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 چکیده

  
-اخصش بر یرگذاریثأت و پرورش ماهی در آب شور و شیرین مختلف جوانب ثیرتأ یبررسهدف از این مطالعه، 

 9/0 اولیه وزن میانگین با یایی است که ماهیانباس آسسی یالشه ماه یوشیمیاییات بترکیب و یهرشد، تغذ یها

 بار دو ی. غذادهگرفتند قرار یمورد بررس تکرار سه در یلنیاتپلی لیتری سیصد مدور یهاگرم در تانک 33 ±

 آسیایی باسسی یپرورش ماه که بود ینا بیانگر حاصل یج. نتاشد انجام روز 60 مدت به سیری حد تا و روز در

( ندارد ثانویه طول میانگین جز به) رشد عملکردی هایشاخص بر معناداری اثر دریا، آب و یرینآب ش در

(05/0(p> 05/0) بود یشترب یآب شور به طور معنادار یماردر ت ثانویهطول  یانگین. م > (p .از میان  ین،بر ا عالوه

و  p) < 05/0) بود معناداراختالف  یدارا یمارهات ینبغذای دریافتی  ای محاسبه شده، تنها شاخصتغذیهپارامتر 

 پرورش شیرین آب در که ها و ترکیب بیوشیمیایی الشه اختالف معناداری نشان ندادند. ماهیانی سایر شاخص

 صورتبه ییراتتغ ینا ل،حا این با بودند،( 92/0 ± 06/0) تریپایین غذایی تبدیل ضریب دارای شدند داده

 یهاشوری از ای وسیعتواند دامنهمی گونه این که داد نشان مطالعه این یطور کل. به < p)05/0)نبود  معنادار

گونه تلفات هیچ دادن نشان در این مدت رشد متناسبی بدون و کند تحمل روزه 60 زمانی محدوده در را مختلف

 .باشد داشته

 های کلیدی: واژه

، عملکرد رشد و تغذیه، خلیج فارسباس آسیایی، شوریسی         
 

 مقدمه | 1

افزوده  جهان جمعیت یشتوجه به نرخ افزابا دریایی غذاهای یتقاضا برا

 مینتأ در یپروریصنعت آبز یشترنقش ب دهنده نشان ینشده و ا

 1980 اواخر دهه از یآب منابع از یانآبز صید. است انسانی نیازهای

 حاصل یانآبز یداتتول مدت ینا در یول است بوده ثابت یباًتقر نتاکنو

 سال در که یطوراست، به داشته یاتوجه قابل رشد یپروریآبز از

 یپرور یآبز یقطر از یانآبز یداتتول کل از تن یلیونم 7/4 تنها  1980

 یدتول کل سهم از یلیونم 80 به 2016 سال در یزانم ینا که بوده

پرورش ماهیان دریایی  .(FAO, 2018است ) یدهرس نجها در یانآبز

پروری حال گسترش صنعت آبزیهای بسیار مهم و درکی از شاخهی

 در 2016سال در جهان در یپروریات آبزیدکه کل تولطوریاست به

 میلیون 7/28 پرورشی دریایی آبزیان سهم و تن میلیون 9/170 حدود

 (.FAO, 2018) است بوده تن

 باسیسی ، ماهدریایی ماهیان الرشدترین سریع و یناز بهتر یکی

بوده که از  Latidaeاز خانواده  Lates calcarifer یبا نام علم آسیایی

 ,.Allen et al) است اهمیت حائز بسیار یکینظر اقتصادی و اکولوژ

2002; Paterson et al., 2003شرق  جنوب در گونه ین(. پرورش ا

انجام است  درحال یاطور گستردهبه ندونزیا و تایلند استرالیا، یا،آس

(Larson, 1999عمده پراکنش ا .)حاره مناطق از یاریبس در ماهی ین 

 آسیا شرقی جنوب و یااسترال شمال اطلس، هند، اقیانوس حاره، نیمه و

ی غذا با یریپذسازش دارای یماه ین(. اWhitehead, 1984) باشدمی

 یماه رشد )نرخ یعنرخ رشد سر رت،اسا یطشرا در یرتکث یتقابل ی،دست

 رشد گرم 30 وزن از اما کم است، یزندگ یهاول مراحل در  باس یس

 کاهش یلوگرمک 4 وزن به یدنرس از پس شده و شروع یماه ینا یعسر

 آن گوشت باالی یفیتک یلدل به بازار در آن یباال یمتو ق (یابد یم

 مناسب گونه یک به را باس یس یماه عوامل ینا که مجموعه است

 .(Boonyaratpalin et al., 1998) کندیم یلتبد پروری آبزی برای

است  مقاوم آب دمای ییراتتغ شوری و به یاییآس باسیس ینهمچن

(Singh, 2000; Paterson et al., 2003) .به  تواند یم موضوع ینکه ا

   دانشگاه گنبدکاووس | 1399   ©              8(4: )87-94؛ 1399شناسی کاربردی،  ماهی های پژوهش نشریه 

