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هاي  اثرهاي سطوح مختلف شوري آب بر میزان رشد، تغذیه، ترکیب الشه و پاسخ
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  :دهیچک

بر رشد، تغذیـه، ترکیـب    ppt  50و  35، 15(کنترل)،  0اثر سطوح شوري  تصادفی، کامالً طرح یک در

 وزن میـانگین  بـا  (Lates calcarifer)الشه، میزان گلوکز و کورتیزول پالسما در ماهی باس آسیایی 

و در سـه تکـرار بررسـی شـد..      لیتـري  300 مـدور  گـالس فـایبر  هاي گرم در تانک 36/34±41/0 اولیه

زیست سـنجی انجـام    آزمایش پایان روز انجام شد. در 30غذادهی تا حد سیري دوبار در روز به مدت 

 بیوشـیمیایی  ترکیـب  بیوشیمیایی خون و پارامترهاي بررسی براي و الشه پالسما و هاي گرفت و نمونه

(کنترل) با  0دار در پارامترهاي رشد و تغذیه در شوري ف معنینتایج بیانگر اختال .شد آوري جمع بدن

(کنترل) نسـبت   0.  آنالیز الشه نیز نشان داد که درصد رطوبت در شوري )p >05/0(سایر تیمارها بود 

. میزان گلوکز و کورتیزول در تیمار بـا شـوري   )p >05/0(داري باالتر بود طور معنی به سایر تیمارها به

15 ppt 05/0(بود   35و کنترل و تیمار با شوري  50و  35تیب باالتر از تیمارهاي با شوري تر به< P( .

تواند دامنه وسیعی از شوري در محدوده آب دریا تا آب لب شـور   نتایج کلی نشان داد که این گونه می

آب  طور موفقیت آمیـزي و بـدون نشـان دادن تلفـات بـا      روزه تحمل کند و به 30را در محدوده زمانی 

منظور تنظـیم اسـمزي در آب شـیرین، ایـن گونـه       شیرین سازگار شود. اما، به دلیل صرف انرژي باال به

 تواند گزینه مناسبی براي پرورش در آب شیرین باشدنمی
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  زولیگلوکز، کورت ،هی، رشد، عملکرد تغذي، شور(Lates calcarifer) باس سی :واژگان دیکل
 

  مقدمه

 يزا اسـترس همـواره عوامـل    یو پرورشـ  یعیط طبیدر مح

. (Bayunova et al., 2002)ان وجود دارد یماه يبرا ياریبس

ت مناسـب، اسـترس   یریمـد  يدارا یپرورش يهاستمیدر س

که استرس مزمن با احتمال  یافتد در حالیحاد کمتر اتفاق م

 از ياریتواند باعـث بـروز بسـ    یافتد که م یاتفاق م يشتریب

، يک و مصرف انـرژ یمتابولش سرعت یر افزایمشکالت نظ

 Plante)شود  یمنیستم ایاختالل در س زان رشد ویکاهش م

et al., 2003)ياز جمله شـور  یخارج عواملتمام  باًی. تقر 

(Barton and Zitzow, 1995) ، تراکم، کیفیت آب(Barton, 

، رنـگ  (Volpato and Barreto, 2001)طول مـوج  ، (2002

 عوامــلو  (Gilham and Baker, 1985)هــا  نــه تانــکیزم

 Barton et)ان یـ ه ماهیـ ت تغذیو وضع يماریمثل ب یداخل

al., 1987) ــ ــد در شــرایم ــل یتوانن ط خــاص جــزء عوام

  محسوب شوند. زا استرس

شـود:  یم مـ یتقسـ  مرحلهبه دو  یاسترس در حالت کل

 يا استرس سازنده که در واکنش جانـدار بـرا  یاول  مرحله

مرحلـه  ونـدد و  یپیوع مـ وق اش به یکیولوژیزیوضع ف بهبود

ـ ز جاد استرسیا ملااست که شدت ع یدوم زمان اد باشـد  ی

 تواند نمیگر یک دیولوژیزیف يها سمین حالت مکانیکه در ا

ط ین شـرا یـ و در ا سازش کند جاد استرسیعامل ا برابردر 

ت یریل مـد یـ ن دلیافتـد. بـه همـ   یبه خطر م یماه یسالمت

 .(Barton, 2002) اسـت  يضـرور  یمطلوب مزارع پرورشـ 

است که از بافـت   يدیکوستروئین کورتیترزول عمدهیکورت

ـ به داخل جر يوین کلیب آب  یاسـتخوان ان یـ ان خـون ماه ی

 کـورتیزول فـه عمـده   یوظ .شودیترشح م ییاین و دریریش

 ،و پاسخ به استرس اسـت  یونیم ی، تنظيساز انرژو سوخت

 ز ویکولیزول باال برنده قند خون است که گلیدر واقع کورت

عـالوه   ).Sattari, 2002کنـد ( یک میرا تحر گلوکونئوژنزیز

 دخالـت  مختلفـی  هـاي  هورمـون  اسمزي تنظیم بر این، در

 ،)T3( یـدوتیرونین  تري هاي هورمون آنها بین در که دارند

 میزان در مهمی نقش کورتیزول همچنین و) T4( تیروکسین

 عهـده  بـر  یـان ماه اسمزي تنظیم و متابولیسم تکامل، رشد،

  ).Hazen and Balment, 1997( ارندد

 ;Dutil et al., 1997آب شور ( يها هم بر گونه ،يشور

Imsland et al., 2001ــه ــم گون ــا ) و ه ــ يه ن یریآب ش

)Jonassen et al., 1997; Peterson-Curits 1997(  ــر اث

از  اي مجموعـه  يرسـد کـه شـور    یگـذارد. بـه نظـر مـ     یم

 ;Alava, 1998( ل غذایتبد بازدهیرشد شامل  يعملکردها

Imsland et al., 2001ـ )، نرخ متابول  ;Swanson, 1996ک (ی

Dutil et al., 1997  ) جـذب غـذا ،(Buckel et al., 1995; 

