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ABSTRACT
This study was performed to evaluate the ability of juvenile Caspian roach Rutilus

Caspian roach Rutilus caspicus (1.4 ± 0.018 g) to acclimate to the salinity of the Caspian Sea by the direct
transfer method with short-term starvation and re-feeding periods within 60 days.
caspicus
Starvation-refeeding
Salinity stress
Ion regulation
Immune system

So, 450 juvenile fish were randomly distributed into 5 groups: three groups were
deprived from feeding for 3, 5 and 7 days (3S, 5S and 7S). They were then re-fed
for 10 days and this cycle was repeated during 46 days. Forth group were unfed
during the whole experimental period (S) and fifth group were continuously fed (F
or control group). All fish after the starvation-refeeding in freshwater were directly
transferred to the Caspian Sea water for 14 days, and staved during this period.
Growth performance were evaluated for all of the experimental treatments. Some
of stress indices (osmolality, cortisol and glucose) and immune response (total
immunoglobulin and lysozyme) concerning to the alternative nutritional periods
and abrupt salinity elevation were measured in fish blood. The highest and lowest
fish growth performance were obtained in F and S groups, respectively. Osmolality
and lysozyme activity were not statistically significant between F, 3S and 5S
groups. Total immunoglobulin was significantly increased in 5S (31.50 ± 0.99
mg/g). The highest cortisol and glucose concentrations were obtained in groups 7S
and S compared to the other experimental groups. The results showed that, not
only the juvenile roach with the short-term feed deprivation periods in 3S and 5S
groups were not affected by physiological stress due to starvation and increased
salinity, but also their growth performance enhanced because of living in isoosmotic environment of the Caspian Sea.

*Corresponding author: ainazshirangi@gmail.com

دانشگاه گیالن با مشارکت انجمن آبزیپروری ایران

تغذیه آبزیان
سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان  ،1400صفحات 11-25

"مقاله پژوهشی"
تأثیر دورههای کوتاه مدت محرومیت غذایی و تغذیه مجدد بر مقاومت بچه ماهی کلمه دریای خزر ( Rutilus
 )caspicusنسبت به شوری آب دریای خزر :عملکرد رشد ،شاخص استرس و پاسخ ایمنی
رابعه ناعمی ،1سیده آیناز شیرنگی ،*1حسین آدینه ،2حدیثه

کشیری3

 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،گلستان
 -2گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،گلستان
 -3گروه تولید و بهره برداری ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،گلستان
تاریخ دریافت99/12/20 :

تاریخ بازنگری1400/02/10 :

تاریخ پذیرش1400/02/25 :

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی توان بچه ماهیان کلمه دریای خزر ()1/4 ± 0/018 g( )Rutilus caspicus
در تحمل شوری آب دریای خزر به روش انتقال مستقیم طی دورههای کوتاه مدت گرسنگی و تغذیه مجدد
به مدت  60روز انجام شد .به این منظور 450 ،عدد بچهماهی بهطور تصادفی در پنج گروه توزیع شد :سه
گروه از ماهیان پس از قرار گرفتن در دورههای محرومیت غذایی  5 ،3و  7روز ( 5S ،3Sو  ،)7Sبه مدت
 10روز مجدداً تغذیه شدند و این چرخه به مدت  46روز تکرار شد .گروه چهارم ،در تمام مدت آزمایش در
محرومیت غذایی قرار گرفتند ( )Sو گروه پنجم بهطور پیوسته تغذیه شدند ( Fیا گروه کنترل) .تمام
ماهیان بهطور مستقیم به آب دریای خزر بهمدت  14روز انتقال داده شدند و طی این مدت نیز غذادهی
نشدند .عمـلکرد رشد در تـمامی تیمارهای مورد آزمایش محاسبه شد .بـرخی از شاخصهای استرس
(اسمواللیته ،کورتیزول و گلوکز) و پاسخ ایمنی (ایمونوگلوبولین کل و فعالیت لیزوزیم) نسبت به دورههای
متناوب تغذیهای و افزایش ناگهانی شوری در بدن ماهیان اندازه گیری شد .بر اساس نتایج بهدست آمده،
ماهیان گروههای  3Sو  ،5Sپس از گروه  ،Fدارای نرخ رشد مناسبی بودند .میزان اسمواللیته ،کورتیزول و
گلوکز آنها پس از انتقال شوری و عدم تغذیه به مدت دو هفته نسبت به گروه  Fتفاوتی نشان نداد و
دستگاه ایمنی آنها نیز تحریک نشد .بنابراین ،بچه ماهیان کلمه با دورههای گرسنگی کوتاه مدت ،نه تنها
تحت تأثیر استرس فیزیولوژیک ناشی از گرسنگی و افزایش شوری قرار نمیگیرند ،بلکه عملکرد رشد آنها
نیز بهواسطه زندگی در محیط ایزواسموتیک دریای خزر بهبود مییابد.
نویسنده مسئولainazshirangi@gmail.com :
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مقدمه
در محیط زیست آبی ،تغییر نامتعارف در هر یک از عوامل
زیستی ممکن است منجر به بروز استرس شده و جاندار
برای سازگار شدن با شرایط زیست محیطی دچار تغییرات
فیزیولوژیک شود .از اینرو ،استرس در محیط با تحریک و
تولید هورمونهای کورتیکوستروئیدی مانند کورتیزول در
بدن آبزی اثرات خود را نشان میدهد ( Evans et al.
 .)2005در صورت بروز استرس مزمن ،جاندار ممکن است
توانایی تطبیقپذیری خود را از دست دهد و این امر منجر به
کاهش رشد و کاهش توان دستگاه ایمنی شود و در نهایت،
حتی مرگ آن را به دنبال داشته باشد ( Urbina and
 .)Glover, 2015تغییرات شوری یکی از فراسنجههای
استرسزای زیستمحیطی محسوب میشود که بر توان
فیزیولوژیک آبزیان تأثیرگذار است (.)Rubio et al. 2005
سازگاری با آب شور و حفظ تعادل یونی بدن ،مرحلهای
حساس در حیات ماهیان به خصوص در زمان رهاسازی و
انتقال بچهماهیان از آب رودخانه به دریاست ( Cataldi et
 )al. 1998که در نتیجه آن ،ترکیبات یونی ،هورمونی و
بیوشیمیایی بدن دچار تغییر میشود و برای بازگشت به
تعادل یونی باید میزان انرژی زیادی مصرف شود
( .)Marshall and Singer, 2002در ماهیان استخوانی،
تنظیم یونها و آب با فیزیولوژی گوارش در رقابت است
( Taylor et al. 2010; Wood et al. 2010; Alix
 .)et al. 2017از بین اندامهای مختلف تنظیمکننده
اسمزی ،سلولهای کلراید (سلولهای غنی از میتوکندری)
آبشش نقش بسیار مهمی در حفظ هموستاز مایعات داخلی
بدن دارند .روده ماهیان نیز عالوه بر جذب مواد مغذی ،یکی
از اندامهای مهم در ایجاد تعادل یونی است ( Evans et al.
1999; Varsamos et al. 2005; Whittamore,
.)2011
در طبیعت ،محرومیت و محدودیت غذایی در بسیاری از
گونههای ماهـیان بهخصوص در مـرحله نوزادی ،یکی از
مهمترین عوامل مرگ و میر است ()Shoji et al. 2002
که میتواند اثرات منفی بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن
آبزیان داشته باشد (آدینه و همکاران .)1396 ،در نتیجه،
محرومیت غذایی (گرسنگی) بهعنوان یک عامل استرسزای