 شناسی کاربردی ماهی های پژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

زارت علوم، تحقیقات و فناوریو  

 دانشگاه گنبد کاووس

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.8

.4
.8

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

mailto:v.morshedi@gmail.com
http://dx.doi.org/10.22034/jair.8.4.87
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-707-fa.html


 

 و همکاران مرشدی              شناسی کاربردی ماهیهای  پژوهش نشریه                                                              |  88

 مثل متفاوت یتهاسموالل های بایطمح بتواند در تا کند کمک ماهی ینا

 باعث امر ینکند ا یزندگ هارودخانه و یساحل هایمرداب مصب، یا،در

 شوری اثرات مطالعه برای یمناسب یشیآزماه نمون گونه به ینا شودیم

 شور و منابعلب شور، هایآب از بتوان اگر ینبنابرا گردد. تبدیل یزن

 یطو سازگار به شرا اقتصادی ارزش ینبا ا یانیماه پرورش برایی داخل

 حدود تا را جانوری ینان کمبود منابع پروتئتویاستفاده کرد م اسارت

 فاکتورهای پروریی(. در آبزNajem, 2017) نمود جبران زیادی

 اثرات غیره و آمونیاک اکسیژن، میزان نور، شوری، دما، مانند محیطی

 هر ین(. بنابراBacela, 1998) دارند ماهی فیزیولوژی بر مختلفی

 تغییر چندین یا یک دایجا سبب شود، ایجاد ماهی در که تحریکی

 غیرزیستی عامل ینترمهم ی. شورشد خواهد رفتاری یا و فیزیولوژیکی

 ,Cao and Wangباشد )می آبزی جانوران بقای و رشد بر تاثیرگذار

2015; Vedmir, 1996; Jamili, 1993.) اکوسیستم در عامل ینا-

 یک ویژگی ینتریعنوان عامل محدودکننده بوده و اصلهب آبی یها

 (. Emadi, 2008است ) آبزیان پراکنش یینتع یبرا یطمح

 صورت در ماهیان ییدر جهت نشان دادن توانا یاریمطالعات بس

 بین که ییهاگونه از بسیاری برای محیط شوری تغییرات با شدن مواجه

 هم شوری. است شده انجام هستند مهاجرت حال در شیرین و شور آب

 Scophthalmus) توربت یماهبرای مثال شور  آب های گونه بر

maximus) (Imsland et al., 2001) یک یا همان د آتالنتکا یو ماه

 هم ( وDutil et al., 1997)( Gadus morhua) روغن ماهی اطلسی

 (Oreochromis spilurus) از جمله تیالپیا یرینش آب گونه های بر

-اند مجموعهتویم فاکتور ین. ا(Jonassen et al., 1997) باشدیموثر م

 یکیمتابول نرخ غذا، یلتبد یبضر شامل رشد از عملکردهای ای

(Alava, 1998و ) جذب ( غذاDutil et al., 1997را ) قرار یرتأث تحت 

 رشد، مرحله نظر، مورد یماه به گونه ثیرگذاریتأ ینوجود، ا ینا با دهد،

(. Handeland et al., 2000) دارد بستگی یونآداپتاس دوره و فصل

 مکانیسم نیازمند شوری ازنظر متفاوت محیط دو ینمهاجرت ب ینمچنه

در  یونی سطوح کنترل یاستخوان ماهیان در. است فعال اسمزی تنظیم

ها آبشش و یه، کلروده توسط اسموتیک تنظیم و است سلول خارج از

شد که  مشخص یامطالعه ی(. در طSattari, 2002شود )یانجام م

 تحمل توانایی و است شوری به مقاوم ماهی یک یاییباس آسسی یماه

 شانک ی(. ماهAshraf et al., 2016) دارد را ینرهالهایپ یهامحیط

( یاآب در 150% یشور تا یرینها )آب ششوری از یادامنه در زردباله

 یمقادر بود تا چالش مستق یماه ینکه ا گرفت قرار سریع یشلتحت چا

 طی در ینلفات تحمل کند. همچندرصد را بدون ت 60 تا 5/0 شوری با

 یاروز از آب در 10مدت  ، بهمحیط شوری تغییرات تدریجی  روند

 داشت شیرین آب با یرد و تطابق موفقک تحمل را یرین%( به آب ش42)

