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مقایسه شاخصهای استرس ماهی قزل آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissدر استخر خاکی آب شور و حوضچه فایبرگالس آب شیرین
سید مرتضی حسینی

1

1مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه شاخصهای استرس ماهی قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissدر استخرهای
خاکی آب شور و حوضچههای فایبرگالس آب شیرین طراحی و اجرا گردید .بدین منظور تعداد  11111قطعه ماهی (53
گرمی) در استخر خاکی سه هکتاری و  131قطعه ماهی در سه حوضچه فایبرگالس  0111لیتری ذخیره سازی شدند و پس از
 5ماه پرورش ،نمونه خون از آنها گرفته شد .منشاء ماهیان و خوراک در استخر آب شور و حوضچههای فایبرگالس یکسان بود.
در نمونههای گرفته شده ،غلظت کورتیزول ،گلوکز ،الکتات ،الکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترنسفراز اندازهگیری شد.
همچنین ،شاخصهای کیفی آب شامل دما ،اکسیژن محلول ،pH ،شوری و آمونیاک نیز ثبت گردید .مقایسه فاکتورهای
فیزیکوشیمیایی آب نشان داد که اختالف معنیداری در دما ،اکسیژن محلول و  pHآب بین استخر خاکی و حوضچههای
فایبرگالس وجود نداشت ولی شوری و آمونیاک آب استخر خاکی به طور معنیداری باالتر از حوضچههای آب شیرین بود.
همچنین ،مقدار کورتیزول ،گلوکز و الکتات و فعالیت الکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترنسفراز در سرم ماهیان استخر
خاکی به طور معنیداری باالتر از ماهیان حوضچههای فایبرگالس بود .این نتایج نشان میدهد که ماهیهای پرورش یافته در
استخر خاکی استرس بیشتری را متحمل شدهاند که میتواند به دلیل شوری و آمونیاک آب باشد .به همین دلیل توصیه می-
گردد در پرورش ماهی قزل آال در استخرهای آب شور ،مسائل بهداشتی و مدیریتی با شدت بیشتری رعایت گردد تا از بروز
بیماری جلوگیری شود.
کلمات کلیدی :قزل آال ،استخر خاکی ،استرس ،آب شور ،بیوشیمی
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مقدمه

شرایط استرسزا مقدار گلوکز خون باال میرود که نشان
دهنده انتقال انرژی به بافتهای بدن جهت مقابله با
استرس است ( .)Wendelaar Bonga, 1997در همین
راستا الکتات به عنوان پیشساز گلوکز از بافت ماهیچه به
کبد منتقل میشود و به همین دلیل در شرایط استرس،
الکتات خون افزایش مییابد (.)Hoseini et al., 2011
همچنین ،آنزیمهای الکتات دهیدروژناز و آسپارتات
آمینوترنسفراز در گلوکونئوژنز و تولید گلوکز نقش دارند و
به همین دلیل فعالیت آنها در شرایط استرس باال میرود
( .)Tejpal et al., 2009به دنبال این تغییرات و صرف
انرژی جهت مقابله با استرس ،قدرت سیستم ایمنی به
تدریج افت میکند و احتمال بیماری و تلفات ماهی وجود
دارد ( .)Barton, 2002باال رفتن کورتیزول خون (که در
اثر استرس ایجاد میشود) یکی از عوامل تضعیف قدرت
ایمنی بدن است (.)Tejpal et al., 2009
پرورش ماهی قزل آال در آب شور میتواند باعث بروز
استرس شود ( )Morgan and Iwama, 1991زیرا این
گونه یوری هالین نیست ،اگرچه میتواند شوری را تحمل
کند .هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه شاخصهای
استرس ماهی قزل آال در استخرآب شور گمیشان با
ماهیان پرورشی در آب شیرین در شرایط یکسان تغذیه
ای بود.

