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چکیده
درجه حرارت از عوامل مهم تاثیر گذار بر رشد و تولید مثل جانوران آبزی میباشد .در مطالعـه حاضـر تـاثیر درجـه
حرارت بر شاخصهای لقاح و پاسخ استرس جنین ماهی قزل آالی رنگین کمان مورد ارزیابی قرار گرفت .دو تیمـار
درجه حرارت شامل  10/1و  19/2درجه سانتیگراد در سه تکرار در نظر گرفته شد .تخمهای ماهی قزل آالی رنگین
کمان با وزن ( 81/30± 1/71میلیگرم) به تراکم  1000عدد در هر سینی تراف ذخیرهسازی و تا مرحله تخم گشـایی
تحت تاثیر درجه حرارتهای مختلف قرار داده شدند .طبق نتایج بدست آمده مشخص گردید که مدت زمـان چشـم
زدگی و تخم گشایی با افزایش دما ،کوتاهتر شده و درصد تخم گشایی و الروهای دارای شنای فعال نیز کـاهش مـی
یابد .بطوریکه مقادیر  %32/22و  %30به ترتیب برای تخم گشایی و الروهـای دارای شـنای فعـال در تیمـار درجـه
حرارت  19/2درجه سانتیگراد بدست آمد که با تیمار دیگر اختالف معنیداری نشـان داد ( .)P> 0/01در پاسـخ بـه
استرس محیطی درجه حرارت در مراحل اولیه تخم تغییرات محسوسی مشاهده نگردید ،امـا اسـترس وارد شـده بـه
جنینهای پرورش یافته در درجه حرارتهای مختلف باعث تفاوتهایی در پاسخ کورتیزول بـه اسـترس در مرحلـه
تخم گشایی شد که منجر به افزایش کورتیزول در مرحله تخم گشایی نسبت به مرحله چشمزدگی شد .هنگـامی کـه
ماهیان در دوره جنینی در معرض استرس باشند زمان تأخیری پاسخ کـورتیزول بـه اسـترس بالفاصـله بعـد از تخـم
گشایی ایجاد نمیشود .در نهایت نتایج نشان داد که محور هیپوتاالموس– هیپوفیز– بافت بـینکلیـوی در زمـان تخـم
گشایی فعال میشود و به استرسهای محیطی (از قبیل درجه حرارت) پاسخ میدهد.

کلمات کلیدی :شاخصهای لقاح ،کورتیزول ،استرس ،جنین ،قزل آالی رنگین کمان.
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ارزیابی شاخصهای لقاح و پاسخ استرس جنین ماهی قزلآالی رنگینکمان

خانجانی و قایدی  /ارزیابی شاخصهای لقاح و پاسخ استرس جنین ماهی قزل آالی رنگین کمان...

 .1مقدمه
امروزه تولید تخم و الروهای با کیفیت و با راندمان رشد و
بازماندگی باال به عنوان یک ابزار مهم و کلیدی در صنعت ماهیان
سردآبی به خصوص گونه قزل آالی رنگین کمان ( Walbaum,
 Oncorhynchus mykiss )1792محسوب میشود .فاکتورهای
مختلفی مانند ژنتیک ،تغذیه ،استرس ،وضعیت سالمتی ،دمای آب
و دستکاری پس از رسیدگی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کیفیت

;2005; Simontacchi et al., 2008; Applebaum et al., 2010

تخم و الرو ماهی قزل آال هستند ( .)Schreck et al., 2001دانستن
مناسبترین و بهینهترین مقادیر پارامترهای محیطی در تمام
مراحل زندگی قزلآالیرنگینکمان امری بسیار مهم و ضروری
است ،در بین پارامترهای محیطی درجه حرارت مهمترین فاکتور
اکولوژیک تاثیرگذار بر رشد و پراکنش قرل آالی رنگین کمان می
باشد ( .)Wehrly et al., 2007درجه حرارت بر عوامل درونی
کنترل کننده رشد تاثیر گذاشته و اثرات فیزیولوژیک مختلفی بر
آبزی وارد میکند ( .)Quigley and Hinch, 2006دما بر میزان

