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شرررايق ق ررل ا    .آيدمیرند در صورتیکه در روش پرو ماهی  ندو به ساحل میها در آب میبعضی ماهی، شیردآب قرار می

هررای  های صید به دلیررل وارد کررردن اسررتر ماهی است  روش  مرگ ا  مهمترين فاکتورهای تأثیرشذار بر کیفیت شوشت

هر روشی که منجر به پاسررف فیزيولوکيررت کمتررر برره  باشند بنابراين می هاآنمخربی بر  را یتأثمتفاو  به ماهیان دارای 

ق یررل  ها ا  استر  بشود، سالمتی و کیفیت شوشت ماهی را افزايش خواهد داد  استر  ناشی ا  صید روی برخی ويژشی

 برره هرراماهی عرضه بايد تالش کنیم تاآورد لذا  تأثیر شذاشته و  مینه فراد سريعتر ماهی را فراهم می pH جمود نعشی و
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 مقدمه

ايرن حرفره محرر   های مرت ق بامد برای برای مردم و شرووآمین غذا و درأ های قديم به عنوان من ع بریار مهم ت مانماهیصیری ا  

ماهی سفید در سواحل ايرانی دريای خزر ا  رودخانه ترک در قرمت شمالی دريای خزر تا سواحل جنوبی دريای خرزر و  بودو است،

رودخانه اترک پراکنش داشته و  ندشی میکند و در قرمت شمال دريرا بره ويرژو  یبه خصوص در مناطق غربی و شرقی انزلی و حت

  به عالوو اين ماهی به طور عمدو در سواحل جنوبی دريای (Kazanchof, 1981) شودهای ولصا و اورال به ندر  مشاهدو میهرودخان

باشرد  اهمیرت  های ايرران مرین بومی آبآدرصد ذخاير  90تا منحقه شمیشان پراکنش داشته و در مجموعه   ارخزر ا  رودخانه 

 کنردمین مریأ درصرد درآمرد صریادان پررو را تر  60 بره صید اين ماهی در میان صیادان بریار  ياد اسرت بره طروری کره نزديرت

(RazaviSayad, 1995 ) 

شود و  مان ماندشاری آن برته به کیفیت اولیه و همچنرین شررايق نصهرداری ماهی به عنوان مواد غذايی فرادپذير ط قه بندی می

کیفیرت مراهی و  مران های پس ا  صید نیز تأثیر  يادی برر صید و به دن ال آن اعمال دستکاریباشد  همچن روش آن متفاو  می

های اکتومیو ين به طور کامل کاهش يافته و توانايی پیوند ATPبعد ا  مرگ   (Banja, 2002) ها داردهای مختلف آنماندشاری شونه
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  در آبزيران نرر ت بره سراير دهد و ايرن تغییرراتغییرا   يادی در تمامی جانوران رخ میيابد و در کل برای شررتصی کاهش می

تررين تغییررا    ا  جمله مهمتواند باعث افت کیفیت ماهی شودافتد که میجانوران به دلیل ظرافت و ترکی ا  آن سريعتر اتفاق می

 توان به موارد  ير اشارو نمود:می

 جمود نعشی -1

 اتولیز يا خود هضمی  -2

 اکریداسیون و هیدرولیز چربی ها  -3

 میکروارشانیزم ها  فراد در اثر فعالیت -4

باشرد ولری برا ی اجتناب ناپذير میرسند  هرچند جمود نعشی يت پديدونعشی می جمودی ها به مرحلهمدتی پس ا  مرگ ماهیچه

لذا به تعويق انداختن  مان آغا  و پايان دورو جمود ، شرددپس ا  اتمام دورو جمود نعشی آغا  می که شروع فراد معموالًنتوجه به اي

نعشری در آبزيران مختلرف ا   جمرودی دوی مرگ تا شروع پدير دو در نصهداری ماهی است  ا  لحظهنعشی يکی ا  عوامل تعیین کنن

چند دقیقه تا چند ساعت  مان ال م است  اين موضوع به عوامل مختلفی ا  جملره: شونره، تغذيره، روش صرید، درجره حررار  و     

