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Abstract
In this study, the effect of stocking density on some
hematological (Red and white blood cells) and serum
biochemical parameters (Glucose, triglycerides,
cholesterol, total protein, inorganic phosphorus,
calcium and magnesium, enzymes alanine
aminotransferase, aspartate aminotransferase, and
alkaline phosphatase and cortisol) of Carassius
auratus was investigated. Fish with average weight
200±18 g were stocked randomly into 6 tank with
triplicate in two treatments for a 30-day period and
were submitted to different stocking densities: low
density (T1, 10 kg/m3) and high density (T2, 45
kg/m3). At the end of the trial, Fish from each
group were selected and their blood was collected
and the following parameters were analyzed. Fish
held at high density showed significant higher
levels of cortisol, glucose and alkaline phosphatase
(23±0.4 ng/dl, 52±3.2 mg/dl and 93.2±8.1U/L,
respectively) compared with those held at low
density (36±0.9 ng/dl, 83±5.2 mg/dl and
61.2±6.3U/L, respectively), while the levels of
triglycerides
significantly
decreased
with
increasing density (P<0.05). Stocking density had
no significant effect on total protein, cholesterol,
aspartate aminotransferase, inorganic phosphorus,
calcium and magnesium. In the case of blood cells,
the level of red blood cells was significantly higher
in fish maintained at high density compared with
low density (P<0.05). Overall, our results show
that high stocking density caused chronic stress in
gold fish like many other farmed fish and
consequently altered the levels of some indices,
especially cortisol, glucose, alkaline phosphatase
and red blood cells.
Keywords: Environmental stress, Hematology,
Biochemical indices, Carassius auratus

چکیده
در مطالعه حاضر اثر تراکم بر روی برخی از شاخصهای خون
، تریگلیسیرید،(گلبولهای قرمز و سفید) و بیوشیمیایی سرم (گلوکز
، آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز، متابولیتها، پروتئین کل،کلسترول
 آلکالین فسفاتاز و هورمون کورتیزول) در ماهی،آسپارتات آمینوترانسفراز
 بر.) مورد بررسی قرار گرفتCarassius auratus( کاراس طالیی
 روز92  گرم بهمدت222±11 این اساس ماهیان کاراس با میانگین وزنی
) و تراکم زیاد12Kg/m3 ،1 در دو تیمار با سطح تراکم کم (تیمار
) و سه تکرار به ازای هر تیمار بهطور تصادفی21 Kg/m3 ،2 (تیمار
 ماهیان در شرایط تراکم زیاد بهطور. مخزن قرار گرفتند6 در
 گلوکز و آلکالین فسفاتاز،معنیداری میزان بیشتری از کورتیزول
) را39/2±1/1 U/L  و19/1±1/2 mg/dl ،96±2/3 ng/dl (بهترتیب
،29/9±2/2 ng/dl نسبت به ماهیان تحت تراکم کم (به ترتیب
 در حالیکه میزان،) نشان دادند61/2±6/ 9U/L  و12/2±9/2mg/dl
تری گلیسیرید در اثر افزایش تراکم بهطور معنیداری کاهش یافت
 آنزیم، کلسترول، تأثیر تراکم بر میزان پروتئین کل پالسما.)P˂2/21(
 در ارتباط. فسفر و کلسیم معنیدار نبود، منیزیم،آسپارتات آمینوترانسفراز
 بهطور2 با سلولهای خون نیز تعداد گلبولهای قرمز در ماهیان تیمار
 تعداد گلبولهای.)P˂2/21(  بود1 معنیداری بیشتر از ماهیان تیمار
 بهطور. کمتر بود ولی این تفاوت معنیدار نبود2 سفید در ماهیان تیمار
کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تراکم زیاد در ماهی کاراس طالیی
مانند بسیاری از ماهیان پرورشی دیگر باعث ایجاد استرس مزمن میشود
 آنزیم، گلوکز،و نتیجه آن تغییر میزان برخی شاخصها بهویژه کورتیزول
.آلکالین فسفاتاز و گلبولهای قرمز بود
 شاخصهای، خونشناسی، استرس محیطی:واژههای کلیدی
. کاراس طالیی،بیوشیمیایی
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:* نویسنده مسئول