 )Falahatkar et al., 2013و آلوینهای ماهی قزل آالی رنگین
کمان ( )Auperin and Geslin, 2008گزارش شده است .موفقیت
در پرورش آبزیان تا حد زیادی به شرایط محیطی و پرورشی
آبزی بستگی دارد .تراکم ،دما ،نور و دبی آب به طور اساسی
کیفیت محیط آبی و شرایط پرورش آبزی را تحت تاثیر قرار می
دهد .عوامل محیطی و فاکتورهای مرتبط با خوراک بر میزان
فاکتورهای خونی (هماتولوژیکی و بیوشیمیایی) ماهی قزل آالی
رنگین کمان اثرگذار هستند (عضدی و همکاران1373 ،؛ غفاری

سطح کورتیزول ،گلوکز پالسما ،و بیان ژنهای کنترل کننده
پروتئینهای شوک حرارتی تاثیر میگذارد ( ;Wehrly et al., 2007
 .)Vanlandeghem et al., 2010کورتیزول به عنوان شاخص
استرس در ماهی شناخته میشود ( .)Barton, 2002افزایش
کورتیزول به عنوان عکس العمل اولیه به استرس در اثر فعال
بینکلیوی
هیپوفیز-
هیپوتاالموس-
محور
شدن
() )Hypothalamus– Pituitary–Interrenal (HPIایجاد میشود
( .)Iwama et al., 2005این هورمون در تولیدمثل ( Milla et al.,
 ،)2009فعالیتهای متابولیکی ( ،)Poursaeid et al., 2012تنظیم

فارسانی و همکاران1371 ،؛ داغستانی و همکاران .)1379 ،با
توجه به نوع گونه ،نژاد ،شرایط محیطی و استرس حاد و مزمن
پاسخ کورتیزول در زمان متفاوتی ممکن است رخ دهد ( Barton,
 .)2002دانستن زمان شروع پاسخ استرس کورتیزول نسبت به
تغییرات محیطی برای توسعه موفقیت آمیز پرورش ماهی حائز
اهمیت است .پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مقادیر شاخص
های لقاح (درصد چشمزدگی ،تخم گشایی ،شنای فعال) و میزان
کورتیزول در تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان تحت تاثیر درجه
حراراتهای مختلف طراحی و انجام گردید.

اسمزی و سازگاری با آب شور (،)Mommsen et al., 1999
سازگاری با آب شیرین ( McCormick, 2001; Kiilerich et al.,
 )2007تحت استرس ( Wendelaar Bonga, 1997; Mommsen
 ،)et al., 1999استرسهای مزمن با افزایش مصرف انرژی و
محدود کردن رشد ( ،)Jentoft et al., 2005استرسهای موثر بر
کاهش رشد گامتها در جنس ماده (،)Mileva et al., 2011
جذب غذا ()Bernier and Peter, 2001; Øverli et al., 2006
نقش مهمی دارد .در ماهیان مولد حاوی سطح باالی کورتیزول

 .2مواد و روشها
تحقیق حاضر در کارگاه ثکثیر و پرورش ماهی شش پیر
سپیدان استان فارس به اجرا در آمد 30 .هزار قطعه تخم لقاح
یافته قزل آالی رنگین کمان ( 3ساعت بعد از لقاح) با میانگین
 12/3عدد در هر گرم ( 81/30± 1/71میلیگرم) انتخاب شد.
تخمهای لقاح یافته به صورت تصادفی در انکوباتورهای نوع
کالیفرنیایی با منبع آب چشمه (با دبی هشت لیتر در دقیقه) در
سینیهای با سایز ( 00×00×20سانتیمتر) با تراکم  1000تخم در
هر سینی توزیع شدند .تخمها در دو گروه آزمایشی با درجه
حرارتهای مختلف ( 10/1و  19/2درجه سانتیگراد) با سه

