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  چکیده

باس ن سیروي پارامترهاي خونی و بافت روده ماهیاگرم در لیتر و آب شیرین ) 50، 35، 15(هاي مختلف آب تاثیر سطوح شوري
، 15( تیمار مختلف 4این آزمایش در قالب طرحی کامالً تصادفی با . روز مورد بررسی قرار گرفت 30به مدت ) Lates calcarifer(آسیایی 

گرفته گرم در نظر  32قطعه بچه ماهی با وزن اولیه  15تکرار و براي هر تکرار  3و هر تیمار با  )شاهد( و آب شیرینشوري گرم در لیتر ) 50، 35
گیري قرار مورد اندازهدر پایان دوره آزمایش ) سموالریتهسدیم، پتاسیم، کلراید، ا(در این تحقیق برخی از پارامترهاي بیوشیمیایی خون . شد

این  در. )<05/0P( دار بین تیمارهاي مختلف بودنتایج حاصل از آنالیز پارامترهاي بیوشیمیایی خون حاکی از عدم وجود اختالف معنی. گرفت
کامالً طبیعی بوده و در محل قرارگیري  بافت رودههاي ها و آنتروسیتباس آسیایی نشان داد که ساختار ویلیبافت روده ماهی سی نتایج تحقیق

شناسی ضایعات بافتویر ارائه شده از تیمارهاي مختلف در تصا. گوارشی نیز در تصاویر مختلف تفاوت چندانی مشاهده نشد هايهسته سلول
عدم وجود . اي عادي و تغییرات چندانی را نشان ندادهاي موکوس رودههاي مخاطی، عضالنی و سروز و همچنین سلولساختار الیه. دیده نشد

  .کندهاي هایپرهالین را تحمل میدهد که این ماهی یک گونه مقاوم نسبت به شوري بوده و محیطنشان میدار در نتایج اختالفات معنی
  

  .پالسما، بافت روده ،هاي بیوشیمیاییباس آسیایی، شوري، فاکتور ماهی سی :يکلمات کلید
  

                                                             
  .( abr.pazira@gmail.com(دار مکاتبات عهده  *
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  مقدمه
ــا توجــه بــه افــزایش روز افــزون جمعیــت   امــروزه ب

بـه   جهان، تقاضا براي غـذاهاي دریـایی افـزایش یافتـه و    
رسد که در آینده سـهم زیـادي از ایـن تقاضـا از      نظر می

از طـرف   ).FAO, 2012( پروري تأمین شودطریق آبزي
دیگر با توجه بـه آلـودگی دریاهـا و منـابع آبـی، از بـین       

هاي  ریزي، ورود فاضالبها و مناطق تخم رفتن زیستگاه
هـا و دریاهــا، حضــور صــیادان   شـهري بــه آب رودخانــه 

هــاي صـید نامناســب بقـاء نســل برخــی    سـودجو و روش 
نظیــر ماهیــان دریــایی کــه از ارزش  هــاي آبزیــان گونــه

را بـه خطـر انداختـه     باشند رخوردار میاقتصادي باالیی ب
هاي اخیر به دلیل کـاهش ذخـایر دریاهـا،    در سال. است

پروري رونق یافته و در ایـن میـان پـرورش    صنعت آبزي
ــژه   ــاه وی ــایی از جایگ ــان دری ــت ماهی ــوردار اس  اي برخ

)Sarvi et al., 2006.(  
متعلـق  ) Lates calcarifer( باس آسـیایی ماهی سی
ــانواده ــه خـ ــایی  ، )Latidae( بـ ــان دریـ ــرین ماهیـ از بهتـ

آنـادروموس  مـاهی   ایـن  .رودپرورشی دنیا به شـمار مـی  
بوده و قابلیت سـازگاري در هـر دو محـیط آب شـور و     

رشـد سـریع،    .)Paterson et al., 2003( شیرین را دارد
در پــذیرش توانــایی تکثیـر آســان، تحمــل شــوري بــاال،  

خـاکی و  غذاي فرموله و قابلیت پرورش در اسـتخرهاي  
 Allen et( هاي این ماهی استقفس از مهمترین ویژگی

al., 2002(.  استخرهاي خاکی در پرورش این ماهی در
از % 70پلــت و در پـــرورش در قفــس تـــا   از غــذاهاي  

ایـن گونـه   آل وزن ایـده  .شودضایعات ماهی استفاده می
 Anil( گرم براي هر قطعـه اسـت   700تا  600حدود در 

et al., 2010(. در بسـیاري از  ده پراکنش این مـاهی  عم
حـاره، اقیـانوس هنـد، اطلـس، شـمال      نیمهمناطق حاره و 

 ,Whitehead( باشـد شـرقی آسـیا مـی    جنوباسترالیا و 

1984.(  
ترین فاکتورهاي مؤثر بر رشد و  یکی از مهم شوري

باشد که این عمـل از طریـق تنظـیم     ماندگاري ماهیان می
اگرچه به طور عمده . دگیر فشار مایعات بدن صورت می

شـوري را تحمـل کننـد    کم  قادرند تغییرات اکثر ماهیان
مقـاوم بـه شـوري از جملـه مـاهی       ولی بعضی از ماهیـان 

ــا شــوري  ســی ــایی ســازگاري ب ــاس آســیایی توان  هــاي ب
ترین عامل محیطی اسـت   شوري عمده