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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی پاسخهای اولیه و ثانویه تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiبه استرس دستکاری در دو اندازه مختلف
انجام گرفت .در این مطالعه ماهیان در دو گروه شامل اندازه کوچک با میانگین وزنی  672/27±2/54گرم و اندازه بزرگ با میانگین وزنی
 1078/5±5/30گرم در شش تکرار با بیوماس یکسان توزیع شدند .برای بررسی تغییرات فیزیولوژیک خون ،شش نمونه خون قبل از استرس و
سه نمونه خون در  12 ،6 ،3 ،1و 24ساعت پس از استرس حاد (ماهیان دو دقیقه در معرض هوا قرار گرفتند) از هر گروه بهطور تصادفی گرفته
شد .میزان کورتیزول در هردو اندازه افزایش یافت اما بین ساعتها اختالف معنیداری دیده نشد ( .) p˃0/05با توجه به نتایج بهدست آمده،
گلوکز خون در اندازه بزرگ پس از استرس افزایش یافت و اختالف معنیدار دیده شد ( ،)p˂0/05درحالیکه اختالف معنیداری در میزان گلوکز
پس از استرس در تیمار اندازه کوچک دیده نشد ( .) p˃0/05میزان الکتات در هر دو اندازه پس از استرس افزایش یافت و اختالف معنیدار نشان
داد ( .)p˂0/05نتایج نشان داد که ماهیان اندازه بزرگ پاسخهای استرسی بیشتری نسبت به اندازه کوچک نشان میدهند بنابراین نسبت به استرس
حساستر حستند.
کلمات کلیدی :استرس حاد ،اندازه ماهی ،کورتیزول ،تاسماهی سیبری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

m.khoshkholgh876@gmail.com
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مقدمه
اگرچه تولید ماهیان پرورشی بهسرعت افزایش یافته است .ولی
مشکالت زیادی بههمراه داشته است .یکی از مسائل مهم در آبزی
پروری استرس است .ماهیان دائماً در معرض عوامل استرسزا هم در
محیط طبیعی و هم در شرایط پرورشی قرار دارند .از آنجاییکه پاسخ
ماهی به استرس سازگارپذیر تلقی شده است اما استرس درسیستم
آبزیپروری بهعلت اثرات زیانبخش محتمل آن بر ویژگیهای عملکرد
ماهی مانند متابولیسم ،رشد ،مقاومت در برابر بیماری و ظرفیت تکثیر
یک نگرانی محسوب میشود ( Bayunovaو همکاران .)2002 ،استرس
شامل عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،زیستی و یا مدیریتی است که باعث
بروز واکنشهایی در بدن شده و در موارد شدید منجر به مرگ آبزیان
می شود .استرس تغییر در هموستازی بدن تحت تأثیر محرك خارجی
تعریف شده است ( .)1990 ،Adamsبسیاری از فعالیتها در آبزیپروری
مانند دستکاری ،حمل و نقل ،تراکم ،واکسیناسیون ،تورکشی ،جابجایی
و بیرون آوردن ماهیان از آب منجربه استرس حاد یا مزمن حین
پرورش در موجود زنده میشود که در نهایت باعث از بین رفتن رفاه
ماهی میشود ( .)2000 ،Bartoonپیامدهای استرس حاد میتواند
متفاوت باشد اگر بیش از حد زیاد باشد منجر به مرگ ماهی میشود
و همچنین استرس حاد ماهی کمک میکند به افزایش پاسخ ایمنی ماهی
(افزایش غلظت خاص پروتئین پالسما مانند الیزوزیم و کمپلمانها) و در
نتیجه باعث حفاطت بیشتر در برابر هرگونه آسیب احتمالی میشود
( Demersو 1997 ،Bayne؛  .)2011 ،Tortبعد از دریافت محرك
