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هاي  ) بر مقاومت و برخی فراسنجهThymus vulgarisهیدروالکلی آویشن (اي عصاره  اثرات تغذیه

  ) Cyprinus carpio Linnaeus, 1758ماهیان کپور معمولی ( بیوشیمیایی خون در بچه
  در مواجهه با تنش شوري

  
  2و محمد مازندرانی 2*اله جعفري ، ولی1تبار زینب رضا قلی

  پرورش شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی، گرگان، ایران،ارشد گروه تکثیر و  دانشجوي کارشناسی1
  رزي و منابع طبیعی، گرگان، ایراندانشیار گروه تکثیر و پرورش شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاو2

  31/06/1399؛ تاریخ پذیرش: 06/06/1399تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
اي در جیره غذایی  هاي تغذیهتوان از افزودنیهاي محیطی؛ میمنظور افزایش مقاومت ماهیان در برابر استرس به

 3چهار تیمار و با  در) گرم 84/10±063/0( ماهی با میانگین وزنی 180 تعدادخصوص، ماهیان استفاده کرد. در این 
 70مدت آویشن در درصد عصاره گیاه  2، و 1، 5/0هاي حاوي صفر، و با جیره ماهی در هر تکرار قطعه 15تکرار و 

 ppt  13ساعت تحت تنش شوري 12مدت  قطعه ماهی از هر تیمار به 30شدند. در پایان دوره  بررسی ،روز تغذیه
گیري  این منظور خونبه .(براي سنجش بقا و میزان مقاومت) قرار گرفتند 14(براي بررسی پارامترهاي بیوشیمیایی) و 

ساعت پس از تنش انجام شد. در این بررسی افزودن عصاره گیاه آویشن  168و  72 ،24 ،6هاي قبل از تنش،  در زمان
مقادیر کورتیزول، ). <05/0Pنداشت (بر مقاومت ماهی در مواجهه با تنش شوري داري در مدت پرورش، اثر معنی
با افزایش شوري ). <05/0Pدار بین تیمارها نشان نداد (قبل از تنش شوري اختالف معنی گلوکز، پروتئین کل، آلبومین

 ازتنش شوري نشان دادندداري نسبت به قبل تیمارها تغییر معنی گلوکز نیز افزایش یافتند که همهکورتیزول و 
)05/0P<.( گیري نداشتند  هاي مختف خون داري در زمان پروتئین کل اختالف معنیو  آلبومین در این بررسی
)05/0>P.(  مقاومت ثیري أدرصد جیره ت 2و  1، 5/0بر اساس نتایج بررسی حاضر افزودن عصاره آویشن در سطوح

  در مواجهه با استرس شوري نداشت.  معمولی ی کپورخونی ماهبیوشیمیایی هاي  و نیز فراسنجهماهی 
  

 ،)Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی، بیوشیمیایی خون هاي ، فراسنجهآویشن عصاره، استرس شوري کلیدي: هاي واژه
    مقاومت
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  مقدمه
استرس یک جریان فیزیولوژیک است که در زمان 
مواجهه ماهی با تهدیدات دریافتی و با قرار دادن در 

شود شرایط ماوراء سطح تحمل عادي آن ایجاد می
پاسخ به ). 2006؛ رمساي، 2009 (فرانسیس فلوید،

استرس یک مکانیسم سازشی است که به ماهی اجازه 
ا بپردازد، زدهد تا به مقابله با عوامل استرسمی
عبارتی از این طریق وضعیت طبیعی بدن خود را  به

از جمله عوامل  .)1991 (بارتون و ایواما، حفظ کند
پراکنش وساز و  زا و تأثیرگذار بر حیات، سوخت تنش

باشد که فرآیندهاي رشد و نمو  آبزیان، شوري می
دهد. بازماندگی جانور در تأثیر قرار می موجود را تحت

یک محیط، به توانایی اسمزي آن موجود در تطابق با 
 کند وابسته استشوري محیطی که در آن زندگی می

  .)2005 (وارساموز و همکاران،
 وان نشانگرهايعن میزان زیادي به فاکتورهاي خونی به

ها مورد فیزیولوژیکی واکنش به استرس در ماهی
 ).1998(کاتالدي و همکاران، گیرد می استفاده قرار

میزان هورمون کورتیزول پالسما و تغییر در متابولیسم 
عنوان  تواند به میزان گلوکز می مانندها  کربوهیدرات

