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   یشناسخون يپارامترها يرو یکید الکتریصاز  یر استرس ناشیثأت
   (Cyprinus carpio) یکپور وحش یماه
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 1دهیچک
کپور  یماه یناسشخون يپارامترها يرو یکید الکتریصاز  یر استرس ناشیثأدر مطالعه حاضر ت  

عنوان گروه هب یماه 10ن منظور تعداد یاهقرار گرفت. ب یمورد بررس ).Cyprinus carpio L( یوحش
ه یثان 5مدت ش بهیان گروه آزمایعنوان شاهد در نظر گرفته شد. سپس ماهز بهین یماه 10و  یشیآزما

 يریگان خونیماه ید دمیل از وریقرار گرفتند و با استفاده از سرنگ استر یکیر شوك الکتریثأتحت ت
د یصن مطالعه نشان داد که یج حاصل از اینتا شناسی مورد بررسی قرار گرفتند.نپارامترهاي خوو 

 يداریمعن تفاوتد داشته، اما یسف يهاتعداد گلبول يرو )>05/0P( يداریر معنیثأت یکیالکتر
)05/0P>( رسد ین به نظر میچن مطالعهن یاز اج حاصل ی. بر اساس نتانشدر پارامترها مشاهده یدر سا

د یصاز  یکپور به شوك ناش یالعمل ماهن عکسیترعین و سرید اولیش تعداد گلبول سفیکه افزا
  باشد. یم یکیالکتر

  
   ی، کپور وحشیشناس، خونیکید الکتریصاسترس،  :يدیکل هايهواژ

 

                                                        
  msypaighambari@yahoo.coمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
منظور طور معمول بهباشد که بهید مک روش استانداریله الکتروشوکر یبه وس ید ماهیص  

شناسان مورد استفاده ستیشناسان و زیر توسط ماهیذخا یابیان و اهداف مربوط به ارزیماه يآورجمع
مدت چند ن روش بهید شده با ایان صیماه معمول طوربه .)1990(کوکس و المارکو،  قرار گرفته است

د شده یان صیکه ماهنیل ایدلها ثبت گردد. بهوزن آنرند تا طول و یگیقه در معرض هوا قرار میدق
از  ین صدمات ناشییشوند، تعیط رها میبه مح دوباره یسنجستیله الکترو شوکر پس از انجام زیوسبه

 انیر ماهیتواند سبب مرگ و میم یکید الکتریصه هر حال استفاده از . بباشدیار مهم میشوك بس
بات یر ترکییتغ ،)1985(هودي،  ینخاع يهابیجاد آسیا، )1955ت، ؛ پرا1954و همکاران،  ینزل(کا
(گاتز و ادامز،  ،کاهش نرخ رشد ،)1994، دونالدمک؛ میتون و 1976(اسچرك و همکاران،  یخون

(دویر و  هانیب جنیو تخر )1989(مسا و اسچرك،  يرات رفتارییتغ ).1995یر و وایت، ا؛ د1987
به  یکید الکتریصاز  یناش یکیزیف يهابیگردد. اگرچه آس) 1995 ل،ایر و اردا؛ د1993همکاران، 

باشند، که پس از یص میقابل تشخ یک به سختیولوژیزیوضوح قابل مشاهده است، اختالالت حاد ف
رات ییجه تغیک نتیعنوان ه بهیثانو یند. اثرات استرسینمایبروز م یدر قالب مشکالت يسازرها

ش یل افزای، از قبیشناسرات خونییها و تغخون و بافت یمیدر ش یراتییغکه منجر به ت ینینوروآندوکر
و کاهش  )1976(دریدزیک و کیسنیوك،  کید الکتیاس ،)1980کر و اسچرك، (اسپ سطوح قند خون

در رابطه با  ین آثار استرسیند. اینمایگردد، بروز میم) 1977، (کاسیالز و اسمیتزمان انعقاد خون 
؛ بارتون 1996ش، ابارتون و گر( .ده استیو اثبات گرد بررسی یط دانشمندان مختلفتوس الکترو شوکر

ان را به یان خانواده آزادماهیبر ماه یکید الکتریصاز  یمطالعات صورت گرفته، آثار ناش )1997یر، او د
شتر یب ن،یهمچن ان محدود و پراکنده است.یگر ماهیکه اطالعات در مورد دیاند، در حالدهیاثبات رسان

احساس  یشناسنه خونیصورت گرفته و ضعف مطالعات در زم ییایمیوشیب يفاکتورها يمطالعات، رو
بوده  یم پالسیان مستقیجر ناشی از حاد یکیولوژیزین آثار فییتع این پژوهشگردد. هدف از انجام یم

