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 چکیده

دستکاری  تحت کپور معمولی فیزیولوژیک پاسخ های در پوست پسته عصاره م غذایی حاویرژی اثر این مطالعه، بررسی هدف از

 .غذا تغذیه شدند کیلوگرمبر  پوست پسته عصاره گرم 9و  5/4، 5/1، 5/0 ،صفر حاوی جیره آزمایشی با پنج انماهی بود. استرس

به دست  قرار گرفتند. نتایج هوادهی شدیددر  دستکاری ودر معرض مخزن  در هر( عدد 12) انماهی تمام، آزمایش در پایان

در  ،ندغذا تغذیه شد کیلوگرمبر  پوست پسته عصاره گرم 5/1و  5/0 ،صفربا  کهانی یماهگلوکز  سطح نشان می دهد که آمده

در  پوست پسته عصاره سطوح مختلف همچنین (.P<05/0) داشت افزایش معنی داری( استرسقبل از ) اولیه زمان مقایسه با

دست آمده، عصاره پوسته پسته تاثیر ه نتایج ب بر اساس .شدن استرس از بعد سرم سطح کورتیزول کاهش موفق به رژیم غذایی

تواند گرم عصاره بر کیلوگرم غذا می 5/1 کردن میزان گلوکز داشته و اضافه روی بر  اًپاسخ به استرس خصوصروی خوبی بر 

 برای ماهی کپور مفید باشد. 
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 مقدمه

زا از قبیل دستکاری، تراکم حمل و نقل و عوامل استرس

ی تغییر در کیفیت آب همواره ماهیان پرورشی را در آبز

 ,Möck and Peters) هنددپروری مورد تهدید قرار می

مبنی بر اثرات منفی استرس قبل از  هاییگزارش. (1990

 pHتوان به کاهش مرگ وجود دارد که از جمله می

تر (، جمود نعشی سریعRibas et al. 2007گوشت )

(Bagni et al. 2007 تکه تکه شدن بافت عضالت ،)

(Kiessling et al. 2004( نرم شدن گوشت ،)Roth 

et al. 2007 و در مجموع کاهش کیفیت فیله ماهیان )

(Sigholt et al. 1997 اشاره )کرد. 

های مهم و قابل اطمینان در بررسی یکی از شاخص

های خون وضعیت سالمتی و فیزیولوژی ماهیان، پارامتر

پذیرد عوامل محیطی نیز اثر می و آنهاست که از تغذیه

(Fanouraki et al. 2007برای مقایسه تاثی .) ر   

 ،دفاعی دستگاههای متفاوت غذایی بر سالمت و رژیم

شاخص های خونی را مورد مطالعه قرار می دهند 

(Řehulka et al. 2005 میزان هورمون کورتیزول .)

ل گلوکز بیها از قپالسما و تغییر در متابولیسم کربوهیدرات

تواند به عنوان شاخص عمومی استرس مورد استفاده می

  .(Santos et al. 1996قرار گیرد )

دهد که مواد غذایی حاوی مواد آنتی تحقیقات نشان می

توانند استرس را یم Cو  Eاکسیدانی از قبیل ویتامین 

ها . این ویتامین(Manna et al. 2002) کاهش دهند

دارای ساختمان فنولی هستند. ترکیبات فنولیک دارای 

 خصوصیاتی از قبیل آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی

(Sousa et al. 2006; Pereira et al. 2007 ) ضد

ضد  ،(Rocha-Guzmá et al. 2007) زاییجهش

 .Rocha-Guzma et al) التهاب و ضد حساسیت

( نشان دادند که 2005و همکاران ) Goliهستند.  (2003

یر قابل توجهی از عصاره پوسته پسته سبز حاوی مقاد

  هستند. ترکیبات فنولیک

ی خود خاطر فعالیت آنتی اکسیدانی بااله عصاره پوسته ب

یری می کند و دارای اثرات ضد از رشد باکتری ها جلوگ

اثرات مثبت  .(Rajaei et al. 2010) زایی استجهش

ان به اثبات ترکیبات آنتی اکسیدانی بر کاهش استرس آبزی

بر  Eرسیده است که برای مثال می توان به اثر ویتامین 

استرس شوری تحمیل شده به میگوی سفید 

Litopenaeus vannamei (Liu et al. 2007) ،

 Notemigonusشاینر طالییماهی مقاومت 

crysoleucas به استرس دما (Chen et al. 2004)  و

 .Falahatkar et al) اثر استرس دستکاری بر فیل ماهی

که تحقیقات کمی در خصوص  . از آنجاکرداشاره  (2012

بررسی اثر عصاره گیاهان دارویی بر کاهش استرس 

موجودات آبزی صورت گرفته است، بنابراین مطالعه حاضر 

برای بررسی اثر سطوح مختلف عصاره الکلی پوسته پسته 

عنوان شاخص ه سبز بر میزان غلظت هورمون کورتیزول ب

عنوان شاخض ثانویه استرس پس ه استرس و گلوکز ب اولیه

ماهی کپور معمولی انجام  دراز اعمال استرس دستکاری 

 .شد

 