استرس توسط دستگاه عصبی مرکزی ،هورمون رهاکننده کورتیکوتروپین
( )CRHمترشحه از هیپوتالموس ،بخش غدامی هیپوفیز را برای آزاد
کردن هورمون آدرنوکورتیکوتروپین ( )ACTHتحریک میکند .هورمون
 ACTHاز راه گردش خون به سلولهای بین کلیوی میرسد و آنها
را تحریک به ترشح کورتیزول میکند .بافت کرومافین بخش قدامی
کلیه بهمنظور ترشح آدرنالین و سایر هورمونهای کاتکل آمین توسط
دستگاه عصبی سمپاتیک تحریک میشود ( .)2002 ،Bartonوظیفه
کورتیکوستروئیدها و کاتکلآمینها در همه مهرهداران شبیه یکدیگر
است و معموالً شامل افزایش جذب اکسیژن ،به حرکت در آوردن ذخایر
انرژی ،تغییر جهت انرژی و دور ساختن آن از رشد و تولیدمثل است
( .)1997 ،Wendelaar Bongaبهطورکلی افزایش کوتاهمدت در میزان
کورتیزول موجب سازگاری بدن جاندار با آن میشود ،درحالیکه افزایش
بلندمدت کورتیزول باعث اثرات سوء مانند کاهش رشد ،نقص در
تولیدمثل و افزایش بیماریها عفونی خواهد شد (.)2001 ،Schreck
سطوح باالی کتکول آمینها در پالسما سبب تحریک تبدیل گلیکوژن
ذخیرهشده به گلوکز از طریق گلیکوژنز میشود که ازاینرو افزایش در
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سطوح گلوکز بهعنوان پاسخ
و همکاران .)1977 ،تغییر در مقدار و سطوح شاخصهای بیوشیمیایی
و هماتولوژیک میتواند پاسخهای ماهی را به تغییرات رخ داده در محیط
نشان دهد .تعیین میزان کورتیزول و شاخصهای متابولیک (مانند
گلوکز و الکتات) ابزار مفیدی برای درنظر گرفتن سالمت و شرایط
استرس در ماهیان میباشد ( . )2002 ،Bartonبررسی این تغییرات
در مدیریت شرایط پرورشی و حفظ سالمت ماهی مؤثر است (Falahatkar
و  .)2007 ،Bartonکنترل استرس ماهی و توسعه روشهای مدیریتی
خاص استرس برای سالمتی و بقای جانور اهمیت باالیی دارد که در
نتیجه رفاه موجود زنده را افزایش میدهد و منجر به موفقیت اقتصادی
در آبزیپروری میشود ( .)2004 ،Conteماهیها در پاسخ به عوامل
استرسزا و بهخصوص در مورد پاسخهای درونریز تنوع گستردهای
نشان میدهند .ژنتیک و عوامل تکاملی و محیطی بر اندازه و طول
پاسخ به استرس تاثیر میگذارد ( Bartonو 1991 ،Iwama؛ ،Barton
 .)2000در درازمدت دانستن تفاوتهای ژنتیکی واضح موجود در
ماهیان در پاسخ به استرس باعث انتخاب گونهای مقاوم به استرس در
آبزیپروری شده است .یافتهها در مطالعات نشان میدهد که ماهیان
غضروفی استخوانی نسبت به ماهیان استخوانی تمایل کمتری به بروز
پاسخهای استرسی دارند ولی این موضوع همیشه عمومیت ندارد
( .)2001 ،Belangerمدیریت شرایط پرورشی در گونههای با ارزشی
همچون ماهیان خاویاری حائز اهمیت است .تاسماهی سیبری در
اواخر اسفندماه سال 1383در راستای فراهم نمودن بانک ژنی تمام
گونههای تاسماهیان از کشور مجارستان وارد ایران شد (مرشدی و
همکاران .)1390 ،این ماهی باوجود اینکه یکگونه وارداتی به کشور
است ولی بهخوبی با شرایط پرورشی سازگار شده ،در برابر تغییرات
محیطی مقاوم بوده و قابلیت رشد باال در شرایط مطلوب را دارد
( Flahatkarو  )2014 ،Eslamlooبا توجه به مطالعات انجامشده پاسخ
