تکثیر و
پرورشی در آسیا ،اروپا و برخی از نواحی آمریکای
مركزی بهشمار میرود .در اكثر موارد ،اصول
استاندارد در حمل و نقل ماهیان مولد (به خصوص در
شرایط كشورمان) رعایت نشده كه این مسئله
میتواند عامل مهمی در ایجاد استرس ،پاسخهای
فیزیولوژیك و ایمنولوژیك در ماهیان ،اختالل در
رسیدگی جنسی ،كاهش بازده تولید تخم و اسپرم و
متعاقب آن سالمتی و حساسیتپذیری این ماهیان به

احسانی كناری و همکاران :بررسی اثرات حمل و نقل بر برخی از پارامترهای استرس ...

عوامل بیماریزا باشد ( .)Schreck et al., 2001در
بسیاری از مطالعات قبلی ،ارزیابی و بررسی عملکرد
عوامل استرسی عمدتاً در مراحل نوجواني و پرواری
گونههای مختلف ماهیان آب شیرین و دریایی صورت
گرفته و به همین دلیل مطالعات محدودی در زمینه
اثرات استرس به خصوص در ماهیان مولد صورت
گرفته است .لذا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی
تغییرات مقادیر كورتیزول و گلوكز ،میزان
استروئیدهای جنسی (تستوسترون و استرادیول) و
برخی از فاكتورهای خونی در مولدین كپور معمولی
تحت شرایط استرسزا ناشی از مراحل مختلف حمل
و نقل در شرایط كارگاهی میباشد.
مواد و روشها
ماهی مولد

این تحقیق در تابستان سال  4934در مزرعه پرورش
ماهی گرمابی در استان مازندران (شهرستان بابل)
صورت گرفت .تعداد  93قطعه ماهی مولد دو ساله كپور
معمولی (با میانگین طولی و وزنی به ترتیب 82
سانتیمتر و  8كیلوگرم) به صورت كامالً تصادفی از یك
مرحله پرهكشی در استخر پرورشی صید و انتخاب شدند.
آزمایشات استرس ،نمونه برداری و خونگيری

به منظور بررسی اثر استرس ناشی از حمل و نقل،
مولدین در سه مقطع زمانی جداگانه شامل بالفاصله
بعد از صید 8 ،ساعت بعد (بالفاصله پس از انتقال و
رسیدن به كارگاه تکثیر) و  81ساعت بعد (پس از
نگهداری در حوضچههای آرامش كارگاه تکثیر)
خونگیری شدند .عمل خونگیری مرحله اول ،از
مولدین بالفاصله پس از صید آنها صورت گرفت.
سپس پانصد كیلوگرم از مولد در تانکر مخصوص
حمل ماهی (با حجم  8مترمکعب و همراه با
تجهیزات هوادهی و مانومتر) قرار گرفته و خونگیری
مرحله دوم بعد از حمل با مدت زمان دو ساعت به
كارگاه شهید رجایی ساری صورت گرفت .سپس
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مولدین بعد از انتقال به استخرهای بتونی
(حوضچههای آرامش) با حجم آب  63مترمکعب
(همراه با هوادهی و تعویض آب) در سومین مرحله
خونگیری در  81ساعت بعد قرار گرفتند.
برای خونگیری ،ابتدا ماهیان مولد با استفاده از
محلول پودر گل میخك (به نسبت  1گرم در  83لیتر
آب و در مدت  8دقیقه) آرام شده و خونگیری توسط
سرنگهای هپارینه از ناحیه ورید ساقه دمی انجام
گردید .نمونههای خون در درون لولههای اپندروف
بدون هپارین (جهت تهیه سرم) و لولههای اپندروف
هپارینه (جهت اندازهگیری پارامترهای خونی) قرار
گرفته و به آزمایشگاه منتقل شدند .به منظور تهیه
سرم ،نمونههای خونی با سرعت  1633دور در دقیقه
به مدت  46دقیقه سانتریفیوژ شده و در فریزر (دمای
 -13درجه سانتیگراد) تا زمان انجام آنالیز نگهداری
شدند (.)Rehulka, 2000
اندازهگيری پارامترهای سرمی و خونی
میزان كورتیزول پالسما با روش آزمایشگاهی )(RIA