دیگر ،میتواند باعث کاهش بسیار زیاد ذخایر انرژی در بدن
ماهی ،کاهش رشد ،تخریب سلولی لوله گوارش و تغییرات
بافت شناسی آن (اندازه چینهای روده و سطح پرزهای آن)،
و حتی منجر به تحلیل بافتها بهمنظور زنده ماندن آنها شود
(.)Love, 1970; German et al. 2010
ماهی کلمه دریای خزر با نام علمی Rutilus caspius
یکی از گونههای با ارزش اقتصادی در دریای خزر است .این
گونه با داشتن ارزش خوراکی برای مصارف انسانی و
همچنین ،با قرارگیری در چرخه تغذیهای تاسماهیان دریای
خزر نقش اساسی در تأمین پروتئین ایفا میکند ( Coad,
 .)1980طی دهههای گذشته ،ذخایر این ماهی در اثر
تخریب مناطق تخمریزی در رودخانهها و همچنین ،تلفات
بچهماهیان در زمان ورود به دریای خزر به دلیل تخریب
زیستگاه در اثر برداشت شن و ماسه و ورود سموم کشاورزی،
خانگی و صنعتی کاهش یافته است ( Kiabi et al.
 .)1999با توجه به اهمیت اقتصادی و بوم شناختی ماهی
کلمه ،همه ساله بازسازی ذخایر این گونه در دریای خزر با
تـکثیر مصنوعی و رهـاسازی بـچهماهیان در رودخانههای
اطراف دریای خزر انجام می شود ،اما به نظر میرسد روش
مذکور در حفاظت و بازسازی ذخایر این گونه چندان کارآمد
نباشد (قربانی و همکاران .)1398 ،تغییر در رژیم غذایی و
محدودیت غذایی هنگام انتقال این ماهیان از آب شیرین به
دریای خزر ،با کاهش اشتها و رشد همراه است و ممکن
است یکی از عوامل محدودکننده موفقیت در بازسازی ذخایر
باشد ( Van Dijk et al. 2002; Abolfathi et al.
 .)2012در مطالعات پیشین ،مشاهده شده است که
سازگاری با افزایش شوری محیط آب اطراف در ماهیان،
فرایندی انرژی خواه است و در صورتی که ماهیان گرسنه به
سمت دریا رها سازی شوند ،اندامهای دخیل در تنظیم
اسمزی بهدرستی عمل نکرده و ماهی پس از اتمام ذخایر
انرژی از طریق مصرف مـنابع ذخیره بدن مانند چربیها،
گلیکوژن و در نهایت ،پروتئین ،توانایی الزم برای سازش با
محیط را از دست میدهد .به این ترتیب ،استرس شدیدی به
بچهماهیان وارد میشود و عدم موفقیت کامل در سازش با
افزایش شوری رخ میدهد (محسنی و همکاران1395 ،؛
.)Polakof et al. 2006
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یکی از راههای سازگاری ماهیان با کمبود مواد غذایی در
طبیعت استفاده از تناوب غذایی (گرسنگی -غذادهی مجدد)
است ( .)Love, 1970; Wu et al. 2021به دنبال تغذیه
مجدد ،ماهیان انرژی خود را بازیابی میکنند و به دلیل
بهبود جذب غذا و ضریب تبدیل غذایی ،نرخ رشد افزایش
می یابد و رشد جبرانی حاصل میشود که نشاندهنده رشد
سریع به دنبال محرومیت غذایی است ( Abolfathi et al.
2012; Akbary and Jahanbakhshi, 2016; Alix
et al. 2017; Sakyi et al. 2020; Tamadoni et
 .)al. 2020; Wu et al. 2021همچنین ،مشاهده شده
است که وضعیت تغذیهای ماهیان (چه در حالت محرومیت
غذایی و چه در حالت تغذیه شده) ممکن است پاسخ سوخت
و سازی نسبت به سازگاری در شوری را مستقیماً تحت تأثیر
قرار دهد ( Kültz and Jürss, 1991; Polakof et al.
.)2006; Alix et al. 2017; Ali et al. 2018
ماهیان یوری هالین برای سازگاری با افزایش شوری محیط
اطراف خود ،ابتدا طی دوره ای ،یونهای پالسما و
اسمواللیته را سریع افزایش می دهند و به دنبال آن ،با
افزایش فعالیت پمپ  Na+-K+-ATPaseدر آبشش،
افزایش تعداد و مساحت سلولهای کلراید و افزایش ترشح
یونها ،با محیط آبی جدید سازگار میشوند و به این ترتیب
تعادل یونی ایجاد میشود ( .)Evans et al. 2005به این
ترتیب ،تغییرات اسمواللیته خون از مهمترین شاخصهای
مورد استفاده برای شناسایی سازگاری شوری در ماهیان
است و بسته به گونه ماهی در شوریهای مختلف ممکن
است بین  280-360mOsm/kgمتفاوت باشد ( Evans
 .)et al. 2005; Varsamos et al. 2005مطالعه حاضر،
با هدف بررسی نرخ رشد سوخت و سازی و پاسخهای ایمنی
مرتبط طی دورههای محرومیت غذایی کوتاهمدت و تغذیه
مجدد بچه ماهی کلمه برای افزایش سازگاری در برابر کمبود
غذا و میزان مقاومت طی ورود از آب شیرین به آب لب شور
دریای خزر انجام شده است.