استرسی در ماهیان خاویاری تقریباً شبیه ماهیان استخوانی است و
سطح کورتیزول و گلوکز براثر عوامل استرسزا مانند تراکم و دستکاری
افزایش مییابد (2002 ،Barton؛  Falahatkarو همکاران.)2009 ،
بنابراین قبل از هر اقدامی در زمینه پرورش تاسماهیان و سازگار
کردن آنها به سیستم پرورش و موفقیت در تولید بهتر و رفاه بیشتر
جاندار باید مطالعاتی روی رشد ،تغدیه ،فیزیولوژیک و ایمونولوژیک
آنها انجام گیرد .اندازه ماهی یکی از عواملی است که میتواند اثرات
متفاوتی روی پاسخهای استرسی ایجاد کند ( Fatiraو همکاران.)2014 ،
در مطالعه  Koakoskiو همکاران ( )2012روی ماهی Rhamdia
 quelenماهیان کوچکتر باالترین میزان کورتیزول را در  5-30دقیقه
بعد از استرس نشان دادند ،درصورتیکه ماهیان بزرگتر باالترین مقدار
کورتیزول را یک ساعت بعد از استرس نشان دادند .همچنین
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در ماهی باس دریایی ( )Dicentrarchus labraxمیزان کورتیزول در
اندازههای متفاوت ،بیشترین مقدار را در بعد از استرس در اندازه
کوچک نشان داد (  Fatiraو همکاران .)2014 ،بنابراین عالوه بر تفاوت
گونهها ،اندازه ماهی نیز در میزان پاسخهای فیزیولوژیک به استرس
اثرگذار است مطالعات تغذیهای و زیستی بر روی اندازه به اندازه کافی
انجام شده است اما به بررسی تفاوتهای پاسخ فیزیولوژیک در اندازههای
مختلف در جانداران بسیار کم پرداخته شده است .طبق موارد گفته
شده استرس منجر به یک سری واکنشها در متابولیسم ماهی میشود
و اگر پاسخهای استرس در ماهی شدید باشد ،مشکالت عمده در رشد
و سالمت ماهی ایجاد میکند و رفاه ماهی را بهخطر میاندازد ،در
نهایت از نظر اقتصادی به تولیدکنندگان ضربه بزرگی وارد میکند.
همچنین اندازههای مختلف ماهیان میتواند در برخورد با عوامل استرسزا
پاسخهای استرسی متفاوتی ایجاد کند که خیلی محدود به آن پرداخته
شده است .با توجه به اینکه بررسی پاسخ استرسی در اندازههای
مختلف در ماهیان خاویاری مورد بررسی قرار نگرفته است ،این مطالعه
پاسخهای استرس کوتاهمدت در دو اندازه متفاوت تاسماهی سیبری
را با هدف شناخت بهتر فیزیولوژیک این گونه با ارزش حین استرسهای
محیط پرورش و بررسی تفاوت شدت پاسخ دو اندازه مورد نظر در
جهت دستیابی به راهبردهای مدیریتی و سالمتی مناسب انجام گرفت.

مواد و روشها
مطالعه حاضر در کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه گیالن در بهار سال  1396انجام گرفت .ماهیان شامل
 30عدد ماهی اندازه کوچک در شش مخزن و  18عدد ماهی اندازه
بزرگ در شش مخزن توزیع شدند ،همچنین دو اندازه وزنی متفاوت
شامل اندازه کوچک با میانگین وزن  672/27±2/54گرم و طولی
 58/90±0/85سانتیمتر با تعداد  5ماهی که با تراکمی حدود 6/72
گرم در لیتر و اندازه بزرگ با میانگین وزنی  1078/5±5/30گرم و
طولی  65/29±1/21سانتیمتر با تعداد  3ماهی با تراکم حدود 6/47
گرم در لیتر در مخازن فایبرگالس به حجم  500لیتر در 6تکرار بهطور
تصادفی توزی ع شدند .در طول دوره ،پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