77

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال ششم ،شماره چهارم ،پیاپی بیست و چهارم ،بهار 7931

مقدمه
استرس با توجه به برنامههای تولیدی و مدیریتی رایج در
پرورش آبزیان همواره بهعنوان یکی از چالشهای
اجتناب ناپذیر در صنعت آبزی پروری محسوب میشود
( .)Wendelaar, 1997; Ashley, 2007در
سیستمهای پرورشی ماهی ممکن است شرایط استرسزا
تداوم داشته باشد که تهدیدی برای سالمت ماهیان و
همچنین میزان تولید خواهد بود ( Barcellos et al.,
 .)2011پاسخ اولیه به استرس در ماهیان با عمل محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز -کلیه ) (HPI axisو افزایش
میزان هورمونهای کورتیکواستروئیدی (عمدتاً
کورتیزول) و کاتکوالمینها مشخص میشود ( Barton,
 .)2002این هورمونها باعث بروز پاسخهای ثانویه در
جانور میشوند که از طریق افزایش سطح گلوکز خون
مشخص میشود و در واقع گلوکز (انرژی) الزم را برای
هموستازی بافتها فراهم میکند .همچنین در بعضی
مواقع پاسخهای نوع سوم باعث تغییر رشد ،رفتار و
مقاومت جانور در برابر بیماریها در شرایط استرس
میشوند (.)Barton, 2002
تراکم ذخیرهسازی یک عامل مهم در آبزی پروری
محسوب میشود زیرا بهطور مستقیم بر سالمت
ماهیان و همچنین میزان تولید و بازده اقتصادی مؤثر
است .افزایش تراکم در مزارع پرورش ماهی یک راه
برای استفاده از حداکثر فضا به منظور تولید بیشترین
میزان ماهی و همچنین غلبه بر مشکل کمبود زمین
است ( .)North et al., 2006اما در عین حال تراکم
نامناسب میتواند بهعنوان یک عامل استرسزا در
پرورش ماهیان عمل کند ( ;Ellis et al., 2002
 .)North et al., 2006تراکم ذخیره سازی از جنبه
ایجاد استرس مزمن مورد توجه بوده و عامل بسیاری
از تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک در ماهیان است
(.)Riche et al., 2013; Liu et al., 2016
مطالعات متعددی اثر تراکم را بر رشد ،رفتار ،سیستم
ایمنی ،متابولیسم و شاخصهای بیوشیمیایی ماهیان
مختلف نشان دادهاند ( Herrera et al., 2012; Li