Imsland et al., 2001  ل در یـ دخ يهـا  ) و تعـادل هورمـون

 ,Bluf and Payanر قـرار دهـد (  یسـم را تحـت تـأث   یمتابول

2001; Handeland et al., 2000;بسـته بـه    ،جودن وی)، با ا

ک یون، یگونه مورد نظر، مرحله رشد، فصل و دوره آداپتاس

بر جذب غذا اتفـاق   يبا توجه به اثر شور ها اختالف يسر

توانـد   یمـ جاد استرس یعامل ا عنوان  به يافتد. پس شور یم

 .ر قرار دهدیکامل تحت تأث طور بهرا  یماه یت درونیوضع

، 4( يختلف شورر سطوح می) تأث1387و همکاران ( يریام

 دیسف یماه ی) را بر رشد و بازماندگتریگرم بر ل 10و  8، 6

(Rutilus frisii kutum) ان کردنـد کـه   یـ و ب دنمودن یبررس

گـرم   10و  8 ،ان انگشت قدیبچه ماه يمطلوب برا يشور

در مطالعـات  ) 2005و همکـاران (  Rubio باشـد.  یم تریبر ل

نـت  یونوتربـر جـذب غـذا و انتخـاب ماکر     يشور هاياثر

ـ ب) Dicentrarchus labrax( ییاروپـا  بـاس  سـی توسط  ان ی

تر و اسـتفاده از آب  یگرم بر ل 7به  يکردند که کاهش شور

ژه و ین نرخ رشد ویجذب غذا را کاهش داد، همچن نیریش
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ر ییـ نت که با تغیبا انتخاب ماکرونوتر ییل غذایتبد بازدهی

  ر قرار گرفت.ی، متفاوت بود، تحت تأثيشور

ـ ماه ) ازLates calcarifer( ییایآسـ  بـاس  سی یماه  انی

در جنـوب   زیـادي  میزان به که بوده يارزش اقتصاد يدارا

شـود   می داده پرورش يلند و اندونزیا، تایا، استرالیشرق آس

)Larson, 1999.( اد بـا  یـ ز يریپـذ  سازش يدارا ین ماهیا

ط اسـارت، نـرخ رشـد    یر در شرایت تکثی، قابلیدست يغذا

 کم یزندگ هیاول مراحل در باس سی یرشد ماه ع (نرخیسر

شده  شروع یماه نیا عیسر رشد گرم 30 وزن از اما است،

) و یابـد  مـی  کـاهش  لـوگرم یک 4 وزن دن بـه یاز رس پس و

که  است آن گوشت يت باالیفیک دلیل  مت باال در بازار بهیق

ک گونه مناسـب  یرا به  باس سی ین عوامل ماهیمجموعه ا

 ,.Boonyaratpalin et al(کنـد   یل میتبد يپرور يآبز يبرا

1998; Singh, 2000.(  يبه شـور  ییایآس باس سیهمچنین 

 يها طیتواند در مح یاست که م مقاوم آب يرات دماییو تغ

 یساحل يها ا، مصب، مردابیته متفاوت مثل دریلبا اسموال

ن گونـه  یشود ا یباعث م زندگی کند. این امرها  و رودخانه

ـ ن يشـور  هايمطالعه اثر يبرا یمناسب یشیاآزم نمونۀبه  ز ی

شـور و لـب شـور     يهـا  چنانچه بتوان از آب د.گردل یتبد

ـ پـرورش ماه  براي یمنابع داخل و  يبـا ارزش اقتصـاد   یانی

کمبـود  تـوان   مـی  ،د اسـتفاده کـرد  یـ ط جدیسازگار با شـرا 

ـ تـا حـدود ز  هـاي جـانوري را    پروتئین د کـر جبـران   يادی

)Hafezamini and Orian, 2003 .(    هـدف مطالعـه حاضـر

هـاي فیزیولـوژیکی (گلـوکز و کـورتیزول) و      پاسخ یبررس

مورفولوژیکی (عملکرد رشد، تغذیه و ترکیب الشه) مـاهی  

، 15 يهـا  يشور ن ویریآب شآسیایی در پاسخ به  باس سی

  .است تریگرم بر ل 50و  35

  