آب اندازهگیری شد .بهطور میانگین در کل دوره آزمایش ،درجه
حرارت آب 17/5 ±0/5درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول 6/5±0/8
میلیگرم بر لیتر 7/5±1/2 pH ،آب و دبی آب  8/8±0/56لیتر در
دقیقه بود .در طی دوره آزمایش دوره نوری با المپهای  25واتی به
صورت  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی برای مخزنها تنظیم
شد .ماهیان بهمدت یک هفته مرحله تطابق را بدون هیچ استرسی
گذراندند و روزانه با سه وعده غذادهی ( 13:00 ،8:00و  )18:00با

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

پلتهای فرمول شده (پروتئین  ،%46چربی ،%14فیبر )%3شرکت
اسکرتینگ (ورونا ،ایتالیا) به اندازه  4میلیمتر تغذیه شدند و قبل از
نمونهگیری و استرس حاد  24ساعت گرسنه بودند .برای استرس حاد،
ماهیان هر مخزن بهمدت کمتر از  30ثانیه با توری جمع و بهمدت 2
دقیقه در معرض هوا قرار گرفتند ( Flahatkarو .)2014 ،Eslamloo
جهت بررسی تغییرات فیزیولوژیک نمونه خون از شش عدد ماهی قبل
از استرس و سه عدد ماهی در  12 ،6 ،3 ،1و  24ساعت پس از استرس
حاد گرفته شد .خونگیری از ماهیان بدون بیهوشی انجام شد .خونگیری
با سرنگ هپارینه  5میلیلیتر از ناحیه سیاهرگ دمی باله مخرجی
انجام شد  .بعد از هر بار خونگیری ،ماهیان از مرحله آزمایشی خارج
شدند .نمونه خون بهمدت  10دقیقه با دور  1500gسانتریفیوژ و
پالسمای آن جدا و به ویال اپندورف منتقل و در دمای  -80درجه
سانتیگراد منجمد و تا زمان آنالیز نگهداری شدند .اندازهگیری هورمون
کورتیزول بهروش  )Enzyme-linked immunosorbent( ELISAو با
استفاده از دستگاه االیزاریدر (Microplate Spectrophotometer,
 )Epoch 2, Vermont, USAبا استفاده از کیت مونوبایند ( Lake Forest,
 )CA, USAقرائت شد ( Tintosو همکاران .)2006 ،تغییرات درون
آزمون و تغییرات بین آزمون کورتیزول بهترتیب  6/9و  8درصد تعیین
شد .تعیین گلوکز پالسما از روش آنزیمی -کالریمتری ()CHOD-PAP
در طولموج  546نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( Unico, New
 )Jersey, USAو با استفاده کیت پارس آزمون ( )Karaj, Iranانجام
شد ( Fynn-Aikinsو همکاران .)1992 ،الکتات نیز بهروش آنزیمی UV
در حضور الکتات دهیدروژناز با کیت پارس آزمون ( )Karaj, Iranبا
طولموج  340دستگاه اسپکتروفتومتر ()Unico, New Jersey, USA
خوانده شد ( Bartonو همکاران .)2005 ،دادههای حاصل از این مطالعه
با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه Version21, IBM, ( 2016
 )Armonk, NY, USAمورد تجزیه و تحلیل گرفت .برای کنترل نرمال
بودن دادهها از آزمون  Kolmogorov-Smirnovو همگنی واریانسها از
آزمون  Leveneاستفاده شد .برای بررسی اثر متقابل اندازه و پاسخهای
استرس در ساعات مختلف از آنالیز واریانس دوطرفه Two-way ANOVA
استفاده شد .برای بررسی اختالف میانگین بین اندازههای متفاوت از
آزمون  T-testمستقل و تجزیه و تحلیل اختالف میانگین پاسخهای
استرسی ساعتهای مختلف از  One-Way-ANOVAدر سطح معنیادار
 0/05با استفاده آزمون مقایسه چنددامنهای  Duncanاستفاده شد.