 Radioimmunoassayو با كیت  Immunotechبر
حسب نانوگرم بر میلیلیتر اندازهگیری شد .پالسمای
بخشی از خون تهیه شده به وسیله سانتریفیوژ ( 563دور
در  43دقیقه) استخراج و غلظت گلوكز خون به روش
آنزیمی گلوكزاكسیداز و به وسیله اسپکتروفتومتر در
طول موج  615نانومتر و با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر
( )Technicon RA-USA-1000اندازهگیری گردید.
جهت اندازهگیری استروئیدهای جنسی (تستوسترون و
استرادیول) از كیت االیزا تمام اتوماتیك ( )DUSساخت
كشور فرانسه استفاده شد (.)Olsen et al., 1995
به منظور اندازهگیری گلبولهای خونی ،یك قطره
خون روی الم شیشهای قرار گرفته و بعد از تهیه
 smearبه كمك الکل متیلیك تثبیت گردید .نمونههای
اسالید با روش گیمسا رنگآمیزی و سپس توسط
میکروسکوپ بررسی شدند .شمارش گلبولهای سفید و
قرمز با الم نئوبار انجام شد .غلظت هموگلوبین با
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دستگاه فتومتر ،روش سیان مت هموگلوبین و با
میزان جذب نور در طول موج  613نانومتر محاسبه شد.
برای سنجش هماتوكریت از روش میکروهماتوكریت و
با سانتریفیوژ (سرعت  1333دور و به مدت  6دقیقه)
استفاده شد .برای محاسبه شاخصهای گلبولی شامل
متوسط حجم گلبول قرمز ( MCV; mean
 ،)corpuscular volumeمتوسط وزن هموگلوبین در
یك گلبول قرمز ( MCH; mean corpuscular
 )hemoglobinو متوسط غلظت هموگلوبین
گلبولهای قرمز ( MCHC; mean corpuscular
 )hemoglobin concentrationاز فرمولهای زیر
استفاده گردید (:)Campbell & Ellis, 2007
MCV (μm3) = [Hct / RBC (million)] × 10
MCH (pg cell-1)= [Hb/RBC (million)]×10
MCHC (g dL-1) = (Hb / Hct) × 100

تجزیه و تحليل آماری

جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمونهای
كروسكال  -والیس و  Shapiro-Wilkاستفاده شد.
جهت بررسی فاكتورهای هورمونی و خونی در مولدین
كپور معمولی در بین سه مرحله زمانی (زمان صید8 ،
ساعت بعد از حمل و نقل و  81ساعت بعد) از آزمون
آنالیز واریانس یكطرفه ( )One-way ANOVAدر
قالب طرح كامالً تصادفی و مقایسه میانگینها با آزمون

دانکن در سطح  6درصد استفاده شد .همچنین ،انجام
آنالیزهای آماری و ترسیم نمودارها به ترتیب با
نرمافزارهای  SPSSو  Excelانجام گردید.
نتايج
روند تغييرات كورتيزول ،گلوكز و هورمونهای
استروئيدی در مولدین كپور معمولی

بیشترین میران كورتیزول در مرحله بالفاصله بعد از
صید مولد بوده و مقدار آن با گذشت زمان  81ساعته
همراه با اختالفات معنادار كاهش و به كمترین مقدار
رسید ( .)P<3/36میزان گلوكز در زمان صید ( 24/1گرم
بر دسیلیتر) كمتر از سایر مقاطع زمانی  8و  81ساعت
(به ترتیب  36/3و  32/6گرم بر دسیلیتر) همراه با عدم
اختالفات معنادار در زمانهای مختلف بود (.)P>3/36
وضعیت هورمونهای استروئیدی در زمان صید و بعد از
انتقال برای هر دو هورمون تستوسترون و استرادیول
تقریباً روند مشابهی داشت؛ به طوری كه بیشترین
مقادیر هر دو هورمون در زمان صید مشاهده شد .با این
حال ،میزان هورمون تستوسترون اختالفات معناداری
( )P<3/36را با مقاطع زمانی  8و  81ساعت بعد از
انتقال نشان داده ولی روند كاهشی معنادار ()P<3/36
در میزان استرادیول تنها در زمان  81ساعت بعد از
انتقال مشاهده شد (جدول .)4

جدول  .1میانگین مقادیر ( ±انحراف از معیار) كورتیزول ،گلوكز ،تستوسترون و استرادیول مولدین كپور معمولی
در سه مقطع مختلف زمانی (زمان صید 8 ،و  81ساعت بعد از انتقال)
مقاطع زمانی
پارامترها
كورتیزول (نانوگرم بر میلیلیتر)
گلوكز (گرم بر دسی لیتر)
تستوسترون (نانوگرم بر میلیلیتر)
استرادیول (نانوگرم بر میلیلیتر)

زمان صید (شاهد)

 8ساعت بعد از انتقال

 81ساعت بعد از انتقال

586/4 ± 813/4 a
()811-4331
24/1 ± 85/2 a
()16-491
9/8 ± 9/1 a
()3/43-2/3
11/12 ± 41/4 a
()86-18

122/3 ± 844/8 ab
()431-263
36/3 ± 81/8 a
()62-489
3/59 ± 3/9 b
()3/91-4/41
94/16 ± 43/9 ab
()43-11