مواد و روشها
طرح آزمایش و تیمار بندی نمونهها
ماهی کلمه ( )Rutilus caspicusبا میانگین وزنی 0/018
 1/4 ±گرم از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی
سیجوال (بندر ترکمن ،استان گلستان ،ایران) تهیه شد و به
آزمایشگاه آبزی پروری دانشگاه گنبد کاووس انتقال یافت.
تعداد  450قطعه بچه ماهی کلمه پس از طی  2هفته دوره
سازگاری با محیط در  15مخزن پالستیکی بهطور تصادفی
در  5گروه و هر یک با  3تکرار توزیع شد ( 30قطعه ماهی
در داخل هر مخزن  30لیتری؛  1گرم در هر لیتر) .سه گروه
از بچه ماهیان ابتدا در دورههای مختلف محرومیت غذایی ،3
 5و  7روز (گروههای  5S ،3Sو  ،)7Sو سپس مورد تغذیه
مجدد ( 10روز) بهمدت  46روز قرار گرفتند .گروه چهارم از
ماهیان در تمام مدت آزمایش در محرومیت غذایی قرار
داشتند (گروه  )Sو یک گروه از ماهیان بهعنوان گروه کنترل
در تمام دوره آزمایش پیوسته تغذیه شدند (گروه  .)Fبه
منظور بررسی مقاومت ماهیان در تیمارهای مختلف
آزمایشی در مواجهه با افزایش شوری طی انتقال به آب لب
شور دریای خزر ،تمام ماهیان بهطور مستقیم به آب دریای
خزر بهمدت دو هفته ( 14روز) انتقال داده شدند و طی این
مدت نیز غذادهی نشدند .به این ترتیب ،کل دوره آزمایش
 60روز در نظر گرفته شد .در دورههای غذادهی ،بچه ماهیان
در حدود  %3وزن بدن در سه نوبت در طول شبانه روز تغذیه
شدند .در دوره نگهداری ماهی و اعمال محرومیت غذایی از
آب شهری کلرزدایی شده استفاده شد .آب لب شور مورد
استفاده در این مطالعه از دریای خزر تأمین شد .فراسنجه-
های فیزیکوشیمیایی آب مانند دما pH ،و اکسیژن محلول
توسط دستگاه قابل حمل کیفیتسنج آب ساخت شرکت
هک آمریکا مدل  D40بهطور روزانه سنجش شدند (جدول
 .)1میزان مرگومیر ماهیان در تیمارهای مختلف روزانه ثبت
شد.
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جدول  1فراسنجههای فیزیکوشیمیایی آبهای مورد استفاده در مطالعه حاضر.
نوع آب مورد استفاده

شوری
()ppt

اکسیژن ()mg/L

دما
()°C

pH

مواد جامد محلول ()g/L

هدایت الکتریکی
()ms/cm

آب شیرین
آب لب شور دریای خزر

0/16
12/35

5/90
5/71

27/5
28/5

7/8
8/2

11/18
11/94

3/15
20/66

عملکرد رشد و تغذیه

شامل وزن و درازای نهایی ،وزن به دست آمده ،درصد
افزایش وزن ( ،)WGنرخ رشد ویژه ( )SGRو ضریب
تبدیل غذایی ( )FCRاست که با استفاده از فرمولهای زیر
محاسبه شدند:

سنجش شاخصهای استرس و پاسخ ایمنی ماهی

 Siwickiو  )1993( Andersonاستفاده شد .به این
منظور 0/1 ،میلیلیتر از سرم نمونه با  0/1میلیلیتر محلول
پلیاتیلن گلیکول  %12مخلوط و در دمای اتاق بهمدت 2
سـاعت گرمـخانهگــذاری شـد .نـمونهها در دمـای  4درجه
سانتیگراد با دور  5000در دقیقه سانتریفیوژ شد .میزان
ایمونوگلوبین کل سوسپانسیون از تفریق غلظت پروتئین در
نمونه اولیه و غلظت پروتئین پس از افزودن پلیاتیلن
گلیکول ( )PEGمحاسبه شد .برای اندازهگیری میزان
فعالیت لیزوزیم از روش کدورتسنج ارائهشده توسط Ellis
( )1990با مقداری اصالح انجام شد .به این منظور ،سرم
نمونه ( 25میکرولیتر) در گودههای  96پلیت با 175
میکرولیتر از سوسپانسیون  0/2میلیگرم در میلیلیتر
باکتری  Micrococcus lysodeikticusدر بافر فسفات
سدیم  0/05موالر با  6/2 pHمخلوط شد .جذب نوری در
دمای  22درجه سانتیگراد در زمانهای  1و  5دقیقه در
طول موج  530نانومتر اندازهگیری شد .میزان فعالیت
لیزوزیم با توجه به منحنی استاندارد میزان فعالیت لیزوزیم
سفیده تخممرغ تعیین شد.

برای بررسی عملکرد رشد و تغذیه ماهیها در تیمارهای
مختلف آزمایشی ،وزن بچه ماهیان کلمه با ترازوی دیجیتالی
با دقت  0/01گرم و درازای آنها با دقت  1میلیمتر در طی
دوره آزمایش اندازهگیری شد .شاخصهای مورد بررسی
)WG (Weight gain percentage) = (WF –WI)/ WI × 100 (Hung and lutes, 1987
)SGR (Specific growth rate) = (Ln WF – Ln WI)/t × 100 (Zhou et al. 2006
FCR (Feed conversion ratio) = F/(WF - WI) (Zhou et al. 2006).
کل غذای خورده شده = ; Fتعداد ماهی =; nوزن اولیه =; WIوزن نهایی = WF

در پایان دوره آزمایش ( 46روز دورههای گرسنگی و تغذیه
مجدد و  14روز انتقال مستقیم به آب دریای خزر \ 60
روز) ،تعداد  4قطعه ماهی از هر تکرار ( 12قطعه ماهی از هر
تیمار) بهصورت تصادفی صید شد .به دلیل اندازه بسیار
کوچک ماهیان و عدم امکان خونگیری از آنها ،الشه
ماهیان پس از جداسازی سر و دم ،داخل هاون چینی له ،و
تا زمان انجام آزمایشها در فریزر  -80درجه سانتیگراد
نگهداری شد .برای سنجش برخی از شاخصهای استرس
مانند فشار اسمزی (اسمواللیته) ،سطح هورمون کورتیزول،
گلوکز و همچنین برخی از فراسنجههای ایمنی شامل
ایمونوگلوبین کل و فعالیت لیزوزیم ،نمونهها به آزمایشگاه
ویرومد رشت انتقال پیدا کرد .تعیین اسمواللیته با
دستگاه Gonotech, ( Cryoscopic Osmometer
 )USAو روش تعیین آن از طریق نقطه انجماد مایع انجام
شد ( .)Handy and Depledge, 1999اندازهگیری
هورمون کورتیزول با روش Monobind, ( ELISA
 )Lake Forest ،USAانـجام شد .اندازهگیری میزان
گلوکز به شیوه کالریمتری و با استفاده از کیت تجاری
(پارس آزمون ،ایران) انجام شد ( Bayunova et al.
 .)2002برای اندازهگیری ایمونوگلوبولین کل از روش