  ها مواد و روش

فـارس واقـع در    جیق پژوهشکده خلـ یتحق نیا ياجرا محل

ـ ماه بچـه . بـود  بوشهر فارس شهر جیانشگاه خلد  مـورد  انی

 پرورش و تکثیر یاز مرکز خصوص پژوهش نیا در استفاده

ـ تکث بخـش  به واقع در شهر دلوار راموز ییایدر ماهیان  و ری

 عملی مراحل. شدند منتقل فارس جیپژوهشکده خل پرورش

. شـد انجام  1393 ماه اسفند تا يد از تحقیق این اجرایی و

 (Lates calcarifer) ییایآسـ  باس سیماهی  بچه طعهق 250

 و شیآزمـا  طیشرا با ذخیره هاي تانک در روز 14 مدت به

 30 ةدور شـروع  بـا . کردنـد  دایپ يسازگار کنستانتره يغذا

 هیاول وزن میانگین با ماهی قطعه 180 تعداد ش،یآزما ةروز

ـ  یتصـادف  کـامالً  طـرح  کی در گرم 41/0±36/34  12 نیب

 یتصادف کامالً صورت به لیتري 300 مدور گالس ربیفا تانک

 .)تانک هر يازا به یماه قطعه 15( ندشد عیتوز مارهایت نیب

 عمق در شده طراحی هاي لوله با و پمپ طریق از دریا آب

 اسـتخرهاي  داخـل  بـه  فارس بوشـهر  خلیج متري ساحل 2

 شـیمیایی  و فیزیکی تصفیه از پس و شده منتقل گیر رسوب

 منتقـل  سـالن  داخـل  مخـازن  به سپس و یرهذخ مخازن در

تـا   50بسته به وضعیت کیفی آب بـین  ها  آب تانک .گردید

 تعویض شد.روز  در شبانهدرصد  70

 یکیتـار  سـاعت  12 و ییروشنا ساعت 12 ينور دوره

 وسیله مارها بهیر تیو سا شاهد ماریت انیماه به یغذاده. بود

 50(متر  یلیم 3با اندازه  ییایآس باس سی یماه يره تجاریج

 14 بـر، یف درصـد  5/2 چربـی،  درصـد  16 پروتئین، درصد

ضا، فـارس،  یشرکت ب وسیلۀ به شده ساخته خاکستر، درصد

 يریس حد تا 16و  8 هاي ساعت در و روز در بار دو) رانیا

شـامل دمـا بـا     آب ییایمیکوشیزیف يها شاخص. شد انجام

سـتفاده از  ژن محلول با ایو اکس يا وهیاستفاده از دماسنج ج

 WTWمتـر oxi320/set ،(pH  )مـدل   WTWمتـر (  ژنیاکس

 یهفتگ صورت به شیآزما مدت طول ) درB3223/setمدل 
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 3/7% اشـباع و   C 2±25  ،90-85°ب یترت و به يریگ اندازه

  شد. ثبت 5/8تا 

رشـد و   عملکـرد  بر يشور يمارهایت آثار یبررس براي

 تکرار سه با ماریت چهاراسترس  يها ه، الشه و شاخصیتغذ

 ةدور طـول  در روز 30 مـدت  بـه  کـه  شـد  گرفتـه  نظر در

، نیریآب شـ  شاملب یترت مارها بهیت. ندشد یبررس شیآزما

بـا   يشـور  میبودند. تنظـ  تریگرم بر ل 50و   35، 15 يشور

ون بـه  ی) و آداپتاسU10مدل  WTWسنج ( ياستفاده از شور

آب . شـد  انجـام  روز 7 مـدت  یطـ  در و جیتـدر  به يشور

فـارس   جیم از خلـ یمسـتق طور  بهها  تانک يبراشده  تفادهاس

آن معـادل   يشـور  طرح،ن یشد و در زمان انجام ا یپمپاژ م

 35 و 15 يمارهـا یت آب نیمأتـ  يبـرا  تر بود.یل برگرم  50

 مـورد  زانیم نسبت ۀمحاسب با يساز قیرق عمل ،تریبر لگرم 

 يبـــرا الزم نیریشـــ آب لهیوســـ هبـــ شـــور آب از ازیـــن

 سـنج  يشـور  دسـتگاه  بـا  سـپس  ،انجام شـد  يزسا مخلوط

 قیـ دق طور هب تا گردید یبررس شده هیته يها يشور صحت

باشـد  مطـابق   شیآزمـا  يبـرا  تانـک  نظـر  مـورد  يشور با

(Moustakas et al., 2004).  

و  انجـام شـد  ان یاز ماه یسنج ستیش زیآزما انیپا در

 ;Marcouli et al., 2006( گردیــد یر بررســیــز عوامــل

Abdelghany & Ahmad, 2002:(  

=  بـدن  یینهـا میـانگین وزن   -بـدن  هیاولمیانگین وزن 

  افزایش وزن

نرخ رشد ویژه = بدن) ییوزن نها  ln -بـدن  هیاولوزن  

ln ( ×100/تعداد کل روزهاي پرورش  

میـانگین وزن   × (میانگین طول نهـایی بـدن)   3(/  100

  نهایی بدن) =شاخص وضعیت

بازده پروتئین/ افزایش وزن =پروتئین مصرف شده  

غذاي مصـرف شـده = ضـریب تبـدیل      / افزایش وزن

  غذایی

 

 انتخـاب  یتصادف طور به تکرار هر از یماه بچه قطعه 3

 مربوطه يزهایآنال انجام زمان تا و شده چرخ انیماه الشه و

ــروتئ ،یچربــ خاکســتر، رطوبــت، درصــد(  بــر،یف ن،یپ

 گـراد  یسـانت  درجـه  -20 يدمـا  در) يانرژ و دراتیکربوه

آنالیز تقریبی الشه ماهیان و غـذاي مـورد   . شدند يگهدارن

با استفاده  استفاده شامل رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین

 3) و حداقل بـا  AOAC )1998هاي بیان شده در از روش

 از پـس  ،خـام  پروتئین محاسبه برايگیري شد. تکرار اندازه

 Buchi, Digest دسـتگاه  از اسـتفاده  بـا (هـا   نمونـه  هضـم 

Automat K438  (استفاده باها  نمونه در کل نیتروژن مقدار 

) Buchi, Auto kejldahl K370 دسـتگاه ( داللکج روش از

 حـل  طریق از چربی. شد تعیین 25/6 عدد در آن ضرب و

 چربی میزان و گردید استخراج متانول و کلروفرم در کردن

 خاکستر. شد تعیین) Beher, Germany( سوکسله روش به

 گـراد  سانتی درجه 550 الکتریکی کوره در الشه اندنسوز با

 وسـیله  هب رطوبت میزان. شد گیري اندازه ساعت 12 مدت به

ــک ــردن خش ــه ک ــا  نمون ــاي در آون دره ــه 105 دم  درج

 تعیین ثابت وزن به رسیدن تا ساعت 24 مدت بهگراد  سانتی

 هضـم  و اسـیدي  هضـم  طریـق  از خـام  فیبر میزان .گردید

 550دمـاي   در شـده  خشـک  هاي نمونه سوزاندن و قلیایی

 ,HT( شـد  محاسـبه  سـاعت  12 مدت گراد به سانتی درجه

1043, Sweden.(  

 خونگیري یشیآزما يمارهایش از تمام تیآزما انیپا در

 بـا  بیهوشـی  از پـس  ماهیان تمام در خونگیري. آمد عمل به

 استفاده با) هر لیتر آب يازا سی به سی 5/0( اتانول یفنوکس

و پالسما  انجام دمی ساقه سیاهرگ ازنه یهپار يها سرنگ از

در دور  3000با استفاده از دسـتگاه سـانتریفیوژ (  بالفاصله 

هـاي  . نمونـه گردیـد دقیقه) جـدا   5مدت  به )RPM( دقیقه

از انجـام آنالیزهـاي بیوشـیمیایی در فریـزر      پیشتا  پالسما
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. گهـداري شـد  جش ننتـا زمـان سـ   گـراد   سانتی درجه -20

