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 به استرس (Rutilus frisii) های فیزیولوژیک ماهی سفید بررسی پاسخ
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 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های دریای خزر اطالعات بسیار اندکی در مورد پاسخ استرس به ابزار و آالت صید و صیادی وجود دارد. در این برای بسیاری از گونه 

های فیزیولوژیک ماهیان سفید دریای خزر پس از تنش و استرس حاد وارده توسط ابزار صید گوشگیر مورد ارزیابی قرار گرفت. تور پاسخ تحقیق

های فیزیولوژیک در فواصل زمانی صفر، های خونی برای ارزیابی پاسخمتر در دریا مستقر گردید. نمونه 5تا  5/0گوشگیر ثابت از ساحل در عمق 

 15و  10برداری در دو دمای متفاوت )دمای حدود آوری گردید. نمونهساعت پس از درگیری ماهیان با تور گوشگیر جمع 18و  12، 6، 3، 1

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پارامترهای  (HSP70)گراد( انجام گرفت. سطوح کورتیزول، گلوکز پالسما و پروتئین شوک حرارتی درجه سانتی

های خونی در دمای باالتر به نسبت بین اثر استرس با دمای آب رابطه مستقیم وجود داشت، این نتیجه نشان داد که مقادیر شاخصمذکور نشان داد 

. ≥P)05/0) های خونی در فواصل زمانی را نشان دادداری بین نمونهتر بود. مقادیر کورتیزول در هر دو دما اختالف معنیتر از دمای پایینبیش

در هر دو دما  (HSP70)خود اختصاص داده بودند. مقادیر گلوکز پالسما و پروتئین شوک حرارتی درصدی را به 100زول افزایش سطوح کورتی

. در دوره سنجش، مقادیر گلوکز پالسما و پروتئین شوک حرارتی ≤P)05/0) های خونی در فواصل زمانی را نشان ندادداری بین نمونهاختالف معنی

(HSP70) ساعت همگی  18دهنده تاثیر زمان استرس بر روی این پارامترها بود. ماهیان درگیر با تور گوشگیر پس از زایشی داشت که نشانروند اف

شش ساعت پس از درگیری بود. این مطالعه نشان داد که استرس حاد ناشی از تور گوشگیر بسیار کشنده  تلف شدند. شروع این تلفات حدودا  

 ساعت نیز ندارد. 18مدت زمان به تحمل استرس  و بقاء را بهاست و ماهی حتی قادر 

 (Rutilus frisii)کورتیزول، گلوکز، پروتئین شوک حرارتی، تور گوشگیر، ماهی سفید  کلیدی: کلمات

 Eza47@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
گذاری پایه مسئوالنه صید پایه بر عصرجدید آبزیان در مدیریت صید       

