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 چکيده

 معمولي كپور ماهي مولدين در نقل و حمل از ناشي استرس اثرات
(Cyprinus carpio) سه در تکثير كارگاه به پرورش استخرهاي از 

 و انتقال براي الزم ساعت 2 صيد، از بعد بالفاصله )شامل زماني مقطع
 مقادير تغييرات بر آرامش( هايحوضچه در قرارگيري از بعد ساعت 21

 و (استراديول و تستوسترون) جنسي استروئيدهاي گلوكز، كورتيزول،
 نتايج شد. بررسي مولد قطعه 33 از گيريخون با خوني فاكتورهاي

 نانوگرم 626) افزايش سرعت به صيد از بعد در كورتيزول كه داد نشان
 نانوگرم 133) كاهش ساعت 21 از بعد معناداري طور به و ليتر(ميلي بر
 زمان گذشت با گلوكز تغييرات روند (.>36/3P) يافت ليتر(ميلي رب

 ولي داشته ليتر(دسي در گرم 6/31 به 7/11 )از افزايشي روند انتقال
 (.<36/3P) نشد مشاهده زماني مختلف مقاطع در معناداري اختالف

 اختالف زماني مرحله سه بين در استراديول و تستوسترون مقادير
 زمان در آنها مقادير بيشترين كه طوري به دند؛دا نشان يدارامعن

 داشتند معناداري كاهش روند زمان گذشت با و صيد از بعد بالفاصله
(36/3P<.) ميانگين هماتوكريت، هموگلوبين، قرمز، گلبول مقادير 

 هموگلوبين غلظت ميانگين و هموگلوبين وزن متوسط ،سلولي حجم
 مقاطع ساير با معناداري ختالفا صيد از بعد بالفاصله زمان در سلولي
 بود. صيد از ناشي استرس از متأثر احتماالً كه (>36/3P) داشته زماني
 نوتروفيل و ائوزينوفيل مونوسيت، لنفوسيت، سفيد، هايگلبول مقادير

 همچنين، (.<36/3P) نداد نشان معناداري اختالف تيمارها بين در
 برخي بهبود سبب مشآرا هايحوضچه در مولدين ساعته 21 نگهداري

 مولدين در نقل و حمل نتايج، اساس بر گرديد. خوني پارامترهاي از
 از برخي و استروئيدي هايهورمون كورتيزول، ميزان بر معمولي كپور

 منفي اثرات هموگلوبين( و هااريتروسيت )مقادير خوني پارامترهاي
 انتقال در )حتي مولدين آرامش خصوص در الزم اقدامات لذا و داشته
 است. ضروري مدت( كوتاه
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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 short-

term transfer) in hatcheries ponds. 
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 مقدمه
 Wedemeyer & McLeay  (1981) نظر طبق بر

 هایالعملعکس به آبزی موجود هر در استرس
 و تنظیم زمان در موجود كه شده گفته فیزیولوژیکی

 گونه هر به پاسخ در خود بدن درونی شرایط حفظ
 انجام (homeostasis) بیرونی محیط تغییرات

 در خود زندگی چرخه در پرورشی ماهیان دهد. می
 شامل زااسترس عوامل از مختلفی منابع معرض
 تورهای در ماهیان افتادن دام به آب، سطح كاهش
 پرورشی، استخرهای در ماهی تراكم افزایش صید،

 تکثیر آالینده، عوامل آب، شوری و حرارتی نوسانات
 قرار جابجایی و دستکاری مصنوعی، یا و طبیعی
 دارند.

 ماهیان، در زااسترس عوامل اثرات بررسی جهت
 با فیزیولوژیکی درونی هایالعملعکس از برخی
 و بیوشیمیایی هایشاخصه از متعددی هایگروه
 خون، گلوكز غلظت كورتیزول، هورمون )میزان خونی

 و خون پالسمای در موجود كلراید آمونیوم، الكتات،
 میزان قرمز، گلبول حجم میانگین هماتوكریت، مقادیر

 شوندمی شناخته طحال( زنو متوسط و هالوكوسیت
(Schreck et al., 2001, 2010.) نظر از 

 با خودبخودی عملکرد توسط آبزیان فیزیولوژیك،
 یا و یك آزادسازی و عصبی هایسیستم دخالت
 عوامل به خون جریان درون به هورمون چندین
 با هورمونی عملکردهای دهند.می پاسخ زااسترس
 محور و (adrenergic) آدرنرژیك سیستم دخالت

 انجام كلیویبین ناحیه-هیپوفیز-هیپوتاالموس
 مقادیر میان، این در (.Sumpter, 1997) گیرد می

 و كورتیکواستروئید( ترینمهم عنوان )به كورتیزول
 و ایمنی سیستم در را بیشتری اهمیت خون گلوكز

 اختصاص خود به زابیماری عوامل برابر در مقاومت
 ;Pickering & Pottinger, 1989) ددهنمی

Schreck et al., 2001, 2010.) قبلی مطالعات 
 مدت كوتاه شدید هایاسترس كه دادند نشان

 مقدار در هظمالح قابل نوسانات به منجر توانند می

 گلوكز میزان در ویژه خیرأت با همچنین و كورتیزول
 های هورمون و كورتیکواستروییدها همچنین شوند. خون

 كاهش كه طوری به بوده سترسا از متأثر جنسی
 44 تستوسترون، گنادوتروپین، هایهورمون مقادیر

 مختلف شرایط در بتااسترادیول 41 و كتوتستوسترون

 گزارش آبزیان از متعددی هايجنس در زااسترس

 ;Greenburg & Wingfield, 1987) شدند

Kubokawa et al., 1999.) 
 ترشح و ازاسترس عواملتأثیر  میزان حال، این با

 به بستگی عمدتا ماهیان در هاهورمون رهاسازی و
 و سن ماهی، گونه نوع آن، دوام و شدت استرس، نوع

 محیطی عوامل و جنسی بلوغ دوره طول بدن، اندازه
 افراد كه داد نشان مطالعات دیگر طرف از دارد.