133/4 ± 25/2 b
()833-658
32/6 ± 88/4 a
()58-413
3/95 ± 3/41 b
()3/83-3/58
82/42 ± 48/2 b
()46/5-61

حروف التین غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن میباشد (.)P<3/36
(اعداد داخل پرانتز محدوده بیشترین و كمترین مقادیر را در پارامتر مربوطه نشان میدهند).
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شکل  .1میانگین مقادیر ( ±انحراف از معیار) گلوكز ،كورتیزول ،تستوسترون و استرادیول در مولدین كپور معمولی در سه مقطع مختلف
زمانی (زمان صید 8 ،و  81ساعت بعد از انتقال)

بررسی همبستگی بین كورتیزول با تستوسترون و
استرودیول نشان داد كه بین تستوسترون و كورتیزول
همبستگی معنیداری در سطح  3/34وجود دارد

( )r8 =3/639ولی بین استرادیول و كورتیزول در
سطح  3/34و  3/36همبستگی معنیدار نبود
(.)r8 =3/911

جدول  .2همبستگی بین كورتیزول با استروئیدهای جنسی در مولدین كپور معمولی
تستوسترون

استرادیول

كورتیزول

رابطه پیرسون
Sig.
N

رابطه پیرسون
Sig.
N

رابطه پیرسون
Sig.
N

تستوسترون
4
93
3/913
3/311
81
** 3/639
3/336
93

استرادیول
3/913
3/311
81
4
81
3/911
3/366
81

كورتیزول
** 3/639
3/336
93
3/911
3/366
81
4
93

** روابط در سطح  3/34معنادار است (.)2- tailed

روند تغييرات عوامل خونی در مولدین كپور معمولی

مقادیر عوامل خونی به ویژه گلبول قرمز ،هموگلوبین
و هماتوكریت خون در مولدین كپور معمولی در زمان

صید به طور معناداری بیشتر از مقادیر آنها در
زمانهای  8و  81ساعت بعد از انتقال بود (.)P<3/36
مقدار گلبول قرمز در زمان بالفاصله بعد از صید از
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هماتوكریت خون از مقادیر تقریباً  19درصد (زمان
صید) به مقادیر به ترتیب  95و  96درصد در
زمانهای  8و  81ساعت بعد از انتقال رسید
(( )P<3/36جدول .)9

مقدار  4/55میلیاكیواالن بر لیتر به مقادیر  4/65و
 4/69میلیاكیواالن بر لیتر در به ترتیب در
زمانهای  8و  81ساعت بعد از انتقال كاهش یافت.
همچنین ،روند كاهشی معناداری در درصد

جدول  .3میانگین مقادیر ( ±انحراف از معیار) گلبولهای قرمز ،هموگلوبین ،هماتوكریت ،میانگین حجم سلولی گلبولهای قرمز،
میانگین وزن و غلظت هموگلوبین سلولی مولدین كپور معمولی در سه مقطع مختلف زمانی (زمان صید 8 ،و  81ساعت بعد از انتقال)
مقاطع زمانی
پارامترها
گلبول قرمز (میلیاكیواالن بر لیتر)
هموگلوبین (گرم بر دسیلیتر)
هماتوكریت (درصد)
میانگین حجم سلولی گلبولهای قرمز (فمتولیتر)
میانگین وزن هموگلوبین (پیکوگرم به ازای هر سلول)
میانگین غلظت هموگلوبین سلولی (گرم بر دسیلیتر)

زمان صید
(شاهد)
4/55 ± 3/38 a
()4/51-4/1
48/81 ± 3/42 a
()48-48/6
18/12 ± 8 a
()13-15
869/21 ± 49/3 a
()881/6-813/5
19/15 ± 3/1 a
()18/3-11/3
82/24 ± 3/3 b
()81/8-93

 8ساعت بعد از انتقال

 81ساعت بعد از انتقال

4/65 ± 3/32 b
()4/11-4/52
43/21 ± 4/335 b
()3/1-48/6
95/1 ± 1/8 b
()98-19
896/93 ± 41/5 b
()884/6-853/5
53/65 ± 9/1 b
()56/4-11/1
83/63 ± 3/2 ab
()82/1-93/5

4/69 ± 3/32 b
()4/14-4/55
43/13 ± 3/31 b
()3/9-44/6
91/3 ± 9/5 b
()94-13
882/46 ± 84 b
()432/2-859/8
52/62 ± 6/1 b
()53/3-15/1
93/44 ± 4/4 a
()82/6-98

حروف التین غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن میباشد (.)P<3/36
(اعداد داخل پرانتز محدوده بیشترین و كمترین مقادیر را در پارامتر مربوطه نشان میدهند).