(Movahedi-nia, 2009 .) همکاران وازودی (Azodi et al.,2016) 

را  (در هزار( 50و  35، 15)(، کنترل)0) شوری مختلف سطوح اثر

 باسسی یماه الشه بیوشیمیایی ترکیبات و یهبرعملکرد رشد و تغذ

 اختالف بیانگر یجنتا و کردند بررسی ،(گرم 36/34 ± 41/0) آسیایی

 سایر با شاهدتیمار شوری در تغذیه  و رشد پارامترهای در دارمعنی

 و همکاراندنسون  توسط که یگری. مطالعه دبود مشاهده تیمارها

(Denson et al., 2003 )ثیرتأ تحت سوکال یعملکرد رشد ماه ویر 

حاصل از  یجقسمت در هزار انجام شد. نتا 15 و 5 ،0 یهاشوری

در هزار  15 شوری در ید که طول و وزن ماهدا نشان تحقیقاتشان

 شوری از یشتردر هزار ب 5 شوری در رشد ینو همچن 0 شوری از یشترب

رد رشد و تغذیه ماهی ( عملکJafaryan, 2010)جعفریان  .است 0

شور و شیرین مورد مقایسه قرار داد،  کمان را در آب لب نگینآالی ر قزل

شور افزایش یافته.  که عملکرد رشد و تغذیه در آب لب نتایج نشان داد

رشد  نهایی ماهی، پارامترهای ضریب رشد و تغذیه، وزن و طولهمچنین 

. با آب شیرین بوددار روزانه و نرخ رشد ویژه دارای اختالف معنی

مقایسه رشد فیل ماهی ( Pourali et al., 2006)پورعلی و همکاران 

(Huso husoدر دو محیط پرورشی آب لب )  شور و شیرین را مورد

های آماری از بیومتری نهایی مطالعه قرار دادند و تجزیه و تحلیل داده

حداقل  شور بوده که با آب لب های تغذیه در تیماربیانگر برتری شاخص

ویژه نسبت به تیمار آب شیرین سرعت رشدتبدیل غذا و حداکثر  ضریب

 یاییباس آسسی ماهی ینکهتوجه به اباشرایط مطلوبتری داشته است. 

نظر دارد که مطالعه در ین، ااست پرورشی مهم یهاگونه از یکی عنوان به

 و شور آب در روز 60 مدت به را یاییباس آسسی یپرورش بچه ماه

 بیوشیمیایی ترکیب و  تغذیه رشد، یعملکردها یبررس هدف با نشیری

 قرار دهد. یسهمورد مقادر هزار  40و  0های با شوری -تیماردر  الشه

 ها مواد و روش | 2

 یان. ماهگرفت صورت 1396 سال در آزمایش این اجرایی مراحل یهکل

 تحقیقات یستگاهگرم در ا 33 ± 9/0 وزن میانگین با یاییباس آسسی

فارس، بوشهر( یجفارس )دانشگاه خلخلیج پژوهشکده دریایی آبزیان

-به لیتری هزار مدور فایبرگالس یهاوان در شرایط با یجهت سازگار

 انجام جهت. شدند یدارنگه آزمایش شروع از قبل هفته 2 مدت

 یتر از آب پر شدند،ل 200که تا حجم  300 حجم با وان عدد 6 آزمایش

 12 اتیلن پلی وان هر در یتصادف طور کامالًهب و فتقرارگر یتحت هواده

 یانماهبچه یهوزن اول .(Aalamifar et al., 2020) ع شدتوزی یماهبچه

 در نوری یطشرا .نداشت یادارمعن اختالف یمارها( در ت33 ± 9/0)

. بود تاریکی ساعت 12 و روشنایی ساعت 12 صورت به آزمایش طول

 (U10مدل  WTW) سنجشوری تگاهدس از استفاده با شوری سطوح

 بار یکآب  pH و یاجیوه دماسنج با روزانه آب دمای. شد یریگاندازه

 یریگاندازه( B3223/setمدل  WTW) متر pH  دستگاه با هفته در

در  (oxi320/setمدل  WTWمتر )اکسیژن با اکسیژن همچنین. شد

°بترتی به و یریگاندازه هفتگی صورت به یشطول مدت آزما
C  2  ± 

 این در استفاده مورد شور آب. شد ثبت یت% اشباع80و  3/7-5/8و  27

 .گردید ینمأت گرم در لیتر( 40)شوری  فارسخلیج از تحقیق
 اندازه با تجاری پلت جیره از استفاده با تیمار دو ماهیان به یغذاده