 متفاوتی هایالعملعکس ماهیان از گونه یك مختلف
 دلیل همین به و داده بروز خود از استرس برابر در

 (individual variations) فردی هایتفاوت بایست
 مورد زااسترس عوامل به پاسخ میزان بررسی در را
 (.Pottinger & Carrick, 1999) داد قرار كیدأت

 مصنوعی، تکثیر منظور به و كارگاهی شرایط در
 ماهی نقل و حمل و دستکاری جابجایی، گونه هر

 سبب زااسترس عامل یك عنوان به ندتوامی مولد
 در استرسی هایهورمون ترشح و استرس ایجاد
 یا و مستقیم اثرات احتماالً عوامل این كه شده ماهی

-هیپوتاالموس فیزیولوژیکی محور بر غیرمستقیم
 توان و باروی میزان بر نهایتا و داشته گناد-هیپوفیز

 معمولی كپور دارند.تأثیر  مولدین تولیدمثلی
(Cyprinus carpio) و تکثیر مهم هایگونه از یکی 

 آمریکای نواحی از برخی و اروپا ،آسیا در پرورشی
 اصول موارد، اكثر در رود.می شمار به مركزی

 در خصوص )به مولد ماهیان نقل و حمل در استاندارد
 مسئله این كه نشده رعایت كشورمان( شرایط

 هایپاسخ ،استرس ایجاد در مهمی عامل تواند می
 در اختالل ماهیان، در ایمنولوژیك و فیزیولوژیك

 و اسپرم و تخم تولید بازده كاهش ،جنسی رسیدگی

 به ماهیان این پذیریحساسیت و سالمتی آن متعاقب



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

 در (.Schreck et al., 2001) باشد زابیماری عوامل
 عملکرد بررسی و ارزیابی قبلی، مطالعات از بسیاری

 پرواری و نوجواني مراحل در تاًعمد استرسی عوامل

 صورت دریایی و شیرین آب ماهیان مختلف هایگونه
 زمینه در محدودی مطالعات دلیل همین به و گرفته
 صورت مولد ماهیان در خصوص به استرس اثرات
 بررسی حاضر مطالعه اصلی هدف لذا .است گرفته

 میزان گلوكز، و كورتیزول مقادیر تغییرات
 و استرادیول( و )تستوسترون یجنس استروئیدهای

 معمولی كپور مولدین در خونی فاكتورهای از برخی
 حمل مختلف مراحل از ناشی زااسترس شرایط تحت

 باشد.می كارگاهی شرایط در نقل و
 

 هاروش و مواد
 مولد ماهی

 پرورش مزرعه در 4934 سال تابستان در تحقیق این
 بابل( )شهرستان مازندران استان در گرمابی ماهی

 كپور ساله دو مولد ماهی قطعه 93 تعداد گرفت. صورت
 82 ترتیب به وزنی و طولی میانگین )با معمولی
 یك از تصادفی كامالً صورت هب كیلوگرم( 8 و متر سانتی
  شدند. انتخاب و صید پرورشی استخر در كشیپره مرحله

 
 گيریخون و برداری نمونه استرس، آزمایشات

 ،نقل و حمل از ناشی استرس ثرا بررسی منظور هب
 بالفاصله شامل جداگانه زمانی مقطع سه در ینمولد
 و انتقال از پس بالفاصله) بعد ساعت 8 ،صید از بعد

 از )پس بعد ساعت 81 و (تکثیر كارگاه به رسیدن
 (تکثیر كارگاه آرامش هایحوضچه در نگهداری

 از اول، مرحله گیریخون عمل شدند. گیریخون
 گرفت. صورت آنها صید از پس بالفاصله مولدین
 مخصوص تانکر در مولد از كیلوگرم پانصد سپس
 با همراه و مترمکعب 8 حجم )با ماهی حمل

 گیریخون و گرفته قرار مانومتر( و هوادهی تجهیزات
 به ساعت دو زمان مدت با حمل از بعد دوم مرحله
 سپس گرفت. صورت ساری رجایی شهید كارگاه

 بتونی استخرهای به انتقال از بعد مولدین
 مترمکعب 63 آب حجم با آرامش( های )حوضچه

 مرحله سومین در آب( تعویض و هوادهی با )همراه
 گرفتند. قرار بعد ساعت 81 در گیریخون

 از استفاده با مولد ماهیان ابتدا گیری،خون برای
 لیتر 83 در گرم 1 نسبت )به میخك گل پودر محلول

 توسط گیریخون و شده آرام یقه(دق 8 مدت در و آب
 انجام دمی ساقه ورید ناحیه از هپارینه هایسرنگ
 اپندروف هایلوله درون در خون هاینمونه گردید.
 اپندروف هایلوله و سرم( تهیه )جهت هپارین بدون

 قرار خونی( پارامترهای گیریاندازه )جهت هپارینه
 تهیه منظور به شدند. منتقل آزمایشگاه به و گرفته
 دقیقه در دور 1633 سرعت با خونی هاینمونه سرم،

 )دمای فریزر در و شده سانتریفیوژ دقیقه 46 مدت به
 نگهداری آنالیز انجام زمان تا گراد(سانتی درجه -13

 (.Rehulka, 2000) شدند
 
  خونی و سرمی پارامترهای گيریاندازه

 (RIA) آزمایشگاهی روش با پالسما كورتیزول میزان

Radioimmunoassay كیت با و Immunotech بر 
 پالسمای شد. گیری اندازه لیترمیلی بر نانوگرم حسب
 دور 563) سانتریفیوژ وسیله هب شده تهیه خون از بخشی

