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تاثیر مواجهه  14روزه با نفت خام و دوره بازیابی فیزیولوژیک بر
تغییرات بیوشیمیایی خون در بچه ماهیان باس آسیایی()Lates calcarifer
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دارا باقری* ،1شهربانو موسوی مطهر ،2محمد محیسنی ،3محمود نفیسی بهابادی ،4امین اوجی فرد

 .1استاديار گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران.
 .3استاديار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ايران.
 .4دانشیار گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ايران.
تاریخ دریافت1396/8/15 :

تاریخ تصویب1397/3/21 :

چکیده
آالیندههای نفتی از مهمترین چالشها در توسعه آبزیپروری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان بهشمار می روند .مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثرات نفت خام بر برخی پارامترهای خون بچهماهیان سی باس آسیایی ( )Lates calcariferانجام پذیرفت .در مرحله اول ماهیان به
مدت  14روز در معرض پنج تیمار آزمایشی شامل ،تیمار شاهد ،پخشکننده شیمیایی ،بخش قابل حل نفت در آب ،نفت خام پخششده
به روش مکانیکی و نفت خام پخششده به روش شیمیایی با سه تکرار قرار گرفتند .در مرحله دوم آزمایش بهمنظور بررسی توانایی بازیابی
فیزیولوژیک ،ماهیان بهمدت  14روز به محیط فاقد آلودگی منتقل شدند .جهت بررسی تغییرات بیوشیمیایی خون ،میزان فعالیت آنزیمهای
آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTگلوکز ،تریگلیسرید و پروتئین کل پالسما اندازهگیری شد .نتایج تفاوت
معنیدار در سطح فعالیت آنزیم  ALTو پروتئین کل پالسمای خون ماهیان در تمام دورههای نمونه برداری نشان نداد .میزان  ASTدر تمامی
تیمارهای آلوده به نفت خام در روزهای  7و  14افزایش یافت .این افزایش در تیمار پخشکننده مکانیکی در دوره ریکاوری نیز ادامه داشت.
سطوح گلوکز خون پس از گذشت یک هفته از در معرض قرارگیری در تیمارهای آلوده نسبت به گروه کنترل کاهش یافت .پس از  14روز،
غلظت گلوکز در تیمارهای پخشکننده مکانیکی و پخشکننده شیمیایی نفت کاهش قابل توجهی را نسبت به شاهد نشان دادند .میزان تری
گلیسرید در تمامی تیمارهای آلوده به نفت خام در همه دورهها نسبت به تیمار شاهد کاهش قابل توجهی داشت .نتایج این مطالعه نشان
داد که نفت خام پخش شده در آب سبب ایجاد تغییرات در برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهیان سیباس آسیایی است و این
اثرات تا  14روز بعد از پایان در معرض قرارگرفتن ماهی با نفت خام نیز مشاهده میگردد.
واژگان کلیدی :خلیج فارس ،نفت خام ،سیباس ،فاکتورهای بیوشیمیایی خون.

* نویسنده مسئول:

ایمیلdara.bagheri@pgu.ac.ir :
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 .1مقدمه
آبزیپروری در بسیاری از مناطق جهان به
سرعت در حال رشد است ،محصوالت آبزیپروری ،مواد
غذایی مهم با اهمیت اقتصادی باال را عرضه میکنند
( .)Fisheries, 2006محیطهای آبی در طول چندین
دهه است که بهعنوان یک مخزن بزرگ ضایعات
انسانی ،تحت تاثیر آالیندههای زیست محیطی قرار
گرفتهاند .در میان انواع مختلف آالیندههای دریایی،
فرآوردههای نفتی یکی از بیشترین آلوده کنندههای
بوم سازگان های آبی میباشند ( Achuba and
.)Osakwe, 2003; Pacheco and Santos, 2001
قرار گرفتن در معرض شرایط حاد و مزمن نفت خام و
مشتقات آن میتواند انواع عالئم مسمومیت در حیوانات
آبزی را القا کند ،هیدروکربنهای نفت خام میتوانند
در آبزیان ،سبب تولید رادیکالهای آزاد شده و منجر
به بروز تغییرات بیوشیمیایی در اندامها و خون گردد
( .)Achuba and Osakwe, 2003عالوه براین قرار
گرفتن در معرض آالیندهها ،عملکرد رفتارهای حیاتی
و بقاء آبزیان در اکوسیستمهای طبیعی را تحت تاثیر
قرار داده ( )Scott and Sloman, 2004و اثرات
فیزیولوژیکی نظیر اختالل در سیستم حسی ،هورمونی،
عصبی و سیستم سوخت و ساز بدن ،را به دنبال دارد.
نفت در طبیعت به اشکال مختلف با آب مخلوط
می گردد .از این رو در انجام آزمایشات مرتبط با
آالیندههای نفتی شبیه سازی چگونگی پخش نفت در
آب اهمیت باالیی دارد .نفت پخش شده به روش
مکانیکی ،پراکندگی طبیعی نفت در اثر امواج را
شبیه سازی میکند ،بخش نفت محلول در آب
شبیهسازی یک لکه نفت پخشنشده در آب میباشد
( )Milinkovitch et al., 2012این بخش از ترکیب
نفت خام شامل هیدروکربنهایی است که میزان
انحالل پذیری آنها کم و بسیار پایدار در محیطهای
آبی هستند و همچنین زنجیره هیدروکربنی آنها
طویل است (.)George-Ares and Clark, 2000
امروزه استفاده ترکیبات مختلف شیمیایی در زمان بروز
نشت نفت به منظور تسریع در تجزیه نفت خام متداول
گردیده است .استفاده از ترکیاتی که منجر به
پراکندگی شیمیایی مواد نفتی می گردند ،غلظت کل
هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ) (PAHو نیز

نسبت هیدروکربن های با وزن مولکولی باال در آب را
افزایش میدهد ( .)Couillard et al., 2005پخش
کننده های شیمیایی نفت میتواند تا حد زیادی سمیت
نفت خام را در اثر افزایش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
( )CODناشی از افزایش پخششدن نفت محلول در
آب را افزایش دهد (.)Radniecki et al., 2013
ماهی سیباس آسیایی ) (Lates calcariferیک
گونه یوری هالین از خانواده  Latidaeبوده که محل
پراکنش آن در بسیاری از مناطق حاره و نیمه حاره
اقیانوس هند و اقیانوس اطلس میباشد ( Fischer
 .)and Bianchi, 1984از مهمترین ویژگیهای ماهی
سیباس آسیایی که باعث شده است تا این گونه جزء
بهترین ماهیان پرورشی دنیا محسوب شود شامل رشد
سریع ،تکثیر آسان ،مقاومت باالی این گونه در برابر
تغییرات شوری و توانایی در پذیرش غذای تجاری است
( .)Allen et al., 2002در حال حاضر پرورش در
قفس این ماهی در ایران رو به گسترش بوده و میتوان
انتظار داشت که این ماهی نقش بهسزایی در رونق
اجتماعی و اقتصادی مناطق ساحلی ایران داشته باشد،
از آنجایی که عمده سیستم پرورش در قفس در آبهای
خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده است و احتمال
نشت نفت و سایر مواد هیدروکربنی آروماتیک در این
اکوسیستم وجود دارد ،مطالعه حاضر با هدف ،شبیه
سازی رفتار گسترش واقعی نفت در دریا و برآورد
خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی به نشانگرهای
زیستی آنزیمی شامل ترانس آمینازهای خون (ALT
و  (ASTو دیگر پارامترهای بیوشیمیایی خون
(پروتئین کل ،گلوکز و تریگلیسرید) و پاسخ این
نشانگرها به آلودگیها ،انجام شده است.

