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در تحقیق حاضر تأثیر عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو بر رشد ،بازماندگی و وضعیت ریختی
بافت آبشش ماهی آفانیوس ) (Aphanius disparدر شرایط دمایی نرمال و استرس بلندمدت حرارتی
بررسی شد .به این منظور  222عدد ماهی به چهار تیمار شامل تیمار کنترل (دمای  )22°Cتیمار حرارت
(دمای  ،)73-04°Cتیمار کنترل -سیانوباکتری و تیمار حرارت -سیانوباکتری تقسیم شدند .در پایان
آزمایش در روز  ،00فاکتورهای رشد شامل ضریب رشد ویژه ( ،)SGRوزن به دست آمده ( )WGو ضریب
تبدیل غذایی ( )FCRدر ماهیان گروه کنترل و کنترل -سیانوباکتری به طور قابل مالحظه و معنیداری
بیشتر از تیمار حرارت و حرارت -سیانوباکتری بود ( .)P<4/42میزان بازماندگی ماهیان در تیمارهای
کنترل و کنترل -سیانوباکتری در پایان آزمایش  044درصد بود ،در حالیکه در تیمارهای حرارت و
حرارت -سیانوباکتری بقای ماهیان به طور معنی داری کاهش پیدا کرد ( .)P>4/42ماهیان نگهداری شده
در دمای  73-04°Cتغییراتی در بافت آبشش شامل پرخونی و کوتاه شدن رشتههای ثانویه را نسبت به
گروه کنترل نشان دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط دمایی مشابه با چشمه آب گرم ،عصاره
سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو باعث کاهش عملکرد فیزیولوژیک ماهیان شده و نتوانسته تحمل
استرس حرارتی را در ماهی آفانیوس افزایش دهد.
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مقدمـه
هنگامی که موجودات آبزی در جمعیتهای طبیعی تحت شرایط استرس دمایی قرار میگیرند ممکن است به تدریج عامل
استرس زا را تحمل کرده و در طی چندین نسل نسبت به آن سازگار شوند ) .(Narum et al., 2013بسیاری از گونههای آبزیان
با کمک مکانیسم های هموستازی خود قادرند تا حد زیادی استرسهای محیطی را تحمل کنند .با اینحال در صورتی که آبزیان
در مدت زمان طوالنی در معرض عامل استرس زا قرار گیرند ممکن است دچار نقصان سریع در وضعیت فیزیولوژیک بدن خود
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ماهی آفانیوس ساکن در اکوسیستم های آبی ایران و به خصوص در جنوب کشور معموالً در شرایط پر از استرس و در
محیطهای آبی با ت غییرات شدید درجه حرارت ،شوری و اکسیژن به زندگی خود ادامه میدهند .در پارهای موارد ،گونههایی از
ماهی آفانیوس به طور مداوم در معرض استرس حرارتی هستند .بارزترین مثال در این زمینه ماهی آفانیوس گنو
) (Aphanius ginaonisاست که تنها گونه ماهی ساکن در چشمه آب گرم گنو بوده و توانسته نسبت به شرایط استرس حرارتی
دائم این اکوسیستم آبی سازگار شود .درجه حرارت این چشمه به طور ثابت بین  73تا  04درجه سانتیگراد بوده و اکسیژن
محلول آن زیر  0/7میلی گرم در لیتر است .این فرضیه مطرح است که منشأ ماهی آفانیوس گنو همان گونه آفانیوس دیسپار
) (A. disparاست که سالها قبل وارد این چشمه شده و در آنجا ساکن شده است ) .(Hrbek and Meyer, 2003ماهی آفانیوس
یک ماهی همه چیز خوار است و بیشتر از الرو پشه و حشرات تغذیه میکند ) .(Haas and Pal, 1984با اینحال این ماهی در