.et al., 2012; Vargas-Chacoff et al., 2014
.Ardiansyah & Fotedar, 2016; Liu et al.,
 .)2016; Calabrese et al., 2017با توجه به تنوع
پاسخهای ماهیان ،به نظر میرسد که اثر تراکم برای
هر گونه اختصاصی بوده و به عوامل مختلفی همچون
حساسیت گونه به تراکم ،منابع انرژی در دسترس و
مدت زمان تداوم شرایط استرسزا بستگی دارد.
شاخصهای خون میتوانند اطالعات بسیار مفیدی را
در ارتباط با وضعیت فیزیولوژیک و سالمت ماهیان
فراهم کنند ( Velmurugan et al., 2008; Hoseini
 .)et al., 2014; Peres et al., 2014اثر استرس بر
تغییر شاخصهای خون نیز نشان داده شده است (El-
 .)Khaldi, 2010همچنین مطالعات قبلی تأثیر تراکم
ذخیره سازی را بر شاخصهای خون شامل گلبولهای
قرمز ،سفید و پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گونههای
مختلف ماهیان از قبیل قزل آالی رنگین کمان ،تاس
ماهی سیبری ،گربه ماهی آفریقایی ،فیل ماهی و تیالپیا
مورد بررسی قرار داده و ارتباط تغییر این شاخصها را
تحت تأثیر تراکم در این ماهیان نشان دادهاند ( Kebus
;.et al., 1992; Hasanalipour et al., 2013
.Kpundeh et al., 2014; Alimahmoudi et al.,
 .)2015; Ajani et al., 2015بنابراین شاخصهای
خون میتوانند بهعنوان یک روش سریع ،غیر کشنده و
ارزان جهت تشخیص وجود هر گونه استرس که اثرات
منفی بر تولید آبزی دارند به کار روند ( Tavares-Dias
.)& Moraes, 2007
ماهی کاراس طالیی ()Carassius auratus
یک گونه از ماهیان آب شیرین و متعلق به خانواده
کپورماهیان است .این گونه همه چیزخوار بوده و در
برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله چین
بهطور وسیعی پراکنش داشته و پرورش داده میشود.
اما در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است حال
آنکه افزایش تنوع گونهای ماهیان پرورشی یکی از
راههای افزایش تولید در واحد سطح است و تحقیقات
مختلفی جهت معرفی گونههای ماهیان بومی و غیر
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بومی در استخرهای ماهیان گرم آبی ضروری است .با
توجه به اهمیت تراکم در سالمت ماهیان و از طرف
دیگر نبودن اطالعات کافی در مورد این گونه در
کشور ما ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر تراکم
تحت شرایط کم و زیاد بر روی برخی شاخصهای
خونی (تعداد گلبولهای قرمز و سفید) و بیوشیمیایی
سرم (گلوکز ،پروتئین کل ،تری گلیسیرید ،کلسترول،
کورتیزول ،آنزیمهای  AST ،ALP ،ALTو ترکیبات
متابولیک شامل فسفر غیر آلی ،کلسیم و منیزیم) در
ماهی کاراس طالیی انجام شد تا شاخص های خون
با پتانسیل تشخیصی نسبت به تراکم ذخیره سازی در
این ماهی مهم پرورشی مشخص شود.
مواد و روشها
تحقیق حاضر در پژوهشکده تاالب بینالمللی هامون
(دانشگاه زابل) انجام شد .برای انجام این آزمایش از
 96قطعه ماهی کاراس طالیی با میانگین وزن
 200±77گرم استفاده شد .ماهیان جهت سازگاری با
شرایط جدید و رفع استرس به مدت دو هفته در
آزمایشگاه نگهداری شدند .در طول دوره آزمایش
ماهیان دو بار در روز تا حد سیری با استفاده از غذای
تجاری (شامل  %96پروتئین %3 ،چربی %77 ،خاکستر
و  %76رطوبت) غذادهی شدند .جهت تأمین کیفیت
آب روزانه میزان  96درصد از حجم مخازن با آب
کلرزدایی شده جایگزین شد .همچنین در طول این
مدت ماهیان از نظر سالمتی مورد بررسی قرار گرفته و
سالمتی آنها مورد تایید قرار گرفت .پس از پایان دوره
سازگاری ماهیان بهطور تصادفی در  9مخزن در دو
تیمار (هر تیمار با سه تکرار ) با سطح تراکم مختلف
قرار گرفتند .برای تیمار  7تراکم کم ( 76کیلوگرم در
متر مکعب) بهعنوان تراکم پایه و تیمار  2تراکم زیاد
( 54کیلوگرم در متر مکعب) در نظر گرفته شد و
ماهیان به مدت  96روز در این شرایط نگهداری شدند
( .)Yarahmadi et al., 2015در طول دوره آزمایش
سنجش شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما،