 روش هب خون گلوكز غلظت و استخراج (دقیقه 43 در
 در اسپکتروفتومتر وسیله هب و گلوكزاكسیداز آنزیمی

 اتوآناالیزر دستگاه از استفاده با و انومترن 615 موج طول
(Technicon RA-USA-1000) گردید گیریاندازه. 
 و )تستوسترون جنسی استروئیدهای گیری اندازه هتج

 ساخت (DUS) اتوماتیك تمام االیزا كیت از استرادیول(
 (.Olsen et al., 1995) شد استفاده فرانسه كشور
 رهقط یك خونی، هایگلبول گیریاندازه منظور به
 تهیه از بعد و گرفته قرار ایشیشه الم روی خون

smear های نمونه .گردید تثبیت متیلیك الکل كمك به 
 توسط سپس و آمیزیرنگ گیمسا روش با اسالید

 و سفید های گلبول شمارش .شدند بررسی میکروسکوپ
 با هموگلوبین غلظت .شد انجام نئوبار الم با قرمز
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 با و هموگلوبین مت سیان روش ،فتومتر دستگاه

 شد. محاسبه نانومتر 613 موج طول در نور جذب میزان
 و میکروهماتوكریت روش از هماتوكریت سنجش برای

 دقیقه( 6 مدت به و دور 1333 )سرعت سانتریفیوژ با
 شامل گلبولی هایشاخص محاسبه برای شد. استفاده
 MCV; mean) قرمز گلبول حجم متوسط

corpuscular volume،) در هموگلوبین وزن سطمتو 
 MCH; mean corpuscular) قرمز گلبول یك

hemoglobin) هموگلوبین غلظت متوسط و 
 MCHC; mean corpuscular) قرمز های گلبول

hemoglobin concentration) زیر هایفرمول از 
 (:Campbell & Ellis, 2007) گردید استفاده

MCV (μm
3
) = [Hct / RBC (million)] × 10 

MCH (pg cell
-1

)= [Hb/RBC (million)]×10 

MCHC (g dL
-1

) = (Hb / Hct) × 100 

 
 ماریآ تحليل و تجزیه

 هایآزمون از هاداده بودن نرمال بررسی جهت
 شد. استفاده Shapiro-Wilk و والیس - كال كروس
 مولدین در خونی و هورمونی یفاكتورها بررسی جهت
 8 ،صید زمان) زمانی مرحله سه بین در معمولی كپور

 آزمون از بعد( ساعت 81 و نقل و حمل از بعد ساعت
 در (One-way ANOVA) طرفهیك واریانس آنالیز
 آزمون با هامیانگین مقایسه و تصادفی كامالً طرح قالب

 انجام همچنین، شد. استفاده درصد 6 سطح در دانکن
 با ترتیب به نمودارها میرست و آماری آنالیزهای

  .گردید انجام  Excel و  SPSS افزارهای نرم
 

 نتايج
 هایهورمون و گلوكز كورتيزول، تغييرات روند

 معمولی كپور مولدین در استروئيدی

 از بعد بالفاصله مرحله در كورتیزول میران بیشترین
 ساعته 81 زمان گذشت با آن مقدار و بوده مولد صید

 مقدار كمترین به و كاهش معنادار اختالفات با همراه
 گرم 1/24) صید زمان در گلوكز میزان .(>36/3P) یدرس
 ساعت 81 و 8 زمانی مقاطع سایر از كمتر لیتر(دسی بر

 عدم با همراه لیتر(دسی بر گرم 6/32 و 3/36 ترتیب )به
 .(<36/3P) بود مختلف هایزمان در معنادار اختالفات
 از بعد و صید زمان در استروئیدی هایهورمون وضعیت

 استرادیول و تستوسترون هورمون دو هر یبرا انتقال
 بیشترین كه طوری به داشت؛ مشابهی روند تقریباً
 این با شد. مشاهده صید زمان در هورمون دو هر مقادیر
 معناداری اختالفات تستوسترون هورمون میزان حال،

(36/3P<) از بعد ساعت 81 و 8 زمانی مقاطع با را 
 (>36/3P) معنادار كاهشی روند ولی داده نشان انتقال

 از بعد ساعت 81 زمان در تنها استرادیول میزان در
 (.4 )جدول شد مشاهده انتقال

 
 مولدین كپور معمولی  استرادیولو  سترونوتست( كورتیزول، گلوكز، معیاراز انحراف  ±مقادیر ) میانگین. 1جدول 

 انتقال(ساعت بعد از  81و  8در سه مقطع مختلف زمانی )زمان صید، 
 زمانی مقاطع

 پارامترها
 انتقالساعت بعد از  81 انتقالساعت بعد از  8 )شاهد( زمان صید

 a 4/813 ± 4/586 لیتر(نانوگرم بر میلیكورتیزول )
(4331-811) 

ab 8/844 ± 3/122 
(263-431) 

b 2/25 ± 4/133 
(658-833) 

 a  2/85 ± 1/24 )گرم بر دسی لیتر( گلوكز
(491-16) 

 a8/81 ± 3/36 
(489-62) 

a 4/88 ± 6/32 
(413-58) 

 a  1/9 ± 8/9 لیتر(نانوگرم بر میلیتستوسترون )
(3/2-43/3) 

 b9/3 ± 59/3 
(41/4-91/3) 

b 41/3 ± 95/3 
(58/3-83/3) 

 a 4/41 ± 12/11 لیتر(نانوگرم بر میلیاسترادیول )
(18-86) 

ab 9/43 ± 16/94 
(11-43) 

b 2/48 ± 42/82 
(61-5/46) 

