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چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر جوانب مختلف پرورش ماهی در آب شور و شیرین و تأثیرگذاری بر شاخص-
های رشد ،تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی الشه ماهی سیباس آسیایی است که ماهیان با میانگین وزن اولیه 0/9
 33 ±گرم در تانکهای مدور سیصد لیتری پلیاتیلنی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند .غذادهی دو بار
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در روز و تا حد سیری بهمدت  60روز انجام شد .نتایج حاصل بیانگر این بود که پرورش ماهی سیباس آسیایی
در آب شیرین و آب دریا ،اثر معناداری بر شاخصهای عملکردی رشد (بهجز میانگین طول ثانویه) ندارد
( .(p> 0/05میانگین طول ثانویه در تیمار آب شور به طور معناداری بیشتر بود ( .(p > 0/05عالوهبر این ،از میان
پارامتر تغذیهای محاسبه شده ،تنها شاخصغذای دریافتی بین تیمارها دارای اختالف معنادار بود ( (p > 0/05و
سایر شاخص ها و ترکیب بیوشیمیایی الشه اختالف معناداری نشان ندادند .ماهیانی که در آب شیرین پرورش
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داده شدند دارای ضریب تبدیل غذایی پایینتری ( )0/92 ± 0/06بودند ،با اینحال ،این تغییرات بهصورت
معنادار نبود ( .(p > 0/05بهطور کلی این مطالعه نشان داد که این گونه میتواند دامنهای وسیع از شوریهای
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 | 1مقدمه
تقاضا برای غذاهای دریایی باتوجه به نرخ افزایش جمعیت جهان افزوده
شده و این نشاندهنده نقش بیشتر صنعت آبزیپروری در تأمین
نیازهای انسانی است .صید آبزیان از منابع آبی از اواخر دهه 1980
تاکنون تقریباً ثابت بوده است ولی در این مدت تولیدات آبزیان حاصل
از آبزیپروری رشد قابل توجهای داشته است ،بهطوریکه در سال
 1980تنها  4/7میلیون تن از کل تولیدات آبزیان از طریق آبزیپروری
بوده که این میزان در سال  2016به  80میلیون از کل سهم تولید
آبزیان در جهان رسیده است ( .)FAO, 2018پرورش ماهیان دریایی
یکی از شاخههای بسیار مهم و درحال گسترش صنعت آبزیپروری
است بهطوریکه کل تولیدات آبزیپروری در جهان در سال 2016در
حدود  170/9میلیون تن و سهم آبزیان دریایی پرورشی  28/7میلیون
تن بوده است (.)FAO, 2018
یکی از بهترین و سریع الرشدترین ماهیان دریایی ،ماهی سیباس
آسیایی با نام علمی  Lates calcariferاز خانواده  Latidaeبوده که از
نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی1399 ،؛ 8)4( :87-94

نظر اقتصادی و اکولوژیکی بسیار حائز اهمیت است ( Allen et al.,

 .)2002; Paterson et al., 2003پرورش این گونه در جنوبشرق
آسیا ،استرالیا ،تایلند و اندونزی بهطور گستردهای درحال انجام است
( .)Larson, 1999عمده پراکنش این ماهی در بسیاری از مناطق حاره
و نیمهحاره ،اقیانوس هند ،اطلس ،شمال استرالیا و جنوبشرقی آسیا
میباشد ( .)Whitehead, 1984این ماهی دارای سازشپذیری با غذای
دستی ،قابلیت تکثیر در شرایط اسارت ،نرخ رشد سریع (نرخ رشد ماهی
سیباس در مراحل اولیه زندگی کم است ،اما از وزن  30گرم رشد
سریع این ماهی شروع شده و پس از رسیدن به وزن  4کیلوگرم کاهش
می یابد) و قیمت باالی آن در بازار بهدلیل کیفیت باالی گوشت آن
است که مجموعه این عوامل ماهی سی باس را به یک گونه مناسب
برای آبزیپروری تبدیل میکند (.)Boonyaratpalin et al., 1998
همچنین سیباس آسیایی به شوری و تغییرات دمای آب مقاوم است
( .)Singh, 2000; Paterson et al., 2003که این موضوع میتواند به