منجر به کاهش اندازه بدن ،شاخص گنادوسوماتیک و کیفیت و
اندازه تخم میشود ( .)Pourhosein Sarameh et al., 2012به
طور کلی کورتیزول به عنوان یک هورمون ضد رشد شناخته می
شود اما میزان ناچیز آن برای رشد و نمو نیاز است ( Schreck et
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 .)al., 2001مقادیر نسبتاً پایین کورتیزول طی دوره تخم گشایی
نقش افزایش دهنده رشد را بازی میکند ( Feist and Schreck,
 .)2002پاسخ استرس با توجه به نوع فاکتور محیطی ایجاد کننده
استرس (،)Wendelaar Bonga, 1997; Falahatkar et al., 2012
گونه آبزی و مرحله زندگی ( McGeer et al., 1991; Pottinger et
 )al., 1992متغیر است .مقادیر قابل توجهی از کورتیزول در تخم
های چشم زده ،تازه لقاح یافته ،جنین ،الرو ( Szisch et al.,

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 10/10/1378ـ01

تکرار تقسیم بندی شدند .دمای اولیه نگهداری تخمها در زمان
لقاح  10/1درجه سانتی گراد ثبت گردید.
بعد از استرس دمایی در زمانهای مختلف ( 8 ،0 ،1و 20
ساعت بعد از ذخیرهسازی) مقدار کورتیزول مورد سنجش قرار
گرفت .در طول مدت انکوباسیون سینیهای تخم برای جلوگیری
از اثرات نور با یونولیت پوشانده شدند و از هرگونه استرس دیگر
شامل دستکاری و جابجایی جلوگیری شد .در طول دوره آزمایش

شاخصهای کیفی آب شامل اکسیژن ( 9/82 ± 0/21میلیگرم در
لیتر) و  )9/27 ± 0/09( pHبه صورت روزانه اندازه گیری شدند.
هر روز به وسیله پوار دستی ،تخمهای مرده ،فاسد ،قارچ زده و
آلوینهای مرده از داخل ترافها خارج شده و ثبت گردیدند .در
این مدت درصد چشمزدگی ،تخم گشایی و شنای فعال در هر دو
تیمار ثبت گردید.
با شمارش تخمهای چشم زده و سفید و با استفاده از فرمول
زیر درصد چشمزدگی محاسبه شد.
درصد چشم زدگی= (تعداد کل تخم /تعداد تخمهای چشم
زده) × 100
تخمهای چشم زده بعد از
چشمزدگی تا مرحله شکفتن
گشایی نگهداری شدند.
درصد تخم گشایی= (تعداد
تخمگشایی شده) × 100
درصد شنای فعال= (تعداد کل
شنای فعال) × 100

 )Republic IM 1841,انجام شد .بر اساس واکنش رقابتی بین
آنتیژن موجود در نمونه (کورتیزول) با آنتیژن نشاندار شده با ید
رادیواکتیو  121جهت اتصال به آنتیبادی موجود در فاز جامد
طراحی شده که پرتودهی حاصل از این اتصال با گاماکانتر ( LKB
 )1274, Mount Waverley, Australiaاندازهگیری و پردازش
میشود برای کالیبره نمودن تست از استانداردهای مقاله ( Irwin
 )et al., 1999استفاده شد.
آنالیز آماری کلیه دادهها توسط نرم افزار  SPSSنسخه 21
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .در ابتدا برای تعیین
نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد
و سپس برای مقایسه میانگین بین تیمارها از آنالیز واریانس یک
طرفه با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح  1درصد
استفاده شد و کلیه محاسبات با اکسل نسخه  2013انجام گردید.

جدا کردن تلفات مرحله
جهت محاسبه درصد تخم
کل تخم /تعداد تخمهای

 .3نتایج و بحث

تخم /تعداد آلوینهای دارای

مدت زمان چشم زدگی و تخم گشایی تخمهای ماهی قزل
آالی رنگین کمان تحت تاثیر دماهای مختلف در جدول  1ارائه

جهت استخراج و سنجش کورتیزول ،تعداد  10تخم از هر
تکرار در زمان های  8 ،0 ،1و  20ساعت بعد ازذخیرهسازی و
تاثیر درجه حرارت نمونهگیری شد ،نمونههای تخم در ازت مایع
فریز شدند و سپس برای اندازه گیری میزان کورتیزول ،تخمها
هموژن و نمونههای آماده شده در دمای  -20درجه سانتیگراد تا
زمان آنالیز نگهداری شدند (.)Auperin and Geslin, 2008

