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چکیده
صید ماهی سفید در سواحل ايرانی دريای خزر به دو روش صید پرررو و شوشررصیر صررور مرریشیرررد در شرریوو دامصرررتر
(شوشصیر) صیادان دراعماق دريا اقدام به صید ماهی میکنند و به دلیل اينکه تور برای مدتی (شاهی اوقا چنررد رو ) در
آب قرار میشیرد ،بعضی ماهیها در آب میمیرند در صورتیکه در روش پرو ماهی ندو به ساحل میآيد .شرررايق ق ررل ا
مرگ ا مهمترين فاکتورهای تأثیرشذار بر کیفیت شوشت ماهی است روشهای صید به دلیررل وارد کررردن اسررتر هررای
متفاو به ماهیان دارای تأثیرا مخربی بر آنها میباشند بنابراين هر روشی که منجر به پاسررف فیزيولوکيررت کمتررر برره
استر بشود ،سالمتی و کیفیت شوشت ماهی را افزايش خواهد داد استر ناشی ا صید روی برخی ويژشیها ا ق یررل
جمود نعشی و  pHتأثیر شذاشته و مینه فراد سريعتر ماهی را فراهم میآورد لذا بايد تالش کنیم تا عرضه ماهیهررا برره
شونهای مديريت شود که ق ل ا مرگ تحت استر کمتری قرار شیرند