© | 1399

دانشگاه گنبدکاووس

Downloaded from jair.gonbad.ac.ir at 11:01 +0430 on Monday September 20th 2021

ترکیب بیوشیمیایی الشه

88

|

نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی

( )Denson et al., 2003روی عملکرد رشد ماهی سوکال تحتتأثیر
شوریهای  5 ،0و  15قسمت در هزار انجام شد .نتایج حاصل از
تحقیقاتشان نشان داد که طول و وزن ماهی در شوری  15در هزار
بیشتر از شوری  0و همچنین رشد در شوری  5در هزار بیشتر از شوری
 0است .جعفریان ( )Jafaryan, 2010عملکرد رشد و تغذیه ماهی
قزلآالی رنگینکمان را در آب لبشور و شیرین مورد مقایسه قرار داد،
نتایج نشان داد که عملکرد رشد و تغذیه در آب لبشور افزایش یافته.
همچنین رشد و تغذیه ،وزن و طولنهایی ماهی ،پارامترهای ضریبرشد
روزانه و نرخ رشد ویژه دارای اختالف معنیدار با آب شیرین بود.
پورعلی و همکاران ( )Pourali et al., 2006مقایسه رشد فیل ماهی
( )Huso husoدر دو محیط پرورشی آب لبشور و شیرین را مورد
مطالعه قرار دادند و تجزیه و تحلیل دادههای آماری از بیومتری نهایی
بیانگر برتری شاخصهای تغذیه در تیمار آب لبشور بوده که با حداقل
ضریبتبدیل غذا و حداکثر سرعت رشدویژه نسبت به تیمار آب شیرین
شرایط مطلوبتری داشته است .باتوجه به اینکه ماهی سیباس آسیایی
بهعنوان یکی از گونههای مهم پرورشی است ،این مطالعه درنظر دارد که
پرورش بچه ماهی سیباس آسیایی را بهمدت  60روز در آب شور و
شیرین با هدف بررسی عملکردهای رشد ،تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی
الشه در تیمار-های با شوری  0و  40در هزار مورد مقایسه قرار دهد.

 | 2مواد و روشها
کلیه مراحل اجرایی این آزمایش در سال  1396صورت گرفت .ماهیان
سیباس آسیایی با میانگین وزن  33 ± 0/9گرم در ایستگاه تحقیقات
آبزیان دریایی پژوهشکده خلیجفارس (دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر)
جهت سازگاری با شرایط در وانهای فایبرگالس مدور هزار لیتری به-
مدت  2هفته قبل از شروع آزمایش نگهداری شدند .جهت انجام
آزمایش  6عدد وان با حجم  300که تا حجم  200لیتر از آب پر شدند،
تحت هوادهی قرارگرفت و بهطور کامالً تصادفی در هر وان پلیاتیلن 12
بچهماهی توزیع شد ( .)Aalamifar et al., 2020وزن اولیه بچهماهیان
( )33 ± 0/9در تیمارها اختالف معناداری نداشت .شرایط نوری در
طول آزمایش بهصورت  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی بود.
سطوح شوری با استفاده از دستگاه شوریسنج ( WTWمدل )U10
اندازهگیری شد .دمای آب روزانه با دماسنج جیوهای و  pHآب یکبار
در هفته با دستگاه  pHمتر ( WTWمدل  )B3223/setاندازهگیری
شد .همچنین اکسیژن با اکسیژنمتر ( WTWمدل  )oxi320/setدر
طول مدت آزمایش بهصورت هفتگی اندازهگیری و به ترتیب ± 2 °C
 27و  7/3-8/5و  %80اشباعیت ثبت شد .آب شور مورد استفاده در این