 . (>36/3P)باشد دار بودن میدهنده معنیین غیرمشترک در هر ردیف نشانحروف الت
 دهند(.)اعداد داخل پرانتز محدوده بیشترین و كمترین مقادیر را در پارامتر مربوطه نشان می
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 مختلف مقطع سه در معمولی پورك مولدین در استرادیول و سترونوتست كورتیزول، گلوكز، (معیار از انحراف ±) مقادیر میانگین .1 شکل

 انتقال( از بعد ساعت 81 و 8 صید، )زمان زمانی

 
 و سترونوتست با كورتیزول بین همبستگی بررسی
 كورتیزول و سترونوتست بین كه داد نشان استرودیول
 دارد وجود 34/3 سطح در داری معنی همبستگی

(639/3= 
8

r) در كورتیزول و استرادیول بین ولی 
 نبود دار معنی همبستگی 36/3 و 34/3  سطح

(911/3= 8
r.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

 تستوسترون
 پیرسون رابطه

Sig. 
N 

4 
 
93 

913/3 
311/3 
81 

** 639/3 
336/3 
93 

 استرادیول
 پیرسون رابطه

Sig. 
N 

913/3 
311/3 
81 

4 
 
81 

911/3 
366/3 
81 

 كورتیزول
 پیرسون رابطه

Sig. 
N 

** 639/3 
336/3 
93 

911/3 
366/3 
81 

4 
 
93 

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

 
 معمولی كپور مولدین در خونی عوامل تغييرات روند

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

 در آنها مقادیر از بیشتر معناداری طور به صید
 .(>36/3P) بود انتقال از بعد ساعت 81 و 8 های زمان
 از صید از بعد بالفاصله زمان در قرمز گلبول مقدار
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 و 65/4 مقادیر به لیتر بر واالناكیمیلی 55/4 مقدار
 در ترتیب به در یترل بر واالناكیمیلی 69/4

 یافت. كاهش انتقال از بعد ساعت 81 و 8 های زمان
 درصد در معناداری كاهشی روند همچنین،

 )زمان درصد 19 تقریباً مقادیر از خون هماتوكریت
 در درصد 96 و 95 ترتیب به مقادیر به صید(
 رسید انتقال از بعد ساعت 81 و 8 های زمان

(36/3P<) (.9 )جدول 
 

 ،قرمز های گلبول سلولی حجم میانگین هماتوكریت، هموگلوبین، قرمز، هایگلبول (معیار از انحراف ±) مقادیر میانگین .3 جدول
 انتقال( از بعد ساعت 81 و 8 صید، )زمان زمانی مختلف مقطع سه در معمولی كپور مولدین سلولی هموگلوبین غلظت و وزن میانگین

 زمانی مقاطع
 پارامترها

 صید زمان
 هد()شا

 انتقال از بعد ساعت 81 انتقال از بعد ساعت 8

 a38/3 ± 55/4   لیتر( بر واالناكی)میلی قرمز گلبول
(1/4-51/4) 

  b32/3 ± 65/4 
(52/4-11/4) 

  b32/3 ± 69/4 
(55/4-14/4) 

 a 42/3 ± 81/48 لیتر(دسی بر )گرم هموگلوبین
(6/48-48) 

 b 335/4 ± 21/43 
(6/48-1/3) 

 b 31/3 ± 13/43 
(6/44-9/3) 

 a 8 ± 12/18  (درصد) هماتوكریت
(15-13) 

  b8/1 ± 1/95 
(19-98) 

b 5/9 ± 3/91 
(13-94) 

 a 3/49 ± 21/869 )فمتولیتر( قرمز هایگلبول سلولی حجم میانگین
(5/813-6/881) 

 b 5/41 ± 93/896 
(5/853-6/884) 

b 84 ± 46/882 
(8/859-2/432) 

 a 1/3 ± 15/19 سلول( هر ازای به )پیکوگرم هموگلوبین وزن میانگین
(3/11-3/18) 

b 1/9 ± 65/53 
(1/11-4/56) 

b 1/6 ± 62/52 
(1/15-3/53) 

 b  3/3 ± 24/82  لیتر(دسی بر )گرم سلولی هموگلوبین غلظت میانگین
(93-8/81) 

 ab  2/3 ± 63/83 
(5/93-1/82) 

 a 4/4 ± 44/93 
(98-6/82) 

 .  (>36/3P)باشد دار بودن میدهنده معنیدر هر ردیف نشانحروف التین غیرمشترک    
 دهند(.)اعداد داخل پرانتز محدوده بیشترین و كمترین مقادیر را در پارامتر مربوطه نشان می   

 

 مختلف مقاطع در خون سفید گلبول مقادیر میانگین
 در و نداشته كپور مولدین در معناداری اختالف زمانی

 بود متفاوت 45233-41533 بین ایمحدوده
(36/3P>)زمان در مقادیر بیشترین حال، این با ؛ 

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

 
  معمولی كپور مولدین در لوكوسیت هایشاخصه سایر و سفید گلبول (معیار از انحراف ±) مقادیر میانگین .4 دولج

 انتقال( از بعد ساعت 81 و 8 صید، )زمان زمانی مختلف مقطع سه در
 زمانی مقاطع

 پارامترها
 انتقال از بعد ساعت 81 انتقال از بعد ساعت 8 )شاهد( صید زمان

 a 6/4454 ± 41613 لیتر( بر واالناكیمیلی) سفید گلبول
(43833-46333) 

a 3/4311 ± 45223 
(42633-46433) 

a 3/4333 ± 45283 
(42633-46133) 

 a 1/ 4 ± 1/15  (درصد) لنفوسیت
(23-11) 

a 4/9 ± 8/15 
(24-14) 

a 1/4 ± 1/16 
(12-19) 

 a 31/3 ± 1/9 (درصد) مونوسیت
(6-8) 

a   9/4 ± 9 
(6-4) 

a 8/4 ± 4/1 
(5-8) 

 a 6/4 ± 9/9 (درصد) ائوزینوفیل
(5-4) 

a 8/4 ± 2/9 
(5-8) 

a 4/4 ± 6/9 
(6-8) 

 a 1/4 ± 3/45 (درصد) نوتروفیل
(43-41) 

a 1/8 ± 41 
(83-41) 

a 9/4 ± 41 
(43-46) 