، درصد خاکستر 14 چربی، درصد 16 ین،درصد پروتئ 50) متر میلی 3

 فارس، بیضا، ی( ساخت شرکت تعاوندرصد فیبر 2.5د رطوبت، درص 10

در حد  غذادهی یزان، مآزمایش یاناز شروع تا پا که شد انجام ایران

ین ا) شد انجام 16 و 8 ساعات در و نوبت 2 در دستی صورت به و یریس

این  اساس نیازهایباس بوده و بر جیره تجاری، خاص گونه ماهی سی
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 عملیات از بعد اصلی آزمایشات انجام جهت گونه فرموله شده است(.

 به تایی 12 یهادسته در تصادفی کامالً طور به ماهیان ی،سنجزیست

 انجام ازدر هزار )قبل  0 یریندر هزار و آب ش 40 شور آب تیمار مخازن

 با و روزانه صورت به شیرین آب با ماهیان تدریجی سازگاری آزمایش،

 یشآزما و برسد صفر شوری به تا شد انجام شوری هزار در 10 کاهش

 تیمار هر. شدند نگهداری هفته 8 مدت به و یافته( انتقال شود شروع

 تکرار بود. 3 دارای

 افزایش ی، درصدملکرد رشد از جمله درصد ماندگارع محاسبه یبرا

 ییآکار یب، ضرغذایی تبدیل یبضر یژه،و، نرخ رشدیتشاخص وضع وزن،

 زیر یاه از فرمول جذب شدهیافتی در یو غذا غذا ییآغذا، درصد کار

  ,.Marcouli et al., 2006) .(Luz et al ;2002 شد استفاده

)بقاء( یماندگاردرصد موجود تعدادماهی/شده معرفی یتعداد ماه×100  =   

)گرم(  روزانه  وزن  افزایش   =  )گرم( بدن نهایی وزن میانگین –

  )گرم(   بدن  اولیه  وزن  )میانگین /پرورش یروزها تعداد

وزن یش( = درصد افزاثانویه وزن-اولیه وزن/) یهوزن اول×100  

یژهنرخ رشد و t2-t1 / یهوزن ثانولگاریتم  –  یهوزن اوللگاریتم  =  طول  ×100

  دوره آزمایش )روز(

پروتئین ییکارآ یبضر  پروتئین مصرفی )گرم(/ وزن تر تولید شده )گرم( = 

غذایی تبدیل یب= ضر شده خورده ی/کل غذابیوماس وزن یشافزا  

وضعیت شاخص درصد( = نهایی وزن یانگین/م3)طول کل  ×100  

) =  دریافتی غذای یمصرف ی/غذاماهیان تعداد )/ پرورش روزهای تعداد  

 هر از یماهبچه قطعه 3 الشه، یمیاییشیوب ترکیب محاسبه یبرا

 درصد) مربوطه یزهایزمان انجام آنال تا و انتخاب تصادفی طور به تکرار

-گراد نگهسانتی درجه -20 دمای در( ئینپروت چربی، خاکستر، رطوبت،

 شامل استفاده مورد غذای و ماهیان الشه تقریبی یزداری شدند. آنال

 در شده یانهای بروش از استفاده با پروتئین و چربی خاکستر، رطوبت،

(1998 )AOAC کردن خشک یلهوس ن رطوبت بهیزا. مشد یریگاندازه 

ساعت تا  24مدت  گراد بهینتدرجه سا 105ها در آون در دمای نمونه

 از پس خام، پروتئین محاسبه برای. گردید تعیین ثابت وزن به یدنرس

 Automat( Buchi, Digestها بـا استفاده از دستگاه )نمونه هضم

K438 خاکستر با سوزاندن شد یینو با استفاده از روش کجلدال تع .