چشمه آب گرم گنو بیشتر از سیانوباکتریها تغذیه می کند ،چرا که سرتاسر بستر چشمه آب گرم گنو پوشیده از
سیانوباکتریهاست و در نتیجه فراوانترین غذای ماهی آفانیوس گنو در این چشمه را سیانوباکتری ها تشکیل میدهند (باقری
دهباز و همکاران.)0797 ،
دانستن مکانیسمهای بیولوژیک ،فیزیولوژیک و رفتاری سازگار شدن ماهی آفانیوس گنو در شرایط سخت محیطی چشمه آب
گرم گنو میتواند بسیار حائز اهمیت باشد .به خصوص آنکه منشأ ماهی آفانیوس گنو را گونه  A. disparمی دانند که سالها قبل
وارد این چشمه شده و در آنجا ساکن شده است ) .(Hrbek and Meyer, 2003در تحقیق حاضر سعی شد تا با شبیهسازی
شرایط محیطی چشمه آب گرم گنو از نظر دمایی در شرایط آزمایشگاهی ،تأثیر عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو بر
رشد ،بازماندگی و وضعیت ریختی بافت آبشش ماهی آفانیوس در شرایط دمایی نرمال و استرس بلندمدت حرارتی مورد بررسی
قرار گیرد.
مواد و روشها
این پروژه به مدت  00روز در آزمایشگاه آبزی پروری دانشگاه هرمزگان انجام شد .به این منظور  02تانک  044لیتری و  2تانک
 744لیتری ضد عفونی و آبگیری شدند .ماهیان آفانیوس مورد بررسی از کانالهای آب موجود در داخل محوطه دانشگاه
هرمزگان ) )23/25 °N, 25/07 °Eبه وسیله تور و ساچوک صید شده و به آزمایشگاه انتقال داده شدند .ماهیان پس از سازگاری
شوری به تانکهای  744لیتری برای سازگاری با شرایط آزمایشگاه انتقال داده شدند 04 .روز جهت سازگاری ماهیان در نظر
گرفته شد .پس از آماده سازی تانک های  044لیتری ماهیان با کمترین استرس و دستکاری به این تانکها انتقال داده شدند.
به طوریکه  222عدد ماهی به چهار تیمار شامل تیمار کنترل (دمای  22درجه سانتیگراد) تیمار حرارت (دمای  73-04درجه
سانتیگراد) ،تیمار غذای حاوی عصاره سیانوباکتری با دمای  22درجه سانتیگراد و تیمار غذای حاوی عصاره سیانوباکتری با
دمای  73-04درجه سانتیگراد تقسیم شدند .برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .به طوریکه در هر تیمار تعداد  23عدد
ماهی به طور مساوی در سه مخزن  044لیتری مورد آزمایش قرار گرفتند .دمای آب تیمارهای حرارتی با استفاده از بخاریهای
مجهز به ترموستات به دمای مورد نظر رسانیده و ثابت نگه داشته شد.
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شوند ) .(Dove et al., 2005استرس حرارتی یکنواخت میتواند در ماهیانی رخ دهد که ساکن محیطهای آب گرم به خصوص
چشمه های آب گرم هستند .ویژگیهای زیستی چشمههای آب گرم متأثر از چندین عامل است که مهمترین آن دمای باالی
آب است .یکی از بارزترین ویژگیهای چشمه های آب گرم آ ن است که به دلیل گرمای زیاد آب معموالً گونههای جانوری آب
شیرین به ندرت قادر به سکونت در آن هستند .با این حال بعضی از گونه های ماهیان توانستهاند به خوبی نسبت به شرایط حاد
دمایی چشمه های آب گرم سازگار شوند و در آن بقاء یابند .حضور گونههای انگشت شماری از کپورماهیان ،کپورماهیان
دنداندار و سیچیالیدها در چشمههای آب گرم گزارش شده است (Coad, 1980; Piazzini et al., 2010; Tutar and Okan,
).2012