میانگین مقادیر گلبول سفید خون در مقاطع مختلف
زمانی اختالف معناداری در مولدین كپور نداشته و در
محدودهای بین  45233-41533متفاوت بود
()P>3/36؛ با این حال ،بیشترین مقادیر در زمان

بالفاصله پس از صید مشاهده شده و مقادیر آنها با
گذشت زمان كاسته شد .روند مشابه همراه با عدم
اختالف معنادار ( )P>3/36در مورد سایر پارامترهای
مربوط به گلبولهای سفید خون مشاهده شد (جدول.)1

جدول  .4میانگین مقادیر ( ±انحراف از معیار) گلبول سفید و سایر شاخصههای لوكوسیت در مولدین كپور معمولی
در سه مقطع مختلف زمانی (زمان صید 8 ،و  81ساعت بعد از انتقال)
مقاطع زمانی
پارامترها
گلبول سفید (میلیاكیواالن بر لیتر)
لنفوسیت (درصد)
مونوسیت (درصد)
ائوزینوفیل (درصد)
نوتروفیل (درصد)

a

زمان صید (شاهد)

 8ساعت بعد از انتقال

 81ساعت بعد از انتقال

41613 ± 4454/6
()46333-43833
15/1 ± 4 /1 a
()11-23
9/1 ± 3/31 a
()8-6
9/9 ± 4/6 a
()4-5
45/3 ± 4/1 a
()41-43

45223 ± 4311/3
()46433-42633
15/8 ± 9/4 a
()14-24
9 ± 4/9 a
()4-6
9/2 ± 4/8 a
()8-5
41 ± 8/1 a
()41-83

45283 ± 4333/3
()46133-42633
16/1 ± 4/1 a
()19-12
1/4 ± 4/8 a
()8-5
9/6 ± 4/4 a
()8-6
41 ± 4/9 a
()46-43

a

حروف التین غیرمشترک در هر ردیف نشاندهنده معنیدار بودن میباشد (.)P<3/36
(اعداد داخل پرانتز محدوده بیشترین و كمترین مقادیر را در پارامتر مربوطه نشان میدهند).

a
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بحث و نتيجهگيري
كورتيزول و گلوكز