تحقیق از خلیجفارس (شوری  40گرم در لیتر) تأمین گردید.
غذادهی به ماهیان دو تیمار با استفاده از جیره پلت تجاری با اندازه
 3میلیمتر ( 50درصد پروتئین 16 ،درصد چربی 14 ،درصد خاکستر،
 10درصد رطوبت 2.5 ،درصد فیبر) ساخت شرکت تعاونی بیضا ،فارس،
ایران انجام شد که از شروع تا پایان آزمایش ،میزان غذادهی در حد
سیری و بهصورت دستی در  2نوبت و در ساعات  8و  16انجام شد (این
جیره تجاری ،خاص گونه ماهی سیباس بوده و براساس نیازهای این

Downloaded from jair.gonbad.ac.ir at 11:01 +0430 on Monday September 20th 2021

این ماهی کمک کند تا بتواند در محیطهای با اسمواللیته متفاوت مثل
دریا ،مصب ،مردابهای ساحلی و رودخانهها زندگی کند این امر باعث
میشود این گونه به نمونه آزمایشی مناسبی برای مطالعه اثرات شوری
نیز تبدیل گردد .بنابراین اگر بتوان از آبهای شور ،لبشور و منابع
داخلی برای پرورش ماهیانی با این ارزش اقتصادی و سازگار به شرایط
اسارت استفاده کرد میتوان کمبود منابع پروتئین جانوری را تا حدود
زیادی جبران نمود ( .)Najem, 2017در آبزیپروری فاکتورهای
محیطی مانند دما ،شوری ،نور ،میزان اکسیژن ،آمونیاک و غیره اثرات
مختلفی بر فیزیولوژی ماهی دارند ( .)Bacela, 1998بنابراین هر
تحریکی که در ماهی ایجاد شود ،سبب ایجاد یک یا چندین تغییر
فیزیولوژیکی و یا رفتاری خواهد شد .شوری مهمترین عامل غیرزیستی
تاثیرگذار بر رشد و بقای جانوران آبزی میباشد ( Cao and Wang,
 .)2015; Vedmir, 1996; Jamili, 1993این عامل در اکوسیستم-
های آبی بهعنوان عامل محدودکننده بوده و اصلیترین ویژگی یک
محیط برای تعیین پراکنش آبزیان است (.)Emadi, 2008
مطالعات بسیاری در جهت نشان دادن توانایی ماهیان در صورت
مواجه شدن با تغییرات شوری محیط برای بسیاری از گونههایی که بین
آب شور و شیرین در حال مهاجرت هستند انجام شده است .شوری هم
بر گونه های آب شور برای مثال ماهی توربت ( Scophthalmus
 )Imsland et al., 2001( )maximusو ماهی کاد آتالنتیک یا همان
روغن ماهی اطلسی ( )Dutil et al., 1997( )Gadus morhuaو هم
بر گونه های آب شیرین از جمله تیالپیا ()Oreochromis spilurus
موثر میباشد ( .)Jonassen et al., 1997این فاکتور میتواند مجموعه-
ای از عملکردهای رشد شامل ضریب تبدیل غذا ،نرخ متابولیکی
( )Alava, 1998و جذب غذا ( )Dutil et al., 1997را تحتتأثیر قرار
دهد ،با اینوجود ،این تأثیرگذاری به گونه ماهی موردنظر ،مرحله رشد،
فصل و دوره آداپتاسیون بستگی دارد (.)Handeland et al., 2000
همچنین مهاجرت بین دو محیط متفاوت ازنظر شوری نیازمند مکانیسم
تنظیم اسمزی فعال است .در ماهیان استخوانی کنترل سطوح یونی در
خارج از سلول است و تنظیم اسموتیک توسط روده ،کلیه و آبششها
انجام میشود ( .)Sattari, 2002در طی مطالعهای مشخص شد که
ماهی سیباس آسیایی یک ماهی مقاوم به شوری است و توانایی تحمل
محیطهای هایپرهالین را دارد ( .)Ashraf et al., 2016ماهی شانک
زردباله در دامنهای از شوریها (آب شیرین تا شوری  150%آب دریا)
تحت چالشی سریع قرار گرفت که این ماهی قادر بود تا چالش مستقیم
با شوری  0/5تا  60درصد را بدون تلفات تحمل کند .همچنین در طی
روند تدریجی تغییرات شوری محیط ،بهمدت  10روز از آب دریا
( )%42به آب شیرین را تحمل کرد و تطابق موفقی با آب شیرین داشت
( .)Movahedi-nia, 2009ازودی و همکاران ()Azodi et al.,2016
اثر سطوح مختلف شوری ((0کنترل) 35 ،15( ،و  50در هزار)) را
برعملکرد رشد و تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی الشه ماهی سیباس
آسیایی ( 34/36 ± 0/41گرم) ،بررسی کردند و نتایج بیانگر اختالف
معنیدار در پارامترهای رشد و تغذیه در شوری تیمارشاهد با سایر
تیمارها مشاهده بود .مطالعه دیگری که توسط دنسون و همکاران