شناختی ا مطالعه شرایط بومشده است. برای نیل به این هدف باید ب

صید انتخابی و دوستدار  با ابزار هدف، گونه صید و آگاهی از ذخایر منطقه

محیط زیست، سهم مجاز از ذخایر را برداشت نمود، تا ذخایر قابلیت 

چنین های بارز ایننسل پیدا نموده و پایدار گردد. یکی از ویژگی تجدید

 باشد.و صید کم استرس میابزار صیدی، مرگ و میر صیادی پایین 

 باشد، نیروهای تهدیدای میاسترس دارای مفهوم فیزیولوژیک پیچیده

 هایاسترس درگیر همواره ماهیان .نامندزا میکننده را عوامل استرس

 محیطی، فاکتورهای آب، کیفیت در تغییر. هستند محیطی گوناگون

حجم،  واحد در ماهی تراکم میزان و ماهی خود فیزیولوژیکی شرایط

 هستند ماهیان در استرس ایجاد برای عاملی یک هر دستکاری تورکشی،

(Koeypudsa و Jongjareanjai، 2011). های فیزیولوژیکی پاسخ هاماهی

داران جایی نسبت به بسیاری دیگر از مهرهتری به صید و جابهگسترده

 ؛Mandelman، 2012 و Skomal) دهندمی نشان واکنش تربزرگ

Skomal و Bernal، 2010.) واقع، رویدادی  در استرس فیزیولوژیک مفهوم

 هم ریخته هموستازیهب کند، وضعیتسعی و تالش می جانور که است

 Ramsayبه تعادل برساند ) دریافتی تهدیدات با مواجهه از را بعد خود

 سطح ماوراء شرایطی در گرفتن ماهی قرار با ( و2006و همکاران، 

 با (. استرسFrancis Floyd ،2009) شودمی ایجاد آن عادی تحمل

 اثرات ایجاد باعث )هومئوستاز( داخلی هایسیستم تعادل مختل کردن

 در مقاومت و ایمنی سیستم عملکرد تولیدمثل، رشد، رفتار، در مخرب

، Consten و Goos ؛2000و همکاران،  Tanckشود )می هابیماری برابر

(. استرس 2005 و همکاران، Morales ؛2004 و همکاران، Chen ؛2002

انگیزد و این تحریک نیز ریز ماهی را برمیپاسخ کلی سیستم درون

شود، که تغییرات شدید منبع انرژی ای میاثرات ثانویه موجب بروز 

 قرار استرسی عوامل معرض در ماهی کهزمانی .دنبال داردبدن را به

 فوق -هیپوفیز-وتاالموسهیپ محور تحریک سبب اولیه پاسخ گیرد،می

آزاد  متعاقباً و  (ACTH)آدرنوکورتیکوئید ترشح هورمون و (HPI)کلیه 

 کورتیزول افزایش سطوح و خون جریان داخلبه هاآمین کاتکول شدن

 پالسما در هاآمین کاتکول (. سطوح باالیBarton ،2002شود )می

گلیکوژنز  طریق از گلوکز به شده ذخیره تبدیل گلیکوژن تحریک سبب

 ثانویه پاسخ استرسی عنوانبه گلوکز باالتر سطوح رواین از که شودمی

(. مطالعات زیادی نشان 1997و همکاران،  Mazeaud) است مشهود

و همکاران،  Pottinger) کورتیزول پالسما که استرس مقدار  است داده

و  Barton) و غلظت گلوکز (2008و همکاران،   Haukenes؛2003

 دهد. میزانمی افزایش را (2005و همکاران،   David؛2005، همکاران

 قبیل از هاکربوهیدرات متابولیسم در تغییر و پالسما کورتیزول هورمون

 استفاده مورد استرس اصلی هایشاخص عنوانبه تواندمی گلوکز میزان

 هایشاخص و کورتیزول غلظت تعیین این،بنابر (.Santos، 1996) قرارگیرد

ابزارهای مفیدی برای ارزیابی وضعیت سالمت  )مانند گلوکز(یک متابول

 هایپروتئین (.Barton، 2002) شوندمی محسوب ماهیان استرسی شرایط و

اند های استرس شناخته شدهعنوان پروتئین( بهHSP) شوک حرارتی

های هستند که نقش محوری در پاسخ که  شامل یک دسته از مولکول

و   Basu؛1999و همکاران،  Iwamaکنند )ی میاسترس سلولی را باز

 HSP70 وجود دارد که HSPمختلفی از  . انواع(2002همکاران، 

در شرایط بدون تنش نیز   HSP70ژن باشد.ها مینوع آن ترینمعروف

شرایط تنش میزان بیان ژن این پروتئین افزایش  در شود، ولیبیان می