73

اکسیژن محلول بهصورت روزانه انجام شده و  pHو
آمونیاک غیر یونیزه به صورت هفتهای اندازهگیری شدند
و بهترتیب  29/4±7درجه سانتیگراد1/4±6/9 ،
میلیگرم بر لیتر 1/7±6/73 ،و کمتر از  6/67میلیگرم
در لیتر ثبت شد .این عوامل برای هر دو تیمار در حد
یکسان حفظ شد.
نمونهگیری

در پایان دوره آزمایش از هر گروه بهطور تصادفی 3
قطعه ماهی ( 9قطعه از هر تکرار) به منظور خونگیری
انتخاب شدند .خونگیری از ماهیان با استفاده از
سرنگهای تزریقی از ساقه دمی صورت گرفت.
نمونههای خون برای بررسی شاخصهای خونی به
لولههای هپارینه و برای تهیه سرم به لولههای غیر
هپارینه منتقل شدند .سپس سرم خون با انجام سانتریفوژ
( 5966دور در دقیقه به مدت  76دقیقه) استحصال شد و
تا زمان استفاده در دمای  -76درجه نگهداری شدند.
سنجش شاخصهای خونی

تعداد گلبولهای قرمز و سفید خون پس از رقیق
سازی با محلول بافر فسفات و با استفاده از الم نئوبار
در زیر میکروسکوپ نوری شمارش گردید ( Sarder
.)et al., 2001
آنالیز شاخصهای بیوشیمیایی سرم

سرم خون ماهیان جهت سنجش گلوکز ،تری گلیسیرید،
کلسترول ،پروتئین کل ،الکترولیتها (فسفر غیرآلی،
کلسیم و منیزیم) ،آنزیمهای متابولیک شامل آالنین
آمینوترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTو آلکالین فسفاتاز ( )ALPو هورمون
کورتیزول مورد آنالیز قرار گرفت .میزان الکترولیتها،
گلوکز (روش گلوکز اکسیداز) ،کلسترول (کلسترول
اکسیداز) و تریگلیسیرید (گلیسرول-3-فسفات
اکسیداز) ،پروتئین کل (بیورت) ،آمینوترانسفراز و
آسپارتات آمینوترانسفراز (روش  )IFCCLو آلکالین
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فسفاتاز (روش  )DGKCبا استفاده از کیتهای
تجاری شرکت پارس آزمون و به وسیله اتوآناالیزر
( )Selectra-PRO model, Netherlandsسنجش
گردید ( MacKenzie, 1988; Shahsavani et al.,
 .)2010میزان هورمون کورتیزول به روش
رادیوایمونواسی و با استفاده از کیت تجاری
( )Immunotech, Franceسنجش شد.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها

ابتدا همگن بودن دادهها با آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف بررسی شد و پس از اطمینان از همگن بودن،
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون  T-testانجام
شد و  P˂0/05بعنوان مرز استنتاج آماری در نظر گرفته
شد .برای انجام کلیه آنالیزهای آماری فوق از نرمافزار
) SPSS(16استفاده گردید.

نتایج مربوط به دیگر شاخصهای بیوشیمیایی
سرم شامل پروتئین کل ،تری گلیسیرید ،کلسترول،
آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (،)ASTآلکالین فسفاتاز
( )ALPو برخی الکترولیتها نیز در جدول  7آورده
شده است .از نظر پروتئین کل ،کلسترول ،آنزیم
آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو الکترولیتها بین دو
تیمار تفاوت معنیداری مشاهده نشد .اما در تیمار 2
میزان تری گلیسیرید بهطور معنیداری کمتر (mg/dl
 )73/1±7/2و میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز (U/l
 )39/2±7/7بهطور معنیداری بیشتر از تیمار  7بود
( .)P˂0/05میزان آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ()ALT
برای بسیاری از ماهیان قابل تشخیص نبود و در
جدول ذکر نشده است.
جدول  .1تغییرات میانگین میزان شاخصهای بیوشیمیایی سرم در
ماهی کاراس طالیی تحت شرایط تراکم ذخیرهسازی متفاوت

نتایج
شاخصهای بیوشیمیایی

پروتئین کل ()g/dl

تغییرات میزان کورتیزول و گلوکز در مطالعه حاضر به
ترتیب در شکلهای  7و  2نشان داده شده است .بین دو
گروه از نظر این دو شاخص تفاوت معنیدار وجود داشت
( )p˂0/05بهطوریکه باالترین میزان کورتیزول
( )36±6/3ng/dlو گلوکز ( )79±4/2mg/dlدر تیمار 2
(تحت تراکم زیاد) مشاهده شد.