مرشدی و همکاران
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×100تعداد ماهی معرفی شده/تعدادماهی موجود = درصدماندگاری (بقاء)
– میانگین وزن نهایی بدن (گرم) = افزایش وزن روزانه (گرم)
تعدادروزهایپرورش( /میانگین وزن اولیه بدن (گرم)
×100وزن اولیه (/وزن اولیه-وزن ثانویه) = درصد افزایش وزن
 ×100طول / t2-t1لگاریتم وزن ثانویه – لگاریتم وزن اولیه = نرخ رشد ویژه
دوره آزمایش (روز)
پروتئین مصرفی (گرم) /وزن تر تولید شده (گرم) = ضریب کارآیی پروتئین
افزایش وزن بیوماس/کل غذای خورده شده = ضریب تبدیل غذایی
( ×100طول کل /3میانگین وزن نهایی) = درصد شاخص وضعیت
تعداد روزهای پرورش)/تعداد ماهیان/غذای مصرفی( = غذای دریافتی

برای محاسبه ترکیب بیوشیمیایی الشه 3 ،قطعه بچهماهی از هر
تکرار بهطور تصادفی انتخاب و تا زمان انجام آنالیزهای مربوطه (درصد
رطوبت ،خاکستر ،چربی ،پروتئین) در دمای  -20درجه سانتیگراد نگه-
داری شدند .آنالیز تقریبی الشه ماهیان و غذای مورد استفاده شامل
رطوبت ،خاکستر ،چربی و پروتئین با استفاده از روشهای بیان شده در

( AOAC )1998اندازهگیری شد .میزان رطوبت بهوسیله خشک کردن
نمونهها در آون در دمای  105درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت تا
رسیدن به وزن ثابت تعیین گردید .برای محاسبه پروتئین خام ،پس از
هضم نمونهها بـا استفاده از دستگاه (Automat )Buchi, Digest
 K438و با استفاده از روش کجلدال تعیین شد .خاکستر با سوزاندن
الشه در کوره الکتریکی  550درجه سانتیگراد بهمدت  12ساعت
اندازهگیری شد .چربی از طریق حلکردن در کلروفرم و متانول
استخراج گردید و میزان چربی بهروش سوکسله ((Beher, Germany
تعیین شد (.)Aalamifar et al., 2020
تجزیه و تحلیل آماری دادههای حاصله با نرمافزار  spss-23انجام
گرفت .با استفاده از آزمون  independent samples T-testآنالیز
دادهها و معناداری تفاوتها در سطح اطمینان  %95بررسی شد.
همچنین از نرمافزار  Exel-2010برای رسم جداول استفاده شد.