ها کمک ف به حفظ ساختار آنهای هدیابد و با اتصال به پروتئینمی

عنوان یک زیست تواند بهمیزان بیان آن می نماید. بنابراین تغییرمی

نشانگر برای هر کدام از تغییرات ازجمله آلودگی با سـموم و تغییرات 

و همکاران،  Bauer ؛2013و همکاران،  Xingشمار آید )محیطی به

 هایگونه از یکی سفید ماهی (.2015و همکاران،   Tedeschi؛2013

 50 بیش از که بوده خزر دریای جنوبی حوزه اقتصادی در و ارزش با

درصد از درآمد صیادان ماهیان استخوانی  60درصد از صید و بیش از 

دریانبرد و  ؛1386نژاد، عبدالملکی و غنی(دهد خود اختصاص میهرا ب

ه های صید ک(. خصوصیات هر یک از ادوات یا روش1388همکاران، 

های سبب افزایش احتمالی صید گونه هدف )با درنظر گرفتن ویژگی

 (Gillنامند. تورهای گوشگیرپذیری میگردد، را قابلیت انتخابمی آن(

net) کنندگیدارای حالت انتخاب (Selectivity) اساس انتخاب باالیی بر

تورهای  .باشدطولی و وزنی ماهی و انتخاب براساس عمق صید می

باشند. صیادان جهت صید بت جزء ابزار صید غیرفعال میگوشگیر ثا

متر  8-6متر و عرض  21-18طول ماهی سفید از تورهای گوشگیر به

از جنس نایلونی منوفیالمنت و یا مولتی فیالمنت با اندازه چشمه گره 

کنند. روش دار استفاده میمتر و بافت گرهمیلی 50-40تا گره مجاور 

رشته  20-10ثابت به تعداد  گوشگیر تورهای که صورت استصید بدین

صورت متوالی عمود بر خط نوار ساحلی و با استفاده از انواع ابزارهای هب

در مسیر  های چوبی، لنگر، میخ چوبی، کیسه شنی(دارنده )پایهنگه

گردند. ماهیان متری مستقر می 40-5مهاجرت ماهی سفید از عمق 

های تور شده ا دیواره تور وارد شبکهدر مسیر مهاجرت بر اثر برخورد ب

(. 1388پور و همکاران، )خانی شوندکرده و صید می ها گیرو در چشمه

شیالت  پس از رهایی از ادوات صیاد ی باعث نگرانی جدی  مرگ و میر

های در معرض خصوص برای گونهبه باشد،می ضمنی مدیریت صید برای

، Suuronen) زی گردندخطر صید شده، که باید پس از صید رهاسا

عوامل بسیاری،  (.Skomal ،2007؛ 2006و همکاران،  Moyes ؛2005

و همکاران،  Wellsاز جمله مدت زمان قرار گرفتن در معرض استرس )

 ؛1997و همکاران،  Olla ؛1996 و همکاران، Chopin ؛1986
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Manire  ،؛2001و همکاران De Lestang  ،و غلظت 2004و همکاران )

( درجه 2005و همکاران،   David ؛2005و همکاران،  Bartonگلوکز )

و   Parsons؛1998و همکاران،  Ollaحرارت آب و اکسیژن محلول )

Carlson ،2003ماهی در زمان گرفتار شدن   ای، تقالی( وضعیت تغذیه

تواند تاثیر زیادی بر روی فرایندهای فیزیولوژیکی ادوات صیادی، می در

 فیزیولوژیکی، هایدراسترس نیست. کنترلقابل یعتدرطب که باشدداشته

فیزیکی، یا تلفیقی از این دو، مرگ ومیر فوری یا با تاخیر  هایآسیب

استرس ناشی  به مهاجر ماهیان (.Skomal ،2007) سازدمی پذیررا امکان

و تا زمان حذف آن  کنندشکارچی پاسخ داده و اقدام به مهاجرت می از

 .(Skov، 2013) کنندجا رجعت نمیمحیط به آن آن فاکتور در استرس

 استرس ناشی از ادوات صید، کاهش جمعیت صید و بنابراین احتماالً

های کاهش استرس جهت رسد درنظر میهصیادی را دربر داشته باشد ب

 تعیین هدف با مطالعه حاضر، ناشی از ادوات صید باید گام برداشته شود.

شگیر صیادی نسبت به ماهی سفید با میزان استرس ناشی از تور گو

 سنجش برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی انجام شد.

 