نتایج
نتایج این مطالعه نشان داد که باالترین میزان کورتیزول در هر
دو اندازه در  3ساعت پس از استرس وجود دارد .در میزان کورتیزول
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بین ساعتهای نمونهگیری در هر دو اندازه ماهی اختالف معنیداری
مشاهده نشد .در هیچیک از ساعتهای نمونهگیری بین دو اندازه
مختلف اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)1باالترین میزان
کورتیزول در تیمار اندازه کوچک بهمیزان  50/9±0/67نانو گرم بر
میلیلیتر در  3ساعت بعد از استرس و پایینترین مقدار بهمیزان
 38/43±4/47نانوگرم بر میلیلیتر در  1ساعت پس از استرس مشاهده
شد .همچنین باالترین میزان کورتیزول درتیمار اندازه بزرگ بهمیزان
 52/45±1/85نانوگرم بر میلیلیتر در  3ساعت پس از استرس و
پایینترین مقدار میزان  32/76±3/81نانوگرم بر میلیلیتر در 12
ساعت پس از استرس دستکاری مشاهده شد (شکل .)1

استرس مشاهده شد که با ساعت قبل استرس 6 ،و  24پس از استرس
اختالف معنیداری نداشت (شکل .)3

شکل  :2نمودار تغییرات میزان گلوکز پالسما در دو اندازه کوچک و
بزرگ تاسماهی سیبری در ساعتهای مختلف پس از استرس دستکاری
(میانگین ±انحراف معیار .)n=3 ،حروف متفاوت بزرگ بیانگر اختالف معنیدار بین ساعت
پس از استرس دستکاری در ماهیان اندازه بزرگ است (.)p˂0/05

شکل  :1نمودار تغییرات میزان کورتیزول پالسما در دو اندازه کوچک و
بزرگ تاسماهی سیبری در ساعت های مختلف پس از استرس دستکاری
(میانگین±انحراف معیار)n=3 ،

گلوکز در تیمار اندازه بزرگ در یک ساعت پس از استرس افزایش
یافت و باالترین مقدار آن بهمیزان  84/43±0/99میلیگرم بر دسیلیتر
در 6ساعت پس از استرس مشاهده شد .ولی اختالف معنیداری با ،1
 12 ،3و  24ساعت پس از استرس نشان نداد و با نمونه قبل از استرس
که کمترین مقدار را بهمیزان  58/7±6/16میلیگرم بر دسیلیتر داشت
اختالف معنیداری نشان داد (( )p˂0/05شکل  .)2در تیمار اندازه
کوچک بین ساعتها اختالف معنیداری دیده نشد و باالترین مقدار
گلوکز بهمیزان  75/82±17/76میلیگرم بر دسیلیتر در ساعت  24و
کمترین مقدار بهمیزان  61/45±5/29میلیگرم بر دسیلیتر در نمونه
قبل از استرس مشاهده شد .بین دو اندازه مختلف در هیچیک از
ساعتها اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل .)2
الکتات در تیمار اندازه بزرگ در یک ساعت پس از استرس به
باالترین مقدار بهمیزان  39/31±10/0میلیگرم بر دسیلیتر رسید و
با  3ساعت پس از استرس اختالف معنیداری نداشت و با سایر ساعتها
تفاوت معنیدار داشت ( .)p˂0/05کمترین مقدار الکتات در تیمار اندازه
بزرگ بهمیزان  7/10±3میلیگرم بر دسی لیتر در  12ساعت پس از
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الکتات در تیمار اندازه کوچک در یک ساعت پس از استرس به
بیشترین مقدار بهمیزان  49 /16±8/23میلیگرم بر دسیلیتر رسید
و با تمامی ساعتها اختالف معنیدار نشان داد ( .)p˂0/05کمترین
مقدار الکتات تیمار اندازه کوچک بهمیزان  5/09±2/9میلیگرم بر
دسیلیتر در  12ساعت پس از استرس بود که با ساعتهای قبل از
استرس و  1ساعت پس از استرس اختالف معنیداری نشان داد
( )p˂0/05و با ساعتهای دیگر اختالف معنیداری مشاهده نشد .در
نمونه  3ساعت پس از استرس اختالف معنیدار بین دو اندازه مختلف
مشاهده شد (( )p˂0/05شکل .)3

شکل  :3نمودار تغییرات میزان الکتات پالسما در دو اندازه کوچک و
بزرگ تاسماهی سیبری در ساعتهای مختلف پس از استرس دستکاری
(میانگین±انحراف معیار .)n=3 ،حروف متفاوت بزرگ بیانگر اختالف معنیدار بین ساعت