 .(>36/3P) باشدمی بودن دارمعنی دهندهنشان ردیف هر در غیرمشترک التین حروف   
 دهند(.می نشان مربوطه پارامتر در را مقادیر كمترین و بیشترین محدوده رانتزپ داخل )اعداد   
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 گيرينتيجه و بحث
 گلوكز و كورتيزول

 عوامل از ایمجموعه بر مشتمل نقل و حمل استرس
 صید، تانك، در آب سطح )كاهش زااسترس

 هر كه بوده ماهی( تخلیه و حمل زدن، بار دستکاری،
 میزان تغییرات سبب توانندمی خود هنوب به كدام

 ,.Schreck et al) شوند خون گلوكز و كورتیزول

 كورتیزول مقدار متوسط حاضر، مطالعه در (.2001
 در مختلف مرحله سه در معمولی كپور مولدین
 لیترمیلی بر نانوگرم 133-586 بین ایمحدوده
 صید زمان در كورتیزول شدید افزایش بود. متفاوت

 اولیه تطابق عدم بیانگر (لیترمیلی در نانوگرم 4/586)
 با باشد؛می صید از ناشی حاد استرس برابر در مولدین

 اندكی هساعت 8 انتقال از بعد آن مقادیر حال این
 ولی یافته (لیترمیلی در نانوگرم 3/122 )به كاهش
 نهایتا و بوده صید استرس از متأثر چنانهم احتماالً

 در قرارگیری از پس تساع 81 گذشت از بعد
 نانوگرم 4/133 )به معناداری كاهش آرامش حوضچه

 .داد نشان را (لیترمیلی در
 نوع به مختلف مطالعات در كورتیزول نوسانات

 اندازه و سن گیری،اندازه هایتکنیك ماهی، گونه
 مراحل و جنسیت پرورش، حرارت درجه فصل، ماهی،

 ;Di Marco et al., 1999) است وابسته تولیدمثلی

Belanger et al., 2001.) سطوح میانگین 
 مرحله در كمانرنگین آالیقزل ماهی در كورتیزول
 بوده متفاوت لیترمیلی بر نانوگرم 8-613 از استراحت

 2-196 محدوده به استرس صورت در مقادیر این كه
 Schreck et) یابندمی افزایش لیترمیلی بر نانوگرم

al., 2001.) مراتب به كورتیزول مقادیر الح این با 
 به گردید؛ عنوان نیز دیگر مطالعات در تریپایین
 كمان رنگین آالیقزل در كورتیزول میزان مثال، عنوان
 بر نانوگرم 4-43 بین ایمحدوده در استرس بدون
 در و (Pottinger & Moran, 1993) لیترمیلی
 Acipenser) آدریاتیك خاویاری مولد ماهی

naccarii) گزارش لیترمیلی بر نانوگرم 1/3 حد در 
 با مشابه تقریباً (.Di Marco et al., 1999) گردید
 تاس پالسمای كورتیزول میزان حاضر، مطالعه نتایج
 و (Acipenser transmontanus) سفید ماهی
 افزایش بارزدن و صید از بعد كمانرنگین آالیقزل
 خود حد ماكزیمم به حمل مرحله انتهای در و یافته

 از بعد ساعت یك مدت به حداقل حتی و رسیده
 نیز آرامش هایحوضچه در گیریقرار و ماهی تخلیه

 ,.Belanger et al) داشت قرار باالیی حد در

 میزان در ناگهانی افزایش یك همچنین، (.2001
 سفید ماهی تاس در دقیقه 93 مدت از بعد كورتیزول

(A. transmontanus) 33 تا كه شده مشاهده 
 ساعت( 1) دقیقه 813 گذشت از بعد و ادامه نیز دقیقه
 رسید. دهیاسترس مرحله از قبل مقادیر به مجددا
 ماهیان مختلف هایگونه در قبلی مطالعات در

 گلوكز و كورتیزول مقدار در افزایش استخوانی،
 در قرارگیری بار یك از پس ساعت 4-5 پالسما
 بر عالوه .شد مشاهده حاد زایاسترس عامل معرض

 معمول حالت به بازگشت و ریکاوری زمان مدت این،
 48-81 بین ایمحدوده در پارامتر دو این برای

 نتایج نظر این از كه هبود استرس از پس ساعت
 ,.Olsen et al) دارد مطابقت آنها با حاضر مطالعه

2003; Milla et al., 2010; Costas et al.,. 