سنجش آماری
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این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی در  5گروه
آزمایشی و هر یک با  3تکرار انجام شد .دادهها از نظر نرمال
بودن توسط آزمون شاپیرو-ویلک بررسی شد .برای مقایسه
میانگینهای بهدست آمده در تیمارهای مختلف آزمایشی از
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One-Way ANOVAبا
استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح اطمینان %95
استفاده شد ( .)p<0/05دادههای بهدست آمده (میانگین ±
انحراف معیار) توسط نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل و رسم
نمودارها در نرمافزار  Microsoft Office Excelانجام
شد.
نتایج
طی دورههای کوتاه مدت محرومیت غذایی ( 5 ،3و  7روز) و
تغذیه مجدد ( 10روز) پیش از انتقال بچهماهیان کلمه از آب
شیرین به آب لب شور دریای خزر و همچنین پس از انتقال
آنها درصد بقای باالیی در تمام گروههای مورد مطالعه
مشاهده شد (جدول .)2

سنجش عملکرد رشد و تغذیه و همچنین درصد بقا
(میانگین  ±انحراف معیار) بچهماهیان کلمه طی دورههای
متناوب محرومیت غذایی و غذادهی مجدد و بعد از انتقال به
آب لب شور دریای خزر در جدول  2آورده شده است.
بهترین عملکرد رشد و تغذیه در تمام فراسنجههای مربوطه
در گروه  Fنسبت به دیگر گروهها مشاهده شد .ماهیان گروه
 Sکاهش وزن معنیداری نسبت به دیگر گروهها نشان دادند
(جدول  .)p<0/05 ،2بیشترین میزان وزن بهدست آمده و
بهترین  FCRدر انتهای دوره آزمایش در ماهیان گروه  Fو
 3Sمشاهده شد .با افزایش مدت زمان محرومیت غذایی
پیش از انتقال ماهیان به آب دریای خزر ،میزان افزایش وزن
روند کاهشی داشت و  FCRافزایش یافت (.)p<0/05
باالترین  SGRپس از ماهیان گروه ،)%0/69 ± 0/16( F
در ماهیان گروههای  3Sو  5Sدیده شد ،در حالی که این
شاخص در ماهیان گروه  7Sاز نظر آماری پایینتر از سه
گروه مذکور بود ( .)p<0/05 ،%1/25 ± 0/18نتایج ثبت
شده از درصد بقا نشان داد که بیشترین بازماندگی در گروه
 5Sبه میزان  %100و پایین ترین بازماندگی در ماهیان
گروه  Sبه میزان  %94/27 ± 4/96مشاهده شد.

جدول  2شاخصهای رشد و بازماندگی (میانگین  ±انحراف معیار) بچهماهیان کلمه ( )Rutilus caspicusطی دورههای متناوب
محرومیت غذایی و غذادهی مجدد و بعد از انتقال به آب لب شور دریای خزر.
پارامتر
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
وزن بدست آمده (گرم)
درصد افزایش وزن ()%
نرخ رشد ویژه ()%/day
ضریب تبدیل غذایی
درصد بقا

F
1/12 ± 0/03
2/21 ± 0/08a
1/09 ± 0/11a
97/56 ± 13/15a
1/69 ± 0/16a
2/92 ± 0/27b

3S
1/16 ± 0/04
2/13 ± 0/08ab
0/97 ± 0/09a
83/79 ± 10/25ab
1/51 ± 0/13ab
3/25 ± 0/27b

5S
1/14 ± 0/03
2/03 ± 0/15b
0/89 ± 0/16ab
78/21 ± 15/32ab
1/43 ± 0/21ab
3/52 ± 0/56ab

7S
1/10 ± 0/06
1/82 ± 0/07c
0/72 ± 0/10b
65/45 ± 12/18b
1/25 ± 0/18b
4/13 ± 0/64a

S
1/13 ± 0/03
1/07 ± 0/06d
-0/05 ± 0/02c
-5/07 ± 2/75c
-0/13 ± 0/07c
-

98/19 ± 3/67b

98/49 ± 4/14b

100a

96/4 ± 5/ 21c

94/3 ± 4/96 d

در طول  46روز دوره تغذیهای گروه :Fتغذیه مستمر ماهیان (گروه کنترل) :3S ،ماهیان قرارگرفته در دورههای محرومیت غذایی  3روزه و
تغـذیه مجدد  10روزه :5S ،ماهـیان قرارگرفته در دورههای مـحرومیت غذایی  5روزه و تغذیه مجدد  10روزه :7S ،ماهـیان قرارگرفته در
دورههای محرومیت غذایی  7روزه و تغذیه مجدد  10روزه :S ،گرسنگی مستمر ماهیان اعمال شد.

میزان اسمواللیته در بچهماهیان کلمه دریای خزر پس از دو
هفته انتقال مستقیم به آب لبشور دریای خزر ،تنها در

تیمارهای  3Sو  5Sنسبت به گروه  Fتفاوت چندانی
نداشت ( .)p>0/05سطح اسمواللیته در هر سه گروه (،F
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 3Sو  )5Sدر سطحی مشابه فشار اسمزی دریای خزر
(حدود  )280 mosmol/kgمشاهده شد ،اما این فراسنجه
در ماهیان تیمارهای  7Sو  Sنسبت به دیگر گروهها بهطور
معنیداری کاهش یافت (شکل  .)p<0/05 ،1باالترین میزان

اسمواللیته در ماهیان گروه  Fبه میزان ± 7 mosmol/kg
 264/49و پایین ترین سطح آن در ماهیان گروه  7Sبه
میزان  237/91 ± 9/83بهدست آمد.