 | 3نتایج
در تمام مدت آزمایش در هیچکدام از تیمارها تلفاتی مشاهده نشد.
نتایج مربوط به شاخصهای عملکردی رشد ماهیان سیباس آسیایی در
طول دوره  60روزه در جدول  1آمده است .نتایج این تحقیق نشان داد
که پرورش ماهی سیباس آسیایی در آب شیرین و آب دریا ،اثر
معناداری بر شاخصهای عملکردی رشد (بهجز میانگین طول ثانویه)
ندارد ( .(p>0/05میانگین طولثانویه در تیمار آبشور بهطور معناداری
بیشتر بود ( .(p>0/05همچنین همانطور که مشاهده میشود میانگین
وزن نهایی در گروه ماهیان سیباس که در آب شور پرورش یافتهاند
نسبت به ماهیانی که در آب شیرین پرورش یافتند بیشتر بوده است اما
این افزایش معنادار نبوده است.

جدول  -1مقایسه شاخصهای عملکرد رشد بچهماهیان سیباس آسیایی در آب شیرین و شور پس از  8هفته تغذیه (میانگین  ±خطای استاندارد)
درصد

میانگین وزن

میانگین وزن

میانگین طول اولیه

میانگین طول

افزایش وزن

درصد افزایش

درصد ضریب

درصد شاخص

بقا ()%

اولیه (گرم)

نهایی (گرم)

(سانتیمتر)

نهایی (سانتیمتر)

روزانه (گرم)

وزن ()%

رشد ویژه ()%

وضعیت

تیمار/شاخص
آب شیرین

100a

33/93±0/06 a

99/24±7/36 a

13/67±0/06 a

18/83±0/25b

1/09±0/12 a

192/43±21/25 a

1/91±0/13 a

1/49±0/17 a

آب شور

100a

33/90±0/10 a

103/88±0/98 a

13/70±0/10 a

20/37±0/55 a

1/17±0/01 a

206/43 ±2/48a

2±0/01a

1/23±0/09 a

* دادههایی که به حروف غیرمشابه در هر ستون مشخص شدهاند دارای اختالف معنیدار آماری ( )p < 0.05با یکدیگر هستند.

نتایج مربوط به شاخصهای عملکردی تغذیه در ماهیان سیباس
آسیایی در طول دوره  60روزه در جدول  2آمده است .نتایج این
تحقیق نشان میدهد که پرورش ماهی سیباس آسیایی در آب شیرین
و آب دریا ،اثر معناداری بر شاخصهای تغذیهای (غذای دریافتی) دارد
( .(p >0/05غذای دریافتی روزانه در ماهیان سیباس پرورش یافته در

آب شور به نسبت ماهیان پرورشی در آب شیرین ،بهطور معناداری
بیشتر بود ( .(p >0/05همانطور که مشاهده میشود تیمار ماهیانی که
در آب شیرین پرورش داده شدهاند دارای ضریبتبدیل غذایی پایینتر
( )0/92 ± 0/06و نسبت کارآیی پروتیین باالتری هستند ،با اینحال
این تغییرات بهصورت معنادار نبود.

جدول  -2مقایسه شاخصهای عملکرد تغذیه بچه ماهیان سیباس آسیایی در آب شیرین و شور پس از  8هفته تغذیه
(میانگین  ±خطای استاندارد)
تیمار/شاخص

ضریب تبدیل غذایی ()FCR

ضریب کارایی پروتئین ()PER

غذا دریافتی روزانه (گرم)