 هامواد و روش

سازی مواد و وسایل و تجهیزات آماده و اولیه مطالعه و بررسی از پس       

آباد( انجام گرفت. )طالب صیادی انزلی منطقه الزم، مراحل اجرایی در

( بود، Gill net Fixedید، تور گوشگیر ثابت )در این آزمایش ابزار ص

برداری های نمونهمتری را در بر گرفته بود. زمان 5که از ساحل تا عمق 

مجاز صید از مهرماه تا  زمان بود. های مجاز صیدبرای این تحقیق زمان

 پایان فروردین ماه که از طرف سازمان شیالت اعالم شده بود. حدوداً

برای انجام این تحقیق، ابتدا تور گوشگیر در  :طراحی آزمایش       

در تور گوشگیر درگیر شدند  دریا استقرار داده شد، ماهیان سفید

 65برداری(. تعداد حدود برداری خونی زمان صفر نمونه)اولین نمونه

در فواصل زمانی صفر،  گرم 950±180 سفید با وزن متوسط قطعه ماهی

ها گردید برداری خونی از آنبه نمونهساعت اقدام  24و  12، 6،  3،  1

(Fast  ،2008و همکاران.) ًدر دو دمای متفاوت )دمای  تحقیق این ضمنا

گراد( سانتی درجه 15 حدود باال دمای و گرادسانتی درجه 5/9 حدود  پایین

چنین فاکتورهای اکسیژن، دما، گرفت. هم انجام طبیعی کامالً شرایط در

PH  وEC گیری خونی مورد سنجش قرارگرفت . مونهآب در هر بار ن 

منظور بررسی تاثیر استرس به: برداری پارامترهای خونینمونه       

میزان مورد به خونگیری به اقدام خونی ناشی از ادوات صید بر پارامترهای

 از استفاده با و (2009و همکاران،  Frick) دمی ساقه سیاهرگ از نظر

  خونی، هاینمونه آوریجمع رفت. جهتگ انجام های هپارینهسرنگ

 لیتر بر گرممیلی 500 از استفاده به وان منتقل، تا با آرامیبه را ماهی

 نمونه لیترمیلی 7/0-1 هوشی،بی از پس شدند. هوشبی میخک پودرگل

 لیتریمیلی 2 هپارینه هایسرنگ از استفاده با سیاهرگ دمی از خون

 داخل میکروتیوببه سرعتبه خون هاینمونه آوری شد. در پایانجمع

  3000 در دقیقه 10 مدتبه سپس گردید. منتقل هپارینه لیتریمیلی 2

 درجه -80 دمای در و جدا پالسما هاینمونه شدند. سانتریفوژ دقیقه /دور

های پروتئین و کورتیزول گلوکز، سنجش هایآزمایش انجام تا گرادسانتی

 روش با پالسما گلوکز غلظت ی شدند.دارنگه (HSP70)شوک حرارتی 

 گیریاندازه گردید. تعیین آزمون( پارس )کیت گلوکزاکسیداز سنجیرنگ

شد  انجام (RIA) رادیوایمونواسی آزمایشگاهی روش با پالسما کورتیزول

(Gehris  ،اندازه1990و همکاران .)نانو خون کورتیزول هورمون گیری( 

 تمام دستگاه از استفاده با  (RIA)نواسیرادیوایمو روش با لیتر(گرم/میلی

  با و فنالند کشور ساخت L.K.B مدل  Gamma counterاتوماتیک

 کشور ساخت (Immunotech) ایمونوتک هورمونی هایکیت کارگیریبه

 از میکرولیتر 10 ابتدا منظور این به شد. انجامI RIA Kit) 125) فرانسه

 هایمیکروتیوب به نشاندار تیزولکور هورمون از میکرولیتر 500 و پالسما

 شدن، ورتکس از پس هامیکروتیوب سپس و اضافه کیت در موجود

 محتوای آن از پس انکوبه شدند. اتاق دمای در دقیقه 45 مدتبه 

 مقدار ها،میکروتیوب شدن خشک از پس و شده خالی هامیکروتیوب

 .شد ریگیاندازه  Counter Gammaدر دستگاه هاآن گامای تشعشعات

  HSP70 تولید میزان :الیزا روشبه HSP70 تولید میزان سنجش       

 (Hangzhou CO, LTD, USA) خون ماهی با کیت تجاری پالسمای در

 همکاران، و Wang) شد انجام سازنده کارخانه دستورالعمل براساس

شد که  انجام میکروپلیت هایچاهک ها درخالصه واکنش طورهب (.2015

در مرحله  بودند. شده بادی پوشیدهآنتی ها با منوکلونالچاهک اینقبل  از

با محلول  واکنش از پس و شده ثانویه اضافه کلونال اختصاصی پلیآنتی بعد

سوبسترا، فرایند خاتمه یافت و سپس جذب با استفاده از دستگاه الیزا 

 نانومتر 450موج  طول در و (Bio-Tek Inc, Winooski, VT, USA) نگار

نانو صورت موجود در نمونه تعیین و به HSP70خوانده شد و مقدار 

 گزارش گردید. لیترگرم/میلی

ثبت  Excelافزار های کسب شده در نرمکلیه دادهآنالیز آماری:  

با  Colmogornov-smirnovها با گردید و پس از کنترل همگنی داده

جهت مقایسه  (one–Way ANOVA) طرفهواریانس یک آنالیز از استفاده

 5( در سطح اطمینان (Tukey’sها با کمک آزمون توکی میانگین آن

درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل کلیه عملیات 

 .انجام پذیرفت SPSS 17.0ر افزاوسیله نرممربوطه به

 

 نتایج
ها طورکلی ماهیان در فواصل زمانی مشخص نمونه خونی از آنهب       

دلیل درگیری شدید و استرس فوق حاد ناشی از ابزار هفته شد. اما بگر
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برداری خونی همگام با لحظات پایانی صید گوشگیر آخرین زمان نمونه

ها درنظر گرفته شد که در این تحقیق پس از گذشت عمر و بقاء آن

 (.  1ساعت همه ماهیان درگیر با تور در هر دو دما تلف شدند )شکل 18

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در دو زمان مختلف  سنجش برخی از میزان

 1)دمای پایین و باال( در فواصل زمانی مختلف خونگیری در جدول 

هیان سفید در های خونی مانتایج آماری میانگین شاخص آمده است.