استفاده قرارداد  شاخص عمومی استرس مورد
چنین کورتیزول در  هم ).1996پاچیکو، (سانتوس و 

تنظیم اسمزي نقش دارد و به توانایی ماهی در 
کند  هاي بدن کمک می نگهداري آب و الکترولیت

   ).1999(مامسن و همکاران، 
 و گرمابی ماهیان جمله معمولی از کپور ماهی

 که شود محسوب می جهان معروف گونه سومین
. است شده معرفی دنیا سراسر به گسترده طور به

 دنیا مهم پرورشی هاي گونه از یکی ماهی این چنین هم
(رحمان، است  باالیی تجاري ارزش داراي که باشد می

منظور بازسازي ذخایر  هاي اخیر بهدر سال). 2015
ماهیان استخوانی دریاي خزر تکثیر مصنوعی این 

قد در این مراکز  ماهیان و نیز پرورش تا مرحله انگشت

هاي منتهی به دریا  شده و سپس در رودخانهانجام 
سازي این  گردند. در بسیاري مواقع رها رهاسازي می

سفانه أیابد که مت ماهیان تا مردادماه ادامه می
ن گلستان در ایام مذکور بسیار هاي استا رودخانه

این آب بوده و بعضاً با پیشرفت آب دریا به  کم
سانات شوري ، ماهیان کپور در مواجهه با نورودخانه
  گیرند.  قرار می

باتوجه به اهمیت ماهی کپور معمولی در صنعت 
پرورش ماهیان گرمابی و اهتمام به افزایش قدرت 

توان زا میسیستم ایمنی ماهی در برابر عوامل استرس
هاي غذایی به اهداف مورد نظر نزدیک طریق مکمل از

) یکی از گیاهان Thymus vulgarisآویشن ( شد.
تا  8/0است که حاوي  )Lamiaceae( نعناعیانتیره 

درصد) اسانس است که مواد  1درصد (معموالً  6/2
ثره آن شامل کاراکول، پاراسیمول، لینالول و تیمول ؤم

 بنابراین. باشد ) میدرصد 40( ترین آن تیمول که مهم
دلیل خواص  ثیر عصاره آویشن بهأت پژوهشدر این 

ایمنی  کننده تحریک اثرات داراي اکسیدانی که نتیآ
هاي خونی در  باشد؛ بر مقاومت و برخی فراسنجه می

ماهیان کپور معمولی در  مواجهه با تنش شوري در بچه
روزه مورد بررسی قرار  70طی یک دوره پرورش 

  گرفته است.
  

  ها مواد و روش
 180تعداد  بعد از تهیه تهیه ماهی و طرح آزمایش:

 250ماهی کپور معمولی وانتقال به مخازن  قطعه بچه
پروري شهید ناصر لیتري مرکز تحقیقات آبزي

برآبادي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  فضلی
روز با محیط جدید  14مدت  طبیعی گرگان، ماهیان  به

 سازگار شدند. در این مدت با غذاي اکسترود کپور
، چربی درصد 42شرکت فرادانه)  ،SFC2معمولی (

، درصد 10، خاکستر درصد 4، فیبرخام درصد 11
) تغذیه شدند. پس از دوره درصد 2/1فسفر 
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ها بیومتري شده و با میانگین وزنی سازگاري، ماهی
) 21/9±42/0گرم و میانگین طولی ( 060/0±840/10

تکرار  3عدد ماهی و در  15متر با تراکم  سانتی
روز بود  70ی غذاده سازي شدند. طول دوره ذخیره

). فاکتورهاي فیزیکی و 2016(دهقانی و همکاران، 

و اکسیژن محلول  pHشیمیایی مانند درجه حرارت، 
شد. میانگین دما،  گیري می صورت هفتگی اندازه به

گراد،  رجه سانتید 7/21±14/0ترتیب  به pHاکسیژن و 
  بود. 8±08/0گرم و  میلی 5/0±6

  
  . ترکیب شیمیایی جیره غذاي پایه -1 جدول

  فسفر  خاکستر  فیبر خام  چربی  پروتئین

  درصد 2  درصد 10  درصد 4  درصد 11  درصد 42

  
قسمت رویشی گیاه آویشن  گیري: روش عصاره

شامل ساقه و برگ از عطاري تهیه و توسط آسیاب 
گرم از پودر حاصل درون  1000برقی پودر شده و 