شکل  1سنجش اسمواللیته بافت بدن بچه ماهیان کلمه ( )Rutilus caspicusطی دورههای متناوب محرومیت غذایی و غذا
دهی مجدد پس از دو هفته انتقال مستقیم به آب لب شور دریای خزر :F .ماهیان غذادهی شده در تمام مدت آزمایش (گروه
کنترل)؛  :3Sماهیان قرارگرفته در دورههای محرومیت غذایی  3روزه و تغذیه مجدد  10روزه؛  :5Sماهیان قرارگرفته در دورههای
محرومیت غذایی  5روزه و تغذیه مجدد  10روزه؛ ماهیان قرارگرفته در دورههای محرومیت غذایی 3روزه و تغذیه مجدد  10روزه؛
 :7Sماهیان قرار گرفته در دورههای محرومیت غذایی  7روزه و تغذیه مجدد  10روزه.

میزان کورتیزول و گلوکز بهعنوان شاخصهای استرس در
بدن بچه ماهیان کلمه دریای خزر در انتهای دوره آزمایش،
در گروههای ماهیان  3Sو  5Sدر مقایسه با گروه کنترل
( )Fاختالف آمـاری داشت ،اما مـقدار آنها در مـاهیان
تیمارهای  7Sو  ،Sنسبت به گروه  Fبهطور معنیدار افزایش
یافت (شکل  ،2الف و ب .)p<0/05 ،باالترین و پایینترین
سطح کورتیزول در تیمارهای  Sو  5Sبهترتیب بهمیزان
 93 ± 4/58ng/gو  60/84 ± 5/74بود .بهطور مشابه،
باالترین و پایینترین میزان گلوکز در ماهیان گروه  Sو 5S
بهترتیب به میزان  89/75 ± 1/59 mg/100gو ± 3/81
 50/19مشاهده شد.

برای بررسی میزان مقاومت ایمنی ماهیان طی دورههای
مختلف محرومیت غذایی و تغذیه مجدد در مواجهه مستقیم
با شوری دریای خزر میزان ایمونوگلوبولین کل ،تنها در
ماهیان تیمار  )31/5 ± 0/99 mg/g( 5Sبهطور معنیدار
افزایش یافت ،در حالی که ماهیان تیمارهای  7Sو ،S
کاهش معنیداری در سطح ایمونوگلوبولین خود نسبت به
گروه  Fنشان دادند (شکل  ،2ج .)p<0/05 ،موافق با نتایج
به دست آمده از سنجش ایمونوگلوبین ،فعالیت آنزیم
لیزوزیم به عنوان دیگر فراسنجه در پاسخ ایمنی ،در این
ماهیان کاهش قابل مالحظهای نسبت به گروه  Fپیدا کرد
( .)p<0/05میزان لیزوزیم در ماهیان تیمارهای  3Sو 5S
در سطح مشابهی با ماهیان گروه  Fبود (شکل  ،2د).
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شکل  2سنجش پاسخهای ایمنی بچهماهیان کلمه ( )Rutilus caspicusطی دوره های متناوب محرومیت غذایی و غذا دهی
مجدد پس از دو هفته انتقال مستقیم به آب لب شور دریای خزر .الف) میزان کورتیزول؛ ب) میزان گلوکز؛ ج) میزان
ایمونوگلوبولین کل؛ د) فعالیت لیزوزیم؛  :Fماهیان غذادهی شده در تمام مدت آزمایش (گروه کنترل)؛  :3Sماهیان قرارگرفته در
دورههای محرومیت غذایی  3روزه و تغذیه مجدد  10روزه :5S ،ماهیان قرارگرفته در دورههای محرومیت غذایی  5روزه و تغذیه
مجدد  10روزه؛ ماهیان قرارگرفته در دورههای محرومیت غذایی 3روزه و تغذیه مجدد  10روزه؛  :7Sماهیان قرارگرفته در دوره-
های محرومیت غذایی  7روزه و تغذیه مجدد  10روزه.

بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دورههای کوتاهمدت
محرومیت غذایی ( 5 ،3و  7روز) و تغذیه مجدد ( 10روز)
پیش از انتقال بچهماهیان کلمه در وزن رهاسازی از آب
شیرین به آب لبشور دریای خزر ،سبب هیچ گونه تلفاتی
نشد .پس از انتقال بچهماهیان به آب دریای خزر نیز درصد
بقای باالیی در تمام گروههای مورد مطالعه مشاهده شد.
ماهیانی که از ابتدا تا انتهای دوره آزمایش گرسنه نگه داشته
شدند (گروه  )Sنیز تلفات جزیی طی دو هفته پرورش در
آب لبشور دریای خزر نشان دادند .در این راستا ،با انتقال
مستقیم و تدریجی این بچهماهیان از آب شیرین به آب

دریای خزر طی سه هفته تلفات چندانی مشاهده نشد
(امین و همکاران .)1400 ،همچنین ،هیچ تلفاتی در ماهیان
کلمه دریای خزر (میانگین وزن  1/68گرم) طی دورههای
مختلف گرسنگی به ترتیب یک ،دو و سه هفته و به دنبال
آن تغذیه مجدد به ترتیب هفت ،شش و پنج هفته مشاهده
نشد ( .)Abolfathi et al. 2012تجزیه و تحلیل نتایج
فوق مؤید آن است که دورههای کوتاهمدت تناوب غذایی در
بچهماهیان کلمه در اندازه رهاسازی آنها چه در آب شیرین و
چه در دریای خزر بر میزان قابلیت بازماندگی آنها تأثیری
ندارد .درصد بقای باال در این ماهیان طی افزایش ناگهانی
شوری ممکن است نـشان از وجود ظرفیت سازگاری
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سوختوسازی آنها در پاسخ به شرایط محیطی جدید باشد و
قابلیت تنظیم اسمزی قوی آنها را تأیید کند.
همسو با نتایج مطالعه حاضر ،طاهری و علیاصغری ()1391
در تحقیقی با اعمال دورههای گرسنگی و سیری صفر
(شاهد) 72 ،48 ،24 ،و  96ساعت بر ماهی کلمه خزری
نشان دادند که بیشترین درصد افزایش وزن ،نرخ رشد روزانه
و نرخ رشد ویژه در گروه شاهد در مقایسه با دیگر تیمارها
بهدست آمد .بنابراین ،با افزایش دوره گرسنگی ،توان رشد
جبرانی در بچهماهی کلمه کاهش مییابد .همچنین در این
راستا ،آدینه و همکاران ( )1396با مطالعه تأثیر سطوح
مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد رشد ،کارایی تغذیه و
ترکیبات شیمیایی بدن نوزاد ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissپرورش یافته در دو محیط
آبی دریافتند که محرومیت غذایی در مرحله نوزادی این
ماهی اثرات منفی بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن دارد .در
بررسی تأثیر شوریهای مختلف بر شاخصهای رشد ماهیان،
بهبود عملکرد رشد در ماهی شانک باله زرد
( )Acanthopagrus latusبا افزایش شوری محیط تا حد
ایزواسموتیک (از  6به  )12 pptحاصل شد ،اما با ادامه
افزایش شوری ،میزان مصرف غذا در این ماهیان روند
کاهشی داشت و با کاهش رشد مواجه شدند ( Torfi
 .)Mozanzadeh et al. 2021بر اساس مطالعه جمیلی و
همکاران ( ،)1372ماهیان شوریدوست در محیط
ایزواسمتیک به بیشینه رشد خود میرسند .در مطالعهای
دیگر ،بیشینه افزایش وزن و بیشینه  SGRو کمینه میزان
 FCRدر بچهماهیان سفید با میانگین وزنی  1گرم طی
انتقال از آب شیرین به آبهایی با شوری 8-10 ppt
مشاهده شد (امیری و همکاران .)1397 ،در مطالعات انجام
شده در زمینه تأثیر دورههای متناوب محرومیت غذایی و
غذادهی بر قابلیت رشد ماهیان ،مشاهده شده است که
اعمال دورههای گرسنگی به مدت  4و  8روز و به دنبال آن،
تغذیه مجدد به مدت  8و  32روز طی دوره آزمایش 80
روزه ،موجب رشد جبرانی و افزایش فعالیت آنزیمهای
گوارشی در بچه ماهیان شانک باله زرد (وزن حدود  2گرم)
شد ( .)Tamadoni et al. 2020همچنین ،رشد جبرانی
در تاسماهی  ،Acipenser dabryanusطی دورههای