رج ا  اختیارا  صیادان هرتند  برخی ا  عوامل قابل کنترل و مرثثر در ترأخیر جمرود نعشری، برتصی دارد  تعدادی ا  اين عوامل خا

  باشدع ماهی به همراو پودر يف و آب میصید بدون استر  ماهی، کشتار آن بالفاصله پس ا  صید و سردسا ی سري

منجرر بره تغییررا   متعاق راًدو کره تقالی ماهی در خشکی تا  مانی که در اثر خفصی بمیرد باعث تحمیرل اسرتر  بره مراهی شر  

ذخراير انررکی  کره یطرورای همراو است بره های ماهیچهشود  اين تغییرا  با افزايش فعالیتفیزيولوکيکی شديد در بدن ماهی می

توانرد ای مریماهیچهی هاتیفعال(  استر  و Iwama, 1997د ) ننیمتعادل اسید و با  را بهم  تاًينهاماهیچه و ک د را تخلیه کردو و 

کیفیرت محصرول را  ،قررار دادو و در مجمروع ايرن تغییررا  ریتحت تأثد که اين مرئله بافت را نتر کن مان جمود نعشی را نزديت

 ( Rotllant et al,. 2000دهند )کاهش می

 ايرران شرمالی نرواحی سراکنین خصروص بره ايرانیان میان در و است شیالتی ار ش پر ماهیان ا  يکی خزر درياچه سفید ماهی

اين ماهی ا  نظر رکيم غذايی در شروو ماهیران همره چیرز خروار قررار  ( Vosughi and Mostajir, 2004) دارد شماریبی طرفداران

ايرانری صید ماهی سفید در سرواحل   رسد  صید اين ماهی در آبان شروع شدو و در اسفند تا اوايل فروردين به اوج خود میشیردمی

هرای غیرر شیرد، که روش شوشصیر به دلیل صید ماهیران خاويراری برا انردا ودريای خزر به دو روش صید پرو و شوشصیر صور  می

 منظورهمچنین سا مان شیال  ايران به   شودمجا  توسق تور شوشصیر نیز صید میاستاندارد ممنوع شرديدو است اما به صور  غیر 

  کنندکثیر، ا  اين روش صید استفادو میمولدين اين ماهی برای ت نیتأم

ی بزرشری ا  شردد منحقرهجامعی است که باعث می های کامالًصید با تورهای پرو ساحلی جزء روشصید با تورهای محاصرو کنندو 

های صید در منابع آبی ترين روشاين روش جزء مهم های مختلف سال صید شوند اصرو شدو و ماهیان متنوع در دورومن ع آبی مح

 داخلی )رودخانه ها، درياچه ها( است  

باشند  اين ابزار صید را در مریر مهراجر  ی تور میی در چشمهی ماهماهیصیری جزء ادوا  صید شیرکنندوتورهای شوشصیر ثابت 

کردن در چشمه ی تور يا ا  طريق تورپیچی شرفتار صید ها مرتقر نمودو و ماهیان مهاجر را بر اثر برخورد با بدنه توری و شیر ماهی

و بالتیت و سراير درياهرا  تورهای شوشصیر ثابت را همچنین در مناطق ساحلی درياها در دريای خزر، دريای سیاو، دريای  نمايندمی

اهیران، روغرن مراهی، ماهیران ماهی سفید، شر  م :ا  ندع ارتدر اين مناطق برند  مهمترين ماهیان صید شدو با اين تورها بکار می

هرا ماهیران مرورد تورهای شوشصیر همانند خیلی ديصر ا  روش های صید دارای صید انتخابی برودو و در آن  خاوياری، کوسه و غیرو

 )شوشرصیر(در شریوو دامصرتر ( Khanipour, 2009) شرونداستاندارد ا  طريق تنظریم انردا و چشرمه صرید می اندا ور بر اسا  ظن

شیررد ی اوقرا  چنرد رو  ( در آب قررار میکنند و به دلیل اينکه تور برای مدتی )شراهاعماق دريا اقدام به صید ماهی میصیادان در

های کارشناسری کره ا  محالعرا  و بررسری .آيددر روش پرو ماهی  ندو به ساحل میکه  میرند در صورتیها در آب میبعضی ماهی