 درصد 96تیکی ریخته شد و به آن اتانول ظروف پالس
 96لیتر اتانول  5گرم پودر گیاه با  1000( 1:5میزان  به

که سطح پودر را پوشاند.  طوري ) اضافه شد، بهدرصد
ساعت روي دستگاه  48مدت  دست آمده، به حلول بهم

شیکر و در دماي اتاق قرار گرفت و بعداز آن توسط 
) صاف گردید. در 1#کاغذ صافی (کاغذ واتمن 

اضافه  درصد 70مانده اتانول مرحله بعد به تفاله باقی
هاي  ساعت محلول صاف شد. محلول 24و بعد از 

ن معمولی آو صاف شده با هم مخلوط و در دستگاه
گراد) قرار گرفت. پس از درجه سانتی 50تا  40(دماي 

دست  الکل عصاره غلیظ و قیري شکلی به تبخیر آب و
درجه  4اي آمد که تا زمان استفاده در یخچال و در دم

  ).2003 (اردمگلو و همکاران، گراد نگهداري شد سانتی
عصاره گیاه آویشن در  پژوهشدر این تهیه غذا: 

 5/0شاهد)،  متفاوت شامل صفر (تیمارسطح  چهار
) درصد در جیره 3 (تیمار 2)، 2 (تیمار 1)، 1 (تیمار

نظر، ابتدا به  براي ساخت جیره مورد غذایی لحاظ شد.
عصاره وزن شده در آب ولرم درصد  2، 1، 5/0مقدار 

و بعد از آن  ).2012(یلماز و همکاران،  حل شدند
خلوط و بر روي درصد ژالتین م 2نظر با  محلول مورد

مدت  غذا اسپري شد و سپس غذا در داخل سینی به
ساعت در دماي اتاق قرار گرفت تا خشک شود.  48

 4هاي مناسب و در یخچال در دماي پس از آن در بسته
گراد تا موقع استفاده نگهداري شدند.  درجه سانتی

سنجی؛ غذاي روزانه هر براساس نتایج حاصل از زیست
شد و پس ازتوزین به ماهیان داده میآکواریوم مشخص 

  درصد وزن بدن بود. 5شد. مقدار غذاي روزانه  می
روز  70ر پایان د: و فرآیند خونگیري تنش شوري

قبل از تنش  ازماهیان در آویشن غذادهی با عصاره
گیري به عمل آمد (خونگیري اول)، سپس شوري خون

ساعت تحت  12مدت  شوري صفر به تیمارها از آب با
که با نمک خوراکی بدون ید ppt 13تنش شوري 

ساعت  12تنظیم شده بود قرار گرفتند. بعد از اتمام 
تنش ماهیان دوباره به آکواریوم قبل که بدون آب شور 

بعد از بیهوش شدن ماهی توسط بود منتقل شدند و 
که  مرحله خونگیري انجام شد 6 عصاره گل میخک،

اول) صفر شامل: قبل از تنش شوري (خونگیري 
ساعت (خونگیري سوم)،  6ساعت (خونگیري دوم)، 

ساعت (خونگیري  72ساعت (خونگیري چهارم)،  24
ساعت (خونگیري ششم) بعد از تنش  168پنجم) و 

در هر ). 2012پور و همکاران،  (ایمان شوري انجام شد
ماهی  5هاي خونگیري، از هر تکرار  کدام از دوره

 2استفاده از سرنگ  صورت تصادفی انتخاب و با به
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سی آغشته به هپارین از ساقه دمی خونگیري شد  سی
سی انتقال سی 5/1هاي هاي خون به تیوپو نمونه

دقیقه با دور  10یافت. سپس با استفاده از سانتریفیوژ (
) پالسماي خون از بقیه اجزاي خون جدا و 5000

هایی که مشخصات مربوط به توسط سمپلر به تیوپ
سط بر چسب روي آن نصب شده بود هر تیمار تو

ان انجام تا زم -C˚ 20منتقل گردید و در دماي 
  .سازي شد ذخیره ها آزمایش

  
  خونی هاي آزمایش

پارامترهاي : گیري پارامترهاي بیوشیمیایی خون اندازه
  گیري شده در این آزمایش بیوشیمیایی اندازه

شامل: کورتیزول، گلوکز، پروتئین کل و آلبومین بود. 
هاي گلوکز، پروتئین کل و آلبومین با استفاده از کیت