آب شیرین

1/25±0/24

1/64±0/30

0/98±0/03

آب شور

1/56±0/03a

1/28±0/02a

a

a

b

1/82±0/02a

* دادههایی که به حروف غیرمشابه در هر ستون مشخص شدهاند دارای اختالف معنیدار آماری ( )p < 0.05با یکدیگر هستند.
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گونه فرموله شده است) .جهت انجام آزمایشات اصلی بعد از عملیات
زیستسنجی ،ماهیان بهطور کامالً تصادفی در دستههای  12تایی به
مخازن تیمار آب شور  40در هزار و آب شیرین  0در هزار (قبل از انجام
آزمایش ،سازگاری تدریجی ماهیان با آب شیرین بهصورت روزانه و با
کاهش  10در هزار شوری انجام شد تا به شوری صفر برسد و آزمایش
شروع شود) انتقال یافته و بهمدت  8هفته نگهداری شدند .هر تیمار
دارای  3تکرار بود.
برای محاسبه عملکرد رشد از جمله درصد ماندگاری ،درصد افزایش
وزن ،شاخص وضعیت ،نرخ رشدویژه ،ضریبتبدیل غذایی ،ضریبکارآیی
غذا ،درصد کارآیی غذا و غذای دریافتی جذب شده از فرمولهای زیر
استفاده شد ).(Luz et al., 2002; Marcouli et al., 2006
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مرشدی و همکاران

نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی

نتایج حاصل از آنالیز تقریبی الشه ماهیان آزمایشی سیباس آسیایی در طول دوره  60روزه در جدول 3آمده است .همانطور که در این جدول مشاهده
میشود پرورش ماهی سیباس دریایی در آبشور و شیرین در یک دوره  60روزه ،اثر معناداری بر ترکیب بیوشیمیایی الشه ماهیان نشان نداد (.)p <0/05
با اینحال میزان رطوبت در ماهیان پرورش یافته در آب شیرین ( )70/44 ± 0/52نسبت به تیمار آب شور ( )69/48 ± 1/1بیشتر است .همچنین میزان
چربی و پروتئین الشه در تیمار آب شور نسبت به تیمار آب شیرین بیشتر است.
جدول  -3مقایسه آنالیز تقریبی الشه بچهماهیان سیباس آسیایی در پایان آزمایش براساس تیمارهای مختلف شوری
(میانگین  ±خطای استاندارد)
آب شیرین

70/46±0/52a

18/68±0/40a

3/98±0/37a

آب شور

69/75±0/67

18/94±0/77

4/46±0/17

4/53±0/05

a

a

a

a

* دادههایی که به حروف غیرمشابه در هر ستون مشخص شدهاند دارای اختالف معنیدار آماری ( )p< 0.05با یکدیگر هستند.

 | 4بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دو سطح آزمایشی آب شیرین و آب
دریا برعملکرد رشد (بهجز میانگین طول نهایی) ماهی سیباس آسیایی
در طول دوره  60روزه تأثیر معنیداری نداشت .میانگین طول نهایی
بدن در تیمار آب شور بهطور معناداری بیشتر بود .همچنین همانطور
که مشاهده میشود میانگین وزن نهایی (میزان رشد) در گروه ماهیان
سیباس که در آب شور پرورش یافتهاند نسبت به ماهیانی که در آب
شیرین پرورش یافتهاند ،بیشتر بوده است اما این افزایش معنادار نبود.
این بهبود رشد میتواند به این دلیل باشد که ماهیان آب شور ،در
زیستگاه اصلی خود یعنی آب شور ،انرژی کمتری را برای فعالیتهای
متابولیک صرف میکنند و رشد بهتری نشان میدهند ( Amiri et al.,
 .)2007همچنین این تحقیق نشان میدهد که پرورش ماهی سیباس
آسیایی در آب شیرین و آب دریا ،اثر معناداری بر شاخصهای تغذیهای
(به استثناء غذای دریافتی) ندارد و میزان غذاگیری روزانه در ماهیان
سیباس پرورش یافته در آب شور به نسبت ماهیان پرورشی در آب
شیرین ،بهطور معناداری بیشتر بود .همانطور که مشاهده میشود
تیمار ماهیانی که در آب شیرین پرورش داده شدهاند دارای ضریب
تبدیل غذایی پایینتری ( )0/92 ± 0/06هستند ،با اینحال این
تغییرات بهصورت معنادار نبود.
براساس مطالعات ازودی و همکاران ( )Azodi et al., 2016روی
اثر سطوح مختلف شوری ((0کنترل)  35 ،15 ،و  50در هزار) برعملکرد
رشد و تغذیه ماهی سیباس آسیایی ( 34/36 ± 0/41گرم) ،نتایج
بیانگر اختالف معنیدار در پارامترهای رشد و تغذیه در شوری کنترل
با سایر تیمارها بود بهطوری که در تیمار کنترل کمترین میزان رشد را
مشاهده کردند .متینفر و همکاران ( ،)Matinfar, 2009آزمایشی با
هدف مشخص نمودن شوری مناسب برای رشد و بازماندگی بچهماهی
شانک زردباله ( )Acanthopagrus latusبرای پرورش در اقلیمهای
مختلف انجام دادند که در این تحقیق  8شوری (،30 ،25 ،20 ،15 ،10
 45 ،40 ،35در هزار) انتخاب و رشد بچهماهیان طی یک دوره  36روزه
بررسی شد .پس از بررسی نتایج ،مشخص گردید که بچهماهی شانک
زردباله در شوری  25در هزار دارای بیشترین رشد و در شوری  30در
هزار دارای بیشترین بازماندگی میباشد .در مطالعات غالمپور و
همکاران ( )Gholampoor, 2011برروی تأثیر سطوح مختلف شوری
(10و  0 ، 2، 4، 7گرم درلیتر) بر رشد ،بازماندگی و غذاگیری

