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مطالعة تغییر برخی شاخصهای یونی ،بیوشیمیایی و هورمونی
در بچهماهیان سفید ()Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901
رهاسازیشده در مصب رودخانة تجن (ساری)
 محمد محیسنی :دانشجوی دکتری ،گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران







باقر مجازی امیری  :استاد ،گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
علیرضا میرواقفی :دانشیار ،گروه شیالت ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
محمد وحید فارابی :استادیار ،مؤسسة تحقیقات شیالت ایران ،پژوهشکدة اکولوژی آبزیان دریای خزر ،ساری ،ایران
غالمحسین ریاضی :استادیار ،عضو هیئت علمی انیستیتو تحقیقاتی بیوفیزیک و بیوشیمی ،دانشگاه تهران ،ایران

چکیده
رهاسازی بچهماهیان سفید در نزدیکی مصب رودخانه انجام میشود که محل انباشت آلودگیهای شیمیایی ،سموم و فلززا سزینی
است .ای تحقیق با هدف بررسی چنوننی تطبیق اسمزی و یونی در بچهماهیان سفید و در مصب رودخانة تج (ساری) بزا مطالعزة
برخی شاخصهای تیظیم فشار اسمزی انجام گرفت .تعداد  50عدد بچهماهی سفید ( 0/5گرم) در هشت قفس رهاسازی شدند که به
طور عرضی در محل رهاسازی بچهماهیان سفید در رودخانة مذکور قرار گرفته بودند .قفسها به دو گروه تقسیم شزدند یزگ گزروه
روز اول ماهیدار و پس از هفت روز نمونهبرداری شد .گروه دوم در روز چهارم ماهیدار شد و نمونهبرداری از آنها در ساعا ،36
 48و  72پس از رهاسازی انجام شد .نتایج اختالف معیاداری را از نظر فاکتورهای مورد بررسی (به جز یون کلر و هورمون  )T4بزی
گروه کیترل و گروههای آزمایشی نشان داد ( .)P< 0/05میزان یونهای بررسیشده در گروههای آزمایشی بیشتر از گروه کیترل بزود و
در مورد یونهای سدیم و پتاسیم روند افزایشی در میزان یونها از ساعت  72تا روز هفتم دیزده شزد .میززان هورمزون  T3و درصزد
رطوبت بدن در ماهیان ننهداریشده در قفسها کمتر از گروه کیترل بود و در برخی موارد اختالف معیاداری با گروه کیتزرل داشزت
( .)P< 0/05مقدار هورمون  ،T4گلوکز ،پروتئی کل و درصد تلفا در ماهیان ننهداریشده در قفسها به طور غالب بزی از گزروه
کیترل بود .از نظر هورمون کورتیزول میزان و وضعیت نسبتاً مشابهی بی گروه قفسها و گروه کیترل تا ساعت  72دیده شزد ،امزا در
روز هفتم روند کورتیزول در گروه کیترل افزایشی و در گروه قفسها کاهشی ارزیابی شد .برایید نتایج حاکی از اخزتالل در موفقیزت
بچهماهیان سفید در تیظیم اسمزی و تطبیق با آب شور در رودخانة تج است.
واژگان کلیدی آلودگی ،بچهماهی سفید ،تطبیق با آب شور ،تیظیم اسمزی ،رودخانة تج .
 نویسیدة مسئول

bmamiri@ut.ac.ir
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 .)2007از میان ترکیبزا

 .1مقدمه
مززاهی سززفید ( Rutilus frisii kutum Kamenskii

دخیلاند ،فلزا

گونزاگونی کزه در ایز امزر

سینی و آفتکز هزا از مهزمتزری

آالییده هزای رودخانزه هزای شزمال کشزور محسزوب

 )1901گونهای رودکوچ است که طی ماههزای اسزفید
و فروردی وارد رودخانههای میتهی به دریزای خززر

مزیشزوند ( Saeedi et al., 2001; Saeedi et al.,

مززیشززود و روی گیاهززان آبزززی ،بسززترهای شززیی و

2006; Ranjbar and Hadian, 2008; Karbasi et
 .)al., 2010عززالوه بززر آلززودگیهززای مختلزز در

سیگریزهای تخزمریززی مزیکیزد (.)Abdoli, 1999

رودخانه های شمالی کشور ،به دلیل پایی آمدن سزط

نوزادان با طی مراحزل تکزاملی و رشزد و نمزو خزود
رودخانههای محل تولد را به مقصد دریا ترك میکیید
و بدی ترتیب چرخزة زنزدگی آنهزا ادامزه مزییابزد
( .)Varedi & Fazli, 2005طزی دهزههزای گذشزته
ذخایر ای ماهی بر اثر برداشزت بزیرویزه همچیزی ،
ازبی رفت بسترهای طبیعی تخمریزی در رودخانزههزا
و تاالبها بر اثر برداشزت شز و ماسزه و واردشزدن
سموم کشاورزی ،خاننی و صزیعتی و کزاه

سزط

آب دریای خزر روند کاهشی را طی کزرده اسزت .بزا
توجه به اهمیزت ایز مزاهی ،شزیال

ایزران از سزال

 1361با تکثیر مصیوعی و رهاسازی بچهماهی برنامزة
مدونی را در بازسازی ذخایر ایز مزاهی آغزاز کزرده
( )Abdolmaleki, 2006و ساالنه حدود  200میلیزون
قطعززه بچززهمززاهی سززفید در رودخانزههززای گززیالن و
مازندران رهاسازی میکید .مطابق با میابع میتشرشزده،
ساالنه هزییة قابل تزوجهی بزه پزرور

و رهاسزازی

بچهماهیان اننشتقد اختصاص می یابد که ای میززان
فقط در سال  2004برابزر بزا  123ریزال بزه ازای هزر
اننشتقد تولیدشده بوده است (.)Salehi, 2008
تغییر شرایط زیستی رودخانههای حوزة جیوبی
دریای خزر با توجزه بزه ورود آالییزدههزای صزیعتی،
کشاورزی و انسانی موجب شکلگیری محیطی نزاام
برای تولیدمثل طبیعی ماهیان مهاجر به رودخانزههزای
مزبور شده و نسل ماهیان مهم اقتصادی دریزای خززر
را با تهدید جدی مواجه کرده اسزت ( Farabi et al.,

آب رودخانززههززا بززهخصززوص در زمززان رهاسززازی
بچهماهیان ،آب رودخانزه تزا چیزد کیلزومتری مصزب
تحت تأثیر پیشروی امواج دریا قرار می گیرد کزه ایز
امززر باعززال بززاالرفت شززوری آب و ایجززاد محززیط
هایپرتونیگ سلولی برای بچزهماهیزان رهاسزازیشزده
میشود و در نهایت بروز مرگ در آنهزا را بزه دنبزال
دارد (.)Varedi & Fazli, 2005