تجاري پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتري 
)Biochrom, libra S12 و براساس دستورالعمل (

گیري شدند. کورتیزول نیز با ها اندازهداخل کیت
و با دستگاه االیزا (مدل  IBLاستفاده از کیت تجاري 

UNISCO 2100شد. مقدار کلر با گیري ) اندازه
شیمی و براساس استفاده از کیت تجاري زیست

گیري شد. سدیم پالسما  دستورالعمل داخل کیت اندازه
شد (حسینی و  گیري نیز به روش فلیم فتومتري اندازه

  ).2016همکاران، 
براي بررسی میزان : تنظیم اسمزي و تنش شوري

براي ماهیان کپور معمولی،  مقاومت و بازماندگی بچه
ماهی (در یک تکرار) در  قطعه بچه 12هر تیمار تعداد 

 15در معرض شوري  نظر گرفته شد و سپس مستقیماً
که شوري آن  )2019 (جعفري و همکاران،گرم بر لیتر 

با نمک خوراکی بدون ید تنظیم شده بود، قرار گرفتند 
  ساعت شمارش شدند.  48و میزان تلفات به مدت 

نتایج حاصل از بررسی جهت  هاي آماري: بررسی
 SPSS18افزارهاي  نرم حاضر پژوهشبررسی آماري 

مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا در  Excel و
-کولموگروفافزار  ها با نرم ابتدا نرمال بودن داده

ها  ه دادههمیید قرار گرفته و أمورد ت اسمیرنوف
 انحراف استاندارد ثبت گردید. ± صورت میانگین هب

دار براي  چنین جهت بررسی وجود اختالف معنی هم
طرفه  روش آنالیز واریانس یکها از روش  میانگن

)ANOVA 95) و آزمون دانکن در سطح اطمینان 
  ) استفاده گردید.˂05/0P( درصد

  

  
  گرم بر لیتر. 15میزان بقا و مقاومت به تنش شوري  -1شکل 

  
درصد عصاره)،  1(ماهیان تغذیه شده با جیره  عصاره)، تیمار درصد 5/0(ماهیان تغذیه شده با جیره  2 (تیمار شاهد)، تیمار 1 تیمار **

  درصد عصاره). 2(ماهیان تغذیه شده با جیره  3 تیمار
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ساعت پس از  12لفات از زمان ت 1شکل طبق 
شد و در طول مدت مواجهه تنش در تیمارها شروع 

ماهیانی که از عصاره گیاه آویشن در  با شوري، بچه

داري  تفاوت معنی، ها استفاده شده بود جیره غذایی آن
  ).P<05/0( در میزان تلفات با تیمار شاهد نداشتند

  
  . تحت تنش شوري معمولی تغذیه شده با عصاره آویشن ماهیان کپور غییرات غلظت آلبومین خون بچه -2 جدول

  )g/dlآلبومین (
  1تیمار 

  (شاهد)
  2تیمار 

  درصد عصاره) 5/0(
  3تیمار 

  درصد عصاره) 1(
  4تیمار 

  درصد عصاره) 2(
  aA29/0±62/3  aA63/0±83/3  aA843/0±05/3  aA47/0±98/3  قبل از تنش
  aA82/0±36/3  aA24/0±41/3  aA57/0±57/3  aA497/0±88/3  زمان صفر

  aA34/0±41/3  aA130/0±44/3  aA032/±81/3  aA321/0±55/3  تنش پس از ساعت 6
  aA66/0±28/3  aA877/0±39/3  aA775/0±14/3  aA396/0±28/3  از تنش پس ساعت 24
  aA74/0±81/2  aA305/0±92/2  aA462/0±09/3  aA50/0±86/2  تنش از پس ساعت 72
  aA65/0±84/2  aA754/0±09/3  aA227/0±84/2  aA460/0±01/3  تنش از پس ساعت 168

  . است 05/0، بیانگر اختالف معنادار در سطح غیرمشابه در هر ردیفحروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ستون و حروف انگلیسی کوچک  **
  

هاي مختلف خونگیري  در زمان 2 طبق جدول
آلبومین خون بین داري در میزان  تفاوت معنی

  ).P<05/0( تیمارهاي مورد بررسی مشاهده نشد

  
  .تحت تنش شوريویشن معمولی تغذیه شده با عصاره آ ماهیان کپور تغییرات غلظت کورتیزول خون بچه -3 جدول