مختلف محرومیت غذایی  7 ،3و  14روزه و غذادهی مجدد
 14روزه حاصل شد ( .)Wu et al. 2021همچنین ،در
بچهماهیان کلمهای (با میانگین وزن  1/68گرم) که طی یک
تا دو هفته گرسنه ماندند ،تفاوت معنیداری در نرخ رشد
ویژه آنها نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد ،اما پس از
گذشت سه هفته متوالی محرومیت از غذا ،بهطور معنیدار با
کاهش رشد مواجه شدند .این ماهیان ،پس از یک دوره پنج
هفتهای غذادهی مجدد به دنبال سه هفته محرومیت غذایی،
توانستند میزان  SGRرا در پایان دوره آزمایش به سطحی
باالتر از ماهیانی که در تمام طول آزمایش تغذیه میشدند،
برسانند و رشد جبرانی داشته باشند ( Abolfathi et al.
 .)2012به دلیل نقش بسیار مهم اسیدهای آمینه در تنظیم
اسمزی ،عدم تغذیه باعث کاهش میزان اسید آمینه میشود
و موجب اختالل در ساخت پروتئینهای دخیل در تنظیم
اسمزی طی افزایش شوری میشود (محسنی و همکاران،
 .)1395از بین گروههای مختلف بچهماهیان کلمه مورد
مطالعه در این تحقیق ،گروه  Fنسبت به دیگر گروهها
بهترین عملکرد رشد را در انتهای دوره آزمایش ( 60روز)
نشان دادند .بهرغم عدم تغذیه ماهیان طی مدت زمان دو
هفته در محیط ایزواسموتیک دریای خزر ،ماهیان گروههای
 5S ،3Sو  7Sاز نظر شاخص  ،SGRدرصد افزایش وزن و
بهبود  ،FCRبه ترتیب در اولویتهای بعد از ماهیان گروه F
قرار گرفتند ،اما در ماهیان گروه  ،Sشاخصهای رشد منفی
مشاهده شد .در نتیجه ،میتوان اظهار داشت که با افزایش
مدت زمان گرسنگی ،ظرفیت سوختوسازی بدن کاهش
مییابد و برای حفظ همئوستازی فیزیولوژیک ماهی ،با
مصرف منابع انرژی درونی بدن ماهی (لیپید ،گلیکوژن و
پروتئین) ،آب جایگزین آنها شده و بهتبع آن ،کاهش رشد و
فعالیتهای جنبشی ماهی را بههمراه خواهد داشت
( Foster and Moon, 1991; Navarro et al.
1993; Abolfathi et al. 2012; Korgdahl and
;Bakke-McKellep, 2015; Zheng et al. 2015
.)Sakyi et al. 2020
در این مطالعه ،میزان اسمواللیته در بچهماهیان کلمه دریای
خزر در گروههای  3Sو  5Sنسبت به گروه  Fطی دو هفته
پس از انتقال مستقیم به آب لبشور دریای خزر تفاوتی
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نشان نداد و سطح اسمواللیته در هر سه گروه ماهیان در
سطحی مشابه فشار اسمزی دریای خزر (حدود
 )280 mosmol/kgمشاهده شد که نشاندهنده ایجاد
تعادل اسمزی بدن بچهماهیان نسبت به محیط اطراف خود
است .در تحقیقی مشاهده شده است که در صورتی که بچه
ماهیان کلمه دریای خزر در تمام دوره آزمایش تغذیه شوند،
طی انتقال ناگهانی و تدریجی از آب شیرین به آب لبشور
دریای خزر ،میتوانند سطح اسمواللیته بدن خود را پس از
سه هفته به سطحی مشابه ماهیان آب شیرین کاهش دهند
(امین و همکاران .)1400 ،در مطالعه حاضر ،پایینترین
سطح اسمواللیته در بچهماهیان تیمارهای  7Sو  Sمشاهده
شد .بهطور مشابه ،میزان اسمواللیته در ماهی شانک دریایی
( )Sparus auratusبا قرار گرفتن در آبی با شوری اندک
(حدود  )6 pptطی یک دوره گرسنگی دو هفته ای ،نسبت
به ماهیان پرورشیافته در شوریهای باالتر کاهش یافت
( .)Polakof et al. 2006همچنین ،میزان اسمواللیته در
بچهماهیان آزاد دریای خزر ()Salmo trutta caspius
که شش هفته متوالی گرسنه ماندند و ماهیانی که سه هفته
ابتدایی تغذیه شدند و سه هفته گرسنه ماندند ،پنج روز پس
از انتقال مستقیم به آب دریای خزر ،میزان اسمواللیته
نسبت به دیگر گروهها بهطور معنیدار کاهش یافت (امیری
مقدم و همکاران .)1391 ،در مطالعهای که تأثیر توأم
افزایش آمونیاک و شرایط تغذیهای بر پاسخ یونی ماهی باس
دریایی اروپایی ( )Dicentrarchus labraxطی
سازگاری با کاهش تدریجی شوری بررسی شد ،میزان
اسمواللیته در بین ماهیانی که در طی آزمایش تغذیه شدند،
همواره ثابت و بدون تغییر بود ،در حالی که در ماهیانی که
گرسنه نگه داشته شدند ،کاهش یافت ( Sinha et al.
 .)2015بنابراین ،میتوان اظهار داشت که کاهش
اسمواللیته ماهیان طی محرومیت غذایی طوالنی مدت پس
از افزایش شوری ممکن است با دفع بیش از حد یونها
همراه باشد و بر روی ظرفیت یونی ماهیان اثر منفی ایجاد
کند.
هورمـون کورتیزول به تنهایی و یـا احتماالً همراه با
هورمونهای رشد ( )GHو  ،IGF1از طریق تحریک ترشح
یونهای اضافی و کاهش سطح یونها و اسمواللیته پالسمای