دهرد کره روش صرید دامصررتر، در دريای خزر انجام شدو، نشان میهای رايج صید بر روی روش سوی صاحب نظران علوم شیالتی



 رئوفی و اجاق                                                                                                           ... دیص یهااز روش یمطالعه اثرات استرس ناش

141  

 

https://shilsj.ut.ac.ir 

 

های با ار ش مانند ماهیان خاوياری است و در اين خصوص، شیال  ايران کره بزی و موجب انقراض نرل برخی شونهمخرب ذخائر آ

های وارد شردو، اصرال  و یر ال م را در جلوشیری ا  آسریبابداند تدور شیالتی کشور است وظیفه خود میبر اسا  قانون، متولی ام

ای روش صرید دامصررتر را در شیال  سیاست تغییر و ت ديل مرحله، بر همین اسا  های صید مناسب به اجرا در آورداشاعه روش

ياری و برا هردص صرید ايرن تورهای شوشصیر مورد استفادو صیادان دامصرتر اشر چه برای صید ماهیان خاود  دستور کار خود قرار دا

، صید و با طور ناخواستهه يافت اما همه ساله تعداد  يادی ا  اين ماهیان با ار ش ق ل ا  بلوغ و به ا  ماهیان در دريا استقرار نمیشون

 .شدندتصادی ممکن ا  چرخه حیا  خارج میکمترين ار ش اق

های باشرند، همچنرین صریدهرا میبی برر آنان دارای تأثیرا  مخرهای متفاو  به ماهیهای صید به دلیل وارد کردن استر روش

شوند، سالمتی، کیفیت و شوشت و بقای مراهی را اسف فیزيولوکيت کمتر به استر  میتجاری و عملیا  آبزی پروری که منجر به پ 

 .(Frisch and Anderson, 2000) افزايش خواهند داد

 بحث

 مهمترين فاکتورهای تأثیرشذار بر فیزيولوکی و کیفیت شوشت دام و طیور شناخته شردو اسرتشرايق ق ل ا  مرگ به عنوان يکی ا  

(Gregory, 1994) رص ديصرر روش کشرتن،   شرايق ماهی ق ل ا  مرگ شامل دستکاری، استر  و حمل و نقل ا  يرت سرو و ا  طر

هرای خرون مثرل افرزايش متابولیت ،(Ribas et al., 2007) های فیزيولوکيت مانند افزايش سحو  کورتیزول پالسماس ب برو  پاسف

  (Gonzalez and McDonald, 2000) شرودهای پالسرما در مراهی میو تغییر مقادير يون (Acerete et al., 2009) شلوکز و الکتا 

 ,Scherek et al) تواند با افزايش فعالیت عضله س ب تخريرب ذخراير انررکی عضرله و ک رد شرودهمچنین استر  ق ل ا  مرگ می

ی پاسرف جرانور بره عريف شردو اسرت و اولرین مرحلرههم خوردن هموستا ی بدن تحت تأثیر محرک خارجی ته استر  ب  (2001

مترشرحه ا   ACTHتحرت شررايق استرسری،  ( Wendelaar Bonga, 1997) باشرداستر  تغییرر در سیررتم غردد درون ريرز می

 ;Scherek et al, 2001)شود بین کلیوی س ب ترشح کورتیزول می هایقدامی کلیه وارد و با تحريت سلولهیپوتاالمو  به قرمت 

Bayunova et al, 2002)   هم چنین میزان هماتوکريت اغلب در طی استر  افزايش يافته تا مقدار منابع اکریژن را برای اندام های

   (Ruane et al., 1999) پاسف به درخواست متابولیت بیشتر باال ب رداصلی در 

اشرته ذتأثیر ش pH  استر  ناشی ا  صید با تأثیر بر سحو  الکتا  و ساير متابولیت ها روی برخی ويژشی ها ا  ق یل جمود نعشی و

دو طريق بره اسرتر  ا  و  مینه فراد سريعتر ماهی را فراهم می آورد  به طور کلی ماهیان استخوانی همانند موجودا  خشکی  ی 

  پاسف میدهند

( کره موجرب تولیرد کرورتیزول Hypothalamus- Pituitary-Internal) اينترنرال -هیپروفیز -فعال شدن محور هیپوتاالمو  :الف 