پس از استرس دستکاری در ماهیان اندازه بزرگ است ( .)p˂0/05حروف متفاوت کوچک
بیانگر اختالف معنیدار بین ساعت پس از استرس دستکاری در ماهیان اندازه کوچک است
( .)p˂0/05عالمت * بیانگر اختالف معنیدار بین دو اندازه مختلف 3ساعت پس از استرس
دستکاری تاسماهی سیبری میباشد (.)p˂0/05

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
چالشهای استرس حاد باعث تحریک سیستم اندوکرین و در
نتیجه باعث افزایش سطوح کتکول آمینها وکورتیکوستروئیدها
میشوند .همچنین کتکول آمینها با تاثیر بر کبد سبب القای گلیکوژنز
میشوند که در نتیجه میزان گلوکز خون افزایش مییابد (Rottland
و  .)1997 ،Tortدر مطالعه حاضر پاسخهای اولیه و ثانویه شامل
کورتیزول ،گلوکز و الکتات در دو اندازه مختلف تاسماهی سیبری
قبل و بعد از استرس دستکاری (دو دقیقه در معرض هوا) اندازهگیری
شد .نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعات انجام شده بر دیگر ماهیان
خاویاری بود که پس از استرس کورتیزول و گلوکز و الکتات روند
افزایشی داشته و بعد از آرامش ماهی بهحالت عادی نزدیک میشود
( Bayunovaو همکاران2002 ،؛  Falahatkarو همکاران2009 ،؛
 Eslamlooو  .)2014 ،Flahatkarبیشینه کورتیزول در ماهیان آب
شور و شیرین و همچنین در طول شبانهروز متفاوت است ( Kühnو
همکاران1986 ،؛  Fatiraو همکاران.)2014 ،
در مطالعه حاضر اندازهگیری کورتیزول در اینگونه نشان داد که
در هر دو اندازه بیشینه کورتیزول در  3ساعت پس از استرس بوده و
در  12ساعت پس از استرس بهحالت استراحت برگشته است .موافق
با مطالعه  Hemreو  )1996( Krogdahlروی ماهی آزاد اقیانوس
اطلس ( )Salmo salar L.که نشان داد  3ساعت پس از استرس در
هر دو اندازه ( 0/5و  3کیلوگرم) کورتیزول باال رفت و 12ساعت بعد
به حالت عادی برگشت و مانند مطالعه حاضر تفاوت معنیداری بین
ساعتهای نمونهگیری هریک از اندازهها مشاهده نشد ،همچنین
مطالعه  Koakoskiو همکاران ( )2012در سه اندازه متفاوت (متوسط
وزن بدن  2/05گرم 10/8 ،گرم و بالغین  441/7±21گرم) روی ماهی
 Rhamdia quelenکورتیزول ماهیان کوچکتر به وزن  99/5گرم طی
 5-30دقیقه باال رفت درحالیکه کورتیزول خون ماهیهای بزرگتر
به وزن  366/3گرم پس از  60دقیقه باال رفت که با مطالعه حاضر
مغایرت دارد .در مطالعه دیگر که بر روی دو اندازه مختلف باس دریایی
انجام شد سطح کورتیزول در ماهیان کوچک در  1و  2ساعت پس از
استرس و در ماهیان بزرگ  0/5ساعت پس از استرس به حداکثر خود
رسید ( Fatiraو همکاران )2014 ،که با نتایج اخیر همخوانی نداشت.
با توجه به نتایج بهدست آمده در میزان کورتیزول ،عدم تغییرات
در کورتیزول پالسما میتواند تا حد زیادی بیانگر سازگاری ماهیان با
شرایط پرورش مستقل از اندازه باشد .که با مطالعه حسنعلیپور و
همکاران ( )1392روی ماهی سیبری انجام شد و نشان داد که استرس
مزمن در تراکم کورتیزول تفاوت معنیداری ایجاد نکرد ،همسو است.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

اندازاه تغیرات کورتیکوئیدهای ماهیان خاویاری در مواقع استرس
کمتر از ماهیان استخوانی است (2002 ،Barton؛  Webbو همکاران،
 .)2007مطالعه  Haukeneو همکاران ( )2008روی ماهی خاویاری
پاروپوزه ( )Scaphirhynchus albusنشان داد که سطح کورتیزول در
این ماهی تغییر نکرد و ثابت ماند .مطالعه  Beyeaو همکاران ()2005
روی تاسماهی پوزه کوتاه ) (Acipenser brevirostrumنشان داد که
کورتیزول یک ساعت پس از استرس کاهش یافت.