ساعت  12 مدت گراد بهیدرجه سانت 550 یکیالشه در کوره الکتر

 متانول و کلروفرم در کردن حل طریق از چربی. شد یریگاندازه

 Beher, Germany) ) سوکسله روش به چربی میزان و گردید استخراج

 .(Aalamifar et al., 2020) شد یینتع

انجام  spss-23 افزار نرم با حاصله یهاداده آماری تحلیل و یهتجز

 یزآنال independent samples T-testگرفت. با استفاده از آزمون 

شد.  ی% بررس95 ینانها در سطح اطمتفاوت یها و معنادارداده

 .شد استفاده جداول رسم یبرا Exel-2010 افزار نرم از ینهمچن

 نتایج | 3
 .نشد مشاهده یتلفات یمارهات از کدامیچه در یشآزما مدت در تمام

 در آسیایی باسسی یانرشد ماه یهای عملکردبه شاخص مربوط یجنتا

 داد نشان تحقیق این یجنتا. است آمده 1 جدول در روزه 60 دوره طول

، اثر دریا آب و یریندر آب ش یاییباس آسسی ماهی پرورش که

( یهطول ثانو یانگینجز م )به رشد عملکردی یهابر شاخص یمعنادار

 یرطور معنادا شور به آب یماردر ت یهثانو طول یانگین. م<p)05/0ندارد )

 یانگینشود میطور که مشاهده مهمان ین. همچنp)<05/0بود ) یشترب

اند یافتهباس که در آب شور پرورش سی یانهما گروه در نهایی وزن

اما  است بوده بیشتر یافتند پرورش یرینب شآ در که یانینسبت به ماه

 .است دهمعنادار نبو یشافزا ینا

 (استاندارد خطای ± میانگین) هفته تغذیه 8در آب شیرین و شور پس از  آسیایی باسسی ماهیان چهب  رشد عملکرد یهاشاخصمقایسه  -1جدول 

درصد  /شاخصماریت

 )%( بقا

 وزن نیانگیم

 )گرم( هیاول

 وزن نیانگیم

 یی )گرم(نها

 هیاول طول نیانگیم

 متر( )سانتی

  طول نیانگیم

 متر( نهایی )سانتی

 وزن شیافزا

 )گرم( روزانه

 شیدرصد افزا

 )%( وزن

 بیدرصد ضر

 )%( ژهیو رشد

درصد شاخص 

 تیوضع

 a100 a 06/0±93/33 a 36/7±24/99 a 06/0±67/13 b25/0±83/18 a 12/0±09/1 a 25/21±43/192 a 13/0±91/1 a 17/0±49/1 یرینآب ش

 a100 a 10/0±90/33 a 98/0±88/103 a 10/0±70/13 a 55/0±37/20 a 01/0±17/1 a48/2± 43/206 a01/0±2 a 09/0±23/1 آب شور

 ( با یکدیگر هستند.p < 0.05دار آماری )اند دارای اختالف معنیمشخص شدهدر هر ستون مشابه هایی که به حروف غیرداده *
 

باس سی یاندر ماه یهتغذ یهای عملکردبه شاخص مربوط یجنتا

 این یجنتا .است آمده 2 جدول در روزه 60در طول دوره  یاییآس

 یریندر آب ش یاییباس آسیس یدهد که پرورش ماهیم شانن تحقیق

( دارد غذای دریافتی) یایهتغذ یهابر شاخص ی، اثر معناداردریا آب و

(05/0> (p .در یافتهپرورش  باسسی یاندر ماهدریافتی روزانه  غذای 

 معناداری طوربه شیرین، آب در پرورشی ماهیان نسبت به شور آب

که  یمار ماهیانیشود تیطور که مشاهده م. همانp) <05/0) بود بیشتر

تر یینپا غذایی تبدیل یبضر یاند داراشده داده پرورش یریندر آب ش

 حال این با ،هستند باالتری پروتیین ییکارآ نسبت( و 92/0 ± 06/0)

 .نبود معنادار صورتبه تغییرات این

 هفته تغذیه 8در آب شیرین و شور پس از  یاییباس آسسی ماهیان بچه یهعملکرد تغذ یهاشاخصمقایسه  -2جدول 

 استاندارد( یخطا ±)میانگین  

 (گرم) ی روزانهافتیغذا در (PER) نئیپروت ییکارا بیضر (FCR) ییغذا لیتبد بیضر /شاخصماریت

 a24/0±25/1 a30/0±64/1 b03/0±98/0 یرینآب ش

 a03/0±56/1 a02/0±28/1 a02/0±82/1 آب شور

]  ( با یکدیگر هستند.p < 0.05دار آماری )اند دارای اختالف معنیمشخص شدهدر هر ستون مشابه هایی که به حروف غیرداده *                       
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.8

.4
.8

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.22034/jair.8.4.87
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-707-fa.html


 

 و همکاران یمرشد                                                                  شناسی کاربردی های ماهی پژوهش نشریه                                                                                |         90

 