 شود   می

 ( Iwama, 1997) سلول های کرومافین که موجب ترشح کاتاکوالمین می شردد_حور اعصاب سمپاتیتم :ب

)هموستا ی( بدن ا  طريق ترأثیر روی افرزايش شلروکز، رشرد و تنظریم فشرار  نقش مهمی در حفظ تعادل فیزيولوکيت HPIمحور  

کورتیزول، که هورمون اصلی کورتیکواستروئیدی تولیرد شردو اسمزی به خصوص در طی پاسف اولیه دارد  محصول نهايی اين محور 

ا  بافت اينترنال است، نقش مهمی در سا ش با استر  دارد  عمل سريع و طوالنی مد  اين هورمونها در سحح بافت موجب ايجراد 

 ر بر سیرتم ايمنری مری باشردپاسف های ثانويه و ثالثیه شدو که اين تغییرا  شامل تغییر در متابولریم، تعادل آب و نمت و نیز اث

(Barton and Iwama, 1991 )   

در سالهای اخیر به دلیل توسعه ی آبزی پروری و نیز نیا  به به ود شرايق نصهداری ماهی محالعا  بریاری روی پاسف بره اسرتر  

 (  Vijayan et al., 1997; Rotllant et al., 2000; Waring et al., 1996) در برخی شونه های ماهیان اسرتخوانی شرروع شردو اسرت

اند که بیشرتر به انواع عوامل استر  نشان دادو ها را در پاسف  سريع کورتیزول و ديصر متابولیتمحالعا  انجام شدو ی فوق تغییرا

  ( .Harmon and Sheridan, 1992; Pottinger, 1998) شردندها به آ ادماهیان برمیآن
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پرس ا   کره بودپاسف تنش حاد اسار  در تور در کپور معمولی با يت افزايش سريع در میزان کورتیزول پالسما همراو  یمحالعهدر 

برابر بیش ا  سحح کرورتیزول  85به سحح پايه با ششت  میزان کورتیزول تولید شدو  سريعاًآ ادی ماهیان ا  شرايق تنش اين سحح 

 سراعت ا  آ ادی ماهیران بره سرحح پايره برششرت 4  تنش که ايرن میرزان پرس ا  در يت ساعت پس ا پايه )شرايق بدون تنش(

(Nematallahi, 2009)   باال رفتن قند خون يت پاسف مشترک به تنش حاد در ماهی است که با تأثیر فوری کاتاکوالمین در تجزيره

های مناسرب کرورتیزول و شلروکز شراخ  ( Wendelaar, 1997)  شرودمیشلیکوکن و اثر متعاقب کورتیزول در شلوکونئوکنز انجرام 

 Pickering) يابردوقوع اسرتر  مقاديرشران افرزايش می باشند و به هنصامبررسی رخداد استر  در ماهیان می فیزيولوکيت جهت

etal., 1982; Sumpter, 1986; Bandeen and Leatherland, 1997; Ruane et al., 1999; Scherek, 2001; Bayunova et al., 

منجر به افرزايش تولیرد  هوا ی شلیکوکن تأمین می شردد که نهايتاًمورد نیا  عضله ا  تجزيه بی ATPپس ا  مرگ  همچنین  (2002

  (Marx et al., 1997) شودشوشت می pHو تغییرا   (Cappeln and Jessen, 2002) الکتا 
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 تحرت مررگ ا  ق رل که شود مديريت یاشونه به هاماهی عرضه کرد بايد تالش کنیم تا بیان توانمی تحقیق، اين نتايج براسا  
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Abstract 

Beach seine and gillnetting are the most common fishing techniques of Kutum sefid (Rutilus frisii) in the southern 

Caspian Sea. Gillnetting carries offshore, therefore some fish die (net stays in the water for a few days) in the water 

but using beach seine keeps the fish alive. The situation of fish before death is an important factor affecting the flesh 

quality of fish. Fishing technique affects the flesh quality due to its impact on making stress on fish. Therefore, 

fishing techniques that cause lower physiological responses could increase flesh quality. Stress affects pH and rigor 

mortis and accelerates fish spoilage. Thus, the fishing must be managed to reduce stress before death. 

Keywords: Stress, Fishing techniques, Kutum 
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