تیمار 1

تیمار 2

(تراکم پایین)

(تراکم زیاد)

9/2±2/1a

9/2±2/2a

a

a

کلسترول ()mg/dl

132/2±26/1

221/1±99/2

تری گلیسیرید ()mg/dl

b

a

آسپارتات آمینوترانسفراز ()U/L( )AST

91/1±2/3

13/1±1/2

911/1±11/2a

992/1±93/2a

آلکالین فسفاتاز ()U/L( )ALP

a
a

61/2±6/9

b

39/2±1/1

a

کلسیم ()mg/dl

11/2±2/1

12/2±2/1

فسفر ()mg/dl

a

a

منیزیوم ()mg/dl

a

2/1±2/2
2/1±2/2

1/9±2/6

a

2/1±2/1

* حروف متفاوت در یک ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین دو تیمار است.
100

*

شاخصهای خونی

80

40

گلوکز mg/dl

60

20
0
تیمار 2

تیمار 1

شکل  .1میزان گلوکز در تیمار ( 7تراکم ذخیرهسازی کم) و
تیمار ( 2تراکم ذخیرهسازی زیاد) .عالمت ستاره نشاندهنده
تفاوت معنیدار بین دو تیمار است.

نتایج مربوط به تغییرات شاخصهای خونی شامل
تعداد گلبولهای قرمز و سفید به ترتیب در شکلهای
 9و  5نشان داده شده است .تفاوت بین دو گروه از
نظر گلبولهای قرمز معنیدار بود ( )P˂0/05بهطوری
که میزان باالتر این شاخص در گروه تیمار  2ثبت شد.
از نظر تعداد گلبولهای سفید اگر چه کمترین میزان
برای گروه تحت تراکم زیاد مشاهده شد ولی این
تفاوت معنیدار نبود.
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2.5

*

1.5
1
0.5

RBC (number/µl)×106

2

0
تیمار 2

تیمار 1

شکل  .3تعداد گلبولهای قرمز در تیمار ( 7تراکم ذخیرهسازی
کم) و تیمار ( 2تراکم ذخیرهسازی زیاد) .عالمت ستاره
نشاندهنده تفاوت معنیدار بین دو تیمار است.

تیمار 2

WBC (number/µl)×103

3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
تیمار 1

شکل  .4تعداد گلبولهای سفید در تیمار ( 7تراکم ذخیرهسازی
کم) و تیمار ( 2تراکم ذخیرهسازی زیاد).
بحث و نتیجهگیری