کورتیزول اندازهگیری شده در هیچیک از ساعتهای نمونهگیری
بین دو اندازه اختالف معنیداری نشان نداد بنابراین تفاوت اندازه اثر
معنی داری بر مقدار کورتیزول در این مطالعه نداشته است .این یافته
همسو با مطالعه  Barcellosو همکاران ( )2012است که نشان داد
تفاوت وزن در ماهیان همسن هیچگونه تأثیری در تغییرات کورتیزول
پس از استرس ندارد درصورتیکه در ماهیان با دو سن متفاوت ( 3ماه
و  12ماه با یک وزن) تغییرات معنیداری در کورتیزول مشاهده شد.
بلوغ جنسی یا سن میتواند تغییرات کورتیزول را تحت تأثیر قرار دهد
( Di Marcoو همکاران .)2011 ،در همین راستا در مطالعه Pottinger
و  )1999( Carrickمیزان کورتیزول دو اندازه متفاوت از مولدین قزل
آالی رنگینکمان تغییری مشاهده نشد .بهنظر میرسد تفاوت در
عوامل استرسزا از نظر شدت و یا مدت ،پاسخهای استرسی کورتیزول
متفاوتی با توجه به سن و اندازه ماهی را نشان میدهند ( Fatiraو
همکاران .)2014 ،گونه ماهی نقش مهمی در تأثیر عامل استرسزا
دارد ( Pottingerو  .)1997 ،Pickeringزمینههای ژنتیکی و عوامل
زیستی ماهیان در نوع و شدت پاسخ به یک عامل استرسزای خاص
تأثیرگذار است (.)2002 ،Barton
استرس یک فرآیند انرژیخواه است ،بهطوریکه در مواجهه با
استرس نرخ متابولیک و جذب اکسیژن افزایش پیدا میکند در این
بین گلوکز یک منبع مهم در تأمین انرژی مورد نیاز فرآیندهای
متابولیک است .در فرآیند گلیکوژنز ،تولید گلوکز در پاسخ به استرس
بهعنوان یک منبع انرژی ،میتواند کمک موثری برای سازگاری ماهی
با عوامل استرسزا باشد ( .)2002 ،Bartonنتایج اندازهگیری مقدار
گلوکز مطالعه حاضر نشان داد که بین ساعتهای مختلف پس از
استرس در تیمار اندازه بزرگ اختالف معنیداری وجود دارد و میزان
آن در  1ساعت پس از استرس افزایش یافت و  6ساعت پس از استرس
به باالترین مقدار خود رسید و با مطالعات  Hamlinو همکاران ()2007
روی تاسماهی سیبری و  Webbو همکاران ( )2007روی ماهی خاویاری
پارو پوزه که اوج گلوکز در  6ساعت پس از استرس مشاهده شد،
مطابقت دارد .افزایش میزان گلوکز پالسما را به فرایند گلیکوژنز کبد
یا عضالت نیز میتوان نسبت داد ( .)1996 ،Milliganتحریک گلوکز
در ماهی در طول استرس در درجه اول مربوط به کاتکول آمینها
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ابراهیمی و همکاران
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است و سپس در دو محور هیپوفیز -اینترنال از طریق مسیر هورمونی
و سلولهای کرومافینی از طریق مسیر سیستم عصبی انجام میگیرد
( Pottingerو  )1997 ،Carrickبنابراین ،مقادیر باالی گلوکز را میتوان
بهدلیل وجود مقادیر باالی گلیکوژن در بافتها و پاسخ به آزادسازی
کتکول آمینها و تقاضای زیاد انرژی در ماهیانی که با استرس متوالی
مواجه بودند نسبت داد (اخوان.)1391 ،
سطوح گلوکز خون در حالت استراحت (بدون استرس) و بعد از
استرس تحت تأثیر رژیم غذایی و وضعیت تغذیهای ماهیان قرار میگیرد
( Bartonو همکاران .)1988 ،با توجه به مطالعات و توضیحات میتوان
گفت ماهیان اندازه بزرگ پاسخ شدیدتری به عامل استرسزا نشان
دادند و با توجه به وزن بدن و متابولیسم باالتر برای تامین انرژی پس
از استرس نیاز بیشتری به گلوکز داشته است .در ماهیان کوچک
مطالعه حاضر گلوکز خون  1ساعت پس از استرس افزایش یافت و در
 24ساعت پس از استرس به باالترین مقدار خود رسید ولی اختالف
معنیداری بین ساعتهای نمونهگیری در این اندازه دیده نشد که با
مطالعه  Fatiraو همکاران ( )2014بر روی باس دریایی همخوانی دارد.