مشاهده  جدول ینا در که طورهمان . است آمده 3در جدول روزه 60در طول دوره  یاییباس آسیس یشیآزما یانماه الشه یبیتقر یزآنال از حاصل یجنتا

(. > 05/0pشان نداد )ن یانالشه ماه بیوشیمیایی یببر ترک یاثر معنادار روزه، 60 دوره یکدر  یرینو ششور  در آب یاییباس دریس یشود پرورش ماهیم

 میزان ین. همچناست یشتر( ب48/69 ± 1/1) شور آب یمار( نسبت به ت44/70 ± 52/0) شیرین آب در یافته پرورش ماهیان در رطوبت میزان حال ینبا ا

.است بیشتر شیرین آب تیمار به نسبت شور آب تیمار الشه در ینو پروتئ چربی

 یمختلف شور تیمارهای براساس آزمایش یاندر پا یاییباس آسسی  یانماه الشه بچه تقریبی یزآنالمقایسه  -3جدول 

 استاندارد( یخطا ±)میانگین  

 )%( خاکستر ی )%(چرب )%( نیپروتئ )%( رطوبت /شاخصماریت

 a52/0±46/70 a40/0±68/18 a37/0±98/3 a10/0±55/4 یرینآب ش

 a67/0±75/69 a77/0±94/18 a17/0±46/4 a05/0±53/4 آب شور

 .( با یکدیگر هستندp< 0.05دار آماری )اند دارای اختالف معنیمشخص شدهدر هر ستون مشابه هایی که به حروف غیرداده*                             

 گیری بحث و نتیجه | 4
 آب و شیرین آب یشینشان داد که دو سطح آزما حاضر تحقیق یجنتا

 یاییباس آسسی ی( ماهطول نهایی میانگین جز )به رشد برعملکرد دریا

 نهاییطول  میانگین. نداشت یدارمعنی ثیرتأ روزه 60 دوره طول در

طور همان همچنین. بود بیشتر معناداری طور به شور آب تیمار دربدن 

 یانرشد( در گروه ماه یزان)م نهایی نوز میانگین شودیکه مشاهده م

 آب در که ماهیانی به نسبت اندیافته پرورش شور آب در که باسسی

. نبود معنادار افزایش این اما است بوده بیشتر اند،یافته پرورش شیرین

 ماهیان آب شور، در که باشد دلیل این به تواندمی رشد بهبود ینا

 هایفعالیت برای را کمتری رژیان شور، آب زیستگاه اصلی خود یعنی

 ,.Amiri et al) دهندنشان می بهتری رشد کنند ومی صرف متابولیک

 باسسی ماهی پرورش که دهد می نشان تحقیق ینا همچنین(. 2007

 ایتغذیه هایشاخص بر معناداری اثر دریا، آب و شیرین آب در آسیایی

 ماهیان در ری روزانهمیزان غذاگی ودارد ن( به استثناء غذای دریافتی)

 آب در پرورشی ماهیان نسبت به شور آب در یافته پرورش باسسی

 شودیطور که مشاهده م. هماندبو یشترب یمعنادار طوربه شیرین،

 ضریب دارای اندشده داده پرورش شیرین آب در که یمار ماهیانیت

 این حال این با هستند،( 92/0 ± 06/0) تریپایین غذایی تبدیل

 . نبود معنادار صورتبه ییراتتغ

 ی( روAzodi et al., 2016) همکاران وازودی اساس مطالعات بر

در هزار( برعملکرد  50و  35، 15،  )کنترل(0) یاثر سطوح مختلف شور

 یج(، نتاگرم 36/34 ± 41/0) یاییباس آسسی ماهی یهرشد و تغذ

 کنترل شوری در تغذیه و رشد یدار در پارامترهامعنی اختالف بیانگر

 را رشد یزانم کمترین کنترل تیمار در ی کهطوربه بود تیمارها سایر با

 با یشیآزما، (Matinfar, 2009) و همکاران فر متین. کردند مشاهده

 یماه بچه یبازماندگ و رشد یمناسب برا شوری نمودن مشخص هدف

 هاییماقل در پرورش ( برایAcanthopagrus latusزردباله ) شانک

، 30، 25، 20، 15، 10شوری ) 8 یقتحق ینا که در ندلف انجام دادختم

روزه  36 دوره یک یط یانماه بچه رشد و در هزار( انتخاب 45، 40، 35

 شانک یماه بچه که یدگرد مشخص یج،نتا یبررس از پس. شد یبررس

در  30شوری  در و رشد یشترینب در هزار دارای 25شوری  زردباله در

و  پور غالم. در مطالعات باشدیم یبازماندگ ینیشترب هزار دارای

 یشور مختلف سطوح تأثیر یروبر (Gholampoor, 2011) همکاران

 غذاگیری بازماندگی و رشد، بر( لیتررد گرم 0 ، 2، 4، 7 و10)