 .2مواد و روشها
پژوهش حاضر در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
در بهار  1395انجام گردید .به این منظور تعداد 225
عدد بچه ماهی سیباس آسیایی از مرکز تکثیر و
پرورش راموز واقع در منطقه چاه پهن بوشهر تهیه
گردیدند؛ ماهیان بهمدت  21روز درون تانک های پلی-
اتیلن محتوی  200لیتر آب و با تراکم  45عدد بچه
ماهی در هر تانک بهمنظور سازگاری با شرایط
آزمایشی ،نگهداری شدند .در طی این دوره بچه ماهیان
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جدول  -1اندازهگیری شرایط فیزیک و شیمی آب بچهماهیان در معرض نفت خام.
ردیف
1
2
3
4

نوع آزمایش

واحد اندازهگیری

دما
اکسیژن محلول
pH

درجه سانتیگراد
میلیگرم در لیتر
pH

شوری

گرم در لیتر

با غذای تجاری اکسترودر  2میلیمتر ساخت شرکت
 21بیضاء در سه نوبت در روز (صبح ،ظهر و عصر) تا
حد سیری ،غذادهی شدند ،روزانه  70درصد از آب
موجود در تانک ها پس از دو بار عبور از فیلتر شنی و
سیستم تهویه ،تعویض گردید .پارامترهای
فیزیکوشیمیایی آب شامل دما ،اکسیژن pH ،و شوری
بهصورت روزانه اندازه گیری شدند .بعد از گذشت دوره
 21روزه آداپتاسیون ،زیستسنجی بچه ماهیان با
استفاده از ترازوی دیجیتال  ANDمدل ،HL1000
ساخت کشور ژاپن با دقت  0/01گرم و خطکش
استاندارد با دقت 0/1سانتیمتر انجام شد.

 .1.2آماده سازی تیمارهای آزمایشی
پس از گذشت دوره آداپتاسیون ماهیان با
میانگین وزنی 7/2±1/4گرم و میانگین طولی آنها
 8/4±3/4سانتیمتر در معرض تیمارهای آزمایشی قرار
گرفتند .بهاین منظور میزان  250گرم نفت خام تهیه
شده از حوزه نفتی آزادگان ،در زیر نور آفتاب بدون
هواده قرار داده شد به طوری که تحت تاثیر اشعه UV
نور خورشید  5درصد از وزن نفت کاهش یافت ،از این
نفت برای تهیه تیمارهای آزمایشی استفاده گردید
(.)Milinkovitch et al., 2011
این آزمایش در پنج تیمار و سه تکرار مجموعاً
در  15تانک و در دو مرحله انجام پذیرفت .در مرحله
اول ،تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد ،پخش
کننده شیمیایی بهعنوان شاهد مثبت ،بخش قابل حل
نفت در آب ،نفت خام پخششده بهروش مکانیکی و
نفت خام پخششده به روش شیمیایی بود .تیمار شاهد
شامل آب فیلتر شده دریا و تیمار شاهد مثبت با ریختن
 0/4گرم از پخش کننده ( )Oil spill eater IIتهیه
گردید ،بخش نفت محلول در آب با ریختن 20گرم نفت
خام بر روی پارچه توری نازک متصل شده به انتهای
یک ظرف دایرهای شکل بر روی سطح آب تهیه شد.
این تیمار در طول دوره در معرض قرارگیری ،بدون