سایت پرورش میگوی گمیشان (استان گلستان) اهمیت
زیادی در تولید میگوی کشور ،اشتغالزایی و تولید ثروت
دارد .تولید میگو در این سایت در سال  1531معادل
 1011تن بوده که حاکی از ظرفیت باالی آن است .با
انتقال کانال آبرسان سایت میگوی گمیشان به دریا و
توسعه زیرساختها مجوز پرورش میگو در  0111هکتار
مساحت این سایت در استان گلستان با طرح تیپ 01
هکتاری ( 13/0هکتار فعال پرورش میگو) فراهم گردیده
است و در سالهای آتی  1111هکتار دیگر به این عرصه
افزوده خواهد شد .یکی از موارد مهم در استفاده از
استخرهای میگوی گمیشان ،بال استفاده بودن آنها در نیمه
دوم سال است ،زیرا پرورش میگو در هوای گرم -که
معموال تا مهر ماه ادامه دارد -صورت می پذیرد .در این
شرایط پرورش گونههای مناسب در فصول سرد سال در
این استخرها میتواند باعث افزایش بهرهوری شود .قزل
آالی رنگین کمان میتواند بعنوان گزینه مناسب جهت
پرورش در فصول سرد در استخرهای آب شور گمیشان با
توجه به رشد در دمای پایین ،رشد مناسب در آب لب
شور ( ،)Teskeredžić et al., 1989وجود دانش فنی
تولید آن در کشور مورد بهره برداری و پرورش قرار گیرد.
با این حال ،ضروریست که وضعیت استرس این گونه در
استخرهای خاکی آب شور (به عنوان محیط جدید
پرورش) مشخص شود.
شوری آب باعث افزایش استرس در ماهی میشود
( Hoseini and Hosseini, 2010; Hosseini and
 .)Hoseini, 2012استرس بر رشد ،بقاء ،تولید مثل،
کیفیت گوشت و فاکتورهای خونی اثر میگذارد .باال رفتن
کورتیزول ،گلوکز ،الکتات از جمله تغییراتی است که در
خون ماهیان تحت استرس دیده میشود ( Barton,
 .)2002در واقع باال رفتن این مولفهها در جهت تأمین
انرژی جهت غلبه بر شرایط استرسزای محیطی بوده و لذا
بخش عمده انرژی دریافتی ماهی در این مسیر صرف شده
و مقدار اندکی به رشد و حفظ سالمت عمومی بدن
اختصاص مییابد ( .)Barton, 2002به همین دلیل در
33

مواد و روشها

در این تحقیق در سال  1533از یک استخر سه هکتاری
واقع در سایت گمیشان استفاده شد .تعداد  11111قطعه
ماهی قزل آال رنگین کمان در استخر ذخیره شده و روزانه
 5درصد غذادهی گردیدند .همچنین ،با توجه به اینکه
برای مطالعات خون ماهیان به یک گروه شاهد نیاز است،
ماهیان پرورشی در آب شیرین در  5حضوچه فایبرگالس
( 0111لیتری با ابعاد  0در  0و عمق  1/3متر) واقع در
ایستگاه تحقیقات شیالتی قره سو به عنوان شاهد استفاده
شد .ماهی ها با تراکم  31ماهی در هر مخزن ذخیره شدند
و جریان آب به طور مداوم برقرار بود ( 1/5لیتر در دقیقه
به ازای هر کیلوگرم ماهی) .غذادهی این ماهیان مشابه
ماهیان استخر خاکی انجام شد (غذای  GFT1شرکت
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کینتیکی و با استفاده از کیت پارس آزمون اندازهگیری
شدند (.)Hoseini et al., 2011
داده ها توسط آزمون تی ( )t-testتجزیه و تحلیل شده و
معنیداری اختالف بین میانگینها در سطح  1/13بررسی
شد .تحلیلهای آماری در نرمافزار  SPSS 22انجام
خواهد شد.

فرادانه؛ پروتئین  01-00درصد ،چربی  10-11درصد).
پس از سه ماه پرورش ،وزن ماهیان استخر خاکی و
حوضچه های فایبرگالس حدود  511گرم بود .خونگیری
از ماهیان آب شور و شیرین همزمان در انتهای دوره انجام
شد .برای نمونه برداری از استخر ،تعداد  10عدد ماهی
توسط سالیک صید و توسط یوجینول ( 111میلی گرم بر
لیتر) بیهوش شدند .برای نمونهگیری از حوضچههای
فایبرگالس از ساچوک استفاده شد .پس از بیهوشی ،نمونه
خون از ساقه دمی با استفاده از سرنگ غیر هپارینه 0/3
سی سی گرفته شد .نمونههای خون برای تهیه سرم و
مطالعات سرولوژیک استفاده شدند .سرم پس از سانتریفیوژ
به مدت  11دقیقه (با سرعت  )g1111جدا و در دمای
منهای بیست درجه نگهداری شد ( Hoseini et al.,
.)2011
کورتیزول به روش االیزا و با کیت تجاری ( IBLآلمان)
اندازهگیری شد .گلوکز و الکتات به روش طیف سنجی با
استفاده از کیت پارس آزمون اندازهگیری شدند .فعالیت
الکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترنسفراز به روش