نشان داده شد. بر  2دو زمان مختلف )دماهای باال و پایین( در جدول 

دست آمده مجموع مقادیر گلوکز، کورتیزول و پروتئین هاساس نتایج ب

    داری مشاهده نگردید.یشوک حرارتی اختالف معن

 های استرس در دمای پایینشاخص
های مختلف پس از نمقادیر کورتیزول خون ماهی سفید در زما       

نشان داده شده  2استرس وارده توسط ابزار صید گوشگیر در شکل 

استرس   ماهیان در بین را داریمعنی اختالف کورتیزول است . میزان

از استرس تغییرات  پس .≥P)05/0) های مختلف نشان داددیده در زمان

رتیزول خود گرفت. حداکثر مقدار کومقادیر کورتیزول روند افزایشی به

توسط ابزار صید  %100ساعت پس از استرس وارده با رشد باالی  3

برداری اول دیده شد و پس از آن نیز مقادیر کورتیزول نسبت به نمونه

 ( .2از میزان باالیی برخوردار بود )شکل
 

 ریای خزردی در شرایط طبیعی در بردارهای نمونه:  مقادیر برخی از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در دو دما متفاوت در زمان1جدول

 18 12 6 3 1 0 ساعات نمونه برداری

 9.5 12 9.1 9.2 9.4 9.8 گراد()سانتی دمای پایین

PH 8.35 8.42 8.34 8.29 8.32 8.34 

 15.36 15.24 15.48 15.37 15.32 14.34 متر(هدایت الکتریکی)میکروموس بر سانتی

 8.33 8.32 8.29 8.92 8.85 8.65 گرم در لیتر()میلی اکسیژن

 13 12 12.8 15 15.4 15.7 گراد()سانتی دمای باال

PH 8.32 8.38 8.36 8.39 8.27 8.31 

 15.66 16.02 15.45 15.44 15.39 15.34 متر(هدایت الکتریکی)میکروموس بر سانتی

 8.32 8.37 8.49 8.29 8.25 8.43 گرم در لیتر()میلی اکسیژن

 های خونی ماهی سفیدادیر شاخص: میانگین مق2جدول 

(Rutilus frisii) دماهای مختلف در گوشگیر صید توسط استرس تحت 

 خطای معیار میانگین دما شاخص

 کورتیزول 

 متر()نانوگرم بر میلی

 33.9 101.04 پایین

 36.22 108.62 باال

 گلوکز 

 لیتر(گرم بر دسی)میلی

 20.33 53.93 پایین

 15.35 85.89 باال

 پروتئین شوک حرارتی

 لیتر()نانوگرم بر میلی

 65.64 267.64 پایین

 72.74 390.6 باال
های دار در شاخصها نشانه عدم وجود اختالف معنیعدم وجود حروف در ستون

 .≤P)05/0) مذکور است

 

 

 
روند تلفات ماهیان سفید پس از گرفتار شدن در تور گوشگیردر  : 1شکل 

 برداریهای نمونهفواصل زمان
 

 
: تغییرات مقادیر کورتیزول در ماهیان سفید پس از قرار 2شکل 

 فواصل زمانی گرفتن در معرض صید گوشگیردر
 معیار انحراف±میانگین صورتبه مقادیر



 1398 تابستان، 2، شماره همیازدسال                                                                پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