میانگین اندازه ثبت شده
26/24 ±0/42
5/61±0/21
7/4±0/19
46/66±0/3

مخلوط کردن باقی مانده و ماهیها تنها در معرض
بخش محلول نفت در آب قرار گرفتند ،تیمار نفت
پخش شده به روش مکانیکی با ریختن  20گرم از نفت
خام آماده شده به داخل قیف مخلوط کننده متصل به
پمپ تهیه گردید و تیمار نفت پخش شده به روش
شیمیایی با ریختن  20گرم از نفت و  0/4گرم از پخش
کننده شیمیایی ( )Oil spill eater IIبه درون قیف
مخلوط کننده با آب به دست آمد ( Milinkovitch
.)et al., 2011
 24ساعت پس از تهیه تیمارهای آزمایشی،
تعداد پانزده عدد بچه ماهی به روش استاتیک در
معرض هر یک از تیمارهای آزمایشی قرار داده شدند،
در این مرحله غذادهی و تعویض آب قطع گردید.
شرایط فیزیکوشیمیایی آب بهطور روزانه بررسی و ثبت
گردید (جدول  ،)1پس از گذشت  7و  14روز از در
معرض گذاری نمونه برداری از خون بچه ماهیان انجام
شد.
در مرحله دوم آزمایش ،پس از دو هفته از در
معرض قرارگیری ،ماهیان بهمنظور بررسی میزان
برگشت به شرایط فیزیولوژیک طبیعی ،بهمدت دو
هفته در محیط آبی بدون حضور آالینده قرار داده
شدند .در این مرحله غذادهی و تعویض آب بهصورت
روزانه انجام گرفت .پس از دوره ریکاوری از ماهیان در
تیمارهای آزمایشی خونگیری انجام شد.
نمونههای خونی که در یخ نگهداری شده بودند،
در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شدند.
پالسمای خون با استفاده از سانتریفوژ کردن نمونههای
خون ماهیان در  5000دور به مدت  5دقیقه در دمای
 4درجه سانتیگراد تهیه گردید ( Bagheri et al.,
 .)2014پس از آن نمونههای پالسما تا زمان انجام
آنالیزهای بیوشیمیایی مربوطه در فریزر  -80نگهداری
شدند .فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق شامل
آنزیمهای ترانس آمینازی خون (آالنین آمینو ترانسفراز
و آسپارت آمینو ترانسفراز) ،گلوکز ،تریگلیسرید و
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جدول  -2سطوح گلوکز ،تریگلیسرید و پروتئین پالسمای خون ماهیان سی باس آسیایی قرار گرفته در معرض تیمارهای آزمایشی.
حروف نامشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (.)P<0/05
پخشکننده
شیمیایی
26/3±2/8b
22/3±2b
42±16ab
173/3±52/3c
56±4/9b
85/6±12b
50/6±4a
50/6±2/6a
46/6±3/1a

پخشکننده
مکانیکی
34/6±2/4 b
26±1/7b
21/3±2/4b
222/6±23/3bc
81±18b
89/6±12/9b
52±4/1a
51/6±2/9 a
46/6±4/3a

بخش محلول در
آب
37/3±14/5b
35±4/5ab
34/3±9/3b
81/6±3/9c
116/3±40/2b
86±4/7b
49±4/1a
51/3±3/8a
48/6±5/2a

شاهد
مثبت
60/3±11/9ab
62±9/5a
59/6±6/1ab
445/3±63/8ab
343±66/7a
351/3±50/9a
52/3±4/6a
51/3±2/9a
49±3a

شاهد
105±12/7a
51±10ab
98/6±18/9a
673/3±89/1a
308/6±17/4a
331±79/2a
57/6±6/4a
51±4/5a
51/3±3/4a

دوره
 7روز
 14روز
ریکاوری
 7روز
 14روز
ریکاوری
 7روز
 14روز
ریکاوری

عامل

گلوکز

تریگلیسرید

پروتئین کل

شکل  - 1سطوح آنزیم آالنین آمینو ترانسفراز پالسمای خون ماهیان سی باس آسیایی قرار گرفته در معرض تیمارهای آزمایشی.

پروتئین کل بود .کلیه فاکتورها با استفاده از کیت
تجاری پارس آزمون و به روش اسپکتروفتومتری مورد
سنجش قرار گرفتند.