2011.) Nikoo et al. (2007) مقادیر بررسی در 
 سفید ماهی مولدین در خون گلوكز و كورتیزول

 مختلف مقاطع در (Rutilus kutum) خزر دریای
 93 ،83 ،43 هایزمان و صید از پس )بالفاصله حمل

 اولیه میزان كه دادند نشان انتقال( از بعد دقیقه 53 و
 دو هر در صید از پس بالفاصله زمان در كورتیزول

 حمل از متفاوتی هایتراكم با كه مولدینی گروه
 با كورتیزول مقدار ولی بوده یکسان تقریباً شده جابجا

 همچنین یافت. افزایش تدریج به انتقال زمان افزایش
 حمل، زمان در سفید ماهی مولد تراكم افزایش با

 شد. بیشتر برابر 8/4 اندازه به كورتیزول میزان
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 و خون گلوكز میزان برای نیز افزایشی مشابه تغییرات
  شد. دیده انتقال زمان گذشت با

 نظر از داریامعن اختالف اگرچه حاضر مطالعه در
 در انتقال زمانی مرحله سه بین در گلوكز میزان

 گلوكز مقادیر ولی نشد مشاهده معمولی كپور مولدین
 از باالتر درصد 83 اندازه به حمل از بعد ساعت 81 در

 از كمتر بسیار فزایشا مقدار این كه بوده صید زمان
 18/1 از) سرم زكگلو میزان در یدرصد 59 افزایش

 كپور در (لیتر در مولمیلی 81/1 به لیتر در مولمیلی
 استرس تحت كیلوگرم( نیم وزن )با نابالغ معمولی

 .Svopodova et al مطالعه در نقل و حمل از ناشی

 بالغ به توانمی را اختالفی چنین علت بود. (1999)
 بیشتر مقاومت احتماالً و حاضر مطالعه ماهیان دنبو

 نسبت نابالغ ماهیان با مقایسه در استرس برابر در آنها
  داد.

 مشابه زكگلو میزان تغییرات روند دیگر، طرف از
 روند كه طوری به نبوده كورتیزول تغییرات روند

 كپور مولدین در احتماالً لذا داد. نشان خود از افزایشی
 مستقل كامالً گلوكز تغییرات روند كه گفت توانمی
 به آن اثبات برای كه بوده كورتیزول تغییرات از

 مطالعه نتایج نظر این از است. نیاز بیشتری مطالعات
 در Kubokawa et al. (1999) مطالعه با حاضر
 Oncorhynchus) سالمون آیساک ماده ماهی

nerka) از ناشی استرس كه طوری به دارد مطابقت 
 93 مدت هب اسارت شرایط در ماده مولدین دارینگه

 خون زكگلو میزان درصدی 13 افزایش سبب دقیقه
 418 به لیترمیلی در گرممیلی 439 اولیه مقادیر )از

 تحت كلی طور به گردید. (لیترمیلی در گرممیلی
 امینكتکول ترشح طریق از هاپیام زا،استرس شرایط

 ترشح موجب و گذاشته تأثیر كرومافین بافت بر
 برتأثیر  با آدرنالین سپس و شده آدرنالین هورمون

 این كه شده گلیکونئوژنزیز یا گلیگوژنز القاء سبب كبد
 افزایش نهایتا و گلوكز شدن متابولیزه به منجر امر

 ,.Barry et al) دشونمی خون در گلوكز میزان

 هورمون كه رود می احتمال دلیل همین به (.1993

 افزایش در كورتیزول از تریمهم شنق آدرنالین
 سازش به روندی چنین زیرا باشد. داشته خون گلوكز

 سپس و زااسترس عوامل به پاسخ در آبزیان ابتدایی
 اثر رفتن بین از و كورتیزول میزان تدریجی كاهش
 كپور كه این به نظر شود.می داده نسبت آن مهاری
 عنوان به ماهیان هایگونه سایر با مقایسه در معمولی

 محسوب هااسترس برابر در مقاوم نسبتاً ماهی یك
 مرحله در لكورتیزو تغییرات دلیل همین به شود،می

 خیلی ماهیان سایر به نسبت ماهی این در ابتدایی
 سرعت به تا توانسته احتماالً ماهیان ثانیاً و نبوده زیاد

 شرایط به را خود ترسریع و داده پاسخ استرس به
 در Vijayan et al. (1997) .نمایند زگارسا استرسی

 گلوكز سطوح افزایش كه كردند عنوان تیالپیا ماهی
 توسط ساعته 8 مدت كوتاه هایاسترستأثیر  تحت

 حفظ كه حالی در شده همراه هاآمینكتکول دخالت
 بلند هایاسترس از متأثر گلوكز سطوح باالی مقادیر
 هورمون دخالت و میانجیگری با و ساعته 81 مدت

 گردد.می همراه كورتیزول
 

 استروئيدی هایهورمون

 طور به تستوسترون میزان میانگین حاضر مطالعه در
 به لیترمیلی در نانوگرم 8/9 از صید زمان در معناداری

 كاهش بعد( ساعت 81 در) لیترمیلی در نانوگرم 95/3
 & Greenburg مطالعات نتایج با منطبق كه هیافت

Wingfield  (1987) و Kubokawa et al. 

 هایهورمون مقادیر كاهش بر مبنی (1999)
-41 و ونركتوتستوست-44 سترون،وتست گنادوترپین،
 Nikoo باشد.می زااسترس شرایط تحت بتااسترادیول

et al. (2007) تغییرات كه كردند عنوان 
 در نقل و حمل استرس از متأثر جنسی استروئیدهای

 (Rutilus kutum) خزر دریای سفید ماهی مولدین
 و سترونوتست جنسی هایهورمون كه طوری به بود؛
 دارمعنی كاهش اول دقیقه 43 در بتااسترادیول-41

 مقادیر این نیز زمان افزایش با تدریج هب و داشته
 هاییافته نظر این از كه یافتند شدیدتری كاهش
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 همچنین، دارد. مطابقت آنها نتایج با حاضر مطالعه
Pickering et al. (1987) و Haddy & 

Pankhurst (1999) به كورتیزول میزان افزایش 
 جهت در عاملی را بالغ ماده ماهیان در استرس دلیل

 و )تستوسترون جنسی استروئیدهای كاهش
 جنسی رسیدگی دوره طول در خون در استرادیول(

 در ویتلوژنین میزان كاهش به منجر خود كه دانسته
 گردد.می پالسما

 در استرادیول هورمون میزان حاضر، مطالعه رد
 لیتر میلی در نانوگرم 12/11 صید از بعد بالفاصله مرحله