رودخانة تج از جمله رودخانههای مهم تکثیر
و صید ماهی سفید است ( )Varedi & Fazli, 2005و
مطابق با گزار های میتشرشده ،در سزال  89حزدود
 2500000قطعه بچزه مزاهی سزفید در ایز رودخانزه
رهاسازی شده اسزت ( Hosseinzadeh Sahaf et al.,

 .)2012فرسززای
مجاور

شززدید حززوزة آبریززز رودخانززه،

زمی های کشاورزی در اطراف ای رودخانه

و استفادة مزداوم از آفزتکز هزا و علز کز هزای

مختل  ،وجود صزیایعی همچزون کارخانزة چزوب و
کاغذ مازندران ،همچیی جمعیت میلیزونی گردشزنر،
جملنی از عواملیاند کزه بزه ورود طیز

وسزیعی از

آلی و غیرآلی و فلزا

سینی بزه

آالییدههای مختل

ای رودخانزه طزی سزالهزای اخیزر میجزر شزدهانزد
( .)Saeedi et al., 2006گزار های زیادی مبیزی بزر
آلودگی بزا آفزتکز

هزا ( ;Shayeghi et al., 2001

 ،)Ebadi and Zare, 2005بهخصوص فلزا

سزینی

( Zare and Ebadi, 2005; Kalantari and Ebadi,

 )2006; Eslami et al., 2010در ای رودخانه میتشزر
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شده است .ای رودخانه طی فصل سزرد از وضزعیت

 .)al., 1999همچیی  ،به همراه ای تغییرا  ،به دلیزل

نسبتاً مطلزوبی برخزوردار اسزت ،امزا در فصزل بهزار،

نفوذپززذیری زیززاد بززدن و در کیززار آن آمززادهنبززودن

بهویژه تابستان شرایط کیفی آب تغییر میکید و شد
تبخیر بر مشکال

اندامهای دفعکییدة مایعا

(کلیههزا) در جلزوگیری از

آن مزیافزایزد ( Mehrdadi et al.,

خروج مایعا  ،آب از بدن ماهیان خارج مزیشزود و

 )2005( Varedi & Fazli .)2006نیز وضعیت کیفزی

ای امر سبب کاه

آب بافتهای بدن آنها میشزود

نامیاسبی را برای رودخانة تج در فصل تابستان و در

(.)Handeland et al., 1998

زمان رهاسازی بچهماهیزان سزفید گززار
 Saeediو همکاران ( )2006گزار
فلزا

کزردهانزد.

کورتیزول مهم تری هورمزون در تیظزیم اسزمزی

کردند که غلظت

از آب شزیری بزه

ماهیان آنادروموس در زمان مهاجر

سینی کادمیم ،نیکل و سرب در فصل تابستان

آب شور است .عملکرد ای هورمزون موجزب افززای

از حزد قابزل قبزول

فعالیززت آنزززیم پمز

و پاییز در رودخانزة تجز بزی

قابلیززت تحمززل شززوری ،افزززای

آژانس حفاظزت محزیط زیسزت امریکاسزت .غلظزت

سدیم -پتاسیم ( )Na/hK-ATPaseو تغییزر در شزکل و

سینی نامبرده در رودخانه طی فصول تابستان

ماهیزان

فلزا

و پزاییز از حززد مجززاز اعززالمشززدة سززازمان بهداشززت
جهانی نیز باالتر است (.)WHO, 1993

تعداد سلولهای کلرایزد در گونزههزای مختلز
میشود .کزاه
کززاه

تطبیق با آب شور و حفظ هومئوستازی محزیط

کاه

در سزط پایزة ایز هورمزون موجزب

قابززل مالحظ زهای در ترش ز سززدیم ،همچیززی
فعالیت آنزیم پم

سزدیم -پتاسزیم مزیشزود .از

داخلی بدن مرحلهای بسیار مهم و حساس در حیزا

ای رو ،میزان ورود سدیم به بدن ماهی افزای

ماهیان رودکوچ ،نظیر بچهماهیان سفید ،در زمان ورود

( .)Dean et al., 2003هورمونهای تیروئیدی نیزز نقز

به دریاست .در نتیجة ای امر ،ترکیب یزونی پالسزما،

واضززز و مشخصزززی در تغییزززرا فیزیولزززوژیکی و

هورمون ها و ساختارهای بیوشیمیایی بدن دسزتخو

ریختشیاسی در ماهی طی فرایید تطبیق با آب شور ایفا

تغییزرا

عمزدهای مزیشزود (.)Lerner et al., 2007

میکیید .مهزاجر

مزییابزد

بزه سزمت پزایی دسزت رودخانزه و

یونهای سدیم و کلر الکترولیتهای عمده در مایعا

تززرجی آب شززور از نقزز هززای مهززم میتسززب بززه

بدن ماهیان را تشکیل میدهد .تیظیم ایز دو یزون در

هورمونهای تیروئیدی است ( .)Lerner et al., 2007بزا

فراییززد تیظززیم فشززار اسززمزی اهمیززت ویززژهای دارد

مهاجر ماهی به سمت پایی دست رودخانه و در زمزان

اولیزه پزس از

تطبیق با آب شزور ،میززان هورمزونهزای تیروییزدی در

مواجهة ماهیان استخوانی و غضزروفی -اسزتخوانی بزا

مزییابیزد (.)Waring and Moore, 2004

( .)Kaneko et al., 2008در سزاعا
افزای

شزوری در

طبعاً هر گونه تغییزر در سزط اسزتاندارد هورمزونهزای

ساختار و عملکزرد فیزیولوژیزگ ماهیزان و بزاالبودن

تیروییدی تأثیر میفی در موفقیت ماهی در تطبیزق بزا آب

نفوذپذیری غشاهای زیستی بدن بهویزژه آبشز هزا و

شور خواهد داشت .مطالعا

متعددی دربارة تأثیر میفزی

آمادهنبودن ای اندام در دفع امالح ،یزونهزا از محزیط

فلزا سینی در سیستم تیظیم اسزمزی در بچزهماهیزان

خارج به داخل بدن آنها وارد میشوند .ای امر سبب

رهسپارشونده به سزمت دریزا میتشزر شزده اسزت (Al-

یونها و اسموالریته مزیشزود ( Marshall et

Attar, 2007; Eyckmans et al., 2010; Garcia.)Santos, 2011; Farmen et al., 2012

افزای

شزوری آب ،بزه دلیزل اثزر تزی

خون افززای
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به رغم گزار های متعدد مبیی بر آلودگی بزه