323 
 

ماهیان  استرس دیده شده ناشی از صید  بین در گلوکز میزان       

. مقادیر (3)شکل نشد یافت داریمعنی گوشگیر در دمای پایین اختالف

در سه ساعت  خصوصهوارده ب ماهیان پس از استرس تغییرات گلوکز در

 ند صعودی را نشان داد. اولیه پس از استرس رو

ماهیان استرس دیده شده  بین در پروتئین شوک حرارتی میزان       

 نشد یافت داریمعنی ختالفناشی از صید گوشگیر  در دمای پایین ا

در ماهیان پس از پروتئین شوک حرارتی . مقادیر تغییرات (4 )شکل

پروتئین روند صعودی نشان داد و باالترین مقدار تغییرات  وارده استرس

 ساعت پس از صید مشاهده گردید. 6 شوک حرارتی

 های استرس در دمای باالشاخص

دیده  ماهیان استرس بین را داریمعنی اختالف کورتیزول مقادیر       

پس از  .≥P)05/0) داد صید گوشگیر نشانوسط های مختلف تدر زمان

خود ساعات اولیه روند افزایشی به ورتیزول درک استرس تغییرات مقادیر

ساعت پس از استرس تعلق داشت  3ترین مقدار آن به  گرفت که بیش

ماهیان  استرس  بین در حرارتی شوک پروتئین و گلوکز ریمقاد (.5)شکل

 داریمعنی اختالف باال دمای در ثابت گوشگیر تور ناشی از صید شده دیده

 پروتئین شوک حرارتی . مقدار تغییرات (7 و 6 های)شکل نشد یافت

 ساعت اول روند افزایشی نشان داد.  6در ماهیان در 

 
تغییرات مقادیر گلوکز در ماهیان سفید پس از قرار  :3شکل 

 گرفتن در معرض صید گوشگیر  در فواصل زمانی
 معیار انحراف±میانگین صورتبه مقادیر

 

 
حرارتی در ماهیان سفید  تغییرات مقادیر پروتئین شوک :4شکل

 رارگرفتن در معرض صید گوشگیر در فواصل زمانیپس از ق
 معیار انحراف±میانگین صورتبه مقادیر

 

  
تغییرات مقادیر کورتیزول در ماهیان سفید پس از استرس  :5شکل 

 در دمای باال وارده توسط صید گوشگیر در فواصل زمانی
 معیار انحراف±میانگین صورتبه مقادیر

 

 

یر گلوکز در ماهیان سفید پس از قرارگرفتن در تغییرات مقاد :6شکل

 معرض صید گوشگیر در فواصل زمانی در دمای باال
 معیار انحراف±میانگین صورتبه مقادیر

 

 

تغییرات مقادیر پروتئین شوک حرارتی در ماهیان پس از : 7 شکل

 استرس وارده توسط تور گوشگیر در فواصل زمانی در دمای باال
 معیار انحراف±میانگین صورتبه مقادیر
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 بحث

ها خای از پاسمجموعه پیچیده صیادی ادوات با درگیری و برخوردها       

یکی را به تواند تغییر رفتار فیزیکی و فیزیولوژکند که میرا فراهم می

هت موجودات ج را برای ها شرایطهمراه داشته باشد. اگرچه این واکنش

تواند یمها آن پایداری اما سازد،مهیا می هروزمر هایماندن و فعالیت زنده

 وها طبیعی را مختل کند و منجر به مرگ و میر شود. واکنش عملکرد

ریز( درون خون، تنفس، حرکتی و غدد ها چندین سیستم )گردشپاسخ

 ،مانزمدت رسد بستگی بهنظر میها بهگیرد و شدت واکنشرا دربر می

 Wilson ؛Thurman، 1984و  Cliff) ردبستگی دا صید روش نحوه و ابعاد

 های مرسوم برایروش (.2016و همکاران،  Dapp ؛2014و همکاران، 

 های ماهی،درک ابعاد استرس ایجاد شده توسط ادوات صید در گونه

لولی متابولیسم و فعالیت س خون، فیزیولوژیکی پارامترهای ارزیابی شامل

در بیوشیمیایی خون،  تتغییرا (.Mandelman  ،2012و Skomal) است

شود ویژه ترکیبات اسیدی، به اتفاقاتی که در روند صید حادث میبه

ست امیزان و شدت اثر استرس وارده مرتبط چنین بهدارد و هم بستگی

(Wells  ،؛1986و همکاران Skomal ،2006هنگامی .) که عوامل فوق

ا ایده رهای فیزیولوژیکی این شود، شاخصبا مرگ و میر همراه می

جرت عوامل مذکور دالیل اصلی ترغیب آبزی به مها که نماید،می تقویت

 زگلوک کورتیزول، مطالعه این در (.Skomal ،2007از آن ناحیه است )