 روش از اســـتفاده بـــا پالســـما زولیرتکـــو ریمقـــاد

ـ أت زولیکـورت ) Radioimmunoassay( یمونواسیوایراد  دیی

. شـد  ارزیابی) 1987( همکاران و Pickering از سوي شده

 هورمون این بین رقابتی واکنش براساس گیري اندازه مبناي

ـ  بـا  کـه  ژنـی  آنتـی  با پالسما نمونه در ژن آنتی عنوان به  کی

 ایـن  بـین . باشـد  مـی  ،اسـت  شده دار ننشا 125 رادیواکتیو

 شـده  دار نشـان  کـه  هورمـونی  با پالسما نمونه در هورمون

 جامـد  فـاز  در که آن ضد بادي آنتی به اتصال سر بر است،

 اتصـال  از حاصـل  پرتـودهی . دارد وجود رقابت ،دارد قرار

 دسـتگاه  وسـیله  بـه  بـادي  آنتی با دار نشان رادیواکتیو ژن آنتی

. دشـ  سـنجش  و گیـري  انـدازه  فالند ساخت LKB گامانتر

 کنتـرل  و کالیبراتور از آزمایش این کنترل کالیبراسیون براي

Immunotech پالسـما  گلـوگز  ریمقـاد  .است شده استفاده 

 و يمتریکـالر -یمـ یآنز یشـگاه یآزما يهـا  روش وسـیله  به

 از اسـتفاده  بـا  و  دازیپراکس-دازیاکس گلوکز روش براساس

 .دشـ  سـنجش  آلمـان  اختسـ  Greiner يتجـار  يها تیک

 خودکــار طــور هبــ Technicon RA1000 آنــاالیزر دسـتگاه 

 با و کشیده را) آب یا پالسما( میکرولیتر نمونه 200 حدود

مـی   انجام را ها سنجش تمام نمونه، برداشت بار یک همین

  .دهد

 استاندارد انحراف ± نیانگیم صورت به ها سنجش جینتا

)Mean±S.E (انسیـ وار زیآنـال  باها  هداد یتمام. شدند انیب 

 افـزار  نرم از استفاده و با) One- way ANOVA( طرفه کی

 لیـ تحل و  هیـ تجز نـدوز یو تحـت  16 نسـخه  SPSS يآمار

 بــراي طبیعــی Kolmogrove-Smirnoveاز آزمــون . شــدند

 نبودها استفاده شد. براي مشخص کردن وجود یا بودن داده

 Tukeyهـاي   آزمونبین میانگین تیمارها از  معناداراختالف 

در نظـر   05/0داري مطالعـه حاضـر   اسطح معن استفاده شد.

  گرفته شد.

  جینتا

تلفـاتی   کدام از تیمارهـا  در تمام مدت آزمایش در هیچ

رشد در جـدول   يها شاخصج مربوط به ینتامشاهده نشد. 

پـس از اتمـام   شود یطور که مشاهده م است. همانآمده  1

از نظـر وزن  >p) 05/0 ( يمعنـادار اخـتالف  ش یدوره آزما

مارها مشـاهده  یر تیو سا نیریآب ش يمار داراین تیب یینها

ـ  )گرم 21/36±47/0( یین وزن نهایکمتر شد که ن یرا در ب

 زان خود را درین میز کمتریژه نیمارها داشت. نرخ رشد ویت

کـه اخـتالف    )گرم 122/0±02/0(داشت  نیریآب ش ماریت

ن یـ مارهـا نشـان داد. بـا ا   یر تیرا با سا>p) 05/0 (يمعنادار

 p) 05/0 ( يمعنادارگونه اختالف  چیه یب چاقیضرحال، 

 نشان نداد. مختلف  يمارهاین تیبرا <
 

، تیمار سوم: ppt 15، تیمار دوم: شوري  ppt 0آسیایی در پایان آزمایش (تیمار اول: شوري  باس سیهاي رشد ماهی  شاخص 1جدول 

  )ppt 50 ، تیمار چهارم: شوريppt  35شوري 

 تیمار چهارم تیمار سوم تیمار دوم  تیمار اول  

  00/35±33/0  55/33±58/0  88/34±58/0  66/33±00/1  وزن اولیه (گرم)

  a47/0±21/36  b27/1±72/47  b63/1±94/45  b65/0±40/45  وزن نهایی (گرم)

درصد (نرخ رشد ویژه 

  در روز)

a02/0±122/0  b06/0±52/0  b05/0±52/0  b00/0±43/0  

  a08/0±11/1  a01/0±07/1  a02/0±18/1  a03/0±22/1 چاقی شاخص

 است. شده در شاخص بررسی > p) 05/0 ( معناداراختالف  ةدهند حروف متفاوت در هر ردیف نشان
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 2مختلـف در جـدول    يمارهایت ياهیتغذ يها شاخص

دوره اخـتالف   يدر انتهـا  ییل غذایب تبدیاست. ضر آمده

مارها نشان یر تیمار اول و ساین تیرا ب >p) 05/0 (يمعنادار

ــداد کــه در ا ــدین ضــریشــتریمــار بین تی ــذایب تب  ییل غ

گیري روزانــه ن غــذایشــتریمشــاهده شــد. ب )09/1±24/6(

مشاهده شد  )ppt 15 يشور(مار دوم یدر ت )97/0±09/11(

ارهـا  میر تیبـا سـا   >p) 05/0 ( يمعناداراختالف  يکه دارا

ـ ین ینیزان بازده پروتئی. مدبو اخـتالف   يمارهـا دارا یتن یز ب

زان یـ ن میز کمتـر ین شاخص نیبود، در ا>p) 05/0 (معنادار

مارها یر تیمار اول مشاهده شد که با سایدر ت )18/0±17/1(

  اختالف بود. يدارا

  