نتایج

خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب استخر خاکی و حوضچه-
های فایبرگالس در جدول  1ارائه شده است .اختالف
معنیداری در دما ،اکسیژن محلول و  pHآب بین استخر
خاکی و حوضچههای فایبرگالس وجود نداشت ولی شوری
و آمونیاک آب استخر خاکی به طور معنیداری باالتر از
حوضچههای آب شیرین بود .نتایج نشان داد که کلیه
شاخصهای کیفی اب در محدوده مجاز برای پرورش قزل
آالی رنگین کمان بود (.)FAO, 2017

جدول  :1خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب استخر خاکی و حوضچههای فایبرگالس در خالل پرورش ماهی

آب شیرین

آب شور

P

حد مجاز

حد بهینه

دما

10 ± 1

15 ± 1

1/113

1-02

10-01

اکسیژن محلول

0/31 ± 1/00

0/00 ± 1/33

1/302

باالتر از 3

نزدیک به اشباع

شوری

0/00 ± 1/10

01/2 ± 1/10

1/1111

زیر 50

صفر

pH

2/30 ± 1/13

0/13 ± 1/33

1/053

1/3-0/3

2

آمونیاک

1/110 ± 1/1110

1/11 ± 1/111

1/150

زیر 1/1

صفر

پس از سه ماه پرورش ،ماهیان پرورش یافته در استخر
خاکی دارای میانگین کورتیزول (شکل  ،)1گلوکز (شکل
 ،)0الکتات (شکل  ،)5الکتات دهیدروژناز (شکل  )0و
آسپارتات آمینوترنسفراز (شکل  )3باالتری نسبت به
ماهیان پرورش یافته در حوضچه فایبرگالس بودند.
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شکل  :1مقدار کورتیزول سرم ماهی قزل آالی رنگین

شکل  :3مقدار الکتات سرم ماهی قزل آالی رنگین کمان

کمان در استخر خاکی و حوضچه فایبرگالس.

در استخر خاکی و حوضچه فایبرگالس.

افزایش معنیدار کورتیزول سرم در استخر خاکی با
عالمت ستاره مشخص شده است.

افزایش معنیدار الکتات سرم در استخر خاکی با عالمت
ستاره مشخص شده است.

*

*
LDH

شکل  :2مقدار گلوکز سرم ماهی قزل آالی رنگین کمان

شکل  :4فعالیت الکتات دهیدروژناز سرم ماهی قزل آالی

در استخر خاکی و حوضچه فایبرگالس.

رنگین کمان در استخر خاکی و حوضچه فایبرگالس.

افزایش معنیدار گلوکز سرم در استخر خاکی با عالمت
ستاره مشخص شده است.

افزایش معنیدار الکتات دهیدروژناز سرم در استخر خاکی
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با عالمت ستاره مشخص شده است.
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*
AST

شکل  :5فعالیت آسپارتات آمینوترنسفراز سرم ماهی
قزل آالی رنگین کمان در استخر خاکی و حوضچه
فایبرگالس.

افزایش معنیدار آسپارتات آمینوترنسفراز سرم در استخر
خاکی با عالمت ستاره مشخص شده است.
بحث

در این تحقیق مشخص شد که ماهیان پرورش یافته در
استخر خاکی کورتیزول و گلوکز باالتری نسبت به ماهیان
پرورش یافته در حوضچه داشتند .این افزایش کورتیزول
نشانگر بروز استرس است ( .)Barton, 2002همچنین ،به
همراه کورتیزول ،گلوکز نیز افزایش یافته است که دلیل آن
تامین انرژی مورد نیاز جهت مقابله با شرایط استرس است
( .)Yousefi et al., 2016افزایش الکتات خون نیز نشان
میدهد که الکتات از عضالت ماهی به کبد منتقل میشود
تا برای ساخت گلوکز در شرایط استرسزا استفاده شود
( .)Mazandarani et al., 2017الکتات دهیدروژناز نیز
در تولید گلوکز نقش دارد ( )Tejpal et al., 2009و
افزایش آن در این تحقیق نشان میدهد که مسیر
گلوکونئوژنز در ماهیان استخر خاکی فعال شده است.
همچنین ،یکی از منابع تولید گلوکز در ماهیان اسیدهای
آمینه هستند ( .)Hoseini et al., 2013آسپارتات
آمینوترنسفراز در تولید گلوکز از اسید آمینه آسپارتات
نقش دارد ( )Tejpal et al., 2009و افزایش آن در این
تحقیق نشان میدهد که این مسیر در ماهیان پرورش
یافته در استخر خاکی فعال شده است تا گلوکز مورد نیاز
جهت مقابله با استرس تامین شود.