 .2.2آنالیز آماری
پژوهش حاضر با پنج تیمار و سه تکرار ،در قالب
طرح آزمایشی کامال تصادفی صورت گرفت .ابتدا نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -
اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .وجود اختالف
معنیدار ،از نظر تغییرات بیوشیمیایی پالسمای خون
بین تیمارها در یک دوره نمونه برداری و نیز بین دوره
بازیابی فیزیولوژیک و روزهای هفتم و چهاردهم
مواجهه با نفت خام با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه
مورد بررسی قرار گرفت و برای مقایسه میانگینها از
آزمون توکی در سطح پنج درصد (  )α = 0/05استفاده
گردید ( .)Quinn and Keough, 2002نتایج به

صورت میانگین  ±خطای میانگینها بیان شد و کلیه
آنالیزهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرم افزارهای  SPSSنسخه  23انجام شد .تمامی
نمودارها با استفاده از نرم افزار  Excelرسم گردید.

 .3نتایج
 .2.2آنزیم های آمینو ترانسفرازی  ALTو AST

نتایج حاصل از اندازهگیری آنزیم  ALTپالسمای
خون بچه ماهیان پس از  7و  14روز از در معرض
قرارگرفتن با تیمارهای آزمایشی و همچنین پس از طی
دوره ریکاوری تفاوت معنیداری را نشان نداد (شکل
 .)1نتایج نشان داد که دوره  14روزه بازیابی
فیزیولوژیک تاثیری بر سطوح این آنزیم در بین تمامی
تیمارهای آزمایشی نداشت.
سطوح آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز پالسمای
خون ماهیان در روز هفتم در معرض قرار گیری در
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شکل  - 2سطوح آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز پالسمای خون ماهیان سی باس آسیایی قرار گرفته در معرض تیمارهای آزمایشی.
حروف نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (.)P<0/05

کلیه تیمارهای نفت تفاوت معنیداری با گروه شاهد از
خود نشان دادند ( .)P<0/05غلظت این آنزیم در روز
 14در معرض قرارگیری در تیمار نفت پخش شده به
روش مکانیکی با گروه شاهد تفاوت معنیداری از خود
نشان داد ( )P<0/05درحالی که سایر تیمارها تفاوت
معنیداری با یکدیگر نداشتند ( ،)P>0/05این روند در
مرحله دوم آزمایش پس از  14روز دوره اصالح آب نیز
مشاهده گردید (شکل  .)2نتایج تفاوت معنیداری در
تیمارهای مورد مطالعه بین دوره بازیابی فیزیولوژیک و
روزهای هفتم و چهاردهم مواجهه را نشان نداد.

 .2.2گلوکز ،تریگلیسرید و پروتئین کل
پس از گذشت  7روز از در معرض قرارگیری
ماهیان با تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری در
سطوح گلوکز پالسمای خون بین تمامی تیمارها با
گروه شاهد مشاهده شد (( )P<0/05جدول  .)1در
حالیکه پس از طی 14روز از در معرض قرارگیری تنها
تیمار شاهد مثبت با شاهد تفاوت معنیداری را نشان
داد ( )P<0/05و بین سایر تیمارهای نفت با تیمار
شاهد تفاوتی مشاهده نشد ( .)P>0/05پس از طی
دوره ریکاوری نیز تیمارهای نفت پخش شده به روش
مکانیکی و بخش محلول در آب تفاوت معنیداری را با
گروه شاهد نشان داده و همچنان از گروه کنترل پایین
تر بودند (( )P<0/05جدول .)2
نتایج حاصل از آنالیز تریگلیسرید پالسمای خون
نشان داد که یک هفته پس از در معرض قرار گرفتن
ماهیان با تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری بین
تیمارهای آزمایشی ،بخش نفت محلول در آب و نفت
پخش شده بهروش شیمیایی با گروههای شاهد ایجاد

شد ( .)P<0/05این روند در مواجهه  14روزه با
تیمارهای آزمایشی نیز ادامه یافت ( ،)P<0/05انتفال
ماهیان بهمدت دو هفته به آب سالم نیز تفاوتی در این
روند ایجاد نکرده و همچنان اختالف معنیدار بین
تیمارها باقی ماند (( )P<0/05جدول  .)2سطوح
پروتئین کل پالسمای خون ماهیان در هر دو مرحله
آزمایش تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند
(( )P<0/05جدول .)2

 .4بحث و نتیجهگیری
تاثیر آالیندهها در اکوسیستمهای آبی را میتوان
با اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایی که بهطور خاص
به درجه و نوع آلودگی پاسخ میدهند ،مورد ارزیابی
قرار داد ( .)Petřivalský et al., 1997مطالعات نشان
دادهاند که حضور آالیندههای محیطی منجر به بروز
تغییرات فیزیولوژیکی در یک یا تعدادی از پارامترهای
خونی آبزی میگردند ).(Van Vuren, 1986
بنابراین ،کیفیت آب یکی از عوامل عمده ،مسئول
تغییرات بیوشیمیایی در خون ماهیان است ( Casillas
 .)and Smith, 1977افزایش تغییرات بیوشیمیایی
ناشی از مواجهه ماهیان با هیدروکربنهای چند
حلقهای آروماتیک منجر به اختالل در شرایط طبیعی
بدن مانند مهار آنزیم ،عقب ماندگی رشد و کاهش در
باروری و طول عمر ارگانیسمها میشود ( DeGraeve
 .)et al., 1982آنزیمهای ترانس آمینازی ،آالنین
آمینو ترانسفراز ( )ALTو آسپارتات آمینو
ترانسفراز ) (ASTدر تشخیص آسیبهای ناشی از
آالیندهها در بافتهای کبد ،عضله و آبشش ماهی مورد
استفاده قرار میگیرند (.)De la Torre et al., 2000

شیالت ،مجله منابع طبیعی ايران ،دوره  ،71شماره  ،1بهار 1397

در پژوهش حاضر سطوح آنزیم  ALTپس از 7
و  14روز از در معرض قرار گرفتن با نفت خام و
همچنین در دوره ریکاوری بعد از آلودگی نفتی هیچ
گونه تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد
( .)P>0/05هیچ تغییر قابل توجهی در فعالیت ALT
سرم خون تاس ماهی اتریشی از دو محل سایت مرجع
و سایت آلوده به نفت مشاهده نشد ،این محققین عدم
تغییرات آنزیم آالنین آمینو ترانسفراز خون را ناشی از
عدم آسیب بافتی در تاسماهی اتریشی جمعآوری شده
از سایت آلوده به نفت در رودخانه دانوب ،مرتبط
دانستند ( .)Stanic et al., 2006از این رو بهنظر
میرسد که نتایج بهدست آمده در این پژوهش میتواند
نشان دهنده توانایی ماهی سی باس آسیایی در مواجهه
میان مدت با ترکیبات نفتی باشد.
سطوح آنزیم  ASTدر تیمار پخشکننده
مکانیکی نفت در زمان  7و  14روز و نیز زمان ریکاوری،
افزایش قابل توجهی را نسبت به گروه شاهد نشان داد،
افزایش فعالیت  ASTپالسما در ماهی کپور در معرض
دلتامترین (یک ترکیب شیمیایی است) نیز مشاهده
شده است ( ،)Balint et al., 1995این روند در
کفشک ماهیانی که در معرض رسوبات آلوده بودند نیز
گزارش شده است ( .)Beyer et al., 1996این نتایج
میتواند بیان کننده این باشد که آنزیم  ASTنشانگر
مناسبی برای بررسی اثر آالیندهها بر روی این ماهیان
میباشد و افزایش این آنزیم نشان دهنده افزایش
رادیکالهای آزاد اکسیژنی در اثر آالیندههای نفتی و به
طبع آن تغییرات آنزیم رها شده در خون باشد،
همچنین تیمار نفت پخششده به روش مکانیکی با
تولید بیشتر متابولیتهای آزاد شده ناشی از استرس
شیمیایی وابسته به شدت و مدت زمان استرس اعمال
شده به عنوان تیماری که بیشترین تاثیر را روی
بچهماهیان سی باس آسیایی ()Lates calcarifer
داشت .با توجه به عدم تغییر روند فعالیت آنزیم AST
پس دوره بازیابی فیزیلوژیک ،میتوان نتیجهگیری نمود
که انتقال ماهیان به آب فاقد آلودگی به مدت دو هفته،
منجر به بهبود شرایط فیزیولوژیک ماهی نخواهد شد.
سطح قند خون میتواند یک شاخص زیستی
استرس ناشی از آالیندهها در آبزیان به شمار رود
(.)Eraslan et al., 2007; Banaee et al., 2014
افزایش شرایط هیپوکسی در ماهیان منجر به کاهش
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سطوح گلوکز خون میگردد ( Dhavale and
 .)Masurekar, 1986نتایج مطالعه حاضر ،کاهش

سطح گلوکز پالسمای خون را در تیمارهای آلوده
نسبت به شاهد در روز  7و  14مواجهه با نفت نشان
داد ( ،)P<0/05این روند پس از دو هفته بازیابی نیز
مشاهده شد ( .)P<0/05بهنظر میرسد که کاهش
سطوح گلوکز پالسمای خون به دلیل استفاده از آن به
عنوان منبع تامین انرژی برای مقابله با اثر استرس
ناشی از آلودگی و تخلیه سریع کربوهیدراتهای ذخیره
شده باشد .کاهش سطح قند خون آبزی پس از در
معرض قرار گرفتن ماهیان با عوامل استرسزا به این
دلیل است که آبزی برای جلوگیری از اعمال تغییرات
فیزیولوژیک ناشی از استرس ایجاد شده ،از انرژی قند
خون جهت بهبود سیستم دفاعی بدن استفاده کرده و
کم کم سطح قند خون سیر نزولی را طی میکند.
در مطالعه حاضر میزان تریگلیسرید خون بچه
ماهیان پس از گذشت  7و  14روز از در معرض قرار
گرفتن با نفت خام و نیز دوره ریکاوری در تیمارهای
بخش نفت محلول در آب ،پخشکننده مکانیکی و
پخشکننده شیمیایی نفت کاهش قابل توجهی را
نسبت به گروه شاهد داشت ( ،)P<0/05بهنظر میرسد
این روند ناشی از شکستن تریگلیسریدها و به مصرف
رساندن انرژی حاصله از آنها در برابر استرس ناشی از
آلودگی باشد ،همچنین سطح تریگلیسرید در بچه
ماهیان تیمار شده با آنزیم زیستی نسبت به شاهد
تفاوتی را نشان نداد ( ،)P>0/05این نتایج با نتایج کار
 Hedayatiو  )2012( Jahanbakhshiکه کاهش
سطح تریگلیسرید در خون فیل ماهی ()Huso huso
در معرض نفت خام دیزل را نشان دادند ،همبستگی
مثبت داشت.
پروتئین کل پالسما بهعنوان یک شاخص
عمومی سالمت ماهی استفاده می شود ،با این حال این
پارامتر ممکن است توسط رژیم غذایی نیز تحت تاثیر
قرار گیرد ( .)Zsigmond et al., 2002نتایج حاصل
از این تحقیق هیچ گونه تغییر قابل توجهی را در میزان
پروتئین کل پالسمای خون بچه ماهیان سی باس
آسیایی ) (Lates calcariferدر طول  7و  14روز در
معرض قرار گرفتن با نفت خام و دوره ریکاوری بعد از
آن نیز ،نشان نداد ( ،)P>0/05تغییر نکردن پروتئین
کل پالسما شاید به این دلیل بوده است که آبزیان
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داشته و میزان تولیدات آبزیپروری را تخت تاثیر قرار
 عالوه بر این نتایج حاصل از این تحقیق مشخص.دهد
ساخت که مواجهه با ترکیب نفت خام و پس از آن دوره
بازیابی فیزیولوژیک دو هفته ای قادر به بهبود تغییرات
بیوشیمیایی خون ناشی از مواجهه بچه ماهیان سی
.باس آسیایی با ترکیب نفت خام نیست
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