استرس حمل و نقل مشتمل بر مجموعهای از عوامل
استرسزا (كاهش سطح آب در تانك ،صید،
دستکاری ،بار زدن ،حمل و تخلیه ماهی) بوده كه هر
كدام به نوبه خود میتوانند سبب تغییرات میزان
كورتیزول و گلوكز خون شوند ( Schreck et al.,
 .)2001در مطالعه حاضر ،متوسط مقدار كورتیزول
مولدین كپور معمولی در سه مرحله مختلف در
محدودهای بین  133-586نانوگرم بر میلیلیتر
متفاوت بود .افزایش شدید كورتیزول در زمان صید
( 586/4نانوگرم در میلیلیتر) بیانگر عدم تطابق اولیه
مولدین در برابر استرس حاد ناشی از صید میباشد؛ با
این حال مقادیر آن بعد از انتقال  8ساعته اندكی
كاهش (به  122/3نانوگرم در میلیلیتر) یافته ولی
احتماالً همچنان متأثر از استرس صید بوده و نهایتا
بعد از گذشت  81ساعت پس از قرارگیری در
حوضچه آرامش كاهش معناداری (به  133/4نانوگرم
در میلیلیتر) را نشان داد.
نوسانات كورتیزول در مطالعات مختلف به نوع
گونه ماهی ،تکنیكهای اندازهگیری ،سن و اندازه
ماهی ،فصل ،درجه حرارت پرورش ،جنسیت و مراحل
تولیدمثلی وابسته است ( ;Di Marco et al., 1999
 .)Belanger et al., 2001میانگین سطوح
كورتیزول در ماهی قزلآالی رنگینكمان در مرحله
استراحت از  8-613نانوگرم بر میلیلیتر متفاوت بوده
كه این مقادیر در صورت استرس به محدوده 2-196
نانوگرم بر میلیلیتر افزایش مییابند ( Schreck et
 .)al., 2001با این حال مقادیر كورتیزول به مراتب
پایینتری در مطالعات دیگر نیز عنوان گردید؛ به
عنوان مثال ،میزان كورتیزول در قزلآالی رنگینكمان
بدون استرس در محدودهای بین  4-43نانوگرم بر
میلیلیتر ( )Pottinger & Moran, 1993و در
ماهی مولد خاویاری آدریاتیك ( Acipenser
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 )naccariiدر حد  3/1نانوگرم بر میلیلیتر گزارش
گردید ( .)Di Marco et al., 1999تقریباً مشابه با
نتایج مطالعه حاضر ،میزان كورتیزول پالسمای تاس
ماهی سفید ( )Acipenser transmontanusو
قزلآالی رنگینكمان بعد از صید و بارزدن افزایش
یافته و در انتهای مرحله حمل به ماكزیمم حد خود
رسیده و حتی حداقل به مدت یك ساعت بعد از
تخلیه ماهی و قرارگیری در حوضچههای آرامش نیز
در حد باالیی قرار داشت ( Belanger et al.,
 .)2001همچنین ،یك افزایش ناگهانی در میزان
كورتیزول بعد از مدت  93دقیقه در تاس ماهی سفید
( )A. transmontanusمشاهده شده كه تا 33
دقیقه نیز ادامه و بعد از گذشت  813دقیقه ( 1ساعت)
مجددا به مقادیر قبل از مرحله استرسدهی رسید.
در مطالعات قبلی در گونههای مختلف ماهیان
استخوانی ،افزایش در مقدار كورتیزول و گلوكز
پالسما  4-5ساعت پس از یك بار قرارگیری در
معرض عامل استرسزای حاد مشاهده شد .عالوه بر
این ،مدت زمان ریکاوری و بازگشت به حالت معمول
برای این دو پارامتر در محدودهای بین 48-81
ساعت پس از استرس بوده كه از این نظر نتایج
مطالعه حاضر با آنها مطابقت دارد ( Olsen et al.,
.2003; Milla et al., 2010; Costas et al.,
 (2007) Nikoo et al. .)2011در بررسی مقادیر
كورتیزول و گلوكز خون در مولدین ماهی سفید
دریای خزر ( )Rutilus kutumدر مقاطع مختلف
حمل (بالفاصله پس از صید و زمانهای 93 ،83 ،43
و  53دقیقه بعد از انتقال) نشان دادند كه میزان اولیه
كورتیزول در زمان بالفاصله پس از صید در هر دو
گروه مولدینی كه با تراكمهای متفاوتی از حمل
جابجا شده تقریباً یکسان بوده ولی مقدار كورتیزول با
افزایش زمان انتقال به تدریج افزایش یافت .همچنین
با افزایش تراكم مولد ماهی سفید در زمان حمل،
میزان كورتیزول به اندازه  4/8برابر بیشتر شد.
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تغییرات مشابه افزایشی نیز برای میزان گلوكز خون و
با گذشت زمان انتقال دیده شد.
در مطالعه حاضر اگرچه اختالف معناداری از نظر
میزان گلوكز در بین سه مرحله زمانی انتقال در
مولدین كپور معمولی مشاهده نشد ولی مقادیر گلوكز
در  81ساعت بعد از حمل به اندازه  83درصد باالتر از
زمان صید بوده كه این مقدار افزایش بسیار كمتر از
افزایش  59درصدی در میزان گلوكز سرم (از 1/18
میلیمول در لیتر به  1/81میلیمول در لیتر) در كپور
معمولی نابالغ (با وزن نیم كیلوگرم) تحت استرس
ناشی از حمل و نقل در مطالعه Svopodova et al.
) (1999بود .علت چنین اختالفی را میتوان به بالغ
بودن ماهیان مطالعه حاضر و احتماالً مقاومت بیشتر
آنها در برابر استرس در مقایسه با ماهیان نابالغ نسبت
داد.
از طرف دیگر ،روند تغییرات میزان گلوكز مشابه
روند تغییرات كورتیزول نبوده به طوری كه روند
افزایشی از خود نشان داد .لذا احتماالً در مولدین كپور
میتوان گفت كه روند تغییرات گلوكز كامالً مستقل
از تغییرات كورتیزول بوده كه برای اثبات آن به
مطالعات بیشتری نیاز است .از این نظر نتایج مطالعه
حاضر با مطالعه  (1999) Kubokawa et al.در
ماهی ماده ساکآی سالمون ( Oncorhynchus
 )nerkaمطابقت دارد به طوری كه استرس ناشی از
نگهداری مولدین ماده در شرایط اسارت به مدت 93
دقیقه سبب افزایش  13درصدی میزان گلوكز خون
(از مقادیر اولیه  439میلیگرم در میلیلیتر به 418
میلیگرم در میلیلیتر) گردید .به طور كلی تحت
شرایط استرسزا ،پیامها از طریق ترشح كتکولامین
بر بافت كرومافین تأثیر گذاشته و موجب ترشح
هورمون آدرنالین شده و سپس آدرنالین با تأثیر بر
كبد سبب القاء گلیگوژنز یا گلیکونئوژنزیز شده كه این
امر منجر به متابولیزه شدن گلوكز و نهایتا افزایش
میزان گلوكز در خون میشوند ( Barry et al.,
 .)1993به همین دلیل احتمال می رود كه هورمون