است. با مده وجود آهب یکپور وحش یماه یشناسخون يپارامترها يروبر  یکید الکتریص که از روش
ران از الکتروشوکر یا يهاک در رودخانهیاز مطالعات اکولوژ يارین مطلب که امروزه در بسیتوجه به ا

ن پراکنش را در یشتریان بیکه خانواده کپورماهنیگردد و نظر به ایاستفاده م يبردارعنوان ابزار نمونهبه
ان استفاده یماه ن عضو خانواده کپوریترعنوان شاخصبه یران دارند، از کپور وحشیا يهارودخانه

  د.یگرد
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  هامواد و روش
 یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يپرور يدر مرکز آبز 1389در بهمن ماه  این پژوهش  

ر و پرورش سد یگرم از مرکز تکث 6/34 ± 4 ین وزنیانگیبا م یان کپور وحشی. ماهانجام شدگرگان 
 يو به مرکز آبز يسازرهیذخ یحمل ماه يهالونیتر در نایم در لگر 100ه و در تراکم یته ریوشمگ
ط یبا شرا يمنظور سازگارافت. بهیگرگان انتقال  یعیطبو منابع يدانشگاه علوم کشاورز يپرور
 یمکعب متر یک يهاحوضچهدر  قطعه 25ان در تراکم یپس از حمل و نقل، ماه یابیو باز یشگاهیآزما

دند. یه گردیتغذ )Gft1(ومار یب يره تجاریماه با ج یکمدت و به يسازهریتر ذخیل 80با حجم آب 
 18-23 و منس بر متریز یدس 7/0برابر  بیترتش بهیآب در خالل آزما يو دما یکیت الکتریهدا

ک یعنوان شاهد در نظر گرفته شد و مار بهیک تیم و یمار، تقسیان به دو تیسپس ماهبود. گراد سانتی
 5مدت هب )D.C. at 200 V., 50 Hertz frequencies and one anode( تروشوکرالکمار توسط یت

طور هب یدهپس از اتمام شوك .)1987نگ، ا(وودوارد و استر گرفتر شوك قرار یثأه تحت تیثان
 ید ساقه دمیل از وریبا استفاده از سرنگ استرعا یسرمار انتخاب و یاز هر ت یماه 10تعداد  یتصادف

 يهاشمارش گلبول افت.ینه انتقال یهپار يهابه لوله خون يهانمونه صورت گرفت و يریگان خونیماه
ت یو ک نیان مت هموگلوبین به روش سیهموگلوب يریگ، اندازهيتومترید و قرمز به روش هماسیسف

 يهاگلبول یقیص تفریتشخت، یکروهماتوکریت به روش می، سنجش هماتوکریمیست شیز یصیتشخ
   یگلبول يهامسا و سنجش شاخصیبا گ يزیآمو رنگ یه گسترش خونیس تهاساد بریسف

)MCH, MCHC و MCVج ینتا .)1993ف، (استوسکو استاندارد صورت گرفت يهااساس فرمول) بر
   يداریدر سطح معن )Independent- sample T-test( مستقل ین پژوهش با آزمون تیحاصل از ا

  قرار گرفت. يل آماریه و تحلیمورد تجز 16نسخه  Spssزار افدرصد و با استفاده از نرم 95
  

  جینتا
 یشناسخون يپارامترها يرو یکید الکتریصر یثأدست آمده از تج بهینتا :یشناسخون يپارامترها

د یصشود یگونه که در نمودارها مشاهده مه شده است. همانیر ارایز يدر نمودارها یکپور وحش یماه
 يداریمعن تفاوتد داشته، اما یسف يهاتعداد گلبول يرو) >05/0P( يداریر معنیثأت یکیالکتر

)05/0P>( د.یر پارامترها مشاهده نگردیدر سا  
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کپور میانگین تعداد گلبول قرمز خون ماهی  -1 شکل

 وحشی تحت تأثیر شوك
کپور  میانگین تعداد گلبول سفید خون ماهی -2 شکل

 تحت تأثیر شوك وحشی

    
کپور خون ماهی  هماتوکریتمیانگین  -3 شکل

  وحشی تحت تأثیر شوك
 کپور وحشیخون ماهی  هموگلوبینمیانگین  -4 شکل

  تحت تأثیر شوك
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  شوكر یثأتحت ت یکپور وحش یخون ماه یگلبول يهان شاخصیانگیم -5 شکل

  