تأثیر عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو بر رشد...

نوری سیبنی و همکاران

به منظور سنجش میزان رشد ماهیان ،بیومتری شامل وزن بدن به صورت  00روز یک بار انجام گرفت در این خصوص تمام
ماهیان تکرارهای مختلف تیمارهای غذایی توسط ترازوی دیجیتال با دقت  4/440گرم ،وزن شدند و طول این ماهیها به
وسیلهی خطکش بیومتری اندازهگیری شد .یک وعده قبل از بیومتری و یک روز بعد از آن غذادهی صورت نگرفت تا میزان
استرس وارده به آنها و احتمال تلفات کاهش یابد .پس از اتمام دوره پرورش ،برای بررسی عملکرد رشد ،در تیمارهای مختلف،
فاکتورهای زیر محاسبه شد:
 ×044وزن اولیه ( /میانگین وزن اولیه بدن – میانگین وزن نهایی بدن) = ( )WG%درصد افزایش وزن
 )SGR( =])ln bw2 ( – )ln bw1(/)T2 ( – )T1([ × 044نرخ ویژه رشد
که در آن  bw1و  bW2به ترتیب نشان دهنده وزن اولیه و نهایی ،و  T1 - T2مدت زمان آزمایش به روز است.
( )gکل وزن تر افزایش یافته  )g( /کل غذای استفاده شده ماهی = ( )FCRنرخ تبدیل غذا
 (CF( = )bw/sl3(*044فاکتور وضعیت
که در آن  bwوزن مرطوب بدن  gو  slطول استاندارد  cmاست.
) ×044تعداد اولیه ماهی/تعداد ماهیانی که زنده ماندند( = ( )%نرخ بقا

به منظور عملیات بافت شناسی 2 ،نمونه از ماه ی آفانیوس موجود در هر تیمار در انتهای آزمایش برداشته شد .سپس نمونه ها
به مدت  02ساعت در فرمالین بافره  %04و پس از آن به فرمالین بافره  2درصد انتقال داده شدند .برای سهولت انجام مراحل
برش ماهیان فیکس شده برای کلسیمزدایی در محلول  EDTAقرار داده شدند تا بافت نرم و برای برش آماده شود .بعد از آماده
شدن نمونهها ابتدا آنه ا را آبگیری کرده و پس از تهیه قالب به کمک دستگاه میکروتوم دورانی مقاطعی با ضخامت  2میکرومتر
تهیه شد .سپس برشها بر روی الم آغشته به آلبومین قرار گرفت و با رنگهای هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد .در
نهایت المها با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.
داده های به دست آمده برای بررسی تاثیرات تیمارهای غذایی و دمایی بر فاکتورهای رشد و بازماندگی مورد آنالیز آماری قرار
گرفت .در این پروژه ،از نرم افزارهای  Sigmaplot ،Excelو  SPSSبرای رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج به صورت میانگین و خطای استاندارد ( ) mean±SEنشان داده شد .پس از آزمودن نرمال بودن داده ها ،جهت مقایسههای
آماری از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ( )ANOVAو به دنبال آن آزمون چند دامنه دانکن با سطح اطمینان  92درصد
استفاده شد.
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به منظور به دست آوردن عصاره سیانوباکتری ،در ابتدا سیانوباکتریها از چشمه آب گرم گنو به آزمایشگاه انتقال داده شد و بعد
از پاکسازی آن از مواد اضافه داخل حالل متانول قرار داده شدند .بعد از  02ساعت حالل حاوی سیانوباکتری از کاغذ صافی
عبور داده شد ،میزان ماده موثره آن بررسی و به میزان  04میلی گرم در میلی لیتر در حالل اتانول حل گردید .عصاره
سیانوباکتری به نسبت  %0وزن بدن به غذا اسپری گردید .همچنین برای جلوگیری از اینکه در نتیجه آزمایش اشتباهی رخ
ندهد به غذای تیمارهای کنترل نیز حالل اتانول اسپری گردید .ماهیان با استفاده از غذای بیومار پودری غذادهی شدند .میزان
مواد مغذی در این غذا به صورت زیر بوده است :پروتئین  03درصد ،چربی  3درصد ،رطوبت  9درصد ،فیبر  2/2درصد .غذادهی
دوبار در روز و تاحد سیری انجام گرفت ،pH .دما ،و میزان اکسیژن هر تانک با استفاده از دستگاه مولتی متر  7بار در روز اندازه
گیری شد .جهت تغییر نکردن فاکتورهای کیفی آب هر روز صبح بعد از غذا دهی کف تانکها سیفون میشد تا آمونیاک آب باال
نرود .نتایج مربوط به پارامترهای کیفی آب در جدول  0آورده شده است.
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نتایـج
وضعیت پارامترهای کیفی آب در تیمارهای مختلف در طول دوره آزمایش در جدول  0ارائه شده است .نتایج پارامترهای رشد
ماهی آفانیوس در تیمارهای مختلف در جدول  2آورده شده است.
جدول  .0میانگین پارامترهای کیفی آب در تیمارهای مختلف در طول  00روز (انحراف معیار  ±میانگین)