تراکم ذخیرهسازی در فعالیتهای آبزی پروری یک
عامل بسیار مهم محسوب میشود زیرا میزان تراکم در
حد نامناسب منجر به ایجاد استرس میشود که رفتار و
فیزیولوژی ماهیان را تحت تأثیر قرار میدهد ( Ellist et
 .)al., 2002در مطالعه حاضر میزان کورتیزول در
ماهیان تیمار ( 2ماهیان با تراکم زیاد) بهطور معنیداری
بیشتر از تیمار یک (ماهیان با تراکم کم) بود که این امر
نشاندهنده قرار داشتن ماهیان تحت استرس در شرایط
تراکم زیاد است .کورتیکواستروئیدها به ویژه کورتیزول
هورمونهایی هستند که در پاسخ اولیه به عوامل
استرسزا ترشح میشوند و در واقع با تالش جانور برای
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انطباق با شرایط استرس در ارتباط هستند .کورتیزول در
اثر فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-کلیه آزاد
میشود ( .)Mommsen et al., 1999هنگامی که
ماهی تحت شرایط استرس قرار میگیرد هیپوتاالموس
فاکتور آزاده کننده کورتیکوتروپین ( )CRFبه داخل
جریان خون رها میکند .این پلی پپتید باعث تحریک
ترشح هورمون آدرنوکوتیکوتروپیک ( )ACTHاز قسمت
خلفی غده هیپوفیز شده که در نهایت این هورمون با
تأثیر بر بافت کلیوی باعث ترشح کورتیزول میشود
( .)Mommsen et al. 1999پاسخ عمده کورتیزول
به عامل استرسزا جهت دادن انرژی به طرف آن
دسته از فعالیتهای فیزیولوژیک است که در تنظیم
مجدد هموستاز بدن بعد از استرس مؤثر هستند و این
عمل باعث کند شدن روند رشد در جانور میشود
( .)Geven et al., 2006افزایش میزان کورتیزول
تحت تأثیر افزایش تراکم در آزاد ماهی اطلس (14
کیلوگرم در متر مکعب) (،)Calabrese et al., 2017
ماهی باراماندی ( 77/14کیلوگرم در مترمکعب)
( ،)Ardiansyah & Fotedar, 2016قزلآالی
رنگینکمان ( 54کیلوگرم در مترمکعب)
( ،)Yarahmadi et al., 2015باس دریایی اروپایی
( 99کیلو گرم در مترمکعب) ( Lupatsch et al.,
 )2010و تاس ماهی آمور ( 7/71کیلوگرم در متر
مربع) ( )Li et al., 2012نیز گزارش شده است که
با مطالعه حاضر همخوانی دارد .این در حالی است که
در فیل ماهی ( )Rafatnezhad et al., 2008و تاس
ماهی سیبری ( )Hasanalipour et al., 2013عدم
تأثیر گذرای معنیدار تراکم بر میزان کورتیزول نشان
داده شده است .این تناقض مشاهده شده بین
گونههای مختلف در پاسخ به تراکم میتواند به علت
تفاوت در پاسخ فیزیولوژیک به استرس و ویژگیهای
زیستی هر گونه باشد (.)Ortuno et al., 2002
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان گلوکز
ماهیان تحت تراکم زیاد بهطور معنیداری باالتر از
ماهیان با تراکم کم بود .پاسخ به استرس میزان
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سوخت و ساز را در جانوران (از جمله ماهیان) جهت
فراهم آوردن میزان بیشتری  ATPافزایش میدهد.
گلوکز کربوهیدراتی است که نقش مهمی در تولید
انرژی زیستی از طریق تبدیل به انرژی شیمیایی
( )ATPدر جانوران ایفا میکند .هنگامی که ماهی در
شرایط استرسزا قرار میگیرد سلولهای کرومافین
هورمونهای کاتکوالمین (آدرنالین و نورو آدرنالین) به
گردش خون آزاد میکنندReid et al., 1998; ( .
 .)Pankhurst, 2011این هورمونهای استرس در
کنار کورتیزول از طریق فعال کردن فرآیندهای
گلوکونئوژنز (به ویژه در کبد و توسط کورتیزول) و
گلیکوژنولیز باعث افزایش میزان گلوکز پالسما
میشوند تا با افزایش تقاضای انرژی در شرایط
استرسزا مقابله کنند ( ;Iwama et al. 1999
 .)Nelson and Cox, 2005همچنین یافتههای
 )1989( Pickering et al.نشان داد که ترشح
کاتکوالمینها در شرایط استرس در ابتدا مانع ترشح
انسولین شده و سپس میزان گلوکز پالسما را افزایش
میدهند .مطالعات قبلی نیز افزایش گلوکز را در شرایط
استرس در گونههای مختلف ماهیان گزارش کردهاند
( Monteiro et al., 2005; Hoseini & Nodeh,
 .)2013بر این اساس میتوان افزایش نیاز به انرژی
جهت مقابله با شرایط استرس حاصل از تراکم زیاد را
در این مطالعه عامل افزایش گلوکز سرم دانست.
میزان پروتئین کل ،تری گلیسیرید،کلسترول و
الکترولیتهای سرم (منیزیم ،فسفر و کلسیم) اطالعات
مهمی را در ارتباط با متابولیسم ماهیان فراهم میکنند
( .)Kerr, 2008; Peres et al., 2013در این
مطالعه تفاوت معنیداری از نظر میزان پروتئین کل
پالسما،کلسترول و الکترولیتها بین دو گروه مشاهده
نشد اما میزان تری گلیسیرید در ماهیان تحت تراکم
زیاد بهطور معنیداری کمتر از ماهیان با تراکم کم بود.
این یافته با توجه به مکانیسمهای توضیح داده شده در
ادامه قابل توجیه است.
تری گلسیریدها یک گروه مهم از چربیها بوده و از