مقدمه
ماهیصیری ا مانهای قديم به عنوان من ع بریار مهم تأمین غذا و درآمد برای برای مردم و شرووهای مرت ق با ايرن حرفره محرر
بودو است ،ماهی سفید در سواحل ايرانی دريای خزر ا رودخانه ترک در قرمت شمالی دريای خزر تا سواحل جنوبی دريای خرزر و
به خصوص در مناطق غربی و شرقی انزلی و حتی رودخانه اترک پراکنش داشته و ندشی میکند و در قرمت شمال دريرا بره ويرژو
رودخانههای ولصا و اورال به ندر مشاهدو میشود ( )Kazanchof, 1981به عالوو اين ماهی به طور عمدو در سواحل جنوبی دريای
خزر ا رودخانه ار تا منحقه شمیشان پراکنش داشته و در مجموعه  90درصد ذخاير آن بومی آبهای ايرران مری باشرد اهمیرت
صید اين ماهی در میان صیادان بریار ياد اسرت بره طروری کره نزديرت بره  60درصرد درآمرد صریادان پررو را تر أمین مریکنرد
()RazaviSayad, 1995
ماهی به عنوان مواد غذايی فرادپذير ط قه بندی میشود و مان ماندشاری آن برته به کیفیت اولیه و همچنرین شررايق نصهرداری
آن متفاو میباشد همچن روش صید و به دن ال آن اعمال دستکاریهای پس ا صید نیز تأثیر يادی برر کیفیرت مراهی و مران
ماندشاری شونههای مختلف آنها دارد ( )Banja, 2002بعد ا مرگ  ATPبه طور کامل کاهش يافته و توانايی پیوندهای اکتومیو ين
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برای شررتصی کاهش میيابد و در کل تغییرا يادی در تمامی جانوران رخ میدهد و ايرن تغییررا در آبزيران نرر ت بره سراير
جانوران به دلیل ظرافت و ترکی ا آن سريعتر اتفاق میافتد که میتواند باعث افت کیفیت ماهی شود ا جمله مهمتررين تغییررا
میتوان به موارد ير اشارو نمود:
 -1جمود نعشی
 -2اتولیز يا خود هضمی
 -3اکریداسیون و هیدرولیز چربی ها
 -4فراد در اثر فعالیت میکروارشانیزم ها
مدتی پس ا مرگ ماهیچهها به مرحلهی جمود نعشی میرسند هرچند جمود نعشی يت پديدوی اجتناب ناپذير میباشرد ولری برا
توجه به اينکه شروع فراد معموالً پس ا اتمام دورو جمود نعشی آغا میشردد ،لذا به تعويق انداختن مان آغا و پايان دورو جمود
نعشی يکی ا عوامل تعیین کنندو در نصهداری ماهی است ا لحظهی مرگ تا شروع پدير دوی جمرود نعشری در آبزيران مختلرف ا
چند دقیقه تا چند ساعت مان ال م است اين موضوع به عوامل مختلفی ا جملره :شونره ،تغذيره ،روش صرید ،درجره حررار و
برتصی دارد تعدادی ا اين عوامل خا رج ا اختیارا صیادان هرتند برخی ا عوامل قابل کنترل و مرثثر در ترأخیر جمرود نعشری،
صید بدون استر ماهی ،کشتار آن بالفاصله پس ا صید و سردسا ی سريع ماهی به همراو پودر يف و آب میباشد
تقالی ماهی در خشکی تا مانی که در اثر خفصی بمیرد باعث تحمیرل اسرتر بره مراهی شر دو کره متعاق راً منجرر بره تغییررا
فیزيولوکيکی شديد در بدن ماهی میشود اين تغییرا با افزايش فعالیتهای ماهیچهای همراو است بره طروری کره ذخراير انررکی
ماهیچه و ک د را تخلیه کردو و نهايتاً تعادل اسید و با را بهم می نند ( )Iwama, 1997استر و فعالیتهای ماهیچهای مریتوانرد
مان جمود نعشی را نزديتتر کنند که اين مرئله بافت را تحت تأثیر قررار دادو و در مجمروع ايرن تغییررا  ،کیفیرت محصرول را
کاهش میدهند ()Rotllant et al,. 2000
ماهی سفید درياچه خزر يکی ا ماهیان پر ار ش شیالتی است و در میان ايرانیان بره خصروص سراکنین نرواحی شرمالی ايرران
طرفداران بیشماری دارد ( )Vosughi and Mostajir, 2004اين ماهی ا نظر رکيم غذايی در شروو ماهیران همره چیرز خروار قررار
میشیرد صید اين ماهی در آبان شروع شدو و در اسفند تا اوايل فروردين به اوج خود میرسد صید ماهی سفید در سرواحل ايرانری
دريای خزر به دو روش صید پرو و شوشصیر صور میشیرد ،که روش شوشصیر به دلیل صید ماهیران خاويراری برا انردا وهرای غیرر
استاندارد ممنوع شرديدو است اما به صور غیر مجا توسق تور شوشصیر نیز صید میشود همچنین سا مان شیال ايران به منظور
تأمین مولدين اين ماهی برای تکثیر ،ا اين روش صید استفادو میکنند
صید با تورهای محاصرو کنندو صید با تورهای پرو ساحلی جزء روشهای کامالً جامعی است که باعث میشردد منحقرهی بزرشری ا
من ع آبی محاصرو شدو و ماهیان متنوع در دوروهای مختلف سال صید شوند اين روش جزء مهمترين روشهای صید در منابع آبی
داخلی (رودخانه ها ،درياچه ها) است
تورهای شوشصیر ثابت ماهیصیری جزء ادوا صید شیرکنندوی ماهی در چشمهی تور میباشند اين ابزار صید را در مریر مهراجر
ماهی ها مرتقر نمودو و ماهیان مهاجر را بر اثر برخورد با بدنه توری و شیر کردن در چشمه ی تور يا ا طريق تورپیچی شرفتار صید
مینمايند تورهای شوشصیر ثابت را همچنین در مناطق ساحلی درياها در دريای خزر ،دريای سیاو ،دريای و بالتیت و سراير درياهرا
بکار میبرند مهمترين ماهیان صید شدو با اين تورها در اين مناطق ع ارتند ا  :ماهی سفید ،شر ماهیران ،روغرن مراهی ،ماهیران
خاوياری ،کوسه و غیرو تورهای شوشصیر همانند خیلی ديصر ا روش های صید دارای صید انتخابی برودو و در آنهرا ماهیران مرورد
نظر بر اسا اندا و استاندارد ا طريق تنظریم انردا و چشرمه صرید میشروند ( )Khanipour, 2009در شریوو دامصرتر(شوشرصیر)
صیادان دراعماق دريا اقدام به صید ماهی میکنند و به دلیل اينکه تور برای مدتی (شراهی اوقرا چنرد رو ) در آب قررار میشیررد
بعضی ماهیها در آب میمیرند در صورتی که در روش پرو ماهی ندو به ساحل میآيد .محالعرا و بررسریهای کارشناسری کره ا
سوی صاحب نظران علوم شیالتی بر روی روشهای رايج صید در دريای خزر انجام شدو ،نشان میدهرد کره روش صرید دامصررتر،
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رئوفی و اجاق