  
  وكشر یثأتحت ت یکپور وحش ید خون ماهیسف يهاگلبول یقیص تفریتشخ -6 شکل

  
  بحث و  ایجنت

 ظرفیت تعیین براي هموگلوبین هماتوکریت و میزان قرمز، هايگلبول تعداد کاربردي نظر نقطه از  
متابولیکی  هاينیازمندي با مقابله براي موجود هايتوانایی ارزیابی و وسیله خونبه اکسیژن حمل

هموگلوبین خون ت و یهماتوکر قرمز، يهاتعداد گلبولکاهش  این پژوهش. در رودمی کاربه اکسیژن
از . )4 و 3 ،1 شکل( ه استنبود )P<05/0( دارین کاهش معنیدر اثر استرس مشاهده شد، اگرچه ا
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هاي قرمز، میزان هماتوکریت و هموگلوبین با ظرفیت حمل جا که ارتباط مستقیمی بین تعداد گلبولآن
قرمز و میزان هماتوکریت و هموگلوبین هاي اکسیژن توسط خون وجود دارد و با کاهش تعداد گلبول

رسد که ینظر من بهیچن ،)2006(گبور و همکاران،  یابدیتوانایی حمل اکسیژن توسط خون کاهش م
ژن یت حمل اکسیگذارد و باعث کاهش ظرفیر میثأژن خون تیت حمل اکسیبر ظرف یکیدالکتریص

در صورت  یست ولیدار نید معنرات نسبت به گروه شاهیین تغیشود، هرچند که ایخون م توسط
مشاهده کردند که میزان  ،)2010(نیکو و همکاران، باشد.  ثیرگذارأت یماه يتواند بر بقایادامه م

ن ی، همچنداري کاهش یافته بودطور معنیهموگلوبین در مقایسه با قبل از اسارت در ماهی سفید به
ن، ژتینگ و ون پلت(ه. دار نبودیت معنیهماتوکر زانیافته بود اما کاهش میز کاهش یت نیزان هماتوکریم

کاهش غلظت هموگلوبین را در اثر صید و حمل و نقل مشاهده کردند، که نشان دهنده ، )1974
کاهش سطوح هماتوکریت بعد از  ،)2006(گبور و همکاران،  .باشدتغییرات اسمواللیتی خون می

(هاتینگ و همچنین اند. را گزارش کردهClarias gariepinus  و  Tilapia zilliهاياسترس در گونه
که  یافتههماتوکریت خون ماهی بعد از صید و حمل و نقل کاهش اند که بیان کرده) 1974ون پلتزن، 
 نیهمچن .باشدنشان دهنده تغییرات اسمواللیتی خون می و گرددمی افزایش غلظت خونمنجر به 
ت و یزان هماتوکریدار میل قرمز و عدم تفاوت معندار تعداد گلبویتفاوت معن، )2010(قاراچ، 
ر و پره را ید گوشگید شده به دو روش صیصد یسفان یماهد در یاز ص یاثر استرس ناشن در یهموگلوب

  .ه استمشاهده کرد
 2MCH2 و) 81/239 ± 41/52، تیمار: 16/275 ± 39/85(شاهد:  MCV1 کاهش این پژوهشدر   

، تیمار: 03/19 ± 07/4(شاهد:  3MCHC3ش یو افزا) 93/47 ± 37/9: ، تیمار95/48 ± 38/18(شاهد: 
(نیکو  ).5شکل ( نبود )P<05/0( داریرات معنیین تغیدر اثر استرس مشاهده شد، اما ا) 27/20 ± 87/2

طور خون ماهی سفید در اثر اسارت به MCHو   MCVمشاهده کردند که میزان ،)2010و همکاران، 
سوف حاجی طرخان پس از استرس جابجایی  مانندهاي دیگر است. در گونه داري کاهش یافتهمعنی

؛ نیکو 2004(اکرت و همکاران،  مشاهده نشده است MCHCو   MCV ،MCHحاد تغییري در میزان

                                                        
1- MCV: Mean Corpuscular Volume 
2- MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin 
3- MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 
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مشاهده کردند که در اثر استرس حمل و نقل و ، )2006گبور و همکاران، ( ).2010و همکاران، 
  یابد.کاهش می T. zilliiدر بچه ماهیان   MCHC و MCV ،MCHجابجایی میزان 

عنوان یک عامل ایمنی و مقاومت موجود به هاي سفید خون ماهی یا هر موجود دیگري بهگلبول  
داري اختالف معنی این پژوهشدر  .)2006(گبور و همکاران،  ها گزارش شده استبرخی بیماري

)05/0>Pان شاهد یو ماه یکید الکتریصر یثأتحت تهاي سفید خون در ماهیان )، بین تعداد گلبول
). افزایش تعداد گلبول سفید بر اثر استرس ممکن است در اثر مهاجرت 2شکل ( مشاهده شد