یمار ، تppt 15، تیمار دوم: شوري  ppt 0آسیایی در پایان آزمایش (تیمار اول: شوري  باس سیاي ماهی هاي تغذیه شاخص 2جدول 

  )ppt 50، تیمار چهارم: شوري ppt  35سوم: شوري 

 تیمار چهارم تیمار سوم تیمار دوم  تیمار اول  

 ضریب تبدیل غذایی

(FCR)  

a09/1±24/6  b25/0±78/1  b26/0±73/1  b00/0±68/1  

  a23/0±66/7  b97/0±09/11  ab14/0±33/10  ab25/0±77/8  (گرم) غذاگیري روزانه

  a05/0±33/0  b18/0±17/1  b16/0±20/1  b00/0±18/1  (PER) بازده پروتئین

  شده است در شاخص بررسی > p) 05/0 ( معناداراختالف  ةدهند حروف متفاوت در هر ردیف نشان
 

در  یشـ یان آزمایماهالشه  یبیز تقریآنال از ج حاصلینتا

مشـاهده  در این جـدول  طور که  همان است. آمده 3جدول 

ـ >p) 05/0 (يدارااختالف معنـ  شودیم زان رطوبـت  یـ ن میب

ن یریمار آب شـ یبا ت يشورمختلف  يمارهاین تیدر بالشه 

) مربـوط بـه   07/72±11/0زان (یـ ن میشتریوجود دارد که ب

و خاکستر  ین، چربیزان پروتئین حال میبا امار اول بود. یت

نشان  يداراف معناختال يمختلف شور يمارهایتن یب الشه

گرم  15 يمار شوریت زول دریزان کورتیم < p). 05/0 (نداد 

مار اول و سوم یرا با ت >p) 05/0 (يمعنادارتر اختالف یبر ل

گونه چیتر هیگرم بر ل 50 يشور يمار دارایت یول ،نشان داد

مارها نشان نداد. یر تیرا با سا< p) 05/0 (يمعناداراختالف 

تـر  یگـرم بـر ل   15 يشـور  يمار دارایز در تیزان گلوکز نیم

 50و  35 يشـور  يدارا يمارهـا یبا ترا  يمعناداراختالف 

 يمـار دارا یکه ت ی، در حال> p) 05/0 (تر نشان دادیگرم بر ل

را بـا   < p) 05/0 ( يمعنـادار گونه اختالف چین هیریآب ش

  مارها نشان نداد. یک از تیچیه
  

، تیمار سوم: ppt 15تیمار دوم: شوري  ، ppt 0آسیایی در پایان آزمایش (تیمار اول: شوري  باس سیآنالیز تقریبی الشه ماهی  3جدول 

  )ppt 50، تیمار چهارم: شوري ppt  35شوري 

 تیمار چهارم تیمار سوم تیمار دوم  تیمار اول  

 a11/0±07/72 b30/0±79/70 b09/0±42/70 b27/0±79/70 رطوبت

 99/18±33/0 99/18±10/0 89/18±10/0 70/18±27/0 پروتئین

 08/4±33/0 83/4±43/0 08/4±04/0 90/3±27/0 چربی

 31/0±01/0 36/0±03/0 38/0±09/0 31/0±04/0 فیبر
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 59/5±14/0 37/5±29/0 21/5±30/0 16/5±26/0 خاکستر

  شده است در شاخص بررسی > p) 05/0 ( معناداراختالف  ةدهند حروف متفاوت در هر ردیف نشان

  
وح مختلف شوري در پایان آزمایش (حروف متفاوت در هر ستون ثیر سطأآسیایی تحت ت باس سیمیزان کورتیزول ماهی نمودار  1 شکل

  )شده است در شاخص بررسی >p) 05/0 ( معناداردهنده اختالف  نشان

  توجه: شکل ها در متن مقاله ارجاع ندارد

  
هر ستون ثیر سطوح مختلف شوري در پایان آزمایش (حروف متفاوت در أآسیایی تحت ت باس سیمیزان گلوکز ماهی نمودار  2شکل 

 )شده استدر شاخص بررسی  >p) 05/0 (معناداردهنده اختالف  نشان
 

ش نشـان داد کـه اخـتالف    یآزمان یدست آمده از ا ج بهینتا  بحث

آب مار ین تیب ژهیو نرخ رشد و یینظر وزن نها از يمعنادار
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ـ ادر  یی، وزن نهـا ردمارهـا وجـود دا  یر تیو سـا  نیریش ن ی