گروه تقسیم شدند یگ گروه بزرای ارزیزابی تزأثیرا

سینی (و سایر آالییده ها) در رودخانة تج ،

مواجهة بچه ماهیان با آب رودخانزه طزی دورة زمزانی

متأسفانه تاکیون بررسی مسزتیدی دربزارة چنزوننی

بلیدمزد

هفزتروزه ( 2)7dacو گزروه دینزر بزرای

وضعیت بچه ماهیان پزس از رهاسزازی در رودخانزه

ارزیززابی تززأثیرا

انجام نشده است .با توجه به موارد فوق و با عیایزت

دورههزززای زمزززانی کوتزززاهمزززد

به اییکه کسب قابلیت تطبیق بزا آب شزور در مزورد

( )48hacو  72ساعت ( )72hacبررسی شد .در واقع،

بچه ماهیان اننشت قد رودکزوچ نظیزر مزاهی سزفید،

از قفس های مربوط به گروه هفتروزه ،فقط یگ بزار

مرحلهای بسیار حساس و شکییده است و گذر از آن

و آن هم در روز هفتم نمونزه بزرداری از بچزهماهیزان

تززأثیر مسززتقیمی در موفقیززت بقززای بچززهماهیززان در

انجام شد؛ در حالی که در مورد قفسهای گزروه دوم،

زیست دریایی آن ها خواهزد داشزت ،هزدف از ایز

نمونهبرداری از بچهماهیان سه بار در ساعتهزای ،36

مطالعززه بررسززی وضززعیت عملکززرد سیسززتم تیظززیم

 48و  72انجام شد .درون هر قفس ،تعزداد  50قطعزه

اسمزی بچه ماهیان رهاسازیشده در رودخانزة تجز

بچهماهی سفید با وزن متوسط  0/5گرم قرار داده شزد

فلزا

مواجه زة بچززهماهیززان سززفید طززی
3

48 ، )36hac( 36

بززا اسززتفاده از شززاخص هززای یززونی ،هورمززونی و

که از مجتمع تکثیر و پزرور

بیوشیمیایی است.

تهیه شده بود .قفسهای مربوط به گزروه کوتزاهمزد

شزهید رجزایی سزاری

در چهارمی روز پزس از مزاهیدارکزردن قفزسهزای

 .2مواد و روشها

گروه بلیدمد

 .1.2استقرار قفس های آزمایشی رر ردرااهیو د

(ساعت  )72نمونهبرداری از گروه کوتاهمد  ،معزادل

ماهیدار شد .به بیان دینزر روز سزوم

با روز هفتم نمونزه بزرداری از گزروه بلیدمزد

هموهوبرراری

بزود.

ای تحقیق در تابستان سال  1390در مصب رودخانزة

شوری آب رودخانه در روز ماهیدارکردن قفسهزای

تجزز (شهرسززتان سززاری) و در محززل رهاسززازی

گروه بلیدمد

 8و در روز ماهیدارکردن قفزسهزای

بچهماهیان سفید در ای رودخانه انجام شد .برای ایز

گروه کوتاهمد

 11/5گرم در لیتر بزود .هزمزمزان بزا

تحقیززق ،هشززت قفززس ( 1)Cپالسززتیکی بززا ابعززاد

شروع آزمای

در رودخانه ،دو گروه کیترل مشزابه بزا

 35×23×25سانتی متر و قطر چشزمة  4میلزی متزر در

آنچه در مورد قفسها در رودخانه ذکر شد (گروههای

محور عرضی رودخانه مستقر شد (شکل  .)1قفسهزا

کوتاه و بلیدمد ) در آزمایشناه پژوهشکدة اکولوژی

با فواصل مساوی (حدود  5متر از یکدینر) در عرض

دریززای خزززر نیززز ننهززداری مززیشززد .شززوری آب

رودخانه به گونهای قرار گرفتیزد کزه چهزار قفزس در

ننهززداری ماهیززان گززروه کیتززرل ،بززا النززوبرداری از

کیارههای دو سمت رودخانزه و چهزار قفزس نیزز در

تغییرا

تیظیم

مرکز رودخانه قرار داده شد .عمزق متوسزط رودخانزه

شززد و مززاهیدارکززردن گززروههززای کیتززرل کوتززاه و

در محل نصزب قفزس  3متزر و قرارگیزری قفزسهزا

هززمزمززان بززا مززاهیدارکززردن قفززسهززای

بلیدمززد

شوری در رودخانه ،طی دورة آزمای

حدود  1متر پایی تر از سط آب بود .قفسهزا بزه دو
1.Cage

 .2هفت روز پس از تنش شوری ()7 days after challenge
 .3ساعت پس از تنش شوری ()Hours after challenge
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شکل  .1تصویر ماهوارهای از محل آزمایش در رودخانة تجن (پیکان موجود در شکل ،محل استقرار قفسهای آزمایشی نگهداری
بچهماهیان سفید را نشان میدهد)

گروههای کوتاه و بلیدمد

در رودخانه انجام شد .بزه

میظور ایجاد شوری مورد نیاز در گروه کیتزرل ،از آب
شور دریای خزر (شوری  12/5گزرم در لیتزر) ،کزه از

جدول  .1خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در محل آزمایش
(رودخانة تجن)
pH

شده بود ،و اختالط با آب کارگاه (آب چزاه) اسزتفاده

دما ()oC
)mg/l( O2
شوری ()ppt

گروههای آزمایشی به طور روزانه ثبت میشد .بررسی

)ms/cm( Ec
کدور ()FTUa

فاصلة حدود یگ کیلومتری دور از خط ساحلی تأمی
شد .تلفا

بچهماهیان در گروه کیترل ،همچیی سزایر

وضعیت بچهماهیان هزر روز در یزگ سزاعت خزاص
(عصرها) به وسیلة قایق انجام و تلفا
ثبززت مززیشززد .خصوصززیا

در هزر قفزس

فیزیززگوشززیمیایی آب

رودخانه در محل ننهداری قفسهزا نیزز در روزهزای
اول ،پززیجم و هفززتم ثبززت ش زد (جززدول  .)1پززس از
نمونهبرداری از بچه ماهیان ،نمونههای برداشتهشده بزه

روز اول

روز پنجم

روز هفتم

7/95

8

8/48

23

28

30

7/3

6/1

5/6

8

11/45

12/5

15/07

16/77

17/11

6

6

6

a: Formazin Turbidity Unit

 .2.2سنجش فلزات سنگین رر آب محل اسیتقرار
قفسها
با توجه بزه اییکزه مطزابق گززار هزای میتشرشزده،
کادمیم ،نیکزل و سزرب عمزدهتزری فلززا

سزینی

مزایع میجمزد و پزس از

آلودهکییدة رودخانه در فصل تابستانانزد ( Saeedi et

انتقال به آزمایشناه ،تا زمان سیج های هورمزونی و

 ،)al., 2006غلظت فلززا

سزینی ذکرشزده در آب

بیوشیمیایی در دمای  -70درجة سانتیگراد ننهزداری

محل استقرار قفسها (هشت میطقه) در روزهای اول،

صور

شد.