شده است ،که این میزان در دمای  19/2درجه سانتیگراد کمتر
بود و اختالف معنیداری مشاهده گردید ( .)P> 0/01درصد
چشم زدگی ،تفریخ و شنای فعال در جدول  1آورده شده است
که مقادیر این پارامترها در تیمار دمایی  10/1درجه سانتیگراد
باالتر بود و اختالف معنیداری با تیمار  19/2درجه سانتیگراد
نشان داد (.)P> 0/01

جدول  :1درجه روز چشم زدگی ،تخم گشایی و درصد چشم زدگی ،تخم گشایی و شنای فعال تحت تاثیر دمایهای مختلف( ،میانگین  ±انحراف از معیار).
درجه حرارت
(سانتیگراد)

درجه روز چشم زدگی

11/7

111/11± 5/7

15/2

111/7± 1

a

a

درصد چشم زدگی
17/11± 2/11

درجه روز تخم گشایی
(بعد از چشمزدگی)

درصد تخم گشایی

a

a

171/1± 5/12

11/17± 1/17

b

121/1± 1/57

b

12/11± 1/51

75/17± 2/51

* در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه در سطح  7درصد با هم اختالف معنیداری ندارند (.)P<0/07
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درصد الروهای
دارای شنای فعال

a

11/11± 2/1

b

10± 1/5

a

b
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تخمها با روش  Hwangو  )1773( Wuعصارهگیری شدند و
سپس از عصاره برای اندازه گیری کورتیزول به روش RIA
( )Radio immuno assayاستفاده شد.
تعیین مقادیر کورتیزول به روش  RIAبا استفاده از دستگاه تمام
اتوماتیک گاما کانتر )مدل  L.K.Bساخت کشور استرالیا LKB,
 )Kubokawa et al., 1999( )Mount Waverley, Australiaو با
بکارگیری کیت هورمونی ( Immunotech, Prague, Czech

خانجانی و قایدی  /ارزیابی شاخصهای لقاح و پاسخ استرس جنین ماهی قزل آالی رنگین کمان...

در جدول  2ارائه شده است .غلظت کورتیزول در زمانهای
مختلف (برحسب ساعت) بعد از ذخیره سازی تخم ماهی قزل
آالی رنگین کمان در ترافها تحت تاثیر دماهای مختلف در
جدول  3ارائه شده است.
جدول  :2غلظت کورتیزول در تخم و  1ساعت بعد از لقاح برای ماهی قزل آالی رنگین
کمان در دمای اولیه نگهداری ( 10/7درجه سانتیگراد)( ،میانگین  ±انحراف از معیار).

درجه سانتیگراد باشد که از دامنه مطلوب پرورش تخم خارج
است .بر طبق تحقیقات دوره و سرعت تکامل جنینی به درجه
حرارت بستگی دارد که با افزایش درجه حرارت این دوره
کوتاهتر میشود ،شوک حرارتی و افزایش درجه حرارت تا 22
درجه سانتیگراد منجر به کاهش بقای تخم و درصد تخم گشایی
میشود ( .)Catherine, 2004در مطالعه  )1797( Healeyمشخص
شد که افزایش دمای باالتر از  13/7درجه سانتیگراد منجر به
افزایش مرگ و میر تا  80درصد در ماهی آزاد چینوک
( )Oncorhynchus tshawytschaمیشود .مرگ و میر و تلفات از

غلظت کورتیزول (نانوگرم بر گرم)

تخم

 3ساعت بعد از لقاح

1/17± 0/1

1/11± 0/11

جدول  :1غلظت کورتیزول در زمانهای مختلف (ساعت) بعد از ذخیره سازی تخم
ماهی قزل آالی رنگین کمان در داخل تراف تحت تاثیر درجه حرارتهای مختلف،
(میانگین  ±انحراف از معیار).
درجه حرارت
(سانتیگراد)