آدرنالین نقش مهمتری از كورتیزول در افزایش
گلوكز خون داشته باشد .زیرا چنین روندی به سازش
ابتدایی آبزیان در پاسخ به عوامل استرسزا و سپس
كاهش تدریجی میزان كورتیزول و از بین رفتن اثر
مهاری آن نسبت داده میشود .نظر به این كه كپور
معمولی در مقایسه با سایر گونههای ماهیان به عنوان
یك ماهی نسبتاً مقاوم در برابر استرسها محسوب
میشود ،به همین دلیل تغییرات كورتیزول در مرحله
ابتدایی در این ماهی نسبت به سایر ماهیان خیلی
زیاد نبوده و ثانیاً ماهیان احتماالً توانسته تا به سرعت
به استرس پاسخ داده و سریعتر خود را به شرایط
استرسی سازگار نمایند (1997) Vijayan et al. .در
ماهی تیالپیا عنوان كردند كه افزایش سطوح گلوكز
تحت تأثیر استرسهای كوتاه مدت  8ساعته توسط
دخالت كتکولآمینها همراه شده در حالی كه حفظ
مقادیر باالی سطوح گلوكز متأثر از استرسهای بلند
مدت  81ساعته و با میانجیگری و دخالت هورمون
كورتیزول همراه میگردد.
هورمونهای استروئيدی

در مطالعه حاضر میانگین میزان تستوسترون به طور
معناداری در زمان صید از  9/8نانوگرم در میلیلیتر به
 3/95نانوگرم در میلیلیتر (در  81ساعت بعد) كاهش
یافته كه منطبق با نتایج مطالعات & Greenburg
 (1987) Wingfieldو Kubokawa et al.
) (1999مبنی بر كاهش مقادیر هورمونهای
گنادوترپین ،تستوسترون-44 ،كتوتستوسترون و -41
بتااسترادیول تحت شرایط استرسزا میباشدNikoo .
 (2007) et al.عنوان كردند كه تغییرات
استروئیدهای جنسی متأثر از استرس حمل و نقل در
مولدین ماهی سفید دریای خزر ()Rutilus kutum
بود؛ به طوری كه هورمونهای جنسی تستوسترون و
-41بتااسترادیول در  43دقیقه اول كاهش معنیدار
داشته و به تدریج با افزایش زمان نیز این مقادیر
كاهش شدیدتری یافتند كه از این نظر یافتههای
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مطالعه حاضر با نتایج آنها مطابقت دارد .همچنین،
 (1987) Pickering et al.و & Haddy
 (1999) Pankhurstافزایش میزان كورتیزول به
دلیل استرس در ماهیان ماده بالغ را عاملی در جهت
كاهش استروئیدهای جنسی (تستوسترون و
استرادیول) در خون در طول دوره رسیدگی جنسی
دانسته كه خود منجر به كاهش میزان ویتلوژنین در
پالسما میگردد.
در مطالعه حاضر ،میزان هورمون استرادیول در
مرحله بالفاصله بعد از صید  11/12نانوگرم در میلیلیتر
بوده كه این میزان بعد از گذشت  81ساعت كاهش
معنادار ( 82/42نانوگرم در میلیلیتر) را نشان داد .با این
حال شدت كاهش هورمون استرادیول به مانند
تستوسترون نبوده و روند كاهشی تدریجی در مولدین
كپور معمولی نشان داد .اگرچه دلیل فیزیولوژیکی چنین
كاهشی به مانند روند كاهش هورمون تستوسترون
بوده ولی احتماالً عدم یکنواختی در تأثیر استرس
روی میزان ترشح كورتیزول و هورمونهای
استرادیولی در این ماهی هم مشاهده شده كه بررسی
آن نیاز به مطالعات دقیقتر دارد .اثرات استرس در
قزلآالی رنگینكمان نشان داد كه این امر تا
حدودی بهواسطه فعالیتهای ممانعتكنندگی مستقیم
كورتیزول روی تولید استروئید در فولیکولهای
تخمدان میباشد .با این حال ،در گونههایی مانند
ماهی طالیی ( )Lutjanus inermisو اسناپر زالندنو
( )Chrysophrys auratusشواهد زیادی مبنی بر
اثرات ممانعتكنندگی كورتیزول روی تولید -41
بتااسترادیول مشخص نشده است .به عبارت دیگر،
یکنواخت نبودن اثر كورتیزول روی تولید استروئید
تخمدانی در قزلآال و عدم مشاهده اثر آن بر روی
سایر گونهها نشان میدهد كه تأثیر استرس روی
تولیدمثل از طریق فعالیتهای كورتیزول در سطح
تخمدان اعمال نمیگردد ()Sattari, 2002؛ با این
حال ،برخی از مطالعات عنوان كردند كه كورتیزول
ترشح استرادیول را متوقف نکرده ولی فعالیت
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بیولوژیکی آن را از طریق تحریك تولید پروتئینهای
اتصالی كاهش میدهد (.)Schreck et al., 2001
پارامترهای خونی