 مورد استرس هایعنوان شاخصبه پالسما و پروتیین شوک حرارتی 

ادیر دست آمده، تغییرات مقهگرفتند. با توجه به نتایج ب قرار سنجش

ر صید ن شوک حرارتی پس از مواجه با ابزائیرتیزول، گلوکز  و پروتکو

 ؛2003 و همکاران،  Olsen)گوشگیر ثابت روند افزایشی را نشان داد 

Milla  ،؛ 2010و همکارانCostas   ،حاضر مطالعه (.2011و همکاران 

ن یئپروت پالسما و گلوکز کورتیزول هورمون مقادیر متوسط که داد نشان

فزایش اثر ا ترتیب، همینبه یابند.می دما افزایش افزایش با تیحرار شوک

 (Suskiشد  باس دیده در ماهی فیزیولوژیکی تقویت استرس آب در دمای

ر دهای خونی این تحقیق (. میانگین مقادیر شاخص2006 و همکاران،

ابطه دهنده رتر از دمای پایین است که نشاندمای باال به نسبت بیش

 ن،و همکارا Schlenker) باشدباالتر می دمای در استرس اثربین  مستقیم

 ایماهی نقرهمطالعه روی گربه (.2006 و همکاران، Suski ؛2016

(Rhamdia quelen) تاثیر شرایط دمای  این ماهی تحت نشان داد که

وکز در آب گرم، مصرف گل کهآب سرد، گلوکز را ذخیره کرده، درحالی

 چنین در دمای باالتر(. هم2004کاران، و هم Lermen) محتمل است

تر مکتر، میزان در دمای پایین تر گلوکز )هایپرگالیسمی(میزان بیش

 (. سطوح2004 همکاران، و Lermen) دارد وجود )هیپوگالیسمی( گلوکز

 و کند ساز و سوخت دهندهپایین نشان دماهای در خون گلوکز باالی

 (.2015و همکاران،  Best) است زیرکشنده استرس شاخص چنینهم

سطوح کورتیزول پالسما در ماهیان تحت استرس توسط ابزار صید 

داری روند طور معنیگوشگیر ثابت در هر دو دما در ساعات اولیه به

 Wood  ؛Tufts  ،1997و Currie)افزایشی را نشان داد که با مطالعات 

همکاران،  و  Brooks ؛2006و  همکاران،   Suski ؛1983 و  همکاران، 

 (2016و همکاران،   Schlenker ؛2012و همکاران،   Marshall؛2012

 Hsp که غلظت دهدمی نشان ماهی در مطالعات پیشین خوانی داشت.هم

  و Moyes ؛Tufts ، 1997و Currie) یابدمی افزایش استرس پاسخ با

و این روند افزایشی تحت تاثیر استرس وارده است ( 2006 همکاران،

(Skomal و Bernal، 2010) شاخص از کارگیریهب و Hsps  برای شناسایی

علت استرس و تنش  در حال تبدیل شدن به تغییرات درون سلولی به

 و  همکاران،  Currie ؛Tufts  ،1997و Currie) است اعتماد قابل روش یک

 ؛Block ،2009و  Mladineo ؛2006و همکاران،   Moyes؛2000

Heberer  ،؛2010و همکارانSkomal   وBernal ،2010.)  در مطالعه

 در ساعات اولیه نشان کورتیزول و گلوکز پالسما حاضر افزایش سطوح

با  مواجهه از ماهیان پس دهنده واکنش فیزیولوژیکی اولیه و ثانویه

و  همکاران،  Barton ؛Lappivaara، 2001) باشدمی حاد زااسترس شرایط

  (Andersson ،1992 و  Braley؛1996و همکاران،  Waring ؛2000

 هورمون یک عنوانبه آن نقش تاییدکننده هورمون کورتیزول افزایش

(. آزاد Wendelaar Bonga ،1997) سازگاری با شرایط محیطی است

عنوان راهی برای تامین منابع بهعموماً  پاسخ به استرس زی گلوکز درسا

آشفته محسوب  انرژی جهت توانمندسازی جانور در غلبه بر شرایط

ای قابل مالحظه طورهب پالسما لکتات هایغلظت ترتیب همینبه شود.می

هیپوکسی افزایش  اثر شدید و یا در پی تقالی در مختلف هایگونه در بین

 Carragher ؛1996 همکاران، و Cech ؛1999 همکاران، و Arends) یابدمی

گام شوک حرارتی هم (. سطوح گلوکز پالسما و پروتیینRees ،1994و 

 Senegalensisکه با نتایج در ماهی کفشک   یابدمی افزایش کورتیزول با

solea  (Costas  ،2011 و  همکاران) وRainbow trout  (Vijayan  و

( 2016 و همکاران، Schlankerو مارلین سفید ) (1994همکاران، 

یپوفیز ه-دهد که محور غده هیپوتاالموسمطابقت دارد، این نشان می

گلوکز ی یر باالدمقا، کلیرطوبهتحت تاثیر شدیدی واقع شده است. 