دمای  11/1تا  13/3درجه سانتیگراد تفاوت قابل مالحظهای در
تخم ماهی آزاد چینوک نداشت ،اما با افزایش دما تا  19/8درجه
سانتیگراد تلفات به شدت افزایش یافت ( .)Healey, 1979در
مطالعه حاضر در درجه حرارت  10/1و  19/2درجه سانتیگراد به
ترتیب  01و  30درصد از تخمها به شنای فعال رسیدند که نشان
دهنده این است که افزایش دما منجر به افزایش استرس و کاهش
بقاء تخم میشود .در دامنه دمایی معمول زندگی ماهی قزل آالی
رنگین کمان هر چه دمای آب پایینتر باشد ،مدت زمانی که

1ساعت

 4ساعت

41/5

2/7± 0/11

41/2

3/2± 0/21

 2ساعت

a

2/23± 0/23

a

2/71± 0/1

a

a

2/0± 0/38

 24ساعت

a

2/91± 0/31

a

2/7± 0/27

2/9± 0/3

a

a

* در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه در سطح  7درصد با هم اختالف معنیداری
ندارند (.)P<0/07

میزان غلظت کورتیزول در دو تیمار ابتدا کاهش و در نهایت
افزایش اندکی (در  20ساعت بعد از ذخیره سازی) نشان داد که
این میزان در درجه حرارت  19/2درجه سانتیگراد ،2/71 ،3/2
 2/9و  2/7نانوگرم بر گرم به ترتیب در ساعات  8 ،0 ،1و 20
ساعت بعد از استرس دمایی مشاهده گردید .سطح کورتیزول در

تخمک در طی آن دارای کیفیت مناسب بوده و باالترین میزان
چشم زدگی ،و تخم گشایی را خواهد داشت ،طوالنیتر میگردد.
بنابراین فرصت بیشتری وجود دارد تا تخمکها بطور کامل نمو
یافته تا دارای کیفیت مناسب شوند .طول دوره تکامل تخمک در
دماهای پایینتر نیز محدودیت دارد .هر چه دمای محیط زندگی
ماهی باالتر رود ،مدت زمانی که تخمک در طی آن دارای کیفیت
مناسب میباشد محدودتر میشود ( King and Pankhurst.,
 )2004با افزایش دما اندامهای موجود در تخم فرصت محدودی
برای شکلگیری کامل دارند و امکان ناقص و معیوب شدن

مطالعه حاضر در یکساعت بعد از استرس دمایی به ترتیب  2/7و
 3/2نانوگرم در گرم در تیمار  10/1و  19/2درجه سانتیگراد
بدست آمد ،که حدود  9برابر کمتر از مقادیر ارائه شده توسط
 Barryو همکاران ( )1771در قزل آالی رنگین کمان 2 ،برابر
کمتر از غلظت ارائه شده توسط  )2002( Feist and Schreckدر
ماهی آزاد چینوک ( )Oncorhynchus tshawytschaمشاهده شد.
که این تفاوت میتواند بدلیل شرایط پرورش و منبع ایجاد کننده
استرس باشد .به طور کلی تفاوت در نتایج تحقیقات به عوامل
مختلفی بستگی دارد ،هورمون کورتیزول و تغییرات وابسته به آن
تحت تاثیر تعداد زیادی از عوامل درونی و بیرونی مانند گونه،
نژاد ،درجه حرارت ،چرخه تولیدمثلی ،نرخ متابولیک ،سن ،نوع
استرس ،دورههای نوری ،وضعیت تغذیه ،قرار میگیرد .در مطالعه

الروهای حاصل از تخمهای که در دمای باال نگهداری شدهاند
وجود دارد که تاثیر منفی بر میزان شاخصهای لقاح میگذارد که
با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد ( Aegerter and Jalabert.,
 .)2004میزان غلظت کورتیزول در تخم و سه ساعت بعد از لقاح
08
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مجموعه عوامل از جمله کیفیت اسپرم ،تخمک ،تغذیه ،استرس،
بهداشت و شرایط فیزیکوشیمیایی بویژه درجه حرارت در میزان
تخم گشایی و بازماندگی الروها موثر هستند ( Schreck et al.,
 .)2001; Bozkurt et al., 2006در مطالعه حاضر با افزایش درجه
حرارت مدت زمان چشمزدگی ،تخم گشایی ،درصد چشم زدگی،
تخم گشایی و شنای فعال کاهش یافت که احتماال بدلیل کاهش
کیفیت تخم در مراحل اولیه پرورش تحت استرس دمایی 19/2