 هامواد و روش

و  خشک در سایه در دمای اتاق های سبز پستهپوسته ابتدا

 درجه -20فریزر ) در انجام آزمایش زمان و تا آسیاب

با اندازه های خرد شده پوسته .شد گراد( نگهداریسانتی

متر برای استخراج عصاره استفاده شد میلی 2تا  5/0

(Rajaei et al. 2010.) 

پسته  پوست نمونه گرم 50 به %96میلی لیتر اتانول  200

روز در محیط تاریک و  15اضافه و به مدت  شده آسیاب

 3در دمای محیط نگهداری شد )در زمان نگهداری روزی 

از  . مخلوط حاصل پسدقیقه همزده شد( 10بار به مدت 

 4 با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره و این مدت صاف

فیلتر شد. محلول اتانولی حاصل با دستگاه روتاری در 

درجه سانتی گراد تا رسیدن به رنگ سبز تیره  45دمای 

 زمان تا و ،(Benhammou et al. 2008تغلیظ )

د گراد نگهداری ش درجه سانتی -20دمای  در استفاده

(Rajaei et al. 2010.) 

ماهیان کپور معمولی از مرکز تکثیر و پرورش آبزیان 

اصفهان خریداری و به محل انجام آزمایش انتقال داده شد. 

روز با شرایط محیط آزمایش سازگار و  20ماهیان به مدت 

 در انتهای دورهی تجاری یکسان تغذیه شدند. با جیره

اهری( با میانگین وزنی سالم )از نظر ظ سازگاری، ماهیان

 66/8 ± 09/1و میانگین طولی گرم  65/11 ± 65/1

آزمایش در  ند.شدانجام آزمایش انتخاب  برای سانتیمتر

قطعه  15تکرار و  3قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار، 

مدت زمان آزمایش . ماهی در هر واحد آزمایشی انجام شد

یکسان  ه طورایی بهای غذجیره روز در نظر گرفته شد. 70

چربی،  %10پروتئین خام،  %31و با ترکیب مشابه شامل، 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rajaei%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rajaei%20A%22%5BAuthor%5D
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رطوبت آماده شد.  %10 و فیبر %5/2خاکستر،  %11/5

ای با مشخصات ذکر شده در هر برای رسیدن به جیره

 %7آرد ذرت،  %20آرد گندم،  %20آرد ماهی،  %41تیمار 

مکمل معدنی )ارس  %5/1مالس چغندر،  %9سبوس برنج، 

( مخلوط شد. مکمل ویتامینی )ارس بازار %5/1و بازار( 

تهیه جیره پایه با هم مخلوط شدند ای ابتدا اقالم غذایی بر

پوسته پسته سبز در سطوح  ها شامل عصارهو سپس تیمار

گرم عصاره پوسته پسته  9و  5/4، 5/1، 5/0صفر )شاهد(، 

 از بین بردن اثر برای. شدبر کیلوگرم، به جیره اضافه 

پس از  .شدها یکسان اتانول، سطح الکل در تمام تیمار

افزودن عصاره پوسته سبز پسته با توجه به سطوح در نظر 

های آزمایشی با استفاده از یک گرفته شده برای تیمار

دستگاه چرخ گوشت صنعتی به پلت تبدیل شد. مقدار 

وزن  %5/3پرورش، به میزان  غذای روزانه در طول دوره

و  12، 8های و در ساعت ،ه برای هر تانک توزینزند توده

های فیزیکی و . پارامترشدهای پرورش توزیع در تانک 17

صورت ه شیمیایی آب شامل: درجه حرارت و اکسیژن ب

صورت هفتگی اندازه گیری ه ک آب بو آمونیا pHروزانه و 

 گراد،درجه سانتی  24-28ی که به ترتیب در دامنه شد

mg/L 9/6-5/5 ،4/8-7/6 و کمتر از mg/L  03/0  قرار

 داشت.