 كاهش ساعت 81 گذشت از بعد میزان این كه بوده
 این با .داد نشان را (لیترمیلی در نانوگرم 42/82) معنادار

 مانند به استرادیول هورمون كاهش شدت حال
 مولدین در تدریجی كاهشی روند و نبوده تستوسترون

 چنین فیزیولوژیکی دلیل اگرچه داد. نشان معمولی كپور
 تستوسترون هورمون كاهش روند مانند به كاهشی

 استرستأثیر  در یکنواختی عدم احتماالً ولی بوده
 هایهورمون و كورتیزول ترشح میزان روی

 بررسی كه شده مشاهده هم ماهی این در استرادیولی
 در استرس اثرات دارد. تردقیق طالعاتم به نیاز آن

 تا امر این كه داد نشان كمانرنگین آالیقزل
 مستقیم كنندگی ممانعت هایفعالیت واسطه به حدودی

 های فولیکول در استروئید تولید روی كورتیزول
 مانند یهای گونه در حال، این با باشد.می تخمدان

 الندنوز اسناپر و (Lutjanus inermis) طالیی ماهی
(Chrysophrys auratus) بر مبنی زیادی شواهد 

-41 تولید روی كورتیزول كنندگی ممانعت اثرات
 دیگر، عبارت به .است نشده مشخص بتااسترادیول

 استروئید تولید روی كورتیزول اثر نبودن یکنواخت
 روی بر آن اثر مشاهده عدم و آالقزل در تخمدانی

 روی استرس ثیرتأ كه دهدمی نشان هاگونه سایر
 سطح در كورتیزول هایفعالیت طریق از تولیدمثل
 این با (؛Sattari, 2002) گرددنمی اعمال تخمدان

 كورتیزول كه كردند عنوان مطالعات از برخی حال،
 فعالیت ولی نکرده متوقف را استرادیول ترشح

 هایپروتئین تولید تحریك طریق از را آن بیولوژیکی
 (.Schreck et al., 2001) دهدمی كاهش اتصالی
 

 خونی پارامترهای

 در خون هایویژگی به زیادی توجه اخیر هایسال در
تأثیر  بر مبنی شواهدی میان این در كه شده ماهیان
 وجود ماهیان خونی پارامترهای بر زااسترس عوامل

 Davis et al., 2008; Paighambari et) دارد

al., 2013.) در خونی یپارامترها كلی، طور به 
 عوامل از وسیعی مجموعه از متأثر شدت به ماهیان

 وضعیت جنسیت، سن، اندازه، ماهی، گونه نوع مانند
 دسترسی و محیطی شرایط فیزیولوژیکی، و تولیدمثلی

 بیشترین حاضر، مطالعه در باشند.می غذایی منابع به
 در معنادار اختالف با همراه قرمز هایگلبول تعداد
 روند چنین شد. مشاهده صید از بعد هبالفاصل زمان

 اتونومیك اعصاب طریق از هاپیام انتقال به یافزایش
 افزایش و ساخت نهایتاً و آن تحریك و طحال به

 & Fange) شد داده نسبت خون در قرمز گلبول

Nilsson, 1985.) حال این با Castranova et al. 

 بهترین عنوان به را خون هموگلوبین میزان (2005)
 زیست یهااسترستأثیر  بررسی جهت خونی شاخص
 كردند. عنوان ماهیان مختلف هایگونه در محیطی

 كپور مولدین هموگلوبین میزان حاضر، مطالعه در
 زمانی مرحله سه بین در داریامعن اختالف معمولی

 خون اسمواللیتی تغییرات بیانگر كه داده نشان
 را استرس زبرو هنگام در تغییرات این روند باشد. می
 در محلول اكسیژن به ماهی نیاز افزایش به توانمی
 به آن انتقال نهایتاً و خون توسط آن حمل جهت آب

 مطالعه این نتایج كه طوری به داد. نسبت هاسلول
 در .Casillas et al (1986) هاییافته با منطبق

 هر به) هااسترستأثیر  بر مبنی كمانرنگین آالیقزل
 درصد ،هموگلوبین میزان فزایشا در (دلیلی

 حتی باشند.می قرمز هایگلبول تعداد و هماتوكریت
 مطالعه (،Gadus morhua) كاد دریایی ماهی در

Nilsson & rove (1984) تحریکات كه داد نشان 
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 انقباض موجب استرس از ناشی هورمونی-عصبی
 مقادیر افزایش موجب امر این كه شده طحال
 هموگلوبین( و قرمز ولگلب) خونی هایفاكتور

 و زمان گذشت با پارامترها این كه حالی در گردد، می
 نرمال حالت به دوباره زااسترس عامل حذف
 .Paighambari et al كه حالی در گردند. برمی

 قرمز، های گلبول تعداد كه كردند عنوان (2013)
 از ناشی استرس با خون هموگلوبین و هماتوكریت

 در الکتروشوكر( )توسط اییهثان 6 الکتریکی شوک
 )با (Cyprinus carpio) وحشی كپور ماهی

 یابد.می كاهش گرمی( 91 وزنی میانگین
 بعد بالفاصله هماتوكریت مقادیر حاضر، مطالعه در

 از بعد ولی یافته افزایش صید از ناشی استرس از
 معناداری طور به ساعته 81 آرامش و ساعته دو حمل

 طوری به رسید، نسبی ثبات یك به و یافته كاهش
 معناداری اختالف ساعته 81 و 8 هایزمان بین كه

 & Kikuchi هاییافته اساس بر نشد. مشاهده

Hughes (1985) گیرینمونه از ناشی هایاسترس 
 آالیقزل در جزیی و شدید هیجانات گونه هر یا و