در سالهای اخیر توجه زیادی به ویژگیهای خون در
ماهیان شده كه در این میان شواهدی مبنی بر تأثیر
عوامل استرسزا بر پارامترهای خونی ماهیان وجود
دارد ( Davis et al., 2008; Paighambari et
 .)al., 2013به طور كلی ،پارامترهای خونی در
ماهیان به شدت متأثر از مجموعه وسیعی از عوامل
مانند نوع گونه ماهی ،اندازه ،سن ،جنسیت ،وضعیت
تولیدمثلی و فیزیولوژیکی ،شرایط محیطی و دسترسی
به منابع غذایی میباشند .در مطالعه حاضر ،بیشترین
تعداد گلبولهای قرمز همراه با اختالف معنادار در
زمان بالفاصله بعد از صید مشاهده شد .چنین روند
افزایشی به انتقال پیامها از طریق اعصاب اتونومیك
به طحال و تحریك آن و نهایتاً ساخت و افزایش
گلبول قرمز در خون نسبت داده شد ( & Fange
 .)Nilsson, 1985با این حال Castranova et al.
) (2005میزان هموگلوبین خون را به عنوان بهترین
شاخص خونی جهت بررسی تأثیر استرسهای زیست
محیطی در گونههای مختلف ماهیان عنوان كردند.
در مطالعه حاضر ،میزان هموگلوبین مولدین كپور
معمولی اختالف معناداری در بین سه مرحله زمانی
نشان داده كه بیانگر تغییرات اسمواللیتی خون
میباشد .روند این تغییرات در هنگام بروز استرس را
میتوان به افزایش نیاز ماهی به اكسیژن محلول در
آب جهت حمل آن توسط خون و نهایتاً انتقال آن به
سلولها نسبت داد .به طوری كه نتایج این مطالعه
منطبق با یافتههای ) Casillas et al. (1986در
قزلآالی رنگینكمان مبنی بر تأثیر استرسها (به هر
دلیلی) در افزایش میزان هموگلوبین ،درصد
هماتوكریت و تعداد گلبولهای قرمز میباشند .حتی
در ماهی دریایی كاد ( ،)Gadus morhuaمطالعه
 (1984) Nilsson & roveنشان داد كه تحریکات
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عصبی-هورمونی ناشی از استرس موجب انقباض
طحال شده كه این امر موجب افزایش مقادیر
فاكتورهای خونی (گلبول قرمز و هموگلوبین)
میگردد ،در حالیكه این پارامترها با گذشت زمان و
حذف عامل استرسزا دوباره به حالت نرمال
برمیگردند .در حالیكه Paighambari et al.
) (2013عنوان كردند كه تعداد گلبولهای قرمز،
هماتوكریت و هموگلوبین خون با استرس ناشی از
شوک الکتریکی  6ثانیهای (توسط الکتروشوكر) در
ماهی كپور وحشی (( )Cyprinus carpioبا
میانگین وزنی  91گرمی) كاهش مییابد.
در مطالعه حاضر ،مقادیر هماتوكریت بالفاصله بعد
از استرس ناشی از صید افزایش یافته ولی بعد از
حمل دو ساعته و آرامش  81ساعته به طور معناداری
كاهش یافته و به یك ثبات نسبی رسید ،به طوری
كه بین زمانهای  8و  81ساعته اختالف معناداری
مشاهده نشد .بر اساس یافتههای & Kikuchi
 (1985) Hughesاسترسهای ناشی از نمونهگیری
و یا هر گونه هیجانات شدید و جزیی در قزلآالی
رنگینكمان میتوانند عاملی در جهت افزایش شدید
و یا جزیی در میزان هماتوكریت باشند .در بسیاری از
مطالعات قبلی ،افزایش در مقادیر هماتوكریت و
هموگلوبین در مدت زمان  9ساعت پس از یك بار
استرس مشاهده شد ()Olsen et al., 2003؛ كه این
امر به عنوان یك استراتژی برای بهبود ظرفیت حمل
اكسیژن در شرایطی كه تقاضا برای انرژی باالست،
میباشد .پارامترهای هماتولوژیك در ماهیان گرسنه
كاد اقیانوس اطلس در زمان  4ساعت پس از استرس
حاد افزایش یافت ،اما به كمتر از میزان آن در ماهیان
شاهد در زمان  48ساعت پس از استرس رسید
( .)Olsen et al., 2003در حالیكهCaruso et ،
 (2002) al.كاهش در میزان هماتوكریت و
هموگلوبین ماهی اسبله ( )Silurus glanisرا  9روز
بعد از در معرضگذاری ماهیان با استرس به صورت
روزانه به مدت  4هفته مشاهده نمودند.