ر یز نسبت به سایژه نیرشد ونرخ  ومارها یر تیاز سا انیماه

بر  )1997و همکاران ( Wang . در مطالعهمارها کمتر بودیت

که در  مشاهده شد (Cyprinus carpio) یکپور معمول يرو

تروژن و یجذب بهتر غذا، دفع کم نتر یگرم بر ل 5/2 يشور

رشـد   یجه ماهیژن وجود دارد و در نتیتر اکس نییمصرف پا

م یتنظـ  يکمتـر بـرا   يانـرژ  دارد که علت آن صرف يبهتر

 انوس اطلـس یـ بوت جوان اقیهال یذکر شد. در ماه ياسمز

(Hippoglossus hippoglossus) غـذا در   ییز رشد و کاراین

تـر  یگرم بـر ل  32شتر از یب تریگرم بر ل 20و  15 يهايشور

 15 ينگونه ذکر کردند که شوریعلت را ان ان محققیا .بود

کـه   اسـت ک یزوسموتیط ایاشر ین ماهیا يبراتر یگرم بر ل

 بـراي هـا   ير شـور یرا نسبت به سـا  يکمتر يمصرف انرژ

 قات نشان دادهیتحق. دربر داردان ین ماهیا در يم اسمزیتنظ

ر یکمان تأث نیرنگ يآالبر جذب غذا در قزل ياست که شور

ــور، دارد ــا يدر ش ــ  يه ــاالتر از آب ش ــاَ ین (تقریریب  28ب

ژه کـاهش  یـ د ونـرخ رشـ   یش ولی)، جذب غذا افزادرصد

نشـان   ییل غـذا یب تبـد یرا بر ضـر  یاثر منف یعنی، ابدی یم

. در (MacLeod, 1977, 1978; Jurss et al., 1985) دهـد  یم

 یمتفـاوت  يها به روش يشور ،باالدامنه تحمل  با يهاگونه

تحـت  شـه  یهم حـداکثر و البته رشـد   گذاردیمبر رشد اثر 

ـ آ یدسـت نمـ   ک بـه یزوسـموت یط ایشـرا   Brett and).  دی

Groves, 1979)نگونـه  یتوان ایبا توجه به موارد ذکر شده م

ـ ماه در مطالعه حاضـر  که جه گرفتینت آب ان موجـود در  ی

خـود   يم اسـمز یرا صرف تنظـ  يادیز يانرژ زانیم نیریش

ر یرا نسـبت بـه سـا    يل رشـد کمتـر  ین دلیبه هم ،انددهکر

کرد که ان ینگونه بیتوان این میهمچن .اندمارها نشان دادهیت

بـه   نیریآب شـ جـز   ها بـه ير شوریدر سا یشیآزماان یماه

ــرا ــموتیط ایش ــود نزدیزوس ــک خ ــودهی ــد.ک ب ــق  ان طب

 یمـاه  ،يش شـور یز با افزاین) Watanabe  )1988مطالعات

مصـرف   يکمتـر  يعات بـدن انـرژ  یما يم اسمزیتنظ يبرا

 Jamili خواهد داشـت.  يجه رشد بهتریخواهد کرد و در نت

 یبنـ  یمـاه  يکـه بـر رو   يا) در مطالعه1993و همکاران (

Barbus) sharpeyi  ( ان کردنـد کـه در   یـ نگونـه ب یداشـتند ا

 يهـا ينسبت به شور ین ماهیرشد ا تریگرم بر ل 4 يشور

ن امـر را  یـ ل ایـ ز دلیآنها ن است.شتر ین بیریباالتر و آب ش

ک بـه  ینزد يان در شوریح دادند که رشد ماهینگونه توضیا

ـ را در ایـ ز گـردد،  یشتر مـی بک یزوسموتینقطه ا ط ین شـرا ی

خـود را   يتمـام انـرژ   یماه و شود کمتر می يم اسمزیتنظ

ـ امق یـ ج تحقینتا صرف رشد خواهد کرد. و همکـاران   يری

د یسـف  یرشـد مـاه   يبـر رو  ير شـور یتأث بارة) در1387(

 8، 6، 4 يهـا  ين و شوریریآب ش يمارهایانگشت قد در ت

ش وزن، نـرخ  یثر افـزا نشان داد که حداکتر یگرم بر ل 10 و

 يمربوط به شور ییل غذایب تبدیژه و حداقل ضریرشد و

ژه و یـ ش وزن، نرخ رشـد و ین افزایو کمترتر یگرم بر ل 10

ن است و یریمربوط به آب ش ییل غذایب تبدین ضریشتریب

که  ده نشدید يمعنادار يت اختالف آماریدر شاخص وضع

ن نشـان  اقـ ن محقیاج ی. نتااستق حاضر یج تحقیمشابه نتا

ان یـ بچـه ماه  يبـرا تر یگرم بر ل 10و  8 يها يداد که شور

 يها، انرژين شورید انگشت قد، مطلوب است و در ایسف

بهتر خواهـد   یک صرف شده و رشد ماهیمتابول يکمتر برا

ش یگلـدف  ي) بر رو2008(و همکاران  Luz . در مطالعهبود

(Carassius carassius) رخ ش وزن، نیکه افزا مشاهده شد

ان موجود در آب یدر ماه ییل غذایب تبدیژه و ضریرشد و

. بـا  ر قرار نگرفتندیتحت تأث تریگرم بر ل 6 ين تا شوریریش

ان کردند که نرخ ی) بGrizzle )2001و   Altinok ن حال،یا

ش جـوان (بـا   یدر گلـدف  ییل غذایب تبدیژه و ضریرشد و

گـرم   3 يدر شور یمعکوس صورت بهگرم)  2 یبیوزن تقر

مطالعـه  ج یر قرار گرفت. اخـتالف در نتـا  یتحت تأث تریر لب

تفـاوت   دلیـل  بـه ند توایم نار محققیساقات یتحقحاضر با 
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مرحله و  اندازه، ين و شور در تحمل شوریریان آب شیماه

ـ ماه یزندگ -Watanabe et al., 1985; Fashina( باشـد ان ی

(Bombata and Busari, 2003  . 