مخرب ذخائر آبزی و موجب انقراض نرل برخی شونه های با ار ش مانند ماهیان خاوياری است و در اين خصوص ،شیال ايران کره
بر اسا قانون ،متولی امور شیالتی کشور است وظیفه خود میداند تدابیر ال م را در جلوشیری ا آسریبهای وارد شردو ،اصرال و
اشاعه روشهای صید مناسب به اجرا در آورد ،بر همین اسا شیال سیاست تغییر و ت ديل مرحلهای روش صرید دامصررتر را در
دستور کار خود قرار داد تورهای شوشصیر مورد استفادو صیادان دامصرتر اشر چه برای صید ماهیان خاوياری و برا هردص صرید ايرن
شونه ا ماهیان در دريا استقرار نمی يافت اما همه ساله تعداد يادی ا اين ماهیان با ار ش ق ل ا بلوغ و به طور ناخواسته ،صید و با
کمترين ار ش اقتصادی ممکن ا چرخه حیا خارج میشدند.
روشهای صید به دلیل وارد کردن استر های متفاو به ماهیان دارای تأثیرا مخربی برر آنهرا میباشرند ،همچنرین صریدهای
تجاری و عملیا آبزی پروری که منجر به پاسف فیزيولوکيت کمتر به استر میشوند ،سالمتی ،کیفیت و شوشت و بقای مراهی را
افزايش خواهند داد (.)Frisch and Anderson, 2000
بحث
شرايق ق ل ا مرگ به عنوان يکی ا مهمترين فاکتورهای تأثیرشذار بر فیزيولوکی و کیفیت شوشت دام و طیور شناخته شردو اسرت
( )Gregory, 1994شرايق ماهی ق ل ا مرگ شامل دستکاری ،استر و حمل و نقل ا يرت سرو و ا طر رص ديصرر روش کشرتن،
س ب برو پاسفهای فیزيولوکيت مانند افزايش سحو کورتیزول پالسما ( ،)Ribas et al., 2007افرزايش متابولیتهرای خرون مثرل
شلوکز و الکتا ( )Acerete et al., 2009و تغییر مقادير يونهای پالسرما در مراهی میشرود ()Gonzalez and McDonald, 2000
همچنین استر ق ل ا مرگ میتواند با افزايش فعالیت عضله س ب تخريرب ذخراير انررکی عضرله و ک رد شرود ( Scherek et al,
 )2001استر به هم خوردن هموستا ی بدن تحت تأثیر محرک خارجی تعريف شردو اسرت و اولرین مرحلرهی پاسرف جرانور بره
استر تغییرر در سیررتم غردد درون ريرز میباشرد ( )Wendelaar Bonga, 1997تحرت شررايق استرسری ACTH ،مترشرحه ا
هیپوتاالمو به قرمت قدامی کلیه وارد و با تحريت سلولهای بین کلیوی س ب ترشح کورتیزول میشود ( ;Scherek et al, 2001
 )Bayunova et al, 2002هم چنین میزان هماتوکريت اغلب در طی استر افزايش يافته تا مقدار منابع اکریژن را برای اندام های
اصلی در پاسف به درخواست متابولیت بیشتر باال ب رد ()Ruane et al., 1999
استر ناشی ا صید با تأثیر بر سحو الکتا و ساير متابولیت ها روی برخی ويژشی ها ا ق یل جمود نعشی و  pHتأثیر شذاشرته
و مینه فراد سريعتر ماهی را فراهم می آورد به طور کلی ماهیان استخوانی همانند موجودا خشکی ی ا دو طريق بره اسرتر
پاسف میدهند
الف :فعال شدن محور هیپوتاالمو  -هیپروفیز -اينترنرال ( )Internal- Pituitary-Hypothalamusکره موجرب تولیرد کرورتیزول
میشود
ب :محور اعصاب سمپاتیت_سلول های کرومافین که موجب ترشح کاتاکوالمین می شردد ()Iwama, 1997
محور  HPIنقش مهمی در حفظ تعادل فیزيولوکيت (هموستا ی) بدن ا طريق ترأثیر روی افرزايش شلروکز ،رشرد و تنظریم فشرار
اسمزی به خصوص در طی پاسف اولیه دارد محصول نهايی اين محور کورتیزول ،که هورمون اصلی کورتیکواستروئیدی تولیرد شردو
ا بافت اينترنال است ،نقش مهمی در سا ش با استر دارد عمل سريع و طوالنی مد اين هورمونها در سحح بافت موجب ايجراد
پاسف های ثانويه و ثالثیه شدو که اين تغییرا شامل تغییر در متابولریم ،تعادل آب و نمت و نیز اثر بر سیرتم ايمنری مری باشرد
()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
در برخی شونه های ماهیان اسرتخوانی شرروع شردو اسرت ( )Vijayan et al., 1997; Rotllant et al., 2000; Waring et al., 1996
محالعا انجام شدو ی فوق تغییرا سريع کورتیزول و ديصر متابولیتها را در پاسف به انواع عوامل استر نشان دادواند که بیشرتر
آنها به آ ادماهیان برمیشردند ()Harmon and Sheridan, 1992; Pottinger, 1998.
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در محالعهی پاسف تنش حاد اسار در تور در کپور معمولی با يت افزايش سريع در میزان کورتیزول پالسما همراو بود کره پرس ا
 برابر بیش ا سحح کرورتیزول85 آ ادی ماهیان ا شرايق تنش اين سحح سريعاً به سحح پايه با ششت میزان کورتیزول تولید شدو
 سراعت ا آ ادی ماهیران بره سرحح پايره برششرت4 پايه (شرايق بدون تنش) در يت ساعت پس ا تنش که ايرن میرزان پرس ا
) باال رفتن قند خون يت پاسف مشترک به تنش حاد در ماهی است که با تأثیر فوری کاتاکوالمین در تجزيرهNematallahi, 2009(
) کرورتیزول و شلروکز شراخ های مناسربWendelaar, 1997( شلیکوکن و اثر متعاقب کورتیزول در شلوکونئوکنز انجرام میشرود
Pickering ( فیزيولوکيت جهت بررسی رخداد استر در ماهیان میباشند و به هنصام وقوع اسرتر مقاديرشران افرزايش میيابرد
etal., 1982; Sumpter, 1986; Bandeen and Leatherland, 1997; Ruane et al., 1999; Scherek, 2001; Bayunova et al.,
 مورد نیا عضله ا تجزيه بیهوا ی شلیکوکن تأمین می شردد که نهايتاً منجر به افرزايش تولیردATP ) همچنین پس ا مرگ2002