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 10/10/1378ـ01

 ،)1991ماهی آزاد چام (
 ،)1992تیالپیای موزامبیک ( ;Oreochromis massambicus
 ،)Hwang and Wu, 1993قزل آالی رنگین کمان
( ،)Oncorhynchus mykiss; Pottinger and Mosuwe 1994کپور
معمولی ( ،)Cyprinus carpio; Stouthart et al., 1998ماهی آزاد
چینوک ( Oncorhynchus tshawytscha; Feist and Schreck,
 )2002و سوف زرد ()Perca flavescens; Jentoft et al., 2002

میدهد که این میزان تحت تاثیر درجه حرارت  19/2درجه
سانتیگراد باالتر است .میزان  1/01و  1/70نانوگرم بر گرم به
ترتیب در مرحله تخم چشم زده و تخم گشایی شده در تیمار
 19/2درجه سانتیگراد مشاهده شد که این میزان در درجه
حرارت  10/1درجه سانتیگراد به ترتیب  0/70و  1/1نانو گرم
بر گرم بدست آمد که اختالف معنیداری بین هر دو تیمار در
مرحله تخم گشایی مشاهده گردید ( .)P> 0/01افزایش دما باالتر
از  12درجه سانتیگراد باعث افزایش سطح کورتیزول پالسما در
ماهی قزل آالی رنگین کمان میشود بطوریکه باالترین سطح

گزارش شده است .این کورتیزول منشأ مادری داشته و برای
تنظیم رشد و نمو جنین مورد استفاده قرار میگیرد ( Tagawa et
 .)al., 2000محققان مقادیر متغیری از میزان کورتیزول در تخم
تازه لقاح یافته قزل آالی رنگین کمان برای مثال  2نانوگرم بر گرم
( )Auperin and Geslin, 2008و  1/0نانوگرم بر گرم ( Barry et
 )al., 1995گزارش کردهاند که مقدار بدست آمده از تحقیق
حاضر تقریباً در محدوده گزارش شده میباشد .تخمهای تازه
لقاح یافته قزل آالی رنگین کمان حاوی میزان باالیی از کورتیزول
میباشند که از لقاح تا  10روز پس از آن (تا مرحله ارگانزایی)

کورتیزول در دمای  22تا  20درجه سانتیگراد مشاهده میشود
( .)Quigley and Hinch, 2006در مطالعه حاضر غلظت
کورتیزول بعد از لقاح به سرعت کاهش نشان داد که این کاهش
در ماهی خاویاری سفید ( )Acipenser transmontanusنیز توسط
( )Simontacchi et al., 2008گزارش شده است.

کاهش مییابد ،کاهش کورتیزول در این مرحله این فرضیه را
تأیید میکند که این استروئید در چندین روز بعد از لقاح ،شروع
به متابولیزه شدن بوسیله آنزیمهای جنین در حال نمو میکند
( .)Auperin and Geslin, 2008این مشاهدات تأیید میکند که
کورتیزول با منشأ مادری در تخم ذخیره شده و طی نمو اولیه
جنینی استفاده و یا متابولیزه میشود ( ;De Jesus et al., 1991

جدول  :1غلظت کورتیزول (نانوگرم بر گرم) در مراحل چشمزده و تخمگشایی تحت

Hwang et al., 1992; Sampath-Kumar et al., 1995; Barry et

تاثیر تیمارهای مختلف برای تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان( ،میانگین  ±انحراف از

 .)al., 1995; Sampath-Kumar et al., 1997غلظت کورتیزول از

معیار).