الکتات جزء شاخصهای متابولیک مهم برای بررسی استرس
ماهیان در مواجهه با عامل استرسزا محسوب میشود (،Barton
 .)2000افزایش مصرف اکسیژن در طول استرس با توجه به متابولیسم
سریع منجر به افزایش الکتات خون میشود بنابراین الکتات تولید
شده بازتابی از متابولیسم ماهیان است ( Bartonو همکاران.)2000 ،
در نتایج مطالعه حاضر مقدار الکتات در هر دو اندازه تاسماهی سیبری
بین ساعتها اختالف معنیداری نشان داد و باالترین مقدار  1ساعت
پس از استرس بود .این یافته با مطالعه  Falahatkarو همکاران ()2009
روی فیلماهی همسو است 3 .ساعت بعد از استرس ،میزان الکتات
اندازه بزرگ حدوداً سه برابر بیشتر از ماهیان کوچک بود که با مطالعه
 )1989( Goolishکه بر روی قزلآالی رنگینکمان (وزن  2و 1200
گرم) انجام گرفته مطابقت دارد .همچنین با مطالعه  Fatiraو همکاران
( )2014هم سو است .بنابراین صرف نظر از اندازه ،میزان الکتات در
ساعت اول حداکثر مقدار خود را نشان داد که نشاندهنده تحرك و
انتقال انرژی بیشتر برای ماهیچهها در مواجه با عامل استرسزا است.
همچنین با توجه به روند الکتات در دو اندازه میتوان گفت پاسخهای
دو اندازه در الکتات متفاوت است.
باتوجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت پاسخهای استرسی
اولیه و ثانویه در دو اندازه ماهی متفاوت بوده است .بنابراین اندازه
ماهی بر پاسخ های اولیه و ثانویه استرس دستکاری تاسماهی سیبری
اثر متفاوتی دارد و همچنین با توجه به نتایج بهنظر میرسد که اندازه
بزرگ پاسخ شدیدتر به استرس نشان داد و برای تامین انرژی متابولیسم
بدن خود پس از استرس منابع تامین انرژی را افزایش و در اختیار
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بدن برای مقابله با استرس قرار میدهد .همچنین بهدلیل فیزیولوژیک
تاسماهی سیبری با توجه به قدمت حیات آنها و همانطورکه گفته
شد نسبت به ماهیان استخوانی مقاومتر هستند میزان کورتیزول که
اولین پاسخ استرسی است تغییرچندانی نکرد .با توجه به نتایج این
مطالعه میتوان گفت اندازههای متفاوت تاسماهی سیبری میتوانند
سازگاریهای متفاوتی از هم نسبت به استرس دستکاری داشته باشند
و پاسخهای فیزیولوژیک متفاوتی در هر اندازه از خود نشان دهند.
شناخت تفاوتهای فیزیولولژیک اندازه در تاسماهی سیبری در آبزی
پروری میتواند به انتخاب راهکارهای مناسب با توجه حساسیت هر
اندازه منجر شود که درنتیجه به رفاه بیشتر ماهی کمک میکند و در
نهایت از نظر اقتصادی باعث توسعه میشود .امید است انجام مطالعات
بیشتر در راستای تکثیر و پرورش با درنظر گرفتن اندازه و سن و
درنظر گرفتن نوع پاسخ فیزیولوژیک استرس بتواند کمک شایانی در
مدیریت و سالمت آبزیپروری تاسماهیان باشد.

تشکر و قدردانی
بخشی از این مقاله با حمایت پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر
انجام گرفت ،لذا از همکاری این پژوهشکده تشکر میگردد .همچنین
از خانمها مهندس جعفری و نظری و آقایان مهندس آرش لبریا،
مهندس سینا شجاعی و مهندس عرفان اکبری نرگسی برای همکاری
در مراحل عملی و آزمایشگاهی صمیمانه قدردانی بهعمل میآید.
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