)Marx et al., 1997(  شوشت میشودpH ) و تغییراCappeln and Jessen, 2002( الکتا
نتیجه گیری
 میتوان بیان کرد بايد تالش کنیم تا عرضه ماهیها به شونهای مديريت شود که ق رل ا مررگ تحرت،براسا نتايج اين تحقیق
استر کمتری قرار شیرند استر ناشی ا صید با تاثیر بر سحو الکتا و ساير متابولیتها روی برخی ويژشیها ا ق یرل جمرود
 که اين محلب به وضرو در ار يرابی حرری مراهی خرود را، تاثیر شذاشته و مینه فراد سريعتر ماهی را فراهم میکندpH نعشی و
نشان میدهد تحقیقا ق لی نیز تأيید کردند که تاثیر روش صید پرو روی کیفیت مراهی سرفید نرر ت بره روش شوشرصیر کمترر
میباشد
منابع
Acerete L., Reig L., Alvarez D., Flos R. and Tort L. (2009). Comparison of two stunning/slaughtering methods on
stress response and quality indicators of European sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture, 287, 139-144.
Barton B. A., Iwama G. K. (1991). Physiological changes in fish from stress in aquaculture with emphasis on the
response and effects of corticosteroids. Annual Review of Fish Disease, 1, 3-26.
Bandeen J. and Leatherland F. (1997). Transportation and handling stress of white sucker raised in cages.
Aquaculture International, 5, 385-396.
Banja B. (2002). Shelf life trial on Cod (Gadus morhua) and Haddock (Melanogrammus aeglefinus) stored on ice
around 0oc. United Nations University (UNU) Fisheries Training programme Marine Research Institute (MRI),
Reykjavik, Iceland.
Bayunova L., Barannikova I. and Semonkova T. (2002). Sturgeon stress reation in aquaculture. Journal of Appl.
Ichthyol, 18, 397-404.
Cappeln G. and Jessen F. (2002). ATP, IMP, and glycogen in cod muscle at onset and during development of rigor
mortis depend on the sampling location. Journal of Food Science, 67, 991-995.
Frisch A. J. and Anderson T. A. (2000). The response of coral trout (Plectropomus leopardus) to capture, handling
and transport and shallow water stress. Fish Physiology and Biochemistry, 23, 23-34.
Gregory N. G. (1994). Pre-slaughter handling, stunning and slaughter. Meat Science, 36, 45-56.
Gonzalez R. J. and McDonald D. G. (2000). Ionregulatory responses to temperature change in two species of
freshwater fish. Fish Physiology and Biochemistry, 22, 311– 317.
Harmon J. S. and Sheridan M. A. (1992). Glucose-stimulated lipolysis in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss,
liver. Fish Physiology & Biochemistry, 10, 189-199.
Iwama G. K., Pickering A. D., Sumpter J. P. and Schreck C. B. (1997). Fish Stress and Health in Aquaculture.
University Press, Cambridge.
Kazanchof N. (1981). Caspian Sea fish and its catchment area. Translation: Abolqasem Shariati, 1371. Iranian
Fisheries Company, Tehran. 171 p. (in Persian).
Marx H., Brunner B., Weinzierl W., Hoffman R. and Stolle A. (1997). Methods of stunning freshwater fish:
impact on meat quality and aspects of animal welfare. Zeitschrift fur Lebensmittel Untersuchung und –
Forschung, 204, 282-286.
Nematollahi M.A., van Pelt- Heerschap H. and Komen J. (2009). Transcript levels of five enzymes involved in
cortisol synthesis and regulation during the stress response in common carp: Relationship with cortisol. Gen.
Comp. Endocrinol, 164, 1, 85-90.