بچهماهیان سفید ( )Rutilus frisii kutumبا میانگین وزنی ± 0/02
 22گرم بهمدت  60روز ،نتایج حاکی از آن بود که افزایش وزن و نرخ
رشد روزانه بچهماهیان بهطور معنیداری تحتتأثیر شوری قرار گرفت
ولیکن نرخ رشدویژه و ضریبتبدیل غذایی در بین تیمارها اختالف
معنیداری نداشتند .طبق تحقیقات اسکندری ( )Eskandari, 2003در
خصوص تأثیر شوریهای  35 ،30و  40گرم درلیتر بر بازماندگی و
تکثیر مولدین ماهی شانک زردباله در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان
دریایی بندر امام ،درصد بازماندگی مولدین در شوریهای مختلف
بیش از  % 90بود و حداکثر بازماندگی در شوری  30قسمت در هزار
میباشد .روبیو و همکاران ( )Rubio et al., 2005اثر شوریهای
مختلف را بر جذب غذا در سیباس اروپایی ،انجام دادند و چنین بیان
داشتند که کاهش شوری به  7گرم درلیتر و استفاده از آب شیرین
باعث مشاهده کاهش جذب غذا در این ماهی شدند .همچنین نرخ رشد
یبتبدیل غذایی نیز تحتتأثیر شوریهای مختلف قرار گرفت
ویژه و ضر 
و در شوریهای پایینتر کاهش یافته بود .نتایج تحقیقات وونشل
( )Wuenschel et al., 2004روی ماهی سرخو ()Lutjanus griseus
نشان داد که نرخ رشد با افزایش شوری و حرارت ،باال میرود .همچنین
براساس مطالعات جمیلی ( )Jamili, 1993رشد ماهیان نمکدوست در
شوری نزدیک ایزواسموتیک به حداکثر میرسد زیرا در این شرایط
تنظیم اسمزی به حداقل میرسد و ماهی تمام انرژی خود را صرف رشد
خواهد کرد .بهطورکلی عدموجود اختالف معنیدار بین شاخصهای
رشد در آب شیرین و آب شور احتماالً میتواند ناشی از یوریهالین
بودن ماهی سیباس آسیایی بوده و این عامل باعث شده است که ماهی
بتواند بدون تأثیر منفی بر عملکرد رشد با شرایط شوری  40گرم درلیتر
و آب شیرین بهراحتی سازگار شود.
محیط آبی میتواند باعث تغییرات بافتی بدن شامل تغییرات سطوح
پروتئینخام ،چربیخام و خاکستر یا دیگر ترکیبات شیمیایی بدن شود
( .)Ali et al., 2005در بین ترکیبات شیمیایی بدن ،میزان پروتئین
خام یکی از مهمترین عوامل مهم برای نشان دادن سالمتی ماهی است.
نتایج تحقیق حاضر برروی آنالیز ترکیبات الشه ماهیان سیباس آسیایی
چنین نشان داد که این دو سطح شوری در یک دوره  60روزه ،تاثیر
معناداری بر ترکیب بیوشیمیایی الشه ماهیان نگذاشت .با اینحال
میزان رطوبت در تیمار آب شیرین بیشتر و میزان چربی پایینتر بود.
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تیمار/شاخص