مرحله لقاح تا تخم چشم زده در هر دو تیمار دمایی در مطالعه
حاضر کاهش نشان داد که احتماال به دلیل متابولیز کورتیزول
مادری در جنینها و تخمهای در حال توسعه باشد ( Jentoft et
 .)al., 2002; Auperin and Geslin., 2008غلظت کورتیزول در
مطالعه حاضر افزایش اندکی بین مرحله چشمزدگی تا تخم
گشایی در هر دو تیمار نشان داد که احتماال به دلیل تولیدات
درونی تخم قبل از تخم گشایی باشد که در مطالعات دیگر
محققین نیز گزارش شده است ( Stouthart et al., 1998; Feist
 .)and Schreck, 2002; Jentoft et al., 2002در تخمهای چشم

درجه حرارت
(سانتیگراد)

در مرحله چشم زده

11/7

a

./11± 0/17

15/2

1/07± 0/11

a

در مرحله تخم گشایی
1/7± 0/11

a

1/10± 0/21

b

* در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه در سطح  7درصد با هم اختالف معنیداری
ندارند (.)P<0/07

این کاهش احتماالً به علت انتشار کورتیزول از الیه کوریون
تخم و جذب آب باشد ،قبل از این که پوسته تخم سخت شود.
این چنین تراوشهایی بالفاصله بعد از لقاح قبل از سفت شدن
الیه کوریون گزارش شده است (.)Auperin and Geslin, 2008
وجود کورتیزول در تخمهای لقاح یافته چندین گونه ماهی شامل
فالندر ژاپنی ( Paralichthys olivaceus; De Jesus et al.,

زده کورتیزول تولید میشود و قبل از تخم گشایی غلظت
کورتیزول در تخم افزایش مییابد ( Auperin and Geslin.,
 .)2008استفاده از کورتیزول مادری توسط جنین در حال رشد از
لقاح تا شکلگیری سلولهای درونی تخم اتقاق میافتد
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حاضر  20ساعت بعد از لقاح نیز افزایش محسوسی در مقادیر
کورتیزول در هر دو تیمار مشاهده گردید که این ممکن است
بدلیل فعالیتهای درونی تخم و همچنین افزایش سلولهای
اینتررنال در غده فوقکلیوی باشد ،که با مطالعه ( Hwang et al.,
 )1992مطابقت داشت .غلظت کورتیزول در مراحل چشم زده و
تخم گشایی شده تحت تاثیر تیمارهای مختلف برای تخم ماهی
قزل آالی رنگین کمان در جدول  0ارائه شده است .نتایج نشان

Oncorhynchus Keta; Hwang et al.,

خانجانی و قایدی  /ارزیابی شاخصهای لقاح و پاسخ استرس جنین ماهی قزل آالی رنگین کمان...

بدست آمده از کورتیزول تحت شرایط استرس دمایی در محدود
گزارش شده توسط دیگر محققین برای ماهیان استخوانی بود
( Stratholt et al., 1997; Jentoft et al., 2002; Auperin and

( .)Stouthart et al., 1998افزایش مشابهی در ماهی آزاد چینوک
( )Feist and Schreck, 2002و ماهی آزاد چام ( De Jesus and
 )Hirano, 1992در میزان کورتیزول قبل از تخم گشایی گزارش
شده است .مطالعات انجام شده با استفاده از پیش سازهای سنتز
کورتیزول نشاندار شده با رادیواکتیو نشان دادهاند که نوزادان سی
باس آسیایی توان تبدیل این پیش سازها را به کورتیزول دارند،
همچنین وجود آنزیمهای دخیل در سنتز استروئیدها در بافت بین

 .)2010تولید کورتیزول در پاسخ به استرس دمایی درمرحله تخم
گشایی به مقدار کم انجام شد که احتماال به دلیل توسعه یافتگی
محور  HPIباشد .کم بودن تفاوتها در میزان کورتیزول در دو

کلیوی و آدرنوکورتیکوتروپین هورمون در غده هیپوفیز با استفاده
از تکنیکهای ایمنوسیتوشیمی اثبات شده است (Sampath-
 .)Kumar et al., 1997در مطالعه  Barryو همکاران ()1771
نشان دادند که بافت بینکلیوی قزل آالی رنگین کمان پیش از
تخمگشایی توان پاسخ به آدرنوکورتیکوتروپین با تولید کورتیزول
را دارد .این مطالعات نشان میدهند که محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز -بافت بینکلیوی در تخم گشایی یا قبل از آن ،کامل است
و افزایش استروئیدها در نزدیکی تخمگشایی در نتیجه سنتز آن
رخ میدهد .در مطالعه  Auperinو  Geslinدر سال ()2008