1397  زمستان/4  شماره/ دوره ششم/شیل/142

رئوفی و اجاق

...مطالعه اثرات استرس ناشی از روشهای صید

Pickering A. D., Pottinger T. G. and Christie P. (1982). Recovery of the brown trout, Salmo trutta, from acute
handling stress: A time course study. Journal of fish Biology, 20, 229-244.
Pottinger T.G. (1998). Changes in blood cortisol, glucose and lactate in carp retained in anglers' keep nets. Journal
of Fish Biology, 53, 728-742.
RazviSayyad B. A. (2008). Introduction to the ecology of the Caspian Sea. Fisheries Research Institute of Iran, 90
p. (in Persian).
Ruane N. M., Wendelaar Bonga S. E. and Balm P. H. M. (1999). Differences between rainbow trout and brown
trout in the regulation of the pituitary-interrenal axis and physiological performance during confinement.
Endocrinology, 115, 210-219.
Rotllant J., Balm P. H. M., Ruane N. M., Pérez-Sánchez J., Wendelaar Bonga S. E. and Tort L. (2000).
Pituitary proopiomelanocortin-derived peptides and hypothalamic-pituitary-interrenal axis activity in gilthead
sea bream, Sparus aurata, during prolonged crowding stress: Differential regulation of adrenocorticotropin
hormone and melanocyte-stimulating hormone release by corticotropin-releasing hormone and thyrotropinreleasing hormone. Endocrinology, 119, 152–163.
Ribas L., Flos R., Reig L., MacKenzie S., Barton B. A. and Tort L. (2007). Comparison of methods for
anaesthetizing Senegal sole (Solea senegalensis) before slaughter: stress responses and final product quality.
Aquaculture, 269, 250-258.
Sumpter J. P., Dye H. M. and Benfy T. J. (1986). The effect of stress on blood ACTH, MSH and cortisol level in
salmonid fishes. Endocrinology, 62 ,377-385.
Scherek C. B., Contreas-Sanchez W. and Fitzpatrick M. I. (2001). Effect of stress on fish reproduction, gamete
quality and progeny. Aquaculture, 197, 3-24.
Vijayan M. M., Pereira C., Grau E. G., Iwama G. K. (1997). Metabolic responses associated with confinement
stress in tilapia: The role of cortisol. Comparative Biochemistry and Physiology – C Pharmacology, Toxicology
and Endocrinology, 116, 89-95.
Vosughi G.H. and Mostajir B. (2004). Freshwater Fishes. Tehran University Press, 318p.
Waring C.P., Stagg R.M. and Poxton M.G. (1996). Physiological responses to handling in the turbot. Journal of
Fish Biology, 48, 161-173.
Wendelaar Bonga S. E. (1997). The stress response in fish. Physiological Reviews, 77, 591-625.

https://shilsj.ut.ac.ir

143

1397  زمستان/4  شماره/دوره ششم

 انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران- مجله علمی تخصصی شیل

Effects of fishing techniques on the flesh quality of Rutilus frisii (Nordmann,
1840)
Parya Raoufi
1

1*,

Seyed Mehdi Ojagh2

Department of Fisheries, Faculty of natural resource, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous
2
Department of Fishery, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural
Science and Natural Resources, Gorgan
*Corresponding author: paria.raoofi@yahoo.com

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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