ماهی کامزل در از

پیجم و هفتم در سه تکرار سیج

شد (در مجموع از

آب اطززراف هززر قفززس نززه نمونززه آب گرفتززه شززد).
نمونه های آب برداشتهشده از محل قفس ها بالفاصزله
با اسید نیتریگ تثبیت و تا زمان سزیج

در دمزای 4
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درجة سانتیگراد ننهداری شد .برای سزیج

فلززا

سینی ذکرشده از دستناه جذب اتمی 1استفاده شد.

شززد ( .)Handy & Depledge, 1999بززه میظززور
اندازه گیری یون کلر از رو

 .3.2آمارهسازی هموهوها
با توجه به اندازة کوچگ ماهیان مورد آزمای

و نبود

امکان خوننیری از آنها ،از همزوژنکزردن کزل بزدن
ماهیان استفاده شد .از ای رو

فتومتر 3ساخت شرکت جیزوی( 4اننلسزتان) اسزتفاده

به شزکل مزوفقی در

ماهیان با اندازة کوچگ گونزه هزای مختلز

اسزتفاده

کالریمتری و بزه رو

تیتراسیون با نیترا

نقره بهره گرفته شد ( Monette et

 .)al., 2008سیج

درصد آب بدن بچزهماهیزان نیزز

مطززابق رو

 Allenو  )2007( Cechانجززام شزززد.

شایان ذکر است که تمامی سیج های یادشده در سه
تکرار انجام شدند.

شزده اسزت ( Ramsay et al., 2006; Sink et al.,

 .)2007; Peterson and Booth, 2010نمونزههززای

 .5.2تجزیو د تحلیل آماری

ماهی (دو عدد به ازای هر تکرار) در  2سزیسزی آب

با توجه به قائزلشزدن احتمزال نزاهمن بزودن محزل

دیونیزه با هموژنایزر مزدل  )USA( Thomasهمزوژن

استقرار قفس ها ،در تمامی فاکتورهای اندازه گیریشده

شززد .پززس از سززانتریفیوژ بززه وسززیلة سززانتریفیوژ

از طرح بلوكهای کامالً تصادفی استفاده شد .اما پزس

یخچززالدار و در  14000دور در دقیقززه ،مززایع رویززی

از تجزیه ،با توجه به اییکزه اثزر بلزوك معیزادار نشزد

برداشته و تا زمان آزمای ها در دمای  -30ننهزداری

( ،)P< 0/05بززه میظززور کمترشززدن واریززانس خطززای

شد.

آزمایشی (در ای صور

 .4.2سیینجش یییوه  ،هورمییوه  ،بیومیییمیای د
رطوبت بدن

درجة آزادی خطزا افززای

مییابد) ،طرح به شکل مجدد در قالب کامالً تصزادفی
تجزیه و نتایج ارائزه شزد .پزس از بررسزی وضزعیت
نرمالبودن داده ها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف،

هورمزونهزای  T3و  ،T4از کیزت

دادههززا بززا آنززالیز واریززانس یززگطرفززه ( One Way

تشخیصی هورمون های مذکور ،ساخت شرکت پیشتاز

 )ANOVAتجزیه و برای مقایسة میاننی ها از آزمون

 ELISAمستقیم انجزام

چیددامیهای دانک استفاده شد .به میظور نرمالسزازی

به میظزور سزیج

طب (تهران ،ایران) و به رو
شد .سیج

هورمون کورتیزول نیز از رو

ELISA

مسززتقیم و بززا اسززتفاده از کیززت ( Monobindلیززگ

فارست ،2امریکا) انجزام گرفزت .بزرای انزدازهگیزری
میزان پزروتئی کزل ،گلزوکز و یزون کلسزیم از کیزت
تشخیص کمّی به رو

آنزیمزی -فتزومتری سزاخت

شرکت پارس آزمون (کرج ،ایران) استفاده شد .بزرای
سیج

یونهای سزدیم و پتاسزیم نمونزههزا از رو

دادههای درصدی نیز از  Arcsinاستفاده شد.

 .3نتایج
نتایج سیج

فلززا

سزینی در جزدول  2گززار

شده است .بیشتری میزان فلزا

سزینی مربزوط بزه

فلز سرب و پس از آن نیکل و کادمیم بزود .جزدول 3
مقایسزززة میزززاننی نتزززایج بررسزززی میززززان یزززون

اسپکتروسکوپی نشری شعله ای به وسیلة دستناه فلیم

(الکترولیززت)هززای عصززارة بززدن بچززهماهیززان سززفید

1. Atomic Absorption
2. Lake Forest

1. Flame Photometer
2. Geneway
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آزمایشی را نشان میدهد .در خصزوص یزون سزدیم،

از ای نظر مشزاهده نشزد ( .)P <0/05کمتزری میززان

کمتری میزان در ماهیزان گزروه کیتزرل هفزتروزه و

یون پتاسزیم در گزروه کیتزرل هفزتروزه و بیشزتری

بیشتری میزان در ماهیان قفسهزای گزروه  48سزاعته

مقدار در ماهیان قفسهای گروه  48ساعته دیزده شزد

مشاهده و اختالف معیاداری بی گزروههزای یادشزده

( .)P< 0/05دربارة یون کلسیم نیز کمتری و بیشزتری

دیده شد ( .)P< 0/05از نظر یون کلر کمتری مقدار بزه

مقدار به ترتیب در ماهیان گروههای کیترل هفزتروزه

گروه  36سزاعتة کیتزرل و بیشزتری مقزدار بزه گزروه

و ماهیان قفزسهزای گزروه  48سزاعته دیزده شزده و

هفتروزة قفسها تعلق داشت ،اما اختالف معیزاداری

اختالف موجود معیادار بود (.)P< 0/05

جدول  .2نتایج سنجش فلزات سنگین (میکروگرم در مترمکعب) در آب محل استقرار قفسهای آزمایشی

فلز سنگین

کادمیم

نیکل

3

سرب
3

3

ایستگاه

( )µg/m

( )µg/m

( )µg/m

1
2
3

16/67±3/33

66±12/31

242±19/28

20±5/77

79/33±10/37

223±7/02

46/67±7/28

38/67±8/85

216/33±19/1

4

66/67±10/8

77/33±6/86

271/67±19/97

5
6
7
8

23/33±3/33

83/67±14/43

391±4/73

26/67±3/33

19±4/19

383/33±12/39

36/67±4/53

39±10/97

301/67±6/60

13/33±3/33

63±8/89

350/33±6/83

میاننی کل

31/25±4/88

58/25±8/87

297/42±14/31

جدول  .3مقایسة میانگین مقادیر یونها در عصارة بدن بچهماهی سفید در گروههای مختلف آزمایشی