قبل از اعمال استرس برای اندازه گیری میزان کورتیزول و 

)از هر  صورت تصادفی از هر تکرار دو ماهیه بگلوکز، 

و سپس این  انتخاب و از آنها خونگیری شد (عدد 6تیمار 

. برای کاهش خطا و اثر مواد دو ماهی از تانک خارج شدند

ماهیان بیهوش  ،های سرم خونپارامتربر بیهوش کننده 

وسیله ه ثانیه ب 20نشدند. همه ماهیان در کمتر از 

ثانیه در معرض هوا  90ساچوک جمع آوری شد و به مدت 

ها باز گردانده و دستکاری قرار گرفتند و سپس به تانک

 ;Falahatkar and Barton, 2007) شدند

Falahatkar et al. 2009) .اعمال  سه ساعت پس از

، از ساقه دمی بوسیله ماهی عددهر تانک دو  استرس، از

 Falahatkar et) گیری شدخون میلی لیتری 5/2سرنگ 

al. 2012). های خون سانتریفیوژ شدند )نمونهrpm 

سرم خون جدا شد و دقیقه( و سپس  10به مدت  3000

 -20گیری کورتیزول و گلوکز در دمای تا زمان اندازه

راد نگهداری شدند. کورتیزول سرم بر اساس گسانتیدرجه 

و ( Redding et al. 1984) روش رادیو ایمونواسی

شد گیری وسیله روش گلوکز اکسیداز اندازهه گلوکز ب

(Bayunova et al. 2002.) 

 ها ازور بررسی نرمال و همگن بودن دادهابتدا به منظ

 لیلآزمون شاپیرو ویلک و لِوِن استفاده شد. تجزیه و تح

کن و آزمون دان ها به روش آنالیز واریانس دو طرفهداده

 برای مقایسه سطحها انجام شد. مقایسه میانگینبرای 

تقل مس tکورتیزول و گلوکز قبل و بعد از استرس از آزمون 

 %5ها در سطح خطای معنی دار بودن دادهاستفاده شد. 

م های آماری در محیط نرمورد بررسی قرار گرفت. آزمون

 صورت گرفت. SPSS 15زار اف

 

 نتایج

اختالف معنی داری در شاخص وزن  ،با توجه به نتایج

. (1 شکل) های آزمایشی مشاهده نشدنهایی بین تیمار

رده آو 1نتایج حاصل از آنالیز واریانس دو طرفه در جدول 

 تیزولاثر متقابل زمان و تیمار در کور ههندنشان دشده که 

  است.

سطوح  ،شودمشاهده می 2 طور که در شکل همان

ترس های مختلف، بعد از اعمال اسکورتیزول در بین تیمار

. تفاوت معنی (P = 0.663تفاوت معنی داری نداشت )

 داری در میزان گلوکز خون بعد از دستکاری در بین 

 (. طبق نتایج3( )شکل P = 0.011ها مشاهده شد )تیمار

رم گ 5/0اهد و دست آمده میزان گلوکز در تیمار های شه ب

 اما در ،عصاره بر کیلوگرم غذا تفاوت معنی داری داشت

 تفاوت معنی دار ثبت نشد. ی دیگرتیمارها

 

 .( در تحقیق حاضرP-Value) نتایج آنالیز واریانس دو طرفه -1دول ج

 تیمار  ×زمان  تیمار  زمان  منابع تغییرات

 <0001/0 027/0 001/0 گلوکز

 738/0 588/0 <0001/0 کورتیزول
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در ماهی کپور معمولی  روز 70وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره پوسته پسته به مدت  -1 شکل

(Cyprinus carpio).

 
بعد از اعمال  روز 70به مدت  تغییرات کورتیزول سرم در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره پوسته پسته -2 شکل

 .(n=6( )انحراف معیار ± میانگینثانیه ) 90اری به مدت استرس دستک
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تغییرات گلوکز سرم در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره پوسته پسته بعد از اعمال استرس دستکاری به  -3 شکل

 .(n=6)انحراف معیار(  ± )میانگینثانیه  90مدت 

 

 بحث

ح تواند تغییرات زیادی در سطهای محیطی میاسترس

خون ماهی ایجاد ، قند، پروتئین و کلسترول هانهورمو

های ثانویه یکی از پاسخ (.Bahmani et al. 2001کند )

گیری غیر گلوکز خون به عنوان معیار اندازهگیری اندازه

مکوندی و همکاران، مستقیم هورمون استرس است )

1390.) 