منابع مهم تامین انرژی در شرایط استرس در ماهیان به
حساب میآیند .کورتیزول از طریق تحریک فرآیند لیپولیز
در متابولیسم چربیها نقش دارد .لیپولیز در فراهم کردن
اسیدهای چرب بهعنوان سوبسترای گلیسرول برای
گلوکونئوژنز مؤثر است (.)Mommsen et al., 1999
کلسترول نیز پیش ساز هورمونهای استروئیدی همچون
کورتیزول میباشد .افزایش کلسترول تحت شرایط
استرس به علت نیاز به آن برای سنتز کورتیزول نسبت
داده شده است ( .)Bolasina, 2006همچنین میزان
پروتئین کل سرم هم ممکن است بهعنوان منبع انرژی
در شرایط استرس در ماهیان مورد استفاده قرار گیرد
( .)Almeida et al., 2005اگر چه در مطالعات مختلف
نتایج متفاوتی در مورد میزان پروتئین خون شامل کاهش
( ،)Sadhu et al., 2014افزایش ( Montero et al.,
 )1999و یا ثبات ( )Caipang et al., 2009در شرایط
استرس (تراکم زیاد) گزارش شده است .مطالعات پیشنهاد
کردهاند که تغییرات فیزیولوژیک ماهیان تحت شرایط
استرس ،ویژگیهای زیستی هر گونه ،منابع انرژی در
دسترس میتوانند اثرات متفاوتی بر استفاده از منابع
انرژی در بدن ماهیان داشته باشند.
استرس باعث اختالل در تعادل اسمزی خون در
ماهیان میشود .استرس نیاز به اکسیژن را افزایش
داده و از این طریق باعث افزایش نفوذپذیری
آبششها میشود که نتیجه آن در ماهیان آب شیرین
کاهش الکترولیتها است ( Wendelaar Bonga,
 .)1997در این مطالعه عدم تغییر میزان الکترولیتها
ممکن است با جذب این عناصر به میزان کافی از غذا
و یا آب توسط ماهی در ارتباط باشد ( ;Lall, 2002
.)Press et al., 2014
در مطالعه حاضر افزایش میزان آنزیم آلکالین
فسفاتاز ( )ALPدر ماهیان تحت تراکم زیاد احتماالً
به علت حساسیت لیزوزومی در اثر استرس میباشد.
آنزیمهای هیدرولیتیک مانند آلکالین فسفاتاز بهعنوان
شاخص بالقوه استرس در هنگام دفاع در مقابل
پاتوژنها و یا بهبود زخمهای سطح بدن ماهی به
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اثبات رسیده است (Caipang et al. .)Ross, 2000