یون
گروههای آزمایشی

سدیم

کلر

پتاسیم

کلسیم

()mM/l

()mM/l

()mM/l

()mM/dl

()Mean±SE

()Mean±SE( )Mean±SE

Control 36hac

ab17/95±0/98

a17/24±0/96

ab2/79±0/03

ab4/28±0/3

Control 48hac

ab19/88±0/62

a21/99±3/16

ab2/56±0/23

cd6/24±0/3

Control 72hac

ab18/44±0/72

a21/68±0/56

ab2/52±0/17

ab4/3±1/54

Control 7dac

a16/56±0/44

a20/03±0/45

a2/14±0/12

a4/03±0/22

C 36hac

ab19/76±1/02

a20/71±2/99

bc2/74±0/09

abc5/52±0/44

C 48hac

b21/06±0/14

a24/3±2/24

c3/52±0/02

d7/34±0/75

C 72hac

ab19/19±0/37

a23/92±1/01

bc3/12±0/11

bcd5/9±0/77

C 7dac

ab43/19±0/5

a2/25±1/17

bc3/2±12/0

abc5/52±0/24

*حروف متفاو

()Mean±SE

در هر ستون نشاندهیدة اختالف معیادار است (.)P<0.05
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یونی در گروه کیترل و قفسهای

کاهشی ادامه مزییابزد ،امزا در مزورد قفزسهزا رونزد

روند تغییرا

آزمایشی در شکل  2نشان داده شده است .همان گونه

صعودی در میزان یونهای ذکرشده دیده میشزود .در

که دیده می شود ،در مورد سدیم ،کلر و پتاسیم تزا 48

مورد یون پتاسیم ،در ساعت  48پس از شزروع تزی ،

ساعت پس از شروع تی  ،میززان یزون هزای مزذکور

اختالف معیاداری بی گروه کیتزرل و قفزسهزا دیزده

افزای

میشود ( .)P< 0/05در خصزوص یزون کلسزیم رونزد

سپس ،تزا سزاعت  72میززان یزونهزا کزاه

مییابد .پس از ای زمان در مورد گروه کیتزرل رونزد
فس

مشابهی در گروه کیترل و قفس دیده شد.
فس

ن

ن

4

25

3

20

2

15

10

1

روز

 2ساعت
فس

ساعت

روز

3ساعت

 2ساعت
فس

ن

ساعت

3ساعت

ن

9

30

7

25

5

20

3

15
10

1

روز

 2ساعت

ساعت

3ساعت

روز

 2ساعت

ساعت

3ساعت

شکل  .2مقایسة روند تغییرات یونی در بدن بچهماهیان در قفسها و گروه کنترل در زمانهای مختلف
ستاره نشاندهندة اختالف معنادار بین ماهیان قفسها و گروه کنترل در یک زمان مشابه است (.)P<0/05

نتایج آزمزای هزای بیوشزیمیایی ،هورمزونی و

هورمون کزورتیزول سزیر نزولزی داشزت (شزکل .)3

درصد رطوبت بدن بچهماهیان در جدول  4ارائه شزده

دربارة هورمون  ،T3بیشتری میززان در ماهیزان گزروه

است .بیشتری میزان هورمون کورتیزول در گروههای

کیترل هفتروزه و کمتری میزان در ماهیان گزروه 48

 48ساعتة کیترل و قفس و کمتری میززان در ماهیزان

ساعتة قفس ها دیده شزد ( .)P<0/05در هزر دو گزروه

قفسهای گروه هفتروزه دیده شد و اختالف معیادار

آزمایشی کیترل و قفسها ،روند صعودی از نظر میزان

هورمزون کزورتیزول،

هورمززون  T3دیززده شززد .اخززتالف معیززاداری از نظززر

روند مشابهی در ماهیان گروههای کیترل و قفس دیده

هورمون  T4بزی ماهیزان گزروه کیتزرل و قفزسهزای

شد ،اما در روز هفتم در گروه کیترل رونزد صزعودی

آزمایشی دیده نشد ،اما بیشتری میزان ای هورمون در

دیده شد .ای در حالی است کزه در گزروه قفزسهزا،

گروه  72ساعتة قفسها دیده شزد ( .)P <0/05النزوی

بود ( .)P< 0/05از نظر تغییزرا
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تغییرا

روند تغییرا

ای هورمون بزی دو گزروه آزمایشزی دارای

گلوکز در هزر دو گزروه النزوی

اختالف قابل مالحظهای بود .در گزروه کیتزرل ،رونزد

مشابهی را نشان داد ،اما سط گلزوکز بزدن در گزروه

تغییر هورمون  T4به شزکل مالیمزی شزیب صزعودی

قفسها به شکل قابل مالحظهای بی

از گروه کیتزرل

داشت در حالی که در گروه قفسها ،از ساعت  72تزا

بود و اختالف معیاداری در زمانهای  48و  72ساعت

روز هفتم ،شیب نزولی آشکاری مشاهده شد.

بی دو گروه کیترل و قفس دیده شد.

گروه  36ساعتة کیترل کمتزری میززان و گزروه

به لحاظ رطوبت بزدن نیزز اخزتالف معیزاداری

 48ساعتة قفس ها بیشتری میزان پروتئی کل را نشان

دیده شد و کمتری درصزد رطوبزت بزدن در ماهیزان

داد ( .)P< 0/05در هر دو گروه ،میزان پروتئی کزل تزا

گروه قفس هفتروزه و بیشتری سط رطوبزت بزدن

و پس از آن در گروه قفسها ،پس

در گروه کیترل  72ساعته دیده شزد ( .)P< 0/05رونزد

و در گزروه

کاهشی مشابهی از نظر درصد رطوبت بدن در هزر دو

کیترل روند نزولی را نشان داد .اخزتالف معیزاداری از

گروه مشاهده شد ،اما به طور کلی سط رطوبت بدن

نظر پروتئی کل در ساعت  36بی گروههای کیترل و

در ماهیان گروه کیترل باالتر از گروه قفزس بزود و در

قفس دیده شد ( .)P< 0/05از نظر میززان گلزوکز بزدن

ساعت  ،72اختالف معیا داری با گروه قفس نشان داد.

مشاهده شد.