 شدید افزایش جهت در عاملی توانندمی كمانرنگین
 از بسیاری در باشند. هماتوكریت میزان در جزیی یا و

 و هماتوكریت مقادیر در افزایش قبلی، مطالعات
 بار یك از پس ساعت 9 زمان مدت در هموگلوبین

 این كه (؛Olsen et al., 2003) شد مشاهده استرس
 حمل ظرفیت بهبود برای استراتژی یك عنوان به امر

 باالست، انرژی برای تقاضا كه شرایطی در اكسیژن
 گرسنه ماهیان در هماتولوژیك پارامترهای باشد.می
 استرس از پس ساعت 4 زمان در اطلس اقیانوس كاد
 ماهیان در آن میزان از كمتر به اما یافت، افزایش حاد

 رسید استرس از پس ساعت 48 زمان در شاهد
(Olsen et al., 2003.) كه، حالی در Caruso et 

al. (2002) و ریتهماتوك میزان در كاهش 
 روز 9 را (Silurus glanis) اسبله ماهی هموگلوبین

 صورت به استرس با ماهیان گذاریمعرض در از بعد
 نمودند. مشاهده هفته 4 مدت به روزانه

 & Ellsaesser حاضر، مطالعه نتایج برخالف

Clem (1986) ندكرد عنوان كانالی ماهی گربه در 
 زانمی بر یتأثیر نقل و حمل از ناشی استرس كه

 هاكوسیتول میزان روی ولی نداشته هماتوكریت
 لنفوپنی و هتروفیلی سبب كه طوری به هبود اثرگذار

 شکل هب هم آن) ناچیز بسیار اختالف .گردندمی
 زمان به نسبت سفید هایگلبول تعداد در (كاهشی

 بودن باال و باال نسبتاً تمقاوم از ناشی احتماالً صید
 برابر در معمولی پورك مولدین بدن ایمنی سیستم
 بر كورتیزول فعالیت تأثیر همچنین و هااسترس
 طول كاهش) استرس ایجاد اثر در بدن ایمنی سیستم

 از متأثر كورتیزول ترشح علت به ها لنفوسیت عمر
 .(Pickering, 1984) باشدمی (استرس

del Valle et al. (1995) تعداد در كاهش 
 (Plecoglosus altivelis) آیو ماهی هایلنفوسیت

 عمده تغییرات Bahmani & Oryan (2003) و
 Acipenser) ایرانی ماهی تاس خون های لوكوسیت

persicus) مهم شاخص یك عنوان به را 
 كه طوری به كردند؛ عنوان استرس از اكوفیزیولوژیك

 و (6-22 محدوده )در هالنفوسیت كاهش هایپدیده
 بیانگر درصد( 2-36 محدوده )در هانوتروفیل افزایش

 ولی بوده، ماهی تاس مولد ماهیان روی استرس اثر
 عنوان به درصد( 3-81 محدوده )در ائوزینوفیل

 رغمعلی نشد. شناخته استرس از مناسبی شاخص
 تغییرات ها،لوكوسیت روی استرس مهم نظر به نقش
 مطالعه در معمولی كپور ماهی در معناداری و شدید
 احتماالً را روندی ینچن كه نشده مشاهده حاضر

 برابر در گونه این باالی مقاومت به توان می
 در كه یماهیان اصوالً داد. نسبت محیطی های استرس
 بیشتری انرژی ذخایر از و شتهدا قرار ترپرتنش شرایط

 داشته باالتری تحمل استرس با مواجه در ،برخوردارند
 تغییرات با بیشتری سرعت با را خود توانندمی و

 (.Sattari, 2002) نمایند سازگار یطیمح
 یك در تنها حاضر مطالعه مولدین كه جایی آن از
 اند،گرفته قرار نقل و حمل شرایط در ساعته دو مقطع
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 فاكتورهای از بسیاری روی شدیدی اثرات حال این با
 پیشنهاد دلیل همین به گردید. ایجاد خونی و استرسی

 ترمدت النیطو هاینقل و حمل اثرات تا گرددمی
 مورد در خصوص به و مشابه پارامترهای روی هم

 به بتوان تا گرفته صورت مولد ماهیان هایگونه دیگر
 زمینه در كاربردی نظر از بهینه و استاندارد مدل یك

  یافت. دست كشور شرایط در مولدین نقل و حمل
 استرس كه كرد عنوان توانمی نهایی بندیجمع در
 مولدین ساعته( دو )حتی جاییجاب و صید از ناشی
 عوامل اكثر روی نامطلوبی اثرات معمولی كپور

 مقادیر حال این با نماید؛می ایجاد خونی و هورمونی
 زمان به نیاز احتماالً و بوده باال چنانهم خون گلوكز

 دیگر، طرف از دارند. ثبات به رسیدن برای بیشتری
 مشآرا هایحوضچه در مولدین ساعته 81 نگهداری

 ولی شده خونی پارامترهای از برخی بهبود سبب

 دارند. نیاز باالتری زمان به بیشتر ثبات برای احتماالً
 میزان بر معمولی كپور مولدین نقل و حمل همچنین،

 پارامترهای از برخی و جنسی هایهورمون كورتیزول،
 اثرات هموگلوبین( و هااریتروسیت )مقادیر خونی

 در احتیاطی اقدامات انجام لزوم كه داشته شدیدی
 استفاده استخرها، از مولد صید هایروش بهبود زمینه

 احتماالً و مولدین نقل و حمل در كنندهآرام مواد از
 در مولدین نگهداری زمینه در بیشتر زمان اختصاص
 را مدت( كوتاه انتقال در )حتی آرامش هایحوضچه
 نماید.می ناپذیراجتناب
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