  )ngr/mlکورتیزول (
  1تیمار 

  (شاهد)
  2تیمار 

  درصد عصاره) 5/0(
  3تیمار 

  درصد عصاره) 1(
  4تیمار 

  درصد عصاره) 2(
  abB97/16±558  bB27/22±574  aB28/19±532  abB2/20±66/566  زمان قبل از تنش

  aC7/15± 66/612  aC07/16±66/646  aC10/26±639  aC57/26±66/629  زمان صفر
  aA28/19±492  aA02/18±490  aA18/14±33/488  aA91/22±490  تنش پس از ساعت 6
  Aa47/20±63/482  aA58/12±35/478  aA02/18±465  aA39/15±469  از تنش پس ساعت 24
  aA05/13±66/473  aA27/15 ±463  aA89/13±459  aA54/22±33/453  تنش از پس ساعت 72
  aA34/17±469  aA43/14±458  Aa1/25±33/452  aA76/26±33/449  تنش از پس ساعت 168

   است. 05/0، بیانگر اختالف معنادار در سطح نگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ردیفاحروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ستون و حروف  *
  

در زمان قبل از تنش شوري بین  3 طبق جدول
تیمارهاي تغذیه شده با عصاره آویشن و تیمار شاهد 

). با P<05/0( داري وجود نداشت اختالف معنی
 نیز افزایش یافت که همهورتیزول افزایش شوري ک

تنش شوري  داري نسبت به قبل ازتیمارها تغییر معنی

ساعت بعد از تنش،  6). در >05/0P( نشان دادند
). >05/0Pداري داشت (میزان کورتیزول کاهش معنی

ساعت بعد از تنش تغییر 168و  72، 24 در زمان
داري در میزان کورتیزول خون ماهیان مورد  معنی

  ).P<05/0( مشاهده نشدبررسی 
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  . تحت تنش شوري معمولی تغذیه شده با عصاره آویشن ماهیان کپور تغییرات غلظت گلوکز خون بچه -4 جدول

  )mg/dlگلوکز (
  1تیمار 

  (شاهد)
  2تیمار 

  درصد عصاره) 5/0(
  3تیمار 

  درصد عصاره) 1(
  4تیمار 

  درصد عصاره) 2(

  aAB19/5±06/80  aA13/9±76/84  abAB66/10±37/98  bAB05/14±31/109  قبل از تنشزمان 
  aC78/6±55/116  aB29/5±52/115  aB12/23±98/122  aD72/15±31/132  زمان صفر

  aC56/12±92/111  aB11/14±91/110  aB59/18±13/113  aCD45/9±54/123  تنش پس از ساعت 6
  aB52/6±08/90  aA45/16±06/86  aA30/16±01/77  aB56/7±86/96  از تنش پس ساعت 24
  aA58/6±09/67  aA85/21±60/73  aA61/10±68/70  aAB45/1±87/90  تنش از پس ساعت 72
  aA29/14±08/65  aA2/5±82/62  aA67/17±52/66  aA82/25±70/73  تنش از پس ساعت 168

   است. 05/0، بیانگر اختالف معنادار در سطح ردیفنگلیسی کوچک غیرمشابه در هر حروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ستونو حروف ا *

  
داري  در زمان قبل از تنش شوري اختالف معنی

بین تیمار شاهد و تیمارهاي تغذیه شده با عصاره 
افزایش شوري  ). باP<05/0( آویشن مشاهده نشد

تیمارها  زایش یافت که این افزایش در همهگلوکز اف
اما تیمارها نسبت به هم  ).>05/0P( دار بود معنی

ساعت  P.( 6<05/0( داري نشان ندادند اختالف معنی
 پس از تنش تفاوتی در تیمارها مشاهده نشد

)05/0>P ساعت پس از تنش گلوکز خون  24). در

تیمارها نسبت به  ش در همهکاهش یافت که این کاه
اما تیمارها با هم  .)>05/0P( دار بود زمان قبل معنی
 P .(72<05/0داري نشان ندادند ( اختالف معنی

ساعت بعد از تنش گلوکز خون در تیمار شاهد کاهش 
 در). >05/0P( داري نسبت به زمان قبل نشان داد معنی
داري در میزان  ساعت پس از تنش تغییر معنی 168