2/23±4/42
2/77±4/42
2/23±4/42
2/70±4/42

5/3±4/0
2/0±4/0
5/5±4/0
2/40±4/0

20/0±4/0
72/3±4/7
20/0±4/0
72/0±4/7

کنترل
استرس دمایی
سیانوباکتری
سیانوباکتری حرارت

جدول  .2نتایج مربوط به  CF ،WG ،SGRو  FCRو درصد بقای ماهیان آفانیوس نگهداری شده در  0تیمار مختلف در مدت زمان  00روز (خطای
استاندارد  ±میانگین) .جهت مقایسه های آماری از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ( )ANOVAو به دنبال آن آزمون چند دامنه دانکن در سطح
معنیداری  p<4/42استفاده شد .اعداد دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنی دار هستند (.)p>4/42
حرارت -سیانوباکتری

کنترل -سیانوباکتری

حرارت

کنترل

تیمار/روز

(-2/9±7/72)a

(0/23±2/22)ab

(-0/02±2/52)a

(02/25±2/02)b

روز 00

(-00/02±0/42)a

(02/95 ±7)b

(-3/20±3/22)ac

(02/4±5/72)bc

روز 22

(-5/97±2/42)a

(20/29±7/22)b

(-7/23±5/22)a

(22/42±2/04)b

روز 77

(-0/55 ±0)a

(20/29±2/07)b

)4/29±7/03(a

(27/30±3/20)b

روز 00

(-4/52±4/40)a

(4/00±4/09)ba

(-4/02±4/23)a

(0/00 ±4/09)b

روز 00

(-4/23 ±4/72)a

(4/27±4/23)b

(-4/00±4/00)ab

(4/52 ±4/23)ab

روز 22

(-4/27±4/20)a

(4/50±4/02)bc

(-4/00 ±4/20)a

(4/52 ±4/00)c

روز 77

(-4/00±4/43)a

(4/20 ±4/49)b

)4/40±4/42(a

(4/09±4/00)b

روز 00

(-90/02±9/09 )a

(00/75±0/45 )a

(-3/25±0/20 )a

(0/22±4/42 )a

روز 00

(0/44 ±4/72)ab

(2/25±4/7)ab

(-7/20±7/40)a

(2/20±7/22)b

روز 22

(-4/2±4/ 03 )a

(0/00±4/ 30 )a

(-0/22±0/05 )a

(0/32±0/ 97 )a

روز 77

(-4/3±4/49)a

(0/2±4/00)ab

(-0/43±4/04)a

(5/94±7/23)b

روز 00

(0/50±4/40 )a

(0/32±4/42 )a

(0/34±4/ 40 )a

(2/4±4/02 )a

روز 00

(0/27±4/42)a

(0/29±4/447)b

(0/55±4/43)a

(2/20±7/22)b

روز 22

(0/22±4/40)a

(0/22±4/47)b

(0/34±4/45)a

(0/32±0/97)b

روز 77

(0/59±4/42)a

(0/29±4/47)b

(2/42±4/42)b

(5/94±7/23)b

روز 00

(92/2±0/2 )a

(044/4±4/4 )a

(90/3±2/7 )a

(044/4±4/4 )a

روز 00

(52/0±2/4 )ab

(044/4±4/4 )b

(50/0±09/2 )a

(044/4±4/4 )b

روز 22

(24/9±0/5 )a

(044/4±4/4 )b

(24/9±20/7 )a

(044/4±4/4 )b

روز 77

(72/0±0/2 )a

(044/4±4/4 )b

(04/0±05/3 )a

(044/4±4/4 )b

روز 00
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اکسیژن محلول

دما

تیمار

تأثیر عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو بر رشد...