 ± 02/0وزنی  میانگین ( باRutilus frisii kutumسفید ) ماهیان بچه

 نرخ وزن و یشکه افزا بود آن از یحاک یجروز، نتا 60مدت  به گرم 22

قرار گرفت  شوری تأثیر تحت داریمعنی طور به ماهیان روزانه بچه رشد

 اختالف تیمارها بین در غذایی تبدیل ضریبو  رشدویژه نرخ ولیکن

 در (Eskandari, 2003) اسکندری یقاتنداشتند. طبق تحق داری معنی

 و یزماندگبا بر درلیتر گرم 40 و 35 ،30 یهاشوری یرثأت خصوص

 یانماه یقاتیتحق یستگاها زردباله در شانک یماه ینمولد یرتکث

مختلف  هایدر شوری ینمولد یبازماندگ درصد امام، بندر یاییدر

 هزار در قسمت 30 شوری در یبود و حداکثر بازماندگ % 90 از یشب

 یهای( اثر شورRubio et al., 2005و همکاران )روبیو باشد. می

 بیان ینچنو ند انجام داد یی،باس اروپایس در غذا جذب بر را مختلف

 یرینده از آب شاستفا و درلیتر گرم 7 به یشور کاهش که داشتند

 رشد نرخ ین. همچنشدند ماهی ینغذا در ا جذب کاهش مشاهده باعث

قرار گرفت  مختلف یهاشوری ثیرتأ تحت نیز غذایی تبدیل یبو ضر ویژه

وونشل  تحقیقات یج. نتابود یافتههش تر کاپایین یهایو در شور

(Wuenschel et al., 2004) سرخو ماهی یرو (Lutjanus griseus )

 ینرود. همچنمی باال حرارت، و شوری یشنشان داد که نرخ رشد با افزا

دوست در  نمک ماهیان رشد (Jamili, 1993)جمیلی اساس مطالعات بر

 شرایط این در یرارسد زمی حداکثر به ایزواسموتیک نزدیک یشور

 رشد صرف را خود انرژی تمام یرسد و ماهمی حداقل به اسمزی تنظیم

 یهاشاخص یندار بمعنی اختالف وجود عدم یکلطور. بهکرد خواهد

 ینهالیوری از یتواند ناشمی احتماالً شور آب و شیرین آب در رشد

 اهیم که است شده باعث عامل این و بوده یاییباس آسسی ماهی بودن

 درلیتر گرم 40 شوری شرایط با رشد عملکرد بر منفی ثیرتأ بدون بتواند

 .شود سازگار راحتی به یرینش آب و

 سطوح تغییرات شامل بدن بافتی ییراتتواند باعث تغمی آبی یطمح

شود  بدن شیمیایی ترکیبات دیگر یا خاکستر و خام چربی خام، پروتئین

(Ali et al., 2005در ب .)پروتئین میزان بدن، شیمیایی تترکیبا ین 

. است ماهی سالمتی دادن نشان برای مهم عوامل ینترمهم از یکی خام

 یاییباس آسسی یانالشه ماه یباتترک آنالیز برروی حاضر تحقیق نتایج

 یرتاث روزه، 60 دوره یکدر  شوری سطح دو این که داد نشان چنین

 حال ینبا ا گذاشت.ماهیان ن الشه ترکیب بیوشیمیایی بر معناداری

بود. تر پایین چربی یزانو م بیشتر شیرین آب تیمار در رطوبت میزان
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 91       |                                                                                                                                                            ...در( Lates calcarifer) آسیایی باس سی ماهی پرورش مقایسه 