  ).P<05/0( گلوکز خون مشاهده نشد

  
  . تحت تنش شوري معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره آویشن ماهیان کپور تغییرات غلظت پروتئین کل خون بچه -5 جدول

  )g/dlکل ( پروتئین
  1تیمار 

  (شاهد)
  2تیمار 

  درصد عصاره) 5/0(
  3تیمار 

  درصد عصاره) 1(
  4تیمار 

  درصد عصاره) 2(

  aA87/0±90/3  aA25/0±91/3  aA62/0±83/3  aA293/0±78/3  قبل از تنش زمان

  aA59/0±52/4  aA2/0±47/4 aA33/0±58/4  aA337/0±91/3  زمان صفر

  aA11/0±48/4  aA22/0±25/4  aA93/0±406/4  aA27/0±96/3  تنش پس از ساعت 6

  aA92/0±14/4  aA44/0±3/4  aA76/0±85/3  aA37/0±10/4  از تنش پس ساعت 24

  aA35/0±22/4  aA39/0±06/4 aA51/0±42/3  aA33/0±89/3  تنش از پس ساعت 72

  aA9/0±53/3  aA44/0±84/3  aA27/0±52/3  aA25/0±61/3  تنش از پس ساعت 168
  است. 05/0، بیانگر اختالف معنادار در سطح نگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ردیفحروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ستون و حروف ا *
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داري  هاي مختلف خونگیري تفاوت معنیدر زمان
در میزان پروتئین خون بین تیمارهاي مورد بررسی 

  ). P<05/0( مشاهده نشد
  

  بحث
هاي محیطی است که بر  شوري یکی از فراسنجه

ها  فیزیولوژي، جذب غذا و کارایی رشد در گونه
). مقاومت 2005ثیرگذار است (روبیو و همکاران، أت

: میزان ماننددر برابر تنش شوري تحت عواملی 
دما، گونه، دستکاري،  مانندشوري، عوامل محیطی 

اي  اندازه، سن، مراحل مختلف زیستی و شرایط تغذیه
باشد. بروز تلفات دسته جمعی در ماهیان  می

ي با عوامل دهنده عدم توانایی ماهیان در سازگار نشان
  محیطی است و تلفات فردي (در صورت همگن 

ثیر عدم أت بودن شرایط دستکاري و محیطی) تحت
هاي فردي در سازگاري با شرایط ایجاد شده  توانایی

). درصد 1978 شود (کریشنا و میسنکو،حاصل می
دهنده ایمنی در مقابل عوامل بازماندگی نیز نشان

(احمد و  شدباهاي محیطی میبیماریزا و تنش
داري  تفاوت معنی پژوهش). در این 2011 همکاران،

ماهیان مورد بررسی در مواجهه با  دربازماندگی و بقاي
گرم بر لیتر مشاهده نشد که با  میلی 15تنش شوري 

پور و همکاران،  ایمان( بعضی مشاهدات همخوانی دارد
تفاوتی  نشان دادند مکمل گیاهی سنگروویت )2012

ماهیان کپور معمولی  در بازماندگی و مقاومت بچه
با بررسی جیره غذایی  تحت تنش شوري ایجاد نکرد

حاوي عصاره گلرنگ دریافتند که این عصاره باعث 
گرم بر  میلی 20بقا و مقاومت در برابر تنش شوري 

سایر هاي ایجاد شده نسبت به  شود. تفاوت لیتر می
دلیل ماهیت مواد مورد استفاده،  تواند بهمیها  بررسی

تنش ایجاد شده و سن و گونه ماهی مورد آزمایش 
  باشد.

 که تأثیر است یک کورتیکواستروئید کورتیزول
زاده  بیکدریازي دارد ( ماهیان اسمزي تنظیم مهمی در

 اولیه واکنش عنوان ). کورتیزول به2015و همکاران، 
 در ماهی به و شودمی رها خون در تنش به ماهیان

 کند می کمک بدن هاي الکترولیت و آب نگهداري
 کربوهیدراتی ). گلوکز1999مامسن و همکاران، (

 با جانوران انرژي در تولید مهمی نقش داراي که است
 و کاتکوالمین زا، تنش شرایط تحت .دارد  ATPتولید

یا  گلیکولیز القاء سبب کبد بر تأثیر با کورتیزول
 پالسما گلوکز میزان نتیجه در و شود می گلوکونئوژنزیز