رطوبت ()%

پروتئین ()%

چربی ()%

خاکستر ()%
4/55±0/10a
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...) درLates calcarifer( مقایسه پرورش ماهی سیباس آسیایی

) روی اثراتAzodi et al., 2016( مطابق با تحقیق ازودی و همکاران
سطوح شوری بر ترکیبات الشه ماهیان سیباس آسیایی نتایج چنین
-نشان داد که درصد رطوبت در شوری صفر نسبت به سایر تیمارها به
 چربی و خاکستر،طور معنیداری بیشتر بود با اینحال میزان پروتئین
 هارپز و همکاران.در شوریهای مختلف اختالف معناداری نشان نداد
) نشان دادند که اضافه کردن نمک در سطوحHarpaz et al., 2005(
مختلف به جیره غذایی ماهی سیباس آسیایی هیچگونه اثری بر ترکیب
) رویLuz et al., 2008(  طبق مطالعه لوز و همکاران.الشه ندارد
 گرم بر لیتر تأثیر معناداری بر میزان10  افزایش شوری تا،ماهی حوض
 در تضاد با تحقیق حاضر در مطالعهای مشاهده.چربی عضله ایجاد نکرد
شد که افزایش شوری باعث تأثیر بر پروتئین و چربی در ماهیان
خاویاری و استفاده آنها از منابع چربی بهعنوان منبع انرژی میشود
 تأثیر شوری بر ذخایر چربی در تاسماهی.)Bayunova et al., 2002(
( نیز نشانداد که در اینگونه ذخایرAcipenser brevirostrum(
چربی بهدلیل تولید انرژی برای آداپتهسازی با شرایط جدید کاهش
 علت افزایش در میزان.)Jarvis and Ballantyne, 2003( یافته است
-رطوبت الشه در گروه ماهیان پرورش یافته در آب شیرین میتواند به
دلیل ارتباط معکوس بین میزان چربی و آب بدن وجود دارد; به این
معنا که لیپیدهای کاتابولیز شده با حجم برابر آب جایگزین میشوند یا
به این خاطر باشد که ماهیان بهدلیل شیب اسمزی که وجود دارد آب
کمتری را دفع میکنند و سعی در حفظ محیط یونی خود دارند ولی در
آب شور آب بیشتری مینوشند و میزان آب بیشتری هم دفع میکنند
پس میزان آب در تیمار آب شور نسبت به ماهیان در آب شیرین که
Love, 1980; (  کاهش مییابد،سعی در حفظ رطوبت بدن دارد
 تضادی که بین مطالعات صورت گرفته در.)Azodi et al., 2016
زمینه ترکیب بیوشیمیایی الشه ماهیان وجود دارد میتواند به عواملی از
 سن و جنس ماهی یا شرایط محیطی و فصل، جمله تفاوت در گونه
بستگی داشته باشد اما بدون شک اختالف اصلی در ترکیب شیمیایی
ماهی را باید در ارتباط با غذای دریافتی یا تغذیه ماهی و حتی درصد و
.)Razavi-shirazi, 2011( مقدار غذادهی روزانه دانست
بهطورکلی این گونه میتواند تغییرات در محدوده آب دریاها تا آب
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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.

Email: v.morshedi@gmail.com

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

Original Research Paper

Paper History:
Received: 02-06-2020
Accepted: 17-10- 2020

Email: keivany@iut.ac.ir