را در گززروههززای کیتززرل و

ساعت  48افزای

از ساعت  72دوبزاره بزه سزمت افززای

اختالف معیا داری بی گروههای مختل

شززکل  4درصززد تلفززا

در قفسها بی

بیشتری و کمتری میزان به ترتیب در گزروههزای 48

قفسها نشان می دهد .میزان تلفا

ساعتة قفسها و گزروه هفزتروزة کیتزرل دیزده شزد

گروه کیترل بزود و بیشزتری میززان تلفزا

(.)P< 0/05

قفسهای هفتروزه دیده شد (.)P< 0/05

از

در گزروه

جدول  .4مقایسة میانگین مقادیر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی و درصد رطوبت بدن بچهماهیان سفید در گروههای مختلف
آزمایشی

کورتیزول
()ng/ml
()Mean±SE

T3

T4

()ng/ml

()ng/ml

()Mean±SE

()Mean±SE

a

ab

b

ab

1/2±0/08

1/57±0/07

a

ab

1/28±0/25

a

1/6±0/2

a

1/56±0/06

b

1/83±0/06

a

ab

1/36±0/09

2/19±0/58

b

0/75±0/01

a

2/34±0/33

Control 36hac

20/41±0/26

Control 48hac

28/93±2/94

Control 72hac

19/74±1/43

Control 7dac

22/33±0/65

C 36hac

19/73±2/76

C 48hac

27/88±2/94

C 72hac

20/6±1/04

C 7dac

18/56±0/7

1/3±0/04

a

ab

a

ab

0/97±0/06
1/21±0/08

1/54±0/1

a

2/48±0/12
1/74±0/25

پروتئین کل

گلوکز

رطوبت بدن

()g/dl

()mg/dl

()%

()Mean±SE

()Mean±SE

()Mean±SE

ab

ab

bc

ab

24/86±3/1

ab

76/51±6/82

abc

18/96±3/04

a

77/39±1/58

c

a

ab

16/89±1/58

a

2/9±0/12

a

4/83±0/07
4/26±0/52

21/22±3/3

75/98±1/01

a

ab

a

bc

4/46±0/11

abc

ab

a
a

5/72±1/06

c

c

ab

abc

bc

a

a

abc

abc

3/04±0/11

4/36±0/33
4/68±0/28

28/02±0/77

36/24±3/18
31/28±5/5

26/44±1/88

70/98±0/97
69/38±1/34
70/82±4/94

68/45±3/75
68/22±0/92

a
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T3

فس

ن

 2ساعت

ساعت

فس

ن

فس

ن

2

30

1.5

25

1

20

0.5

15

0

روز

10

روز

3ساعت
T4

 2ساعت

ساعت

فس

ن

3ساعت

7

3

6

2.5

5

2

4
1.5

3

1

2
1

روز

 2ساعت
فس

ساعت

3ساعت

0.5

روز

ن

 2ساعت

ساعت

فس

ن

3ساعت

80

45

75

35

70

25

65

15
5

60

روز

 2ساعت

ساعت

3ساعت

روز

 2ساعت

ساعت

3ساعت

شکل  .3مقایسة روند تغییرات هورمونی ،بیوشیمیایی و درصد رطوبت بدن در بچهماهیان در قفسها و گروه کنترل در زمانهای مختلف
ستاره نشاندهندة اختالف معنادار بین ماهیان قفسها و گروه کنترل در یک زمان مشابه است (.)P<0/05

شکل  .4درصد تلفات در گروههای مختلف آزمایشی ()P<0/05
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زمانها ،گروه کیترل از سط یونی پایی تری نسبت به

 .4بحث و نتیجهگیری
 (2006) Saeedi et al.میزان کادمیم ،نیکل و سرب را
در فصل تابستان در رودخانة تجز بزه ترتیزب ،80/3
 28/5و  58/5میکروگرم در مترمکعب در آب گزار
کردند .همان گونه که در جدول  2مالحظه مزیشزود،
میزان کادمیم ،نیکل و سرب به ترتیب 58/25 ،31/25
و  297/42میکروگرم در مترمکعزب آب انزدازهگیزری
شد .صرفنظر از غلظت کادمیم که در مقایسه با نتایج
تحقیززق مززذکور کمتززر اسززت ،در مززورد نیکززل میزززان
اندازه گیریشزده در ایز آزمزای
غلظت سرب حدود شز
گزار

تقریبزاً دو برابزر و

برابزر مقزادیر ذکرشزده در

 (2006) Saeedi et al.است .نتایج مطالعزهای

دینر نیز دال بر غلظزت بزاالی کزادمیم و سزرب (بزه
ترتیززب  1/1و  37میلززیگززرم در لیتززر) در رسززوبا
رودخانة تجز اسزت (.)Kalantari & Ebadi, 2006
بیابرای  ،نتایج سیج

فلززا

سزینی در آب محزل

استقرار قفس های آزمایشی نشاندهیدة آلودگی فلزا
سززینی در محززل رهاسززازی بچززهماهیززان سززفید در
رودخانة تج است.
نتایج نشان داد که بزه لحزاظ سزط یزونهزای
بررسززیشززده ،اخززتالف مشززخص و معیززاداری بززی
بچه ماهیان سفید در گروه کیترل و قفسهای آزمایشی
دیده میشود (جدول  .)3استثیا در ای زمییه یون کلزر
بزود کزه اخزتالف آمزاری معیزاداری بزی زمزانهزای
مختل

گروه کیترل و قفسهای آزمایشی در آن دیده

نشد .همانگونه که نتزایج نشزان مزی دهزد ،در مزورد
یونهای سدیم ،پتاسیم و کلسیم ،کمتری میززان یزون
در گروه کیترل هفتروزه و بیشتری مقدار یزونهزای
مززذکور در ماهیززان گززروه  48سززاعتة قفززسهززا دیززده
میشود .همچیی  ،مقایسة میزان یونهای مطالعزهشزده
در زمزانهزای مشزابه نشززان مزیدهزد کزه در تمززامی

گروه قفسها برخوردار است ،اگرچه در غالب مزوارد
اختالف معیاداری بی زمانهزای مشزابه در دو گزروه
کیترل و قفسها دیده نشد (شکل  .)2رونزد تغییزرا
یونی در دو گروه کیترل و قفس نیز حائز نکا
توجهی است .همانطور که در بخ

قابزل

مقدمه ذکر شزد،

در زمان مواجهه با آب شور ،بزه دلیزل نبزود آمزادگی
فیزیولوژیکی مزاهی و نفوذپزذیری بزاالی آبشز هزا،
ورود امالح و یونهزا بزه درون بزدن مزاهی افززای
مییابد که ای مسئله تا ساعت  48در مورد ماهیان هر
دو گروه کیترل و قفسها کامالً مشهود است .اما پزس
از ای زمان ،روند نسبتاً متفاوتی بزی گزروه کیتزرل و
قفسها دیده می شود .در گروه کیترل پزس از سزاعت
 ،48روند نزولی در سط یونهای بدن دیده میشزود
که نشان از پاسخ مثبت ماهی به فرایید تطبیزق بزا آب
شور دارد ،اما در گروه قفسها ،در خصوص یونهای
سدیم ،پتاسیم و کلر ،بهرغم کاه