 معنـادار ز الشه اخـتالف  یمربوط به آنال يها شاخصدر 

در  يمعنـادار  طـور  بهزان رطوبت مشاهده شد که یدر متنها 

و   Luz مطالعــه .مارهــا بــودیر تیشــتر از ســایمــار اول بیت

کــه  نشــان دادحــوض  یمــاه يبــر رو )2008همکــاران (

ـ بـر م  يمعنادارر یتأث تریگرم بر ل 10 تا يش شوریافزا زان ی

ـ  ج مطالعـه حاضـر   یبـا نتـا  کـه   کـرد جـاد ن یعضـله ا  یچرب

ز ین) 2008و همکاران (  Overtonدر مطالعه .همخوانی دارد

ن و یر بـر پـروتئ  یباعث تـأث  يش شوریکه افزا مشاهده شد

ج ینتـا  .شودیم يعنوان منبع انرژ و استفاده از آنها به یچرب

ــات  ــارةدر) Ballantyne  )2003 و Jarvisمطالع ــأث ب ر یت

ــیبــر ذخــا يشــور  Acipenser) یمــاه تــاسدر  یر چرب

brevirostrum) ـ ن بـاره ن یـ ز نشان داد کـه در ا ین ر یز ذخـا ی

د یط جدیبا شرا يازس آداپته يبرا يد انرژیتول دلیل به یچرب

اضـافه   .ج حاضر بـود یکه در تضاد با نتا است افتهیکاهش 

 یمـاه  ییره غـذا یـ کردن نمـک در سـطوح مختلـف بـه ج    

گونـه   چیکه اضافه کردن نمک هـ  نشان داد ییایآس باس سی

ـ بـر ترک  ياثر . در  (Harpaz et al., 2005)ب الشـه نـدارد  ی

ش، یگلـدف  یمـاه  ي) بر رو2008و همکاران ( Luzمطالعه 

زان یـ ش میباعـث افـزا  تـر  یگـرم بـر ل   10تا  يش شوریافزا

 يمعنـادار ها اختالف  شاخصر یسا یول ،رطوبت الشه شد

زان رطوبـت الشـه در   یـ ش در میرا نشان ندادند. علت افزا

ن یریان در آب شیقرار گرفتن ماه دلیل بهتواند یاول ممار یت

در آب زمان قرارگیري ان ینکه ماهیچون با توجه به ا ،باشد

را  يآب کمتـر  ،که وجود دارد يب اسمزیش دلیل بهن یریش

بدن خود دارنـد   یونیط یدر حفظ مح یکنند و سعیدفع م

زان آب یــد و مننوشــیمــ يشــتریدر آب شــور آب ب یولــ

در این ماهیان زان آب بدن یپس م ،دنکنیم دفع مه يشتریب

فظ رطوبت بـدن  حدر  ین که سعیریآب ش ینسبت به ماه

ـ   یابد. دلییکاهش م ،خود دارد ر ین سـا یل نبـود اخـتالف ب

  تواند کوتاه بودن دوره باشد.یها م شاخص

ان اســت یــســاز در ماه و زول هورمــون ســوختیکــورت

(Vijayan and Moon, 1994) جاد اسـترس در  یکه پس از ا

افتد ین هورمون در خون اتفاق میا يش رهاسازیافزا یماه

(Wendelaar-Bonga, 1997). زول دریسرعت کاهش کورت 

 Wilson et) اسـت  یطـ یمح ستیز عواملر یخون تحت تأث

al., 1998)  ـ ا ییشده است که کـارا  گفتههرچند نـد  ین فرای

 شـد با مـی  غیـره و  ییمواد غذا ،ير استرس، شوریتحت تأث

(Mommsen et al., 1999) .Martinez ) 2005و همکاران (

ر یتـأث و  (Anguilla anguilla) یمعمول یماه مار مطالعه در

از سـه   پـس ان کردند کـه  یب هاآنزول یزان کورتیبر م يشور

ـ ا، میـ ان در آب دریـ ماه يهفته سازگار زول در یزان کـورت ی

 يزم اسمیزول در تنظیابد؛ چون کورتییش میافزا شانخون

بـدن   يهـا  تیدر حفظ آب و الکترول ینقش دارد و به ماه

عملکـرد  به  یعنی ،(Mommsen et al., 1999)کند یکمک م

م یبدن و تنظ ییزدااز آب يریها و جلوگ ونیم یه در تنظیکل

 يایـ الپیت یزول در مـاه یزان کورتیکند. میکمک م ياسمز

ا یـ کـه در آب در  (Orechromis mossambicus)ک یموزامب

) 2006و همکـاران (  Takahashi از سـوي رار گرفته بـود  ق

علـت آن را   وش آن را گزارش کردنـد  یافزا که شد یبررس

ـ  سازگار کردن خـود ن هورمون در یز نقش این ا یـ آب در اب

ن و ی، کـاتکوالم زا اسـترس ط یتحـت شـرا  ف کردنـد.  یتوص

ا یــز یکــولیگل ير بــر کبــد ســبب القــایزول بــا تــأثیکــورت

 زین زان گلوکز پالسمایجه میشود و در نتیز میگلوکونئوژنز

غلظـت  . Axelord and Reisine, 1984) ( ابـد ییمـ ش یافزا

زان یم يریگاندازه يبرا یعنوان شاخص ز بهیگلوکز پالسما ن

واکنش  يریگاندازه ين روش برایتر جیرا و احتماالً استرس

کـه در   (Barton, 2002)شـود  یه به استرس مطـرح مـ  یثانو
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 يدارا 15 يمـار شـور  یزان گلـوکز در ت یـ ر ممطالعه حاضـ 