نوری سیبنی و همکاران

در نتایج بافت شناسی آبشش هیچ ضایعهی پاتولوژیکی در بافت آبشش گروه کنترل مشاهده نشد (شکل  .)0Aدر تیمار
کنترل -سیانوباکتری شاهد پرخونی رشتههای اولیه بودیم (شکل  .)0Bدر تیمار حرارت پرخونی و کوتاه شدن رشته های ثانویه
مشاهده شد (شکل  .)0Cدر تیمار حرارت سیانوباکتری از دست رفتن شکل طبیعی المیناهای آبششها ،هیپرتروفی و بزرگ
شدن پیالرسلها ) ،(Pillar cellاز بین رفتن نظم المینای ثانویه ،هیپرپالزی و هیپرتروفی سلولهای اپیتلیال در رشتههای ثانویه
(شکل  ،)0Dپرخونی شدید در رشته های اولیه (شکل  )0Eو از دست دادن المینای ثانویه (شکل  )0Fمشاهده شد.
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درصد افزایش وزن ماهیان در پایان روز  00برای ماهیان گروه کنترل و کنترل -سیانوباکتری به ترتیب  27/30و  20/29بود.
حال آنکه درصد افزایش وزن ماهیان تیمار حرارت و حرارت -سیانوباکتری به طور قابل مالحظه و معنی داری ( )P<4/42کمتر
بود .به طوریکه درصد افزایش وزن ماهیان تیمار حرارت و حرارت -سیانوباکتری در تمامی روزهای  77 ،22 ،00و  00نزدیک
به صفر و یا منفی بود .نتایج نرخ رشد ویژه ( )SGRنشان داد که در پایان آزمایش میزان  SGRدر ماهیان گروه کنترل و
کنترل -سیانوباکتری به طور قابل مالحظه و معنی داری ( )P<4/42بیشتر از تیمار حرارت و حرارت -سیانوباکتری بود .همانند
درصد افزایش وزن ،میزان نرخ رشد ویژه در ماهیان تیمار حرارت و حرارت -سیانوباکتری در تمامی روزهای  77 ،22 ،00و 00
نزدیک به صفر و یا منفی بود (جدول  .)2ضریب تبدیل غذایی ( )FCRدر تمام تیمارهای مورد بررسی در طول دوره اختالف
معنیداری نشان نداد ( FCR .)P>4/42تیمار کنترل و حرارت در روزهای  22و  00تفاوت معنی داری نشان داد (.)P<4/42
میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای کنترل و کنترل -سیانوباکتری و همچنین حرارت و حرارت -سیانوباکتری تفاوت قابل
مالحظهای نشان نداد ( .)P>4/42فاکتور وضعیت ( )CFدر روزهای مختلف بیومتری در تیمارهای کنترل ،کنترل -سیانوباکتری
و حرارت -سیانوباکتری اختالف معنیداری نشان نداد ( )P>4/42و فقط  CFروز  00تیمار حرارت با بقیهی روزهای آن متفاوت
بود ( .)P<4/42در مقایسه بین تیمارها ،تیمار کنترل و حرارت در روز  22و  ،77و تیمار حرارت با حرارت -سیانوباکتری در روز
 00اختالف معنی داری را نشان دادند ( .)P<4/42تیمار کنترل و کنترل -سیانوباکتری از این نظر اختالفی نداشتند (.)P>4/42
درصد بقای ماهیان در تیمارهای مختلف در جدول  2آورده شده است .بقای ماهیان مورد آزمایش در روز  044 ،00درصد بوده
و بین تیمارها اختالف معنی داری مشاهده نگردید ( .)P>4/42در روز  22در کل اختالف معنی داری مشاهده نشد ،اما دو به
دو اختالف معنی دار داشتند ( ،)P<4/42در این روز تیمار کنترل با حرارت تفاوت معنیداری نشان داد ( .)P>4/42در روزهای
 77و  00تیمارهای کنترل و کنترل -سیانوباکتری و همچنین حرارت با حرارت -سیانوباکتری تفاوت قابل مالحظه ای نشان
ندادند ولی تیمار کنترل و حرارت از این نظر تفاوت معنیداری داشتند (.)P<4/42