؛ نیکو و همکاران، 2004و همکاران،  سبارسلو(، هاي سفید از طحال به جریان خون باشدگلبول
س کلیه أهاي سفید از رجرت گلبولتراکم فوق حاد منجر به مها ن مشاهده شده است کهیهمچن )2010

(گبور و همکاران،  ،)2009وا و همکاران، وسیک؛ دوب2001(اورتونو و همکاران،  گرددمیبه خون 
که  اندمشاهده کرده T.zilliiبچه ماهیان  درهاي سفید) را لوکوسیتوزیز (افزایش تعداد گلبول). 2006

 )،2010(نیکو و همکاران،  آن، گزارش شده است. نظر از دلیلعنوان یک نتیجه تخریب بافت، صرفهب
یابد، اما این هاي سفید ماهی سفید به آرامی افزایش میمشاهده کردند که بر اثر اسارت میانگین گلبول

و  س(بارسلو )Rhamdia quelen( هاي مشابهی نیز براي جاندیادار نیست. یافتهافزایش معنی
  است.گزارش شده ) 1994لسفورد و همکاران، اپ( Limanda limandaو ) 2004همکاران، 

عنوان یک برآیند ناشی از و به عنوان اثر ثانویه استرس در ماهینوتروفیلیا و لنفوسیتوپنیا به  
). 2009وا و همکاران، وسیک(دوب ها در اثر استرس گزارش گردیده استسازي کاتکوالمینرها

ها و رخنه ها از رگعلت حرکت سلولکن است بهلنفوسیتوپنیا در ماهیان استرس دیده همچنین مم
(نیکو و همکاران،  ).2009وا و همکاران، وسیک(دوب ها، پوست یا روده باشدها به اپیتلیوم آبششآن

کردند. مشاهده ناشی از اسارت  در اثر استرسرا  ي ماهی سفیدهاافزایش تعداد نوتروفیل ،)2010
 جاندیا)، 1985کس و همکاران، (ها همچنین افزایش تعداد نوتروفیل در سوف حاجی طرخان

)Rhamdia quelen( بارسلوس)  ،تینگر و همکاران، (پا کمانآالي رنگینو قزل) 2004و همکاران
گلبول سفید انواع )، بین P>05/0داري (اختالف معنیاین پژوهش در نیز گزارش شده است.  )،1994

شمارش تفریقی ). 6شکل ( شدنان شاهد مشاهده یو ماه یکید الکتریصر یثأماهیان تحت ت خون در
ها و داري در تعداد لنفوسیتهاي سفید ماهی سفید نگهداري شده در اسارت کاهش معنیگلبول

افزایش  )،1997بونگا، (وندالر .)2010(نیکو و همکاران،  ها را نشان داده استافزایش تعداد نوتروفیل
کاهش تعداد  .اثر استرس را گزارش کرده استها در ها و کاهش تعداد لنفوسیتنوتروفیلتعداد ریع س
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آالي ها در اثر استرس ناشی از صید، جابجایی و حمل و نقل که در قزلها و گرانولوسیتلنفوسیت
چ و (فری مرجانی مشاهده شده است، منجر به افزایش حساسیت به بیماري در این ماهی شده است

  .)2000اندرسون، 
ش یافزا یشناسخون يان فاکتورهایرسد، که از مین به نظر میچن پژوهشن یج حاصل از ایاز نتا  

 یدر ماه یکید الکتریصاز  ین واکنش به استرس حاد ناشیترعین و سرید اولیسف يهاتعداد گلبول
  باشد. یم یکپور وحش

  
  سپاسگزاري

رضا دکتر محمد، مرادلوید حاجیدکتر عبدالمج انیآقا يهاییو راهنما له از زحماتیوسنیبد  
مقدم و ییان دکتر آقایآقا يهان از مساعدتیهمچن ،ین خانیحسو دکتر  یدکتر رسول قربانپور، ایمان

  شود. یم یقدردان ریوشمگو پرسنل زحمتکش سد  یمهندس سلطان
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Abstract 4 
 In this study, the effects of electrofishing stress on hematological parameters of 
wild carp (Cyprinus carpio, L.) were investigated. For this purpose, 10 fishes were 
considered as treatment and 10 fishes as control. Treatment fish’s were impressed 
by electrical shock for 5 second and blood was sampled from caudal vein via streel 
syringes and hematological parameters were investigated. Results showed that 
electrofishing had significant (P<0.05) impact on leukocyte number, but no 
significant (P>0.05) changes showed in other parameters. Based on results, 
increasing the number of leukocyte is the first and quickest reaction of carp to 
electrofishing.    
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