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بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر فاکتورهای ایمنی و میزان استرس وارده بر ماهی آزاد
دریای خزر ()Salmo trutta caspius
3

الهام قلیان ، *1معصومه بحر کاظمی  ،2آذین محقق ثمری ،2علیاصغر سعیدی

چكیده
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تراکم ذخیرهسازی بر فاکتورهای ایمنیی مییاا اسیتر

زاییی ر میاهی دزا

ریای خار ( ) Salmo trutta caspiusانجام شد .برای این منظور بچه ماهیا با میانگین زنی ا لیه 7/25 ±0/4گرم
ر  3تراکم  100 50،75عد ماهی ر هر متر مکعب ذخییرهسیازی شیدند .لیوو ره دزمیای

بیه مید  60ر ز بیو .

فاکتورهای ایمنی شامل ایمونوگلوبولین ( ،)Igmکمپلمانها (  )𝑐4 ،𝑐3پیر تیین کیل ،کلسییم هورمیو کیورتیا و میور
سنج

ا که با افاای

قرار گرفتند .نتایج نشا

تراکم ،میاا هورمو کیورتیا و افیاای

یافی

اخیتالف بیین تیمارهیا

معنی ار بو ( .)P<0/0 5اما بر ر ی ایمونوگلوبولین ( ،)Igmکمپلمیا هیا (  )𝑐4 ،𝑐3پیر تیین کل،کلسییم اثیر معنیی اری
نداش ( .)P>0/0 5بنابراین ر محد ه ی تراکم ذخیرهسازی به کار رفته ر این تحقیق  ،افاای

تراکم برای بچه ماهییا

استر زا بو ه اس .
کلید واژه :ماهی دزا ریای خار ( ،)Salmo trutta caspiusتراکم ذخیره سازی ،فاکتورهای ایمنی ،استر
زایی ،ایمونوگلوبولین ،کمپلما ها.

تاریخ وصول1395/6/29:

تاریخ پذیرش1396/2/8 :

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد شیالت ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران(نویسنده مسؤول)
e _ gholian@yahoo.com
 -2استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران
 -3عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
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 -1مقدمه
ماهی دزا ریای خار( )Salmo trutta caspiusاز جمله ماهیا با ارزش ریای خار اس که بومی
کشور ایرا اس

به لور عمده ر سواحل غربی جنوبی ریای خار پراکنده اس  .با توجه به دلو گی دب

ریاها منابع دبی ،از بین رفتن زیستگاه ها منالق تخم ریای ،موانع موجو بر سر راه مهاجر ماهیا
به هنگام تخمریای از ریا به ر خانهها نظیر سدها ،ر
همچنین حضور صیا ا غیرمجاز که اقدام به گستر

فاضالبهای شهری به دب ر خانهها

ام ر مسیر مهاجر مینمایند ،بقای نسل برخی

گونههای دبای نظیر ماهی دزا ریای خار به خطر افتا ه اس  .ر این راستا با توجه به اهمی این گونه ،از
ساو  1362ر مرکا تکثیر پر رش ماهیا سر دبی شهید باهنر کالر ش به منظور بازسازی ذخایر این
گونه ،تکثیر مصنوعی مولدین

پر رش بچه ماهیا تا مرحله اسمل

رهاسازی دنها انجام می شو

( .)Bahrekazemi et al‚ 2011
تغییرا

خصوصیا

خو ماهیا

ر پاسخ به شرایط زیس محیطی پاسخی اس

بر استر های

محیطی می تواند به عنوا یک شاخص مهم زیستی مد نظر قرار گیر  .همچنین بررسی فاکتورهای
خو شناسی میتواند نق

مهمی ر تشخیص بیماری های عفونی ،خونی مسمومی های دبایا ایفا

نماید ،به شرط دنکه میاا لبیعی دنها ر خو
باالتر از د ) ر شرایط لبیعی ر ستر

امنه د

ر انواع ماهیا پر رشی (بچه ماهیا

سنین

باشد (فضلاله زا ه همکارا  .)1388 ،با توجه به مطالب عنوا

شده ،از دنجا که یکی از مهمترین مسائل ر پر رش مقدماتی این ماهی ،تکثیر مصنوعی تولید الر اس ،
دزمای

حاضر با هدف تعیین تراکم بهینه ذخیرهسازی بچه ماهیا دزا ریای خار جه افاای

سطح

کیفی پر رش این گونه به اجرا ر دمد.
ر ماهیا میاا هورمو کورتیا و ر خو به عنوا یکی از مهمترین شیاخصهیای بیر ز اسیتر
مطرح اس  .بنابراین به نظر می رسد افاای
افاای

میاا این هورمو

تراکم می تواند بیه لییل اسیتر

ار ه بیر ماهییا موجیب

ر خو شو ( .) Runane et al, 2002از لرفی فاکتورهای محیطی که برای

ماهی استر زا هستند ممکن اس برای ارگانیامهای پاتوژ محیط مساعدتری را فراهم کنند به تبع د
میاا ابتال به دنها را افاای

می هد .استر

میتواند بر توانایی ماهییا

ر مقا می نسیب بیه عوامیل

پاتوژ با تأثیر بر اجاای اختصاصی غیر اختصاصی سیستم ایمنی تیأثیر بگیاار (.)Iwama et al,1996
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یژگیهای خو شناسیی ماهییا یکیی از مهمتیرین شیواهد فیایولوژییک دنهیا مینعک کننیده ارتبیاط
خصوصیا اکوسیستم دبی سالمتی ماهیا میباشد .تغییرا خصوصیا خو ماهیا

ر پاسخ به شرایط

زیس محیطی پاسخی اس بر استر های محیطی می تواند به عنوا یک شاخص مهم زیستی مدنظر
قرار گیر (رحیمی بشر همکارا .)1386،
 -2مواد و روش ها
-1-2طرح آزمایش
این تحقیق اثر  3تراکم مختلف ذخیرهسازی شامل  100 75 ،50عد بچه ماهی با میانگین زنی
 7/25±0/44گرم را بر فاکتور های ایمنی (ایمونوگلوبولین ( ،)Igmکمپلما ها (  ،)𝑐4 ،𝑐3میاا پر تیین
کل ،کلسیم میاا بر ز استر

ر ماهی (هورمو کورتیا و) مور بررسی قرار ا  .تعدا  1080عد بچه
پر رش ماهی دزا اقع ر منطقه لفور تهیه

ماهی دزا ریای خاراز مرکا تکثیر

بوسیله تانکرهای

مخصوص حمل ماهی به حوضچه های سیمانی پر رش ماهی ر مرکا فیر زکوه منتقل شدند بعد از
قرنطینه ،لی  4هفته ره د اپتاسیو را گاراندند .سپ

 600عد ماهی به صور تصا فی با تراکم های

 100 75 ، 50عد ر متر مکعب ذخیرهسازی شدند برای هر یک از تیمارهای فوق  3 ،تکرار ر نظر
گرفته شد .لوو ره دزمای

 60ر ز بو

تراکم ذخیره سازی) پر رش یافته

بچه ماهیا

ر این ره ر شرایط محیطی یکسا (به استثناء

با غاای اکستر ر ساخ

شرک

بیضاء تهرا تغایه شدند .دنالیا

شیمیایی تعیین رصد اجاای خوراک ر دزمایشگاه تخصصی تحقیقاتی مازندرا انجام شد(.جد و .)1
غاا هی به صور ر زانه

ر  3عده صبح ،ظهر عصر انجام شد .جه تعیین تو ه زنده استخرها

محاسبهی میاا خوراک هی ،هر

هفته یکبار متوسط ز بچه ماهیا

ر هر استخر اندازهگیری شد

میاا خوراک مصرفی از ر ی تو ه زنده هر استخر با توجه به جدا و تغایه ماهیا  ،تعیین گر ید .ر
لوو ره پر رش میاا خوراک هی بر اسا
گرف (علیاا ه همکارا .)1386 ،

 3رصد از ز بد با توجه به رجه حرار دب صور
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جدول  .1ارزش غذایی و آنالیز تقریبی خوراک اکسترود مورد استفاده در تحقیق
رصد بر اسا
57/7

ترکیبا بیوشیمیایی
رلوب
پر تیین کل
چربی
خاکستر
کربوهیدرا
کلسیم

5/42
17/7
1/9
9/15
95/0

فسفر

11/1

ز خشک

 -2-2اندازه گیری فاکتوره
ر لی ره دزمای
حرار دب ،نیتری

هر  15ر ز یک بار ز کل ،لوو کل ،اکسیژ  ،ی اکسیدکربن ،pH ،رجه

نیترا اندازهگیری شد .برای اندازه گیری ز از تراز ی یجیتاو با ق 0/001

گرم ،لوو از تختهی بیومتری ،اکسیژ به سیلهی اکسیژ متر یجیتالی ،ی اکسید کربن ،نیتری
نیترا به سیلهی کی سنج

دب ،رجه حرار توسط ماسنج جیوهای  pHبوسیلهی  pHمتر اندازه

گیری شد .کلیه شرایط فیایکی شیمیایی دب تغییرا دنها برای تمام تکرارها یکسا بو (جد و  .)2به
منظور اندازهگیری فاکتورهای خونی ،خونگیری ر  2مرحله ابتدا

انتهای

ره صور

گرف  .برای

خونگیری از بچه ماهیا از هر یک از تکرارهای دزمایشی تعدا  10عد بچه ماهی به صور تصا فی
انتخاب خونگیری توسط سرنگ از لریق ساقه می صور گرف  .حین عملیا خونگیری ق شد تا از
ر هوا به سرنگ کشنده خو جلوگیری شو تا از همولیاشد گلبولهای قرما خو ممانع بعمل دید.
بعد از اتمام خونگیری نمونههای خو جمعد ری شده ر لوله دزمای
تشکیل لخته ،سانتریفوژ شد نمونه سرم خو

فاقد ما ه ضد انعقا تخلیه پ

ر لولههای کوچک (میکر تیوپ) تخلیه

از

ر کنار یخ ر

مای  3رجه سانتی گرا به دزمایشگاه اقع ر شهرستا قائمشهر انتقاو بالفاصله مور سنج

قرار

گرفتند .ر این مطالعه میاا هورمو کورتیا و به ر ش  ،Elisaپر تیین کل به ر ش بیوره ،کلسیم به
ر ش رنگ سنجی با استفا ه از کی کلسیم پال
نفلومتری مور سنج

(ساخ شرک پار

قرار گرفتند (هدایتی همکارا .)1379 ،

دزمو ) کمپلما ها به ر ش
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جدول .2پارامترهای فیزیكی و شیمیایی آب
 12رجه سانتی گرا
کمتر از ppt 50
8/4
 6-7میلی گرم ر لیتر
 0-10میلی گرم ر لیتر
کم تر از  0/1میلی گرم ر لیتر
 0-20میلی گرم ر لیتر

شاخص
ما
شوری
pH
اکسیژ محلوو
Co2
نیتری
نیترا

-2-3آنالیز آماری
لرح دماری مور استفا ه ر این تحقیق ،لرح کامالً تصا فی بو  .جه تجایه تحلیل الالعا
حاصله ،از نرمافاار  ،SPSSرژ  16ر سطح المینا  95رصد انجام شد برای بررسی توزیع نرماو ا ه
با دزمو  shapiroweakمور بررسی قرار گرف  .نتایج هر تیمار بوسیله دنالیا اریان
( )ANOVAجه مقایسه میانگین ا هها نیا از دزمو

یکلرفه

انکن استفا ه شد.

 -3نتایج
نتایج مطالعا

ر مور اثر تراکم ذخیرهسازی بر ر ی پر تیین کل ر خیو  ،نشیا

ا کیه بیشیترین

میاا پر تیین کل به تیمار ( 1تراکم ذخیره سازی 50عد ر متر مکعب) با مقدار  2/7±0/21گرم ر سی
لیتر کمترین میاا د به تیمار ( 3تراکم ذخیره سازی 100عد ر متر مکعیب ) بیا مقیدار 2 /57 ±0/35
گرم ر سی لیتر تعلق اش  .با این جو اختالف معنی اری بین تیمارها مشاهده نشد ( ()P>0/05جد و
.)3
بر اسا

نتایج حاصله از تحقیق الالعا جد و ( ،)3مالحظه شد که کمترین بیشترین میاا

کلسیم به ترتیب به تیمار  1با مقدار 11/4 ±26میلی گرم ر سی لیتر تیمار 3با مقدار  12/13±49میلی-
گرم ر سی لیتر تعلق اشته اس  .همچنین تفا
بر اسا

بین  3تیمار معنی ار نبو (.)P>0/05

نتایج حاصله از تحقیق الالعا جد و ( )3مالحظه شید کیه بیشیترین مییاا

هورمیو

کورتیا و به تیمار( 3تراکم ذخیرهسازی 100عد ر متر مکعب) با مقدار 27/83 ±2/18میلی گرم ر سیی
لیتر کمترین مقدار د به تیمار ( 1تراکم ذخیره سازی  50عد ر متر مکعیب) بیا مقیدار27/23 ± 2/18
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میلی گرم ر سیی لیتیر تعلیق اشیته اسی  .بیا ایین جیو بیین تیمارهیا اخیتالف معنیی اری مشیاهده
شد(.)P<0/05
بر اسا

الالعا

نتایج حاصله از این تحقیق

جد و ( )3مالحظه شد که بیشترین میاا

ایمونوگلوبولین به تیمار  1بامقدار 0/38 ±0/02میلی گرم ر سی لیتر تعلق اش

ر حالیکه مقدار این

فاکتور ر تیمار م سوم تقریباً برابربو ( با میانگین 0/25 ±0/01میلی گرم ر لیتر) همچنین تفا

بین

تیمارها معنی ار نبو (.(P>0/05
براسا

نتایج حاصله از این تحقیق ،مقدار کمپلما  𝑐3ر هر  3تراکم ذخیره سازی یکسا اندازه-

گیری شد ( 0/29±0میلی گرم ر سی لیتر)

ر نتیجه اختالف معنی اری بین تیمارها مشاهده

نشد(.)P>0/05

نتایج مطالعا

ر مور اثر تراکم ذخیرهسازی بر ر ی فاکتور  ،𝑐4نشا

ا که بیشترین میاا  ،𝑐4به

تیمار  1با مقدار  0/84 ±0/02میلی گرم ر سی لیتر تعلق اش  .همچنین مقدار  ،𝑐4ر
سوم کامال با هم برابیر بیو ( 0/75±0میلیی گیرم ر سیی لیتیر) تفیا

تیمیار م

بیین تیمارهیا نییا معنیی ار

نبو (.)P>0/05
جدول  .3مقایسه پارامترهای خونی در تراکم های ذخیره سازی مختلف در ماهی آزاد دریای خزر
تراکم(/m3تعداد)
پارامتر

50

100

75

پر تیین کل ( گرم ر سی لیتر)

2/7±0/53a

2/64±0/21a

2/57± 0/35 a

کلسیم (میلی گرم ر سی لیتر)

11/4±0/26a
0/29±0a

11/67±0/30a
0/29±0b

12/13±49a
0/29±0a

 ( C3میلی گرم ر سی لیتر)
 ( C4میلی گرم ر سی لیتر)
( Igmمیلی گرم ر سی لیتر)
کورتیا و ( میلی گرم ر سی لیتر)
اعدا ی که با حر ف یکسا نشا

ا ه شده اند تفا

b

a

0/75±0

0/84±0/02

0/38±0/17a

a

23/27±2/18a

ab

0/25±0/01

25/93±2/06

b

b

0/75±0

b

0/25±0

28/73±2/18

معنی ار ندارند()P> 0.05

 -4بحث
مطالعا

ر مور تأثیر تراکم ذخیرهسازی بر پارامترهای خونی غییر اختصاصیی ر دباییا پر رشیی ر

مقایسه با ایمنی اختصاصی ناشی از امنهی سیعی از میکر ارگانیسمها (باکتریها

یر

ها)کمتر اسی
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( .)Adkison et al, 1996تراکم به شکل معموو به عنوا یک عامل استر زا برای ماهی قابیلپیایرش
از لرییق ایجیا رقابی غیاایی کیاه

اس ( .)Vijayana and leaderland, 2003این نوع استر

نیازهیییای متابولییییک انیییرژی ایجیییا

ریافی ی غیییاا بوسییییله تعیییدا ی از ماهییییا بیییا افیییاای

می گر که نهایتاً ممکن اس منجر به اختالف رشد اثیرا منفیی د

ر پاسیخ ایمنیی غیراختصاصیی

شو ( )Pichering and polling , 1981امنه میاا پر تیین کل ر ماهیا استخوانی بین  2-8گیرم ر
سی لیتر متغیر اس  .ر این مطالعه اختالف معنی اری ر میاا پر تیین کل سرم خو تیمارها با تیراکم
 100 75، 50عد ر هر متر مکعب مشاهده نشد .به این صور که حداقل حد اکثر پیر تیین کیل بیه
ترتیب به تراکم  100 50عد ر هر متر مکعب ثب گر ید .به نظر میرسد که عیدم تغیییرا
پر تیین کل سرم خو به جه نابالغ بو

ر مییاا

بچه ماهی ،مد زما مطالعه ،عدم رقم بندی حمل نقیل

های بین استخری ارتباط اشته باشد(.)Overturf et al, 2003
Magnadotlie

گونه ماهی دزا اقیانو

همکارا
الل

ر ساو  1999گاارش کر ند غلظ پر تیین کل ایمونوگلوبولینهیا ر

) (Salmo salar L.بیشتر با رجه حرار دب ،فصل اندازه ماهی (سین)

تغییر می کند این تغییرا نیا ر ماهی کپور معمولی با فصل ،حمل نقل عوامل محیطی مرتبط اس .
 Fevlodenر ساو  2002ر قاو دالی رنگین کما ) (Oncorhynchus mykissنشا
تراکم بر ایمونوگلوبولین ها اثر افاایشی اشته به یژه نشیا
باکتریایی بر ز

غلظی

ا کیه رجیه حیرار

ا که که

برخیی بیمیاریهیای

ایمونوگلوبیولین ( )Igmارای اثیر افاایشیی اسی  .ر سیاو Ruane ،2002

همکارا گاارش کر که تراکم ذخیرهسیازی ر کپورمعمیولی ) (Cyprinus carpioبیر افیاای

غلظی

پر تیین کل (دلبومین گلوبولین) اثر معنی اری ندار .
غلظ کلسیم سرم خو تیمارها با تراکم75 ،50
معنی اری را نشا ندا  ،حداقل غلظ کلسیم سرم خو

 100عد بچه ماهی ر هر متر مکعیب اخیتالف
ر تراکم  50حداکثر د

ر تیراکم  100قطعیه

ماهی ر هر متر مکعب اندازه گیری شد.به نظر می رسد که مد زما پر رش ،نابالغ بو
بررسی  ،نوع غاا ،تعدا فعا غاا هی

ماهییا میور

رصد غاا هی یکسا بیرای همیه تیمارهیا ایین عیدم اخیتالف

معنی اری را موجب گر یده اس

اگر مد زما پر رش لوالنی مد بو  ،ممکین بیو مییاا افیاای

کلسیم را نشا می ا  .یوسفیا

ر ساو  2010ر بررسی پارامتر های بیوشیمیایی ر ماهیا نر ما ه قاو
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دالی رنگین کما ) (Oncorhynchus mykissگاارش کر که غلظ کلسیم ر ماهیا نر ما ه ارای
اختالف معنی اری نبو .
غلظ کورتیا و به هورمو استر

با القای تأثیرا منفی بر ر ی هورمیو هیای

نیا مشهور اس

رشد ر ماهییا مییشیو  .هیر

دنابولیک جلوگیری از سنتا پر تیینها کاتابولیسم دنها موجب کاه

هورمو کورتیا و کتکوو دمینها به تنهایی به صور توأم با هم منجر بیه افیاای
ماهیا

تولیید گلیوکا ر

بر ز پدیده ی هایپرگالیسمیا می شوند .با توجه به نتایج بدس دمده از جید و  3ر میور مییاا

هورمو کورتیا و ر تراکم های  100 75 ،50عد ر هر متر مکعب ،بین تیمارهیا اخیتالف معنیی اری
مشاهده شد .برخی از محققا تراکم را به عنوا عامل استر زا ر پرر ش ماهیا به حساب مید رند بر
این امر معتقد بو ند که با افاای

ر

تراکم ،سطوح کورتیا و که به عنوا مهمترین هورمو شناخته شیده اسیتر

ماهیا به شمار می ر با تأثیر بر ر ی محور کلیوی ر برخی گونهها افاای

مییابد ( .)Vijayan et al, 2003

 Pickeringهمکارا ( )1987ثاب نمو ند که ا امه یافتن استر

ماهیا با شیرایط

موجو اگرچه ممکن اس موجب سازگاری ماهی شو لی اغلب با کاه

ر گیر بو

مامن
مقا م

یا مرگ مییر

توا ماهیا

د ها همراه اس .همچنین دنها به این نتیجه رسیدند که مقایسه تغییرا سطوح کورتیا و ر دزا ماهیانی که شبانه
مور خونگیری قرار گرفتند نسب به ماهیانی که ر ر شنایی ر ز خونگیری شدند حاکی از جو افاای

قابل توجیه

ر مقا یر کورتیا و ماهیا مور بررسی ر ساعا تاریکی بو ه اس .
Mazur

ا لیه موجب افاای

همکارا ( )1993به این نتایج رسیدند که ر برخی از ماهیا استخوانی استر
سطوح کاتکوو دمینهای پالسما ر لی چند قیقه سپ

که ممکن اس تا چند ساع پ

از توقف استر

افاای

به عنوا یک اثر

سطوح کورتیا و میگیر

نیا اتفاق افتد لی این تغییرا بر حسب گونه نوع استر

بیه

صور الگوهای مختلف ظاهر می شو  .اما ر بررسی هیای انجیام شیده بیر ر ی)Gilthead (Sparus aurat

 seabreamمیاا غلظ کورتیا و ر لوو مد انجام دزمای

ر این ماهیا

ر تراکم بیاال افیاای

یافی

بر ز این حال نشانه عدم د اپته شد این ماهیا بیا تیراکم باالسی ( .)Montero et al., 1999همچنیین
 Neilهمکارا

ر ساو  1981تغییرا میاا هورمو کورتیا و ناشی از تیراکم بیاال پیایین ر کپیور

معمولی را مور بررسی قرار ا

گاارش کر که افاای

کورتیا و بعد از  3ر ز شر ع بعید از  8ر ز بیه

حداکثر میرسد به گونهای که میاا کورتیا و ر تراکم باال  4برابر بیشتر از تراکم پایین اس .

بررسی تأثیر تراکم ذخیرهسازی...

 Mommsonهمکارا
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ر ساو  1998غلظ کورتیا و سرم را به بلوغ  ،شیوری مراحیل تغاییه

مرتبط انستند .ر بررسی اثرا استر

بر ر ی رشد همواره افاای

ماهیا نمی گر  .این حال بویژه ر صور قرارگرفتن ماهییا

کورتیا و منجر بیه کیاه

ر معیرا اسیتر هیای حیا مشیاهده

گر یده اس  .اما ر صور مواجهشد ماهیا با استر های مامن افاای
توأم با کاه

رشید ر

کیورتیا و ر لیوالنی مید

رشد خواهد بو  .بررسی های انجام شده بر ر ی قاو دالی رنگین کما ( Oncorhynchus

 )mykissنشا می هد که تفا تی ر سرع رشد ماهیانی که بصور سریع یا بطیی نسیب بیه اسیتر
عک

العمل نشا می هند ،علی رغم باال بو

میاا کورتیا و خو دنها مشاهده نگر یده از این ر می

توا نتیجه گیری کر که کورتیا و به تنهایی پارامتری مناسب جه ارزیابی تأثیر اسیتر
محسوب نمی گر

بیر ر ی رشید

بررسی فاکتورهایی مانند :گلوکا خو  ،پر تیین غیره ر کنار کیورتیا و بیه مراتیب

مفیدتر خواهد بو ( .)Wered et al‚ 2000همچنین به نظر میرسد که این تراکم بدلیل کوتاه بیو
پر رش ،عدم رقمبندی

ره

ستکاری های فیایکی ،عدم استفا ه از ار ها کیفی غاای مصرفی باشد.

فهرست منابع
 -1فضل اله زاده ،ف . )1388( ،اثر گیاه سیر ( )Alium sativumبر فاکتورهای خونی قاو دالی رنگین
کما ) (Oncorhynchus mykissر شرایط استر مایی ،پایا نامه کارشناسی ارشد انشگاه دزا
اسالمی احد امغا  75 ،صفحه.
 -2هدایتی ،م .)1379( ،دشنایی با مبانی تیوری اصوو عملی االیاا ،انتشارا کتاب میر ،جلد ا و 74،صفحه.
3.Adkison, M.A, Basurco, R.P,(1996). humoral immunoglobulins of the white
sturgeon (Acipenser transmontanus). partial characterization of and lecognition
with monoclonal antibodies.developmental and comparative immunology, 14 (2),
285-298.
4.Bahre kazemi, M, Soltani ,M, Matinfar ,A, Abtahi, B, (2011). biochemical and
histological studies of over-ripened oocyte in the Caspian brown trout (Salmo
trutta caspius), Iranian journal of fisheries sciences, pp:33-48
5.Fevolden, S, ;Roed, K.H .and fjalested, K.T, (2002). selection response of
cortisol and lyzozyme in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and correlation to
growth،aquaculture, 205 (1-2), 61-75.

شماره دوازدهم/سال چهارم/فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری

54

6.Marlowe, C, Berg, A, Brinchmann, F, (2009). short term crowding stress in
Atlantic cod, Gadus morhua L.modulates the humoral immune response،
aquaculture, 295 (1-2), 110-115.
7.Mazur, F, iwama, G,(1993). effect of handling and stocking density on
hematocrit, plasma cortisol and survival in wild and hatchery-reared Chinook
salmon(Oncorhynchus mykiss), aquaculture, 112 (4), 291-299.
8.Magnadottir, B, Jonsdottir, H, Helgason, Bjornsson, B, Jorgensen, T, Q,
(1999). humoral immune parameters in Atlantic cod (Gadus morhua L.),
biochemistry and physiology, 122 (B), 173- 180.
9.Mommsen, T.P, (1998). growth and metabolism.in: evans , D.H, the physiology of
fishes.CRC press, pp:65-97
10. Montero, D ;Marrero, M. ;Izaquierdo, M.S. ;Robaina, (1999). effect of
vitamin E and C dietary supplementation on some immune parameters of
gilthead seabream (Sparus aurata) juvenils subjected to crowding
stress،aquaculture, 171(3-4), 269-278.
11.Neill, J, (1981). heavy metals and the humoral immune response of fresh water
teleost.in:Pickering A.D, stress and fish, academic press, London, pp:328-329
12.Overturf, K, (2003). comparison of growth performance ، immunological
response and genetic diversity of five of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
،aquaculture, 217, 93-106.
13.Pickering, A,D., Pottinger, T.G, Carragher, J.F., Sumpter., J.P., (1987).the
effect of acute and chronic stress on the levels of reproductive hormones in the
plasma of mature male brown trout, Salmo trutta L. Gen. comp. Comp.
Endocrinol. pp:38-48
14.Pottinger,T.G, and carick, T.R, (1999). A comparison of plasma glucose and
plasma cortisol as selection markers for high and low stress-responsiveness in
female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture, 175, 351-363
15.Ruane, N.M.nuisman, E.A.and komeon, J., (2002). The influence of feeding
history on the acute stress response of common carp (Cyprinus carpio),
Aquaculture, 218, 245-257.
16.Vijayan, M.M, leatherland, J.F, (2003). Effect of stocking density on the
growth and stress response in brook charr (Salvelinus fontinalis), Aquaculture,
17.Wered, J.H.V and komen, J., (2000). Fact and ficition Comparison
Biochemistry Physiology, 120 (A), 107-112.