گرچه پارامترهای کیفی آب در این تحقیق در حد مجاز
برای قزل آال بودهاند ،استرس ایجاد شده در ماهیان استخر
خاکی در این تحقیق میتواند به دلیل شوری و آمونیاک
آب باشد؛ به طوریکه افزایش شوری ( Morgan and
 )Iwama, 1991و آمونیاک آب ()Vedel et al., 1998
باعث بروز استرس در این گونه می شود .افزایش شوری
باعث برهم خوردن تعادل اسمزی شده و که به ماهی
استرس وارد میکند (.)Hoseini and Hosseini, 2010
همچنین ،افزایش آمونیاک آب موجب اختالل در تبادالت
یونی و تعادل اسید-باز در ماهی و بروز استرس میشود
( .)Evans et al., 2005مطالعات قبلی موید نتایج این
تحقیق هستند ،به طوریکه افزایش شوری آب در ماهی
کپور باعث بروز استرس و افزایش کورتیزول و گلوکز و
برهم خوردن تعادل یونی شده است ( Hoseini and
.)Hosseini, 2010; Hosseini and Hoseini, 2012
در فیل ماهی ،تنش شوری باعث بروز استرس و افزایش
گلوکز و برهم خوردن تعادل یونی شده است
( .)Jalali et al., 2010نفیسی بهابادی ( )1535گزارش
نموده است که افزایش شوری تا  01گرم بر لیتر باعث
افزایش غلظت کورتیزول خون قزل آال میشود .مکوندی و
همکاران ( )1531گزارش کردند که شوری بیش از  5گرم
بر لیتر باعث بروز استرس و افزایش کورتیزول و گلوکز در
ماهی آمور میشود .در ماهی سفیدک سیستان ،افزایش
شوری حتی تا  5گرم بر لیتر باعث بروز استرس و افزایش
کورتیزول و گلوکز میشود (افشاری و همکاران .)1533 ،از
طرفی مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند که افزایش آمونیاک
باعث بروز استرس و افزایش فعالیت آنزیمهای خون در
ماهی میشود .همچنین ،تحقیقات نشان داده است که
مسمومیت ماهی کپور با آمونیاک باعث افزایش گلوکز و
آنزیمهای خون میشود (.)Peyghan et al., 2002
مواجهه ماهی پاکو با آمونیاک محیطی باعث افزایش
شاخصهای استرس در خون شامل گلوکز میشود
( .)Barbieri and Bondioli, 2015در ماهی زبرا نیز
مسمومیت با آمونیاک باعث افزایش کورتیزول شده است
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Abstract
The aim of this study was to compare stress responses of rainbow trout reared in saltwater earthen
ponds and freshwater fiberglass tanks. To this, 10000 fish were distributed in a three-ha earthen pond
and 150 fish in three fiberglass tanks (2000L). Blood samples were taken after 3 months rearing. The
source of fish and feed was similar between the saltwater pond and fiberglass tanks. In the blood
samples, concentrations of cortisol, glucose, lactate, lactate dehydrogenase (LDH) and aspartate
aminotransferase (AST) were determined. There was no significant difference in water temperature,
dissolved oxygen and pH between the pond and tanks; however, water salinity and ammonia was
higher in the pond compared to the tanks. Serum cortisol, glucose, lactate, LDH and AST of the fish in
earthen ponds were significantly higher than those of the fish reared in fiberglass tanks. The results
suggest that the fish in the earthen pond experienced higher stress, which could be due to water
salinity and ammonia. As a result, it suggested that hygienic and managerial approaches are
particularly followed when trout are reared in earthen saltwater ponds to prevent disease outbreak.
Keywords: trout, earthen pond, stress, saltwater, biochemistry
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