خون در بهبود مقاومت ماهیان نسبت به افزایش شوری
محیط اطراف خود نقش بسیار مهمی دارند ( Shirangi et
 .)al. 2019از طرف دیگر ،کورتیزول پالسما نقش مهمی در
انسجام ذخایر انرژی ماهیان در هنگام محرومیت از غذا دارد
(.)Ashouri et al. 2014; Barcellos et al. 2010
سطح کورتیزول در ماهیان شانک دریایی ()S. auratus
چه در محیطهای هیپواسموتیک و چه هایپراسموتیک با
افزایش دوره گرسنگی افزایش یافت ( Polakof et al.
 .)2006در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiنیز
طی دوره  2-4روز گرسنگی تغییری در سطح کورتیزول آنها
مشاهده نشد ،اما پس از  8روز محرومیت غذایی به میزان
قابل توجهی کاهش یافت ( .)Ashouri et al. 2014در
مطالعهای دیگر ،با وجود افزایش اولیه کورتیزول طی مدت
محرومیت غذایی یک تا سه هفتهای گربه ماهی امریکای
جنوبی ( ،)Rhamdia queelenمقدار آن پس از  4روز
تغذیه مجدد به سطح اولیه خود بازگشت ( Barcellos et
 .)al. 2010از طرف دیگر ،در مطالعهای که توسط امین و
همکاران ( )1400انجام شد ،میزان کورتیزول بچهماهیان
کلمه ،طی سه هفته پس از انتقال مستقیم آنها از آب
شیرین به آب لبشور دریای خزر در سطحی تقریباً مشابه
ماهیان در آب شیرین مشاهده شد .در تحقیق حاضر،
باالترین میزان کورتیزول در بچهماهیان گروه  Sو 7S
مشاهده شد ،در حالی که در ماهیانی که پیش از انتقال به
آب دریای خزر در دورههای متناوب کوتاهمدت گرسنگی و
تغذیه مجدد قرار گرفتند ( 3Sو  )5Sنسبت به گروه
ماهیانی که تمام مدت زمان آزمایش تغذیه شدند ،تفاوتی
مشاهده نشد .بنابراین ،میتوان اظهار داشت که سطح
کورتیزول در بچهماهیان کلمه دریای خزر در اندازه
رهاسازی تحت تأثیر افزایش ناگهانی شوری قرار نمیگیرد،
اما افزایش مدت زمان محرومیت غذایی پیش از انتقال
شوری میتواند سبب افـزایش قابل توجه آن در گروههای
مختلف ماهیان شود.
سطح گلوکز بین گروههایی که پیش از انتقال به آب دریای
خزر کمتر گرسنه ماندند ( 3S ،Fو  )5Sو ماهیانی که در
تمام طی آزمایش از تغذیه محروم ماندند ( )Sو یا کمتر
تغذیه شدند ( )7Sمتفاوت بود .همچنین ،مشابه نتایج
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حاصل از میزان کورتیزول ،سطح گلوکز نیز با افزایش مدت
گرسنگی افزایش یافت .بر خالف نتایج فوق ،مطالعات
متعددی نشان دادهاند که محرومیت غذایی باعث کاهش
سطح گلوکز خون در گونههای مختلف ماهیان میشود
( ;Boujard et al. 2000; Caruso et al. 2012
;Ashouri et al. 2014; Eslamloo et al. 2017
 .)Dar et al. 2019; Saki et al. 2020کاهش قند
خون طی گرسنگی ،ممکن است به واسطه مصرف گلوکز به
عنوان منبع سوخت طی محرومیت غذایی باشد ( Li et al.
 .)2018در طـی دورههای گرسنـگی در ماهـیان ،چربیهای
کبد و عضله در وهله اول به مصرف میرسند و با ادامه یافتن
محرومیت غذایی ،گلیکوژن موجود در کبد و ماهیچه به
گلوکز تجزیه و استفاده میشود ( Abolfathi et al.
 .)2012همچنین ،میزان گلوکز در ماهی تیالپیای نیل
( ،)Oreochromis niloticusپس از  14روز گرسنگی
کاهش یافت ،اما طی تغذیه مجدد با شیب تندی افزایش
یافت و سطح آن تا انتهای دوره آزمایش ( 21روز) باال باقی
ماند ( .)Sakyi et al. 2020از طـرف دیگر ،مشـاهده شده
است کـه سطـح گلـوکز در بچهماهیان کلمه تحت تأثیر
افزایش ناگهانی شوری قرار نمیگیرد (امین و همکاران،
 .)1400بنابراین ،افزایش قابل مالحظه گلوکز در ماهیان
گروه  Sو  7Sرا میتوان به افزایش مدت زمان محرومیت
غذایی نسبت داد و احتماالً این ماهیان پس از مصرف ذخایر
چربی خود ،به تجزیه گلیکوژن و تولید گلوکز به منظور
تأمین انرژی مورد نیاز خود میپردازند .سطح گلوکز در
مطالعات مختلف بسته به گونه ماهی مورد مطالعه ،وضعیت
تغذیهای و مدت زمان قرار گرفتن در معرض گرسنگی و
ذخایر چربی ماهی مورد نظر متفاوت است ( Eslamloo et
.)al. 2017
پاسخهای ایمنی مورد بررسی در این مطالعه شامل
ایمونوگلوبولین و لیزوزیم بود .در مطالعهای ،دستگاه ایمنی
در ماهی شانک باله زرد در پاسخ به افزایش شوری محیط
تحریک شد و سطح ایمونوگلوبولین و لیزوزیم در آن افزایش
یافت ( .)Torfi Mozanzadeh et al. 2021از طرف
دیگر ،سطح ایمونوگلوبولین در بعضی از گونههای ماهیان با
افزایش دوره گرسنگی به مدت دو هفته ،نسبت به ماهیانی

که در تمام مدت آزمایش تغذیه شدند ،افزایش یافت
( )Eslamloo et al. 2017; Sakyi et al. 2020که
ممکن است به خاطر پاسخ اولیه ماهی نسبت به گرسنگی
باشد ( .)Akbary and Jahanbakhshi, 2016در این
مطالعه ،سطح ایمونوگلوبولین در ماهیان گروه  5Sنسبت به
گروه  Fبهطور قابل مالحظه ای افزایش یافت و بیشترین
میزان آن در این گروه دیده شد ،اما ماهیان گروه  Sو 7S
پایینترین سطح ایمونوگلوبولین را در بین تیمارهای مورد
مطالعه نشان دادند .در تحقیقی ،پس از کاهش اولیه میزان
ایمونوگلوبولین در بچهماهیان کلمه طی انتقال به آب دریای
خزر ،در انتهای آزمایش مجدداً افزایش یافت و به سطح
ماهیانی که در تمام طی آزمایش در آب شیرین پرورش داده
شده بودند ،نزدیک شد (امین و همکاران .)1400 ،در نتیجه،
آب لبشور دریای خزر چندان دستگاه ایمنی را تحریک
نمیکند و ایمونوگلوبولین را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،اما با
افزایش دوره محرومیت غذایی و کاهش منابع انرژی در این
گروه از ماهیان ،دچار افت میشود.
لیزوزیم نوعی آنزیم ضدمیکروبی است که در پاسخهای
ایمنی اولیه نقش دارد (.)Harikrishnan et al. 2010
میزان لیزوزیم در ماهیان گروه  3Sو  5Sپس از گذشت دو
هفته انتقال به آب لبشور دریای خزر ،نسبت به گروه شاهد
افزایش جزیی نشان داد و با وجود مشاهده تأثیر افزایش
ناگهانی شوری بر کاهش فعالیت لیزوزیم در بچهماهیان
کلمه (امین و همکاران ،)1400 ،انتقال شوری بر میزان
فعالیت لیزوزیم در گروه ماهیانی که پیش از انتقال شوری
تحت دورههای  3و  5روز محرومیت غذایی و به دنبال آن
 10روز تغذیه مجدد قرار گرفته بودند ،نسبت به ماهیانی که
تمام مدت پیش از افزایش ناگهانی شوری تغذیه شدند،
تأثیری نداشت ،اما میزان لیزوزیم همانند ایمونوگلوبولین با
افزایش دوره گرسنـگی پیش از انـتقال به شـوری (در
تیمارهای  Sو  )7Sکاهش یافت .به طور مشابه ،سطح
لیزوزیم در ماهی ،Barbonymus schwanenfeldii
پس از قرار گرفتن در یک دوره گرسنگی دو هفتهای کاهش
یافت ( .)Eslamloo et al. 2017بر عکس ،سطح این
آنزیم در تاسماهی چینی ( ،)A. sinensisکفال خاکستری
( )Mugil cephalusو تیالپیای نیل ()O. niloticus
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طی دوره محرومیت غذایی افزایش یافت ( Feng et al.
;2011; Akbary and Jahanbakhshi, 2016
 .)Sakyi et al. 2020بنابراین ،اثر گرسنگی و شوری بر
لیزوزیم به گونه ماهی و مدت زمان دوره محرومیت غذایی
بستگی دارد.
نتیجه گیری
بر طبق دستاوردهای حاصـل از این مطـالعه مبنـی بر
امکانسنجی مقاومت بچه ماهیان کلمه دریای خزر طی
دورههای متناوب محرومیت غذایی و تغذیه مجدد در هنگام
انتقال مستقیم به آب لب شور دریای خزر ،باالترین درصد
افزایش بدن و باالترین نرخ  SGRدر گروهی که بهطور
تناوبی در دورههای کوتاه مدت  3تا  5روزه محرومیت غذایی
و تغذیه مجدد قرار گرفتند ،پس از گروهی که در تمام مدت
آزمایش ( 60روز) غذادهی شدند ،مشاهده شد .کوتاه بودن
مدت گرسنگی این ماهیان و فراهم بودن امکان تغذیه مجدد
آنها ،ثبات اسمواللیته پالسمای آنها نسبت به گروه شاهد،
عدم تغییر قابل مالحظه در سطح کورتیزول و گلوکز آنها و
همچنین ،عدم تحریک دستگاه ایمنی آنها طی انتقال
مستقیم به آب دریای خزر نشان میدهد که دو گروه  3Sو
 ،5Sبه انرژی زیادی برای ایجاد تعادل اسمزی نیاز ندارند،
زیرا دریای خزر نیز محیطی ایزواسموتیک است و نسبت به
آب شیرین ،یونهای بیشتری در اختیار ماهیان قرار میدهد.
بنابراین ،آنها تنظیم اسمزی را به کمترین مقدار میرسانند و
تمام انرژی خود را صرف رشد خواهند کرد .در نتیجه،
توصیه میشود که در صورتی که بچهماهیان کلمه در مراکز
تکثیر و پرورش بهطور تناوبی در دورههای کوتاه مدت  3تا
 5روزه محرومیت غذایی و تغذیه مجدد قرار گیرند ،میتوان
آنها را بهطور مستقیم به آب لبشور دریای خزر انتقال داد.
در این صورت ،نهتنها هیچ اختاللی در عملکرد دستگاه
ایمنی و تنظیم اسمزی آنها وارد نمیشود و دچار استرس
فیزیولوژیک ناشی از گرسنگی و افزایش شوری نمیشوند،
بلکه در صورتی که تا مدت دو هفته قادر به فراهم کردن
غذای مورد نیاز خود در محیط جدید نباشند ،با درصد بقای
باال زنده خواهند ماند و حتی عملکرد رشد آنها نیز بهواسطه
زندگی در محیط ایزواسموتیک دریای خزر بهبود مییابد.

تشکر و قدردانی
به این وسیله از دانشگاه گنبد کاووس به خاطر حمایت مالی
برای انجام این پژوهش قدردانی میشود .از اداره کل شیالت
استان گلستان نیز به دلیل صدور مجوز استفاده از این گونه
سپاسگزاری میشود .همچنین نویسندگان از جناب آقای
دکتر یحیایی ،معاونت محترم صید و بازسازی ذخایر آبزیان
شیالت گلستان و جناب آقای مهندس شکیبا ،ریاست
محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال،
بندرترکمن که بدون حمایت ایشان انجام این پژوهش میسر
نبود ،کمال تشکر را دارند.
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