نسزبی تزا سزاعت

 ،72روند صعودی در سزط یزونهزای بزدن تزا روز
هفتم (به جز یزون کلسزیم) دیزده مزیشزود .بررسزی
تغییرا

یونی بدن ،ابزار میاسبی برای درك اختالال

احتمزززالی در بزززدن مزززاهی در نتیجزززة تغییزززرا
فیزیگ وشزیمیایی آب ،بیمزاری و آلزودگی محسزوب
مززیشززود (مخلززوق و همکززاران .)1391 ،مطالعززا
مختلفی تغییر در سطوح یونی پالسمای خون ماهیزان
آنززادروموس را در نتیج زة تززأثیر آالییززدههززا گزززار
کردهاند (2010) Monette et al. .گزار

کردنزد کزه

طی دورة ش روزة مواجهه با آلومیییم در غلظت زیر
کشیده ،میزان یونهزای کلزر و سزدیم در گزروههزای
آزمایشی اسزمولت مزاهی آزاد اطلزس در مقایسزه بزا
گروه کیترل ،به شکل معیاداری افزای
 (2007) et al.نیز افزای

یافتLerner .

در محتوای یونهای سزدیم
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و کلر در پالسمای خون ماهی آزاد اطلزس ،همچیزی
کاه

میزان بازماندگی را در زمزان تبزدیل از مرحلزة

پززار بززه اسززمولت ،تحززت تززأثیر  4-Nonylphenolو
 17βestradiolگزار

کردهاند.

روند افزایشی ای هورمون به ترتیزب در بزدن ماهیزان
گروههای قفس و کیترل است .مطالعا

نشان میدهزد

که در زمان وقوع اسزترس و هزمزمزان بزا افززای

در

میزان هورمون کورتیزول ،سط هورمون تیروکسی نیز

هورمون کورتیزول مهم تری هورمون در تطبیق

افزای

مییابد ( .)Waring et al., 1996بهرغزم نقز

ماهیان آنادروموس با آب شور است .بر اساس نتزایج

عمدة هورمون تیروکسزی در فراییزدهای متزابولیکی و

ای مطالعزه ،کمتزری سزط هورمزون کزورتیزول در

تیظززیم اسززمزی ،تحقیقززا نشززان مززیدهززد کززه ای ز

گززروه هفززتروزة قفززسهززا و بیشززتری میزززان در

هورمززونهززا در کیززار هورمززونهززای استرسززی نظیززر

گروه هزای  48سزاعتة کیتزرل و قفزسهزا دیزده شزد

پاسخ استرسزی را

( .)P<0/05با اییکه روند تغییرا

کورتیزول و آدرنالی  ،میزان و شد

هورمون کزورتیزول

تیظیم میکیید .ای کار یا به طور مستقیم با ای دسته از

همپوشانی بسیاری را بی دو گروه کیترل و قفزسهزا

هورمونها انجام میشود یا از طریزق تزداخل عمزل بزا

محسوسزی در

هورمونهای استرسی انجزام مزیشزود (.)Peter, 2011

دیده میشود (شکل  .)3در گروه کیترل

بیابرای  ،باالبودن سزط هورمزون تیروکسزی احتمزاالً

در روز هفززتم رونززد افزایشززی در میزززان هورمززون

مربوط به آلودگی (فلزا

سینی و سایر آالییزدههزای

کورتیزول دیده میشود ،اما ای روند در گروه قفسها

دینر) در آب رودخانة تج است که استرس مضاعفی

سیر نزولی را نشان مزی دهزد کزه ایز امزر بزا رونزد

را به بچهماهیان وارد کرده اسزت .البتزه بایسزتی توجزه

افزایشی سط یونهزا در گزروه قفزسهزا (شزکل )2

داشت که تی

شوری نیز فراییدی استرسی اسزت کزه

مطابقت و همخوانی دارد.

موجززب افزززای

نشان میدهد ،اما در روز هفتم تفزاو
روند تغییرا

در خصززوص هورمززون  ،T3بیشززتری سززط در
گروه هفتروزة کیترل و کمتزری مقزدار در گزروه 48
ساعتة قفسها دیده میشود .با اییکه روند تغییرا ایز

در سززط هورمززون کززورتیزول و

تیروکسی میشود و ای امر در نتایج ای مطالعه کزامالً
مشهود است (جدول .)4
کاه

در سط هورمونهای کزورتیزول T3 ،و

هورمون در هر دو گروه سیر یکسانی را نشان میدهزد،

 T4همچیززی  ،افزززای

اما سط ای هورمون به طزور کلزی در همزة زمزانهزا

بچه ماهیان سفید در ای تحقیق در نتیجزة مواجهزه بزا

کمتر از گروه کیتزرل اسزت .از آنجزا کزه هورمزون T3

آلودگی با نتایج مطالعا

انجامشده مطابقزت دارد .در

هورمونی بسیار مهم در تطبیق با آب شزور بزه حسزاب

تحقیقی تحت تزأثیر غلظزت  100میکروگزرم در لیتزر

می آید ،کمتربودن سط ای هورمون در گروه قفسهزا

آترازی پس از تی

شوری ،غلظزت یزونهزای کلزر،

نسبت به گروه کیترل ،با باالبودن سط یونها در گروه

سدیم ،مییزیم و کلسیم به شکل معیزاداری افززای

قفسها نسبت به گروه کیترل در ارتباط است .هورمون
 T4تغییرا

متفاوتی را از نظر غلظت در دو گروه نشان

در سززط یززونهززای بززدن

غلظت هورمونهای  T3و  T4کاه

و

یافزت (Nieves-

 .)Puigdoller, 2007در مطالعهای دینزر ،افززای

در

میدهد .سط ای هورمون در گروه قفسهزا بیشزتر از

غلظت یون های تگظرفیتی (سزدیم و کلزر) ،کزاه

گروه کیترل بود ،اما نکتة قابل توجزه رونزد کاهشزی و

سط هورمزون کزورتیزول و هورمزون  ،T3همچیزی
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بروز مرگ در اسمولتهای مزاهی آزاد اطلزس تحزت
شده اسزت ( Waring

شززاخص بززروز اسززترس در ماهیززان در مواجهززه بززا

تأثیر آفتک

(2005) McCormick et al. .)and Moore, 2004

آالییدههای رودخانه تلقی مزیشزودCamargo et al. .

در میزان هورمونهای کورتیزول T3 ،و ،T4

در میزان قید و پروتئی کل پالسمای

نیز کاه

آترازی گزار

افزای

گلوکز خون در گروه قفزسهزا نیزز بزهمیزلزة

همچیی افزای

) (2009افزای

در یون های سدیم ،پتاسیم و کلسزیم

خززون مززاهی  Prochilus lineatusرا تحززت تززأثیر

را در ماهی آزاد اطلس طی دورة هفزتروزة مواجهزه

کردندNilsen .