). در این 1984اکسلورد و ریسین، ( یابد افزایش می
یش شوري کورتیزول و گلوکز نیز بررسی با افزا

). که با >05/0P( داري افزایش یافت طور معنی به
در این رابطه همخوانی  پژوهشگرانهاي سایر  بررسی

) گزارش کردند که 2012همکاران، (مکوندي و  دارد.
قد  با افزایش کورتیزول ماهی کپور علفخوار انگشت

تحت تنش شوري، مقدار گلوکز نیز افزایش پیدا کرده 
ی نشان پژوهشدر ) 2015 است (مصباح و همکاران،

 تواند می ماهی بنی در کورتیزول هورمونکه  دادند
 همکاران،گیرد. (امینی و  قرار محیط شوريتأثیر  تحت
نشان دادند که با افزایش شوري در ماهی  )2004

افزایش و سطح گلوکز  خون در کورتیزول کپورسطح
نیز  )2003 خون کاهش یافت (تاکاشی و همکاران،

افزایش هورمون کورتیزول در ماهی تیالپیاي 
موزامبیک که در آب دریا قرار گرفته بود را بررسی 

شوري باعث ایجاد  کردند و نشان دادند که مواجهه با
شود. بنابراین استرس و افزایش کورتیزول پالسما می

افزایش گلوکز به جهت تامین انرژي مورد نیاز براي 
با  توان توجیه نمود.مقابله با استرس ایجاد شده را می

حال؛ میزان کورتیزول و گلوکز در ماهیان تغذیه  این
شده با آویشن در مقایسه با گروه شاهد تفاوت 

). این بدین معناست که P<05/0( داري نداشت نیمع
عصاره آویشن تأثیري در افزایش توانایی ماهی در 

  مقابل تنش شوري نداشته است.
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 ماهیان در انرژي مهم منبع عنوانبه پروتئین
 پالسما کل پروتئین غلظت رو ازاین شود،می محسوب

 تنش و سالمتی جهت تعیین مهمی فاکتور تواند می
سنجش سطح ). 1998اوال و همکاران، باشد (
هاي پالسما شاخص مناسبی براي بررسی  پروتئین

باشد به همین دلیل هر  شناسی ماهی می وضعیت ایمنی
گونه تغییر در سطح آلبومین و پروتئین کل پالسما 

عنوان یک شاخص بالینی در سنجش  تواند به می
سالمت سیستم ایمنی، کبد و کلیه جانوران مورد 

). در این مطالعه، میزان 2007 ،ده قرار گیرد (جاناستفا
پروتئین کل و مقدار آلبومین در تیمارهاي عصاره 

. داري نشان ندادنسبت به تیمار شاهد تغییر معنی
) گزارش کردند که استفاده 2011(بنایی و همکاران، 

آالي  از مکمل گیاهی خارمریم در جیره قزل
یش پروتئین کل کمان سبب کاهش گلوکز و افزا رنگین

نشان  )2013ران، (شریف روحانی و همکا شود می
دادند که تجویز عصاره چند گیاه دارویی به ماهی 
کپور معمولی تغییري در سطح آلبومین پالسما ایجاد 

نکرده، ولی باعث افزایش سطح پروتئین کل شده 
نشان دادند که  )2015(روحی و همکاران،  است

یش پروتئین پالسما شده دانه باعث افزا عصاره سیاه
  است. 

ثیري أدست آمده عصاره گیاه آویشن تطبق نتایج به
ماهیان کپور معمولی در برابر تنش شوري  در بقاي بچه

هاي بیوشیمیایی  ثیر نداشت. فراسنجهأگرم بر لیتر ت 15
خون در تیمارهاي عصاره تحت تنش شوري، تغییر 

که  تیمار شاهد نشان ندادند داري نسبت به معنی
اثر بودن گیاه آویشن بر کاهش تنش در  دهنده بی نشان
دلیل کم بودن مطالعات انجام شده بر  ها است. به ماهی

ثیر دوزهاي متفاوت عصاره آویشن بر مقاومت أروي ت
و فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ماهی کپور؛ ضرورت 

چنین بررسی استفاده از  تر و هم انجام مطالعات بیش
منظور ارزیابی تأثیر بر مقاومت  دیگر بهعصاره گیاهان 

تواند در زمینه افزایش  هاي خونی می و فراسنجه
توانایی این ماهی در برابر استرش شوري راهگشا 

  باشد.
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