( )2009و  )2014( Sadhu et al.نیز افزایش فعالیت
آلکالین فسفاتاز را تحت تأثیر تراکم زیاد گزارش
کردهاند که مطابق با مطالعه حاضر است .با این حال
هنوز نقش این آنزیم هیدرولیتیک در شرایط استرس
ناشی از تراکم ناشناخته باقی مانده است.
از اثرات مهم دیگر تراکم زیاد در این مطالعه افزایش
تعداد گلبولهای قرمز و کاهش تعداد گلبولهای سفید
در ماهیان تحت تراکم زیاد بود .مطالعات قبلی نیز این
نتایج را تایید میکنند ( ;Montero et al., 1999
.Ajani et al., 2015; Aalimahmoudi et al.,
 .)2015گلبولهای قرمز مسئول حمل اکسیژن هستند و
افزایش آنها در واقع یک سازگاری جهت افزایش ظرفیت
حمل اکسیژن در زمان افزایش تقاضا برای اکسیژن
تحت شرایط استرس است .لذا احتماالً افزایش تعداد
گلبولهای قرمز در ماهیان با تراکم زیاد در این مطالعه
در پاسخ به تقاضای بافتها برای دریافت اکسیژن بیشتر
صورت گرفته است.
لکوسیتوپنی یا کاهش کلی تعداد گلبولهای سفید
یک پاسخ غیر اختصاصی در ماهیان به استرسهای
محیطی میباشد .ثابت شده است که ترشح هورمونهای
کورتیکواستروئیدی از قبیل کورتیزول اثرات تضعیفکننده
بر سیستم ایمنی ماهیان دارند ( & Binuramesh
 .)Michael, 2011بهعنوان مثال کاهش طول عمر
لنفوسیتها و تسریع مرگ برنامهریزی شده آنها تحت
تأثیر کورتیزول در ماهیان به اثبات رسیده است
( Espelid et al., 1996; Verburg van
 .)Kemenade et al., 1999لذا افزایش کورتیزول در
اثر استرس ناشی از تراکم زیاد در این مطالعه را میتوان
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عامل کاهش تعداد گلبولهای سفید معرفی کرد.
نتیجهگیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نگهداری ماهی
کاراس طالیی در تراکم  54کیلوگرم در متر مکعب
برای این گونه استرسزا بوده و میزان کورتیزول را در
این ماهی بهطور معنیداری افزایش میدهد .همچنین
میزان گلوکز ،آنزیم آلکالین فسفاتاز و تعداد گلبولهای
قرمز در این تراکم نسبت به ماهیان نگهداری شده در
تراکم  76کیلوگرم در متر مکعب بهطور معنیداری
افزایش نشان میدهد که نشاندهنده نیاز بیشتر ماهی
به صرف انرژی جهت مقابله با شرایط استرسزا در
این تراکم است .بهطور کلی ماهیان قرار گرفته در
تراکم پایین وضعیت فیزیولوژیک بهتری را نسبت به
تراکم زیاد نشان دادند .همچنین در میان پارامترهای
اندازهگیری شده در این مطالعه میزان کورتیزول،
گلوکز ،تری گلیسیرید ،آنزیم آلکالین فسفاتاز و تعداد
گلبولهای قرمز بهطور معنیداری تحت تأثیر تراکم
زیاد قرار گرفتند و لذا پتانسیل استفاده بهعنوان
شاخص استرس در شرایط تراکم زیاد را در کاراس
طالیی دارند .در طرف مقابل فسفر ،کلسیم ،منیزیم،
کلسترول ،پروتئین کل سرم و آنزیم آسپارات
آمینوترانسفراز که تحت تأثیر تراکم قرار نگرفتند
بهعنوان شاخص نشاندهنده استرس تراکم در این
گونه مفید نیستند .پاسخ بیوشیمیایی ماهی کاراس
طالیی در این مطالعه با برخی گونههای پرورشی
دیگر تفاوتهایی را نشان میدهد که این حالت حاکی
از اثر اختصاصی تراکم ذخیرهسازی بر عملکردهای
فیزیولوژیک هر گونه است.
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