دانشگاه هرمزگان
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شکل  .0بافت آبشش ماهی آفانیوس پس از گذشت  00روز از شروع آزمایش :A .تیمار کنترل( PL ،المینای اولیه) و ( SLالمینای ثانویه)  :Bتیمار
کنترل -سیانوباکتری ،فلش پرخونی را نشان می دهد :C .تیمار حرارت ،فلش پرخونی را نشان می دهد E ،D .و  :Fتیمار حرارت -سیانوباکتری:D .
هیپرپالزی و هیپرتروفی سلولهای اپی تلیال در رشتههای ثانویه ،هیپرتروفی و بزرگ شدن پیالر سلها -از بین رفتن نظم المینای ثانویه و از دست رفتن
شکل طبیعی المینای آبشش ها :E .پرخونی شدید :F .از دست دادن المینای ثانویه.
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بحث

در موجودات خونسرد میزان فرآیندهای فیزیولوژیکی می تواند در جهت جبران بعضی تغییرات دمایی تنظیم گردد .در ماهیان
سازشهای دمایی عموماً با تغییرات متابولیکی تعیین میگردد که در طی آن یک مرحله آغازین استرس دمایی وجود دارد و
پس از آن با یک جبران تدریجی همراه است .تغییرات در متابولیسم کربوهیدراتها مانند گلوکز خون میتواند به عنوان یک
شاخص استرس در نظر گرفته شود .در موجودات خونسرد مکانیسم های فیزیولوژیکی میتواند مقدار کمی از تغییرات دمایی را
جبران کند .تغییر دما بر سیالیت غشای چربی ،فعالیت پروتئینها و ثبات دو رشته  DNAمؤثر است
) .(Hochachka and Somero, 2002از آنجا که این اثرات حرارتی نتایج مهمی برای عملکرد سلولی دارند ،موجودات آبزی
معموالً سازگاریهای تکاملی گستردهای نشان میدهند که حد مطلوب دمایی را برای آنها مشخص میکند .همچنین موجودات
توانایی ایجاد تغییرات فنوتیپی در پاسخ به تغییرات دمایی را در طی دوره زندگی خود دارند (Podrabsky and Somero,
).2004
مطالعات مختلف نشان داده است که افزایش دمای آب بیشت ر از دامنه مطلوب دمایی در ماهیان و آبزیان خونسرد دیگری نظیر
خرچنگها باعث کاهش رشد گردیده است .به عنوان مثال بچه ماهیان کپور هندی  Labeo rohitaدر دمای  75درجه
سانتیگراد پایین ترین نرخ رشد ویژه را در مدت زمان  74روز نسبت به دماهای  70 ،25و  77درجه سانتیگراد از خود نشان
دادند ) .(Das et al., 2005همچنین  Doveو همکاران ( )2442بررسیهایی در مورد اثر استرس حرارتی طوالنی مدت بر
خرچنگ آمریکایی Homarus americanus ،انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که درجه حرارت در اواخر تابستان اثرات
زیانباری در فیزیولوژی خرچنگ دریایی داشته است و ممکن است در دراز مدت برای بقای خرچنگ نامناسب شود.