تیمار نشان میدهد که استرس دمایی اثری بر محور  HPIو سنتز
کورتیزول در جنین های قزل آالی رنگین کمان ندارد .استرس
فیزیولوژیک پیامدهای منفی شدیدی بر رشد ،مقاومت به بیماری
و عملکرد ماهی در پرورش متراکم دارد (.)Pickering, 1993
پاسخ کورتیزول به استرس در دو گونه قزل آالی رنگین کمان و
کپور معمولی با بهگزینی قابل اصالح است ( ;Tanck et al., 2002
 )Fevolden et al., 2002و در قزل آالی رنگین کمان ،ماهیان
انتخاب شده با میزان کم کورتیزول در پاسخ به استرس ،رشد
بهتری نشان دادهاند ( .)Fevolden et al., 2002میزان کورتیزولی

مشخص شد که سلولهای درونی رشد یافته در تخم چشم زده
توانایی پاسخ در مقابل استرسهای محیطی را ندارند ،در مطالعه
حاضر نیز میزان کورتیزول تحت تاثیر درجه حرارتهای مختلف
افزایش زیادی نشان نداد که احتماال بدلیل عدم تکامل سلولهای
عصبی و مرکزی مغز و هیپوفیز باشد .مطالعات بر روی تخم هچ
شده ماهیان خانواده سالمونیده نشان میدهد که پاسخ اولیه
کورتیزول به تغییر شرایط محیطی حداقل پنج روز بعد از تخم
گشایی میباشد که در ماهی قزل آالی رنگین کمان این زمان

که قزل آالی رنگین کمان در واکنش به استرس تولید میکند نیز
با تکثیر انتخابی قابل تغییر است ( Pottinger and Carrick,
 .)1999شناخت زمانی که ماهی برای اولین بار توانایی تولید
کورتیزول را کسب میکند و زمانهایی در نمو اولیه که به
رویدادهای استرسزا حساس هستند میتواند منجر به بهبود
مدیریت در آبزیپروری و جمعیتهای طبیعی شود .بنابراین،
شناخت مراحل نمو واکنش فیزیولوژیک استرس در جنین
قزلآالی رنگین کمان میتواند منجر به روشهایی برای تولید

حداقل  7روز بعد از تخم گشایی اتفاق میافتد (
 .)Schreck, 2002; Auperin and Geslin, 2008در مطالعه حاضر
سطح کورتیزول باالتری بعد از مرحله چشم زدگی تا تخم گشایی
در هر دو تیمار مشاهده گردید .افزایش ناچیز غلظت کورتیزول به
استرس محیطی افزایش دما احتماال مربوط به عدم توسعه یافتگی
محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -بینکلیوی باشد .همچنین با توجه
به شرایط پرورش ،نوع گونه پرورشی و نوع استرس محیطی
پاسخ کورتیزول متفاوت است (.)Feist and Schreck, 2002
بیوسنتز کورتیزول و توسعه فرآیند محور  HPIتحت تاثیر

ماهیان مقاوم به استرس که رشد بهتر و خصوصیات تولیدی
بهتری دارند ،شود.

به طور کلی مطالعه حاضر نشان داد افزایش دما منجر به
کوتاهjر شدن دوره چشمزدگی و تخم گشائی تخم ماهی قزلآالی
رنگین کمان و کاهش درصد الروهای دارای شنای فعال میگردد.
در مراحل اولیه رشد تخم محور  HPIبه طور کامل توسعه نیافته

استرسهای مختلف فعال میگردد که در مطالعه حاضر نیز در
مرحله تخم گشایی مقادیر کورتیزول باالتر نشان داد .سطح
کورتیزول در مطالعه حاضر در مراحل اولیه تخم ،تخم چشم زده
و تخم گشایی قزل آالی رنگین کمان اندازه گیری شد که مقادیر

و تغییر محسوسی در میزان کورتیزول تحت استرس درجه
حرارت مشاهده نمیشود ولی با افزایش رشد و توسعه تخممحور
 HPIتوسعه یافته و در مرحله تخمگشائی افزایش نسبی در میزان
کورتیزول اتفاق میافتد.

Geslin, 2008; Simontacchi et al., 2008; Applebaum et al.,
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