برخالف نتایج مطالعه حاضرEllsaesser & ،

 (1986) Clemدر گربه ماهی كانالی عنوان كردند
كه استرس ناشی از حمل و نقل تأثیری بر میزان
هماتوكریت نداشته ولی روی میزان لوكوسیتها
اثرگذار بوده به طوری كه سبب هتروفیلی و لنفوپنی
میگردند .اختالف بسیار ناچیز (آن هم به شکل
كاهشی) در تعداد گلبولهای سفید نسبت به زمان
صید احتماالً ناشی از مقاومت نسبتاً باال و باال بودن
سیستم ایمنی بدن مولدین كپور معمولی در برابر
استرسها و همچنین تأثیر فعالیت كورتیزول بر
سیستم ایمنی بدن در اثر ایجاد استرس (كاهش طول
عمر لنفوسیتها به علت ترشح كورتیزول متأثر از
استرس) میباشد (.)Pickering, 1984
 (1995) del Valle et al.كاهش در تعداد
لنفوسیتهای ماهی آیو ()Plecoglosus altivelis
و  (2003) Bahmani & Oryanتغییرات عمده
لوكوسیتهای خون تاس ماهی ایرانی ( Acipenser
 )persicusرا بهعنوان یك شاخص مهم
اكوفیزیولوژیك از استرس عنوان كردند؛ به طوری كه
پدیدههای كاهش لنفوسیتها (در محدوده  )6-22و
افزایش نوتروفیلها (در محدوده  2-36درصد) بیانگر
اثر استرس روی ماهیان مولد تاس ماهی بوده ،ولی
ائوزینوفیل (در محدوده  3-81درصد) به عنوان
شاخص مناسبی از استرس شناخته نشد .علیرغم
نقش به نظر مهم استرس روی لوكوسیتها ،تغییرات
شدید و معناداری در ماهی كپور معمولی در مطالعه
حاضر مشاهده نشده كه چنین روندی را احتماالً
میتوان به مقاومت باالی این گونه در برابر
استرسهای محیطی نسبت داد .اصوالً ماهیانی كه در
شرایط پرتنشتر قرار داشته و از ذخایر انرژی بیشتری
برخوردارند ،در مواجه با استرس تحمل باالتری داشته
و میتوانند خود را با سرعت بیشتری با تغییرات
محیطی سازگار نمایند (.)Sattari, 2002
از آن جایی كه مولدین مطالعه حاضر تنها در یك
مقطع دو ساعته در شرایط حمل و نقل قرار گرفتهاند،
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.احتماالً برای ثبات بیشتر به زمان باالتری نیاز دارند
 حمل و نقل مولدین كپور معمولی بر میزان،همچنین
 هورمونهای جنسی و برخی از پارامترهای،كورتیزول
خونی (مقادیر اریتروسیتها و هموگلوبین) اثرات
شدیدی داشته كه لزوم انجام اقدامات احتیاطی در
 استفاده،زمینه بهبود روشهای صید مولد از استخرها
ًاز مواد آرامكننده در حمل و نقل مولدین و احتماال
اختصاص زمان بیشتر در زمینه نگهداری مولدین در
حوضچههای آرامش (حتی در انتقال كوتاه مدت) را
.اجتنابناپذیر مینماید
سپاسگزاري
بدین ترتیب نگارندگان مقاله كمال تشکر و سپاس را از
مدیریت محترم كارگاه شهید رجایی ساری به منظور
.تامین امکانات الزم جهت انجام این تحقیق دارند

با این حال اثرات شدیدی روی بسیاری از فاكتورهای
 به همین دلیل پیشنهاد.استرسی و خونی ایجاد گردید
میگردد تا اثرات حمل و نقلهای طوالنی مدتتر
هم روی پارامترهای مشابه و به خصوص در مورد
دیگر گونههای ماهیان مولد صورت گرفته تا بتوان به
یك مدل استاندارد و بهینه از نظر كاربردی در زمینه
.حمل و نقل مولدین در شرایط كشور دست یافت
در جمعبندی نهایی میتوان عنوان كرد كه استرس
ناشی از صید و جابجایی (حتی دو ساعته) مولدین
كپور معمولی اثرات نامطلوبی روی اكثر عوامل
هورمونی و خونی ایجاد مینماید؛ با این حال مقادیر
گلوكز خون همچنان باال بوده و احتماالً نیاز به زمان
، از طرف دیگر.بیشتری برای رسیدن به ثبات دارند
 ساعته مولدین در حوضچههای آرامش81 نگهداری
سبب بهبود برخی از پارامترهای خونی شده ولی
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