در این مطالعه برای نخستین بار اثرات سیانوباکتری استخراج شده از چشمه های آب گرم بر رشد ،بقاء و پاسخهای فیزیولوژیک
یک گونه از ماهیان مورد تحقیق قرار گرفت .استفاده از عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو تغییر معنی داری در اغلب
فاکتورهای رشد ماهی آفانیوس ایجاد نکرد .با این حال در شرایط استرس حرارتی ،اثرات کمی در برخی از فاکتورهای رشد
مشاهده شد که اغلب منفی بود .به طوریکه درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در ماهیانی که در شرایط استرس حرارتی با
جیره حاوی سیانوباکتری تغذیه می شدند کمتر از ماهیانی بود که در شرایط استرس حرارتی با غذای عادی تغذیه میشدند.
همچنین میزان فاکتور وضعیت در ماهیانی که در شرایط استرس حرارتی با جیره حاوی سیانوباکتری تغذیه میشدند به طور
معنی داری کمتر از ماهیانی بود که در شرایط استرس حرارتی با غذای عادی تغذیه میشدند .درصد بقا نیز در شرایط استرس
حرارتی در ماهیانی که با جیره حاوی سیانوباکتری تغذیه شدند کمی کمتر از تیمار حرارت بود .با اینجال در شرایط دمایی
نرمال  %044ماهیانی که با جیره حاوی سیانوباکتری تغذیه شدند زنده ماندند.
امروزه تحقیقات در زمینه استفاده از سیانوباکتریها در جیره غذایی آبزیان رو به گسترش است و از این رو دانستن اثرات مثبت
و منفی استفاده از این جلبک ها بر سالمتی و مکانیسم های فیزیولوژیک آبزیان بسیار حائز اهمیت است ،به خصوص آنکه
پارهای از این جلبکها میتوانند حاوی ترکیبات سمی مضر برای آبزیان باشند .مطالعات گذشته نشان دادند که قرار گرفتن در
معرض سیانوباکتری از طریق سیستم معدهای می تواند باعث اثرات سمی روی بسیاری از گونههای ماهیان شود
) .(Tencalla and Dietrich, 1997; Fischer and Dietrich, 2000; Mohamed and Hussein, 2006با این حال ،تحقیقات
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شرایط دمایی باال در مدت زمان طوالنی ،رشد ماهی گونه  A. disparرا به شدت تحت تأثیر
قرار میدهد  .به طوریکه در پایان آزمایش اغلب فاکتورهای رشد کاهش قابل مالحظهای را نسبت به گروه کنترل از خود نشان
دادند .فاکتورهایی از قبیل نرخ رشد ویژه ،درصد افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در تیمار حرارت مقادیر منفی یا نزدیک به
صفر را نشان دادند .این نتایج نشان دهنده منفی بودن رشد ماهی آفانیوس در شرایط دمایی باال مشابه با آنچه که در چشمه
آب گرم گنو وجود دارد می باشد .نتایج این مطالعه نشان داد که محدوده دمایی  04-73درجه سانتیگراد مشابه با دمای چشمه
آب گرم گنو می تواند برای ماهی آفانیوس استرس زا باشد.

دانشگاه هرمزگان
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ماهیان آفانیوس نگهداری شده در محدوده دمایی  73-04درجه سانتیگراد مشابه با دمای چشمه آب گرم گنو در مطالعهی
حاضر تغییراتی در بافت آبشش نسبت به ماهیان گروه کنترل نشان دادند .این تغییرات شامل پرخونی و کوتاه شدن رشتههای
ثانویه آبشش بود .از سوی دیگر ،استفاده از عصاره سیانوباکتری چشمه آب گرم گنو در شرایط دمایی نرمال تنها در رشتههای
ثانویه آبشش باعث پرخونی می شود که آن هم باعث مرگ و میر این ماهیان نشده است .اما درشرایط استرس حرارتی ،ماهیانی
که در جیره غذایی آنها از عصاره سیانوباکتری استفاده شد ضایعات پاتولوژیک شدیدی را در بافت آبشش خود نشان دادند .با
توجه به اینکه در شرایط استرس حرارتی در بافت آبشش ماهیانی که با جیره غذایی نرمال تغذیه شدند تنها پرخونی و کوتاه
شدن رشته های ثانویه مشاهده شد می توان این نتیجه را گرفت که استفاده از سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو در جیره
غذایی ماهی آفانیوس نه تنها باعث بهبود در پاسخ استرسی آنها نشده ،برعکس باعث تشدید اثرات منفی حرارت باال در بافت
آبشش گردیده است.
رشتههای آبشش اولین مکان برای تبادالت گازی هستند و اغلب سطحی را برای تنفس در آبشش ماهی ایجاد میکند .در
مقایسه با سایر مطالعاتی که در مورد اثر ا سترس حرارتی بر بافت آبشش ماهی انجام گرفته ،تغییرات بافتی کمتری در بافت
آبشش ماهی آفانیوس در محدوده دمایی چشمه آب گرم گنو رخ داد .مطالعه بر روی آبشش ماهی سفید  Coregonidتحت
تاثیر سیانوباکتری نشان داد که حتی در شرایط دمایی نرمال آبشش دچار خوردگی ،چسبندگی ،پارگی و هایپر پالزی نوک
رشته های آبششی ثانویه ،افزایش واکوئلها ،ورم ،نکروز موضعی در رشتههای آبششی و پارگی جزئی رشتههای آبشش و گاهی
اوقات برجسته شدن و پوسته پوسته شدن سلولهای آبشش داخل موکوس آبشش شده است ) .(Ernst et al., 2007استفاده از
جیره غذایی حاوی سیا نوباکتری در ماهی کپور تغییرات هیستوپاتولوژیک در بافت آبشش را نشان داد که در تطابق با مطالعهی
حاضر بود ) Kim .(Carbis et al., 1996و همکاران ( )2407یک مطالعه  04هفتهای در مورد اثرات استفاده از مکملهای
غذایی اسپیرولینا و کورستین بر روی رشد ،پاسخ ایمنی ذاتی ،مقاومت در برابر بیماری  ،Edwardsiella tardaو ظرفیت رژیم
غذایی آنتی اکسیدان در بچه ماهیان کفشک زیتونی  Paralichthys olivaceusانجام دادند در پایان آزمایش مشاهدات نشان
داد که تغذیه از اسپیرولینا در میزان کارایی رشد این ماهیان اثر معنی داری نداشته است.
زنده ماندن کمتر از نیمی از ماهیان در پایان دوره  00روزه آزمایش در محدوده دمایی  73-04درجه سانتیگراد که دمای
چشمه آب گرم گنو میباشد نشان میدهد که ماهی  A. disparتوانسته تا حدی نسبت به این شرایط دمایی در آزمایشگاه
سازگار شود .مقایسه نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای رشد و بافت آبشش در ماهیان آفانیوسی که در شرایط استرس حرارتی
با غذای نرمال و غذای حاوی عصاره سیانوباکتری تغذیه شدند نشان می دهد که در شرایط دمایی باال مشابه با چشمه آب گرم
گنو عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو باعث کاهش عملکرد فیزیولوژیک ماهیان شده و نتوانسته تحمل استرس
حرارتی را در ماهی آفانیوس افزایش دهد .با این حال جمعیتهای طبیعی ماهی آفانیوس به خوبی توانستهاند در چشمه آب
گرم گنو در طی سالیان متمادی با وجود شرایط دمایی باال و تغذیه از سیانوباکتری ساکن این چشمه سازگار شوند .به منظور
پی بردن به م کانیزم سلولی سازگاری این ماهی به چشمه آب گرم گنو نیاز به انجام مطالعات گسترده مولکولی می باشد.

56

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 5:27 +0430 on Thursday June 21st 2018

مختلف نشان داده که رژیم غذایی غنی شده با جلبک در پرورش ماهی می تواند موجب افزایش رشد و بهره وری غذایی،
بهبود در فعالیت های فیزیکی ،پاسخ استرسی ،سازگاری گرسنگی و مقاوت در برابر بیماری شود .مشخص شده است که
سیانوباکتریها میتوانند یکی از اجزای مهم رژیم غذایی برای بسیاری از گونههای ماهیان مثل تیالپیا باشند
) .(Zurawell et al., 2005به طوریکه مصرف رژیم غذایی حاوی سیانوباکتری میتواند میزان رشد تیالپیا را افزایش دهد.
همچنین  Abdel-tawwabو همکاران ( )2442گزارش دادند که جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل Oreochromis niloticus
حاوی اسپیرولینا ( )g/kg 2-04به طور معنیداری رشد بهتری داشته است .با این حال ،استفاده از سیانو باکتری در جیره
غذایی ماهی سفید  Coregonidباعث کاهش رشد در این گونه شده است ).(Ernst et al., 2007

...تأثیر عصاره سیانوباکتریهای چشمه آب گرم گنو بر رشد

نوری سیبنی و همکاران
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