ص خار طوبه، سترسیا یهانمورپاسخ به هو س درسترل انبادپالسما به

 Wendelaarد )شومین آزاد خون نفرین به جریاپیرانوو نفرین پیا

Bonga ،1997ین در اطوالنی ت مدگلوکز بهی یر باالدمقا، ینا(. بنابر

س ستراماهیانی که با ژی در نری باالی اتقاضاان به میتورا  مطالعه

 مهمی نقش که است کربوهیدراتی گلوکزمرتبط دانست. ند دجه بوامو

 زا،استرس شرایط دارد تحت ATPتولید  طریق از انرژی ایجاد در

 گلوکو و گلیکولیز القای سبب کبد بر تأثیر با کورتیزول و آمین کاتکول

  ؛Milligan  ،1996)شوند می پالسما گلوکز افزایش نتیجتاً و نئوژنزیز

Costas ،؛2011 و همکارانMakvandi  ،2012 و همکاران.)     
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زا منجر به افزایش سطحوح طورکلی، یک رویداد استرسبه       

گردد نوبه خود باعث تجزیه گلیکوژن میشود که بهها میکاتکوالمین

 Wellsشود )یش قند خون منجر میدر نهایت به هیپرگلیسمی و افزا و

، Mandelman و Skomal ؛Bernal، 2010و  Skomal ؛1986 همکاران، و

رسد شروع تجمع و افزایش گلوکز قبل از تجمع نظر می(. به2012

( و نشان 1986و همکاران،  Wells) افتدالکتات در خون اتفاق می

و زنده ماندن نوعی جهت بقاء دهد که افزایش گلوکز ممکن است بهمی

 Skomalیابد )تر سطوح گلوکز افزایش میاسترس طوالنی وقایع با باشد.

ماهیانی که در  (.Mandelman  ،2012و Skomal ؛Bernal ،2010 و

زنند که منجر به تجزیه شوند، دست به تقالی شدید میتور صید می

ای درون ماهیچه گردد و تجمعهوازی میگلیکوژن عضالت از طریق بی

شدید الکتات  متابولیسیم افزایش نهایی این محصول دارد دنبالهحاد را ب

های عضالنی به محیط خونی اطراف ها در اثر خروج از سلولو پروتون

نوبه باشد که بهو متابولیک اسیدی می PHباشد که باعث کاهش می

های غیرقابل برگشت سلول را درپی خواهد داشت خود احتمال آسیب

(Moyes ،2006؛ Skomal، 2007؛ Skomal  وBernal، 2010؛ Skomal 

طورکلی در این تحقیق ماهیان سفید در به (.Mandelman  ،2012و

گرفتار  های تورپیچ، تنه گیر، گوشگیر و سرگیرتور گوشگیر به حالت

که با گذشت زمان  زدندشدند و جهت رهایی دست به تقالی شدید می

ها، وی بدن و آبشش، خوردگی بالهفلس پریدگی، زخم رهایی نشانه

دنبال داشت. هها برنگ پریدگی، رخوت و در نهایت مرگ را برای آن

ساعت همگی  18ماهیان درگیر با تور گوشگیر در هر دو دما پس از 

شش ساعت پس از درگیری بود.  تلف شدند. شروع این تلفات حدوداً

تواند می این امردرصد ماهیان تلف شدند.  50 ساعت تقریباً 12 زپس ا

به سطح باال و فعالیت شدید ماهیان درگیر با ابزار صید و شدت اثر 

(. Skomal ،2006 ؛1986و همکاران،  Wellsاسترس وارده دانست )

ریز )پاسخ تواند باعث تغییرات در عملکرد عصبی غدد درونصیادی می

سخ به تغییرات بعدی در بیوشیمی بافت )پا استرس اولیه( و معموالً

 ؛Suski ،2005 و Cooke) ثانویه استرس در خون و عضالت( منتج شود

Arlinghaus ،2007حالی و رخوت در واکنش رسد این بینظر میه(. ب

به فرایند استرس وارده از درگیری با ابزار صید و فشار ناشی از آن و 

تقالء شدید، باعث افزایش عامل اسیدی و الکتات پالسما از طریق 

، Cech ؛1999و همکاران،  Arendsهوازی )عالیت عضالنی بیافزایش ف

نوبه خود منجر به مرگ و میر ماهیان دنبال داشته که بهه( را ب1996

چنین ماهی سفید در زمان گرفتاری در ادوات صید ختم گردید، هم

دهد. ای از خود بروز میهای کشندهپر استرس )تور گوشگیر( واکنش

حاد ناشی از تور گوشگیر بسیار کشنده  که استرسداد  مطالعه نشان این

 18مدت زمان است و ماهی حتی قادر به تحمل استرس و بقاء را به

 ساعت نیز ندارد.
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