با  4-Nonylphenolو  17βestradiolگزار

کردهاند.

میزان پروتئی کل در گروه قفسهزا در تمزامی
زمانها بزی

از گزروه کیتزرل اسزت و در روز هفزتم

غلظتهای گوناگون آلومیییم گزار

میززان گلزوکز خزون را در

 (2010) et al.نیز افزای

ماهی آزاد اطلس تحت تزأثیر غلظزتهزای گونزاگون
آلومیییم و  pHاسیدی گزار

کردهاند.

روند افزایشی را از خود نشزان مزی دهزد (شزکل .)3

درصد رطوبت بدن در بچهماهیان گروه قفسها

یکی از واکی هزای استرسزی در بزدن مزاهی شزامل

کمتر از گروه کیترل اسزت و در سزاعت  72اخزتالف

انتقال ذخایر پروتئییی از طریق خون است تا از طریق

معیاداری بی دو گروه دیزده مزیشزود .کزاه

قابزل

سوختوساز پروتئی تا انرژی الزم برای ارائزة پاسزخ

توجه در درصد رطوبزت بزدن بچزهماهیزان در گزروه

در میززان

سززطوح یززونی در ای ز گززروه

میاسب بزه اسزترس فزراهم شزود .افززای

قفززسهززا بززا افزززای

پروتئی کل خون به دو دلیل کلی روی می دهد نقزل

همخزوانی دارد .افزززای

و انتقال پروتئی در تأمی انرژی الزم برای مقابلزه بزا

نفوذپذیری باالی غشای آبشز هزا موجزب افززای

استرس یا آزادسازی پزروتئی بزه دلیزل بزروز آسزیب

اسززموالریتة پالسززمای خززون مززیشززود و بززه دلیززل

سزلولی ( Exley et al., 1991; Camargo et al.,

دفعزی از بزدن،

 .)2009بیابرای  ،افززای

در میززان پزروتئی کزل در

قفس ها در مقایسه با گروه کیتزرل شاخصزی از بزروز

در سزطوح یززونی در نتیجزة

آماده نبزودن کلیزه در تیظزیم مایعزا

رطوبت بدن ماهی در نتیجة ازدسزتدادن آب کزاه
مییابد ( .)Handeland et al., 1998درصد تلفا

نیز

آسیب و استرس در نتیجة مواجهة ماهی با آالییزدههزا

در گروه قفسها بی

در زمان تطبیق با آب شور است .میزان گلزوکز خزون

هفتروزة قفسها اختالف معیاداری بزا گزروه کیتزرل

از گروه کیتزرل اسزت و در

مشاهده شد (شکل  .)4با توجزه بزه تغییزرا

یزونی،

بیوشیمیایی و هورمونی ،همچیی درصد تلفزا

بزدن

نیز در گروه قفسها بی

ساعتهای  48و  72اخزتالف معیزاداری را بزا گزروه
کیترل نشان می دهد ( .)P<0/05افزای

میزان گلزوکز

از گروه کیترل بزود و در گزروه

در ای مطالعزه ،بیشزتربودن درصزد تلفزا

در گزروه

خون واکیشی معمول در تمامی جانوران تحت شرایط

قفسها بزا گزروه کیتزرل همخزوانی و مطابقزت دارد.

استرسی است و از طریق هورمونهای کاتکوالمییی و

محققان متعددی بروز مرگ را تحت تأثیر مواجهزه بزا

کورتیزول تیظیم میشود ( Brown, 1993; Lohner et

آالییده ها در ماهیان آنادروموس در زمان تطبیق با آب

در میزان گلوکز خزون در نتیجزة

کردهاند ( ;Waring and Moore, 2004

 .)al., 2001افزای

فرایید تجزیة گلیکوژن کبدی و به میظور تأمی انرژی
الزم برای مقابلزه بزا تزأثیرا

اسزترس رخ مزیدهزد.

شور گزار

;Lerner et al., 2007; Nieves-Puigdoller, 2007
.)Monette et al., 2008

نتایج ای تحقیق نشان داد کزه غلظزت فلززا
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سینی کادمیم ،نیکزل و سزرب در ایز رودخانزه در

گروه کیتزرل بزود و اخزتالف معیزاداری را نشزان داد

محل رهاسازی بچهماهیان در سط باالیی قرار دارد و

( .)P<0/05بززا توجززه بززه براییززد کلززی فاکتورهززای

به لحاظ غلظت ،سزرب در جاینزاه اول و پزس از آن

بیوشیمیایی ،یونی ،هورمونی ،درصد رطوبزت بزدن و

نیکل و کادمیم قرار گرفتهاند .از نظر فاکتورهای یونی،

درصد تلفا

بچهماهیان ،میتزوان گفزت کزه شزرایط

بیوشیمیایی و هورمونی در پیکزرة بچزهماهیزان سزفید

رودخانة تج به گونهای بوده اسزت کزه بچزهماهیزان

اختالف قابل مالحظه و گاهی اوقزا

معیزاداری بزی

زمزان هفزت روز ،مرحلزة

نتوانستهاند حتی طی مد

گروههای کیترل و قفسهای آزمایشزی مشزاهده شزد.

تطبیق با آب شور را با موفقیزت سزپری کییزد .بزرای

سط یونهای بررسیشده در تمامی زمانها در گزروه

مشزابه بزا بچزهماهیزان اوزان

قفسها بی

از گروه کیترل بود و در مورد یزونهزای

پتاسیم ،کلر و سدیم روند افزایشی در روز هفتم دیده
شد .سط هورمون  T3و درصد رطوبت بدن در گروه
قفززسهززا کمتززر از گززروه کیتززرل و میزززان هورمززون
تیروکسی  ،پروتئی کل و گلزوکز در گزروه قفزسهزا
بی

از گروه کیترل بود .میزان هورمون کزورتیزول در

هر دو گروه رونزد مشزابهی را نشزان داد ،امزا در روز
هفززتم در گ زروه کیتززرل رونززد افزایشززی و در گززروه
قفسها سیر نزولی در میزان ای هورمزون دیزده شزد.
درصد تلفا

در گروه هفزتروزة قفزس هزا بزی

از

اطمییان بیشتر ،آزمزای

باالتر ،همچیی بررسی و تعیزی نزوع و مقزدار سزایر
آالییدههای رودخانة تج توصیه میشود.

تقدیر و تشکر
در پایان ،ننارندگان از زحما

کارکیزان پژوهشزکدة

اکولززوژی دریززای خزززر و همکززاری صززمیمانة ینززان
حفاظت آبزیان شهرستان ساری ،همچیی کارشیاسزان
آزمایشناه مؤسسزة تحقیقزا

بیوشزیمی و بیوفیزیزگ

دانشناه تهران تشکر و قدردانی میکیید.
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