 يطور که برا همان .بود 50 و 30 يبا شور معناداراختالف 

ه بـه  یچون شب 35 يشور ،زول ذکر شدیزان کورتیم یبررس

را  یپس اسـترس چنـدان   ،است یماه یعیست طبیط زیمح

ن یمـار کمتـر  ین تیان ایجه ماهیکند در نتیوارد نم یبه ماه

 يا کـاهش شـور  یش ین دادند و با افزازان گلوکز را نشایم

ـ ، میبه مـاه  شده ش استرس واردیافزا دلیل به زان گلـوکز  ی

 15 يمـار بـا شـور   یش تین آزمـا یـ که در ا ابدییش میافزا

ــ ــا شــور يدارااخــتالف معن  ی. بررســنشــان داد 35 يرا ب

قــرار گرفتــه در  (Oreochromis niloticus)ل یــن يایــالپیت

 )2006و همکـاران (  Lim از سـوي تر یگرم بر ل 20 يشور

زول یسـطح گلـوکز و کـورت    يان داراین ماهیکه انشان داد 

 تـر یگـرم بـر ل   10 ين و شـور یرینسبت به آب شـ  يشتریب

ن یـ ش نقـش ا یجـاد اسـترس و افـزا   یبودند که علـت آن ا 

 و شد یآب شور معرف اب براي سازگار کردن خودهورمون 

نبـع  عنـوان م  ش گلـوکز بـه  یزول باعث افـزا ین کورتیهمچن

. ز شـد یـ د آبشـش ن یکلرا يها ش تعداد سلولیو افزا يانرژ

Nakano يایـ الپیاز انتقـال ت  نیـز پـس  ) 1998( و همکاران 

ـ ان نیـ ن ماهیـ که ا ندان کردیا بیک به آب دریموزامب از بـه  ی

ــوکز ب ــتریگل ــه يش ــور  ب ــأممنظ ــرژ یت ــع ان ــرا ين منب  يب

در مطالعه حاضر عدم مشاهده  د.ندار ياسمز يها سمیمکان

در میـزان گلـوکز و کـورتیزول تیمـار آب      معنادارف اختال

کمتر بودن میزان  با وجود 35شیرین با تیمار داراي شوري 

تواند این باشد که ماهیان این گروه شوري از تیمار دوم می

ها (با توجه بـه کمتـرین    میزان انرژي بیشتري از سایر گروه

را اند تـا خـود   ، صرف کرده15شوري  ویژه هاضافه وزن) ب

 شرایط سازگار کنند که با توجه به میزان رشد آنها کـامالً  اب

پس این سازگاري باال به آب شـیرین باعـث    است.مشهود 

 15کاهش هورمون استرس در این ماهیان نسبت به شوري 

 آب تیمـار  گلـوکز  میزان افزایش حاضر مطالعه در .شود می

ـ  اخـتالف  و لیتر بر گرم 15 شوري و شیرین ـ  آن دارامعن  اب

 آب( مذکور هاي شوري بودن زا استرس بیانگر تیمارها سایر

 بـاس  سـی  مـاهی  بـراي ) لیتـر  بر گرم 15 شوري و شیرین

 کورتیزول میزان در دارامعن اختالف وجود که است آسیایی

. کنـد  می ییدأت را آن بودن زا استرس لیتر در گرم 15 شوري

ـ  ،بـاالتر  و لیتـر  بـر  گـرم  35 شوري در چرااینکه  اما  زانمی

 را اسـت  کـرده  پیـدا  کـاهش  داريامعنـ  صـورت  بـه  گلوکز

 شـوري  در گونه این شرایط بودن طبیعی و بهینه به توان می

 کـه  نـدارد  وجود دلیلی بنابراین .داد نسبت لیتر بر گرم 35

 بـه  بیشـتر  گلوکز آن دنبال به و بیشتر کورتیزول میزان ماهی

 میـزان  رلیت بر گرم 50 شوري در اما. کند وارد خون جریان

 بـر  گـرم  35 شوري از باالتر عددي نظر از ماهی کورتیزول

 عنوان به را کورتیزول هورمون نقش مسئله این که است لیتر

) باالتر هاي شوري( دریا آب با سازگار شونده هورمون یک

ــی ــی معرف ــد م ــن. کن ــئله ای ــات در مس  و Tsuzuki تحقیق

 Takahashi و) 2006( همکاران و Lim ،)2001( همکاران

 . است رسیده اثبات به) 2006( همکاران و

 آب محدوده در تغییرات تواند می گونه این یکلطور به 

 روزه 30 زمـانی  محـدوده  در را شـور  لـب  آب تـا  دریاها

 دادن نشـان  بـدون  و آمیـزي  موفقیـت  طـور  به و کند تحمل

دست  هج بیبا توجه به نتاد. وش سازگار شیرین آب با تلفات

 بـاس  سـی  یمـاه  کـه  گفـت توان  یاضر مآمده از مطالعه ح

 يهـا  آب در پـرورش  يبـرا  یمناسب نهیگز تواند یم ییایآس

 آب از بـاالتر  يشـور  و) تـر یگرم بر ل 15 يشور( شور لب

 گونـه  این یول ،باشد )تریگرم بر ل 50 یعنی( اهایدر معمول

 آب در ياسـمز  میتنظـ  منظـور  بـه  باال يانرژ صرف دلیل به

ن یریپرورش در آب ش يبرا یمناسب نهیگز  تواند ینم نیریش

  باشد.

  

  یو قدردان تشکر
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دانشـگاه   یمعاونـت پژوهشـ   یمـال  یبانیق با پشـت ین تحقیا

ق اعتبـارات  یـ طر آن از يهـا  نـه یفـارس انجـام و هز   جیخلـ 

ــ  ــکده خلـ ــماره  جیپژوهشـ ــه شـ ــارس بـ -PGU/FC/3فـ

له از ین وسـ ین بـد ین شده است. همچنیمأت  3/1393/3253

مهنـدس   يمر بوشهر و جناب آقایع پلیگروه صنا يهمکار

  شود. یم یتشکر و قدردان یجیخل يهادو دکتر  يد بحریام
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                   Abstract: 

In a fully randomized design, the effects of salinities at concentrations of 0 
(control), 15, 35 and 50 ppt on feeding, growth performance, body 
composition, plasma glucose and cortisol levels in Asian sea bass (Lates 
calcarifer) of 34.36±0.41 gram initial weight were investigated in 300-liter 
pvc tanks. Feedinng was done to satiation twice a day for 30 days. At the end 
of the experiment, biometry was carried out and plasma and carcass samples 
were collected. The results showed significant difference in feeding and 
growth performance in 0 (control) with other treatments (p < 0.05). Carcass 
analyze also showed significantly higher moisture percentage compared to 
other treatments (p < 0.05). Glucose and cortisol values in 15 ppt treatment 
were significantly higher than at 35, 50 ppt treatment and 35 ppt and control  
treatments, respectively (p < 0.05). Overall, this study showed that this 
species was able to tolerate changes in salinity in the surrounding medium 
from seawater to brackish water through a period of 30 days and 
successfully adapt to freshwater without mortality. But, it could not be a 
good candidate for freshwater culture because of high energy expenditure for 
osmoregulation. 

Key words: sea bass (Lates calcarifer), water salinity, growth, feeding 
performance, glucose, cortisol 
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