ات اثر یرو( Azodi et al., 2016) همکاران وازودی  یقتحق با مطابق

 ینچن یجنتا یاییباس آسسی یانالشه ماه یباتترک بر یسطوح شور

-به تیمارها یرصفر نسبت به سا ینشان داد که درصد رطوبت در شور

 خاکستر و یچرب پروتئین، میزان حال این اب بود بیشتر یداریطور معن

 و همکاران هارپز. نداد نشان معناداری اختالف مختلف یهاشوری در

(Harpaz et al., 2005) سطوح در نمک نشان دادند که اضافه کردن 

 یببر ترک گونه اثرییچه یاییآس باسسی یماه ییغذا یرهبه ج مختلف

 روی (Luz et al., 2008) نو همکارا لوز. طبق مطالعه ندارد الشه

 یزانم بر معناداری یرتأث یترل بر گرم 10 تا شوری یشحوض، افزا یماه

 مشاهده یامطالعه ق حاضر دریدر تضاد با تحق. نکرد یجادا عضله چربی

در ماهیان  یو چرب ینپروتئ بر یرثأت باعث شوری یشافزا که شد

شود یم انرژی منبع عنوانبه یها از منابع چربآن استفاده وخاویاری 

(Bayunova et al., 2002.) یماه تاس در یچرب یرذخا بر شوری یرتأث 

((Acipenser brevirostrum یرگونه ذخا ینا در که داد نشان یزن 

 کاهش یدجد یطشرا با سازیآداپته برای انرژی یدتول یلدل به یچرب

 میزان در یش(. علت افزاJarvis and Ballantyne, 2003است ) یافته

-به تواندمی یریندر آب ش یافته شپرور ماهیان گروه در الشه رطوبت

 این به ;دارد وجود بدن آب و چربی میزان بین معکوس دلیل ارتباط

 شوند یا می جایگزین آب برابر حجم با شده کاتابولیز لیپیدهای که معنا

 آب دارد وجود که یب اسمزشی دلیل به یانباشد که ماه خاطر ینبه ا

 در ولی دارند خود یونی محیط حفظ در یکنند و سعمی دفع را کمتری

کنند می دفع هم یشتریآب ب یزاننوشند و ممی بیشتری آب شور آب

 که یرینش آب در ماهیان به نسبت شور آب تیمار در آب یزانپس م

 ;Love, 1980)یابد یظ رطوبت بدن دارد، کاهش محف در سعی

Azodi et al., 2016)در گرفته صورت مطالعات بین که ی. تضاد 

به عواملی از  تواندیم دارد وجود ماهیان الشه بیوشیمیایی ترکیب زمینه

شرایط محیطی و فصل  یا یجمله تفاوت در گونه ، سن و جنس ماه

بستگی داشته باشد اما بدون شک اختالف اصلی در ترکیب شیمیایی 

ذیه ماهی و حتی درصد و ماهی را باید در ارتباط با غذای دریافتی یا تغ

 (. Razavi-shirazi, 2011مقدار غذادهی روزانه دانست )

 آب تا یاهاآب در محدوده در ییراتتغ تواندیم گونه ینا یطورکلبه

-یتموفق طوربه و کند روزه تحمل 60 یزمان محدوده در را یرینش

 به شود. باتوجه سازگار یرینش آب با دادن تلفات نشان بدون و یزیآم

باس یس یماه که گفت توانیم حاضر مطالعه از دست آمده به یجنتا

-لب یرین،های شآب در پرورش ای بر یمناسب ینهگز تواندیم یاییآس

 باشد. قسمت در هزار 30از  باالتر هاییشور شور و

 یتشکر و قدردان | 5

دانند از همکاری صمیمانه دانشگاه خلیج خود بایسته مینویسندگان بر

 گزاری را داشته باشند.پژوهشکده خلیج فارس نهایت سپاس فارس و

 پست الکترونیک نویسنده
 as.ahmadi1995@gmail.com                       :اسما احمدی

 v.morshedi@gmail.com                            :وحید مرشدی

 shirin.hamedi@gmail.com                      :شیرین حامدی
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Abstract 
To investigate the effect of its various aspects and the effect on growth, nutrition, and 

biochemical composition of body, Asian Sea bass fish with an average initial weight 

of 33 ± 0.9 gr were experimented in three hundred-liter polyethylene circular tanks in 

three repetitions. Feeding was done twice a day for up to 60 days. The results showed 

that growing Asian sea bass in fresh-water and seawater did not have a significant 

effect on growth performance indicators (except for the average final length) (P > 

0.05). The mean secondary length in saltwater treatment was significantly higher (P 

< 0.05). Therefore, In addition, among the calculated nutritional parameters, only the 

food index received between treatments had a significant difference (P < 0.05) and 

other indicators and biochemical body compounds did not show a significant 

difference (P > 0.05). Cultivation of freshwater fish has a lower feed conversion ratio 

(0.92 ± 0.06); however, these changes were not significant. Overall, the study 

showed that it can withstand a wide range of different salinities for 60 days and grow 

well without showing any casualties. 

Keywords: Asian sea bass, Salinity, Growth and feeding performance, Persian Gulf 
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