ز کونئوژنویها با تاثیر بر کبد سبب القاء گلل آمینوکاتک

شوند که این امر منجر به افزایش میزان گلوکز سرم می

نتایج (. Rottland and Tort, 1997شود )خون می

 عصاره حاوی مکمل غذایی دهد کهنشان می تحقیقات این

کپور  سطح گلوکزدر جهت مهار افزایش  پسته هپوست

نتایج به  .استمفید استرس  بعد از دستکاری معمولی

، 5/1حاوی  رژیم های غذایی هد کهدنشان می دست آمده

 در داریتفاوت معنی فنول بر کیلوگرم غذا گرم 9 و 5/4

ه نشان ـ. این نتیجنداشت مولیـکپور مع گلوکزح ـسط

های فوق توانسته دهد عصاره پوسته پسته در جیرهمی

 است از افزایش گلوکز پس از ایجاد استرس جلوگیری کند.

 که دهدنشان می (2012) و همکاران Falahatkar نتایج

بعد از  جوان انفیل ماهی در E ویتامین حاوی رژیم غذایی

 داشته اما سطح گلوکز اثر معنی داری بر دستکاری استرس

 .ه استنگذاشت سطح کورتیزول بر داریاثر معنی

تحت شرایط استرس، مواد ترشح شده از هیپوتاالموس به 

های لولشود و با تحریک سقسمت قدامی کلیه وارد می

 Schreck etشود )بین کلیوی سبب ترشح کورتیزول می

al. 2001دهد ارتباط مستقیمی بین (. تحقیقات نشان می

 (.Davis et al. 1985استرس و کورتیزول وجود دارد )

Montero بر کههنگامی د دن( نشان دا1999) و همکاران 

 استرس تراکم جوان (Sparus aurata) ییدریا سیم

 سطح کورتیزول در داریاختالف معنی ،ودشمیاعمال 

گزارش ( 2010و همکاران ) Tatina .وجود دارد پالسما

 تاثیر C و Eهای ویتامین فــسطوح مختل که ندداد

 ماهی استرلیاد در سطح کورتیزول بر داریمعنی

(Acipenser ruthenus) .نداشت  

نتایج این تحقیقات نشان داد که استفاده از عصاره پوست 

نداشت. در  نهاییروی وزن  بر سبز پسته تاثیر معنی داری

گزارش دادند ( 2015) و همکاران Motamedi این راستا

 اثر معنی داری پسته هپوست عصاره حاوی رژیم غذایی که

  .ه استنداشت کپور معمولی ترکیب بدن رشد و عملکرد در

 در استرس بر فنلی ترکیبات اثر مورد در اندکی یقاتتحق

مکانیزم اثر ترکیبات  ،در نتیجه .دارد وجود آبزی حیوانات

مشخص  فنولی بر استرس وارد شده بر آبزیان هنوز کامالً 

 توسط بسیاری از نتایج به دست آمده در فاوتت نیست.

 کیفیت و کمیت تفاوت در ناشی از ممکن است محققان

 عوامل استرس زا، انواع های ماهیگونه طبیعی، هایمکمل
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 گیاهان دارویی عصاره اثر باشد. زیست محیطی شرایط و

یک چشم  و روشن نیست کامالً استرس هایشاخص در

به عنوان مکمل  گیاهان دارویی استفاده از برای انداز جدید

 .را فراهم می کند استرستعدیل اثر برای  یانماه غذای

امطلوب استرس بر رشد و کیفیت ناثرات با توجه به  لذا

و دیگر  هایشاخص بر گیاهان دارویی اثر گوشت آبزی،

 .شودپیشنهاد می آینده در جزئیات بیشتر با انواع استرس
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of dietary pistachio hull extract (PHE) 

on physiological responses of common carp Cyprinus carpio following handling stress. Fish 

were fed five experimental diets supplemented with 0, 0.5, 1.5, 4.5, 9 g PHE/kg diet. At the 

end of the experiment, all fish (n=12) in each tank were subjected to acute handling and air 

exposure stresses. Obtained results showed that fish fed PHE at 0, 0.5, 1.5 g/kg diet had 

significant increase (P<0.05) in glucose in comparison with initial time (before subjected to 

stress). These results indicate that different levels of dietary PHE failed to reduce cortisol 

levels of serum after stress. According to results, it can be concluded that 1.5 g PHE/kg diet 

added to the diet has a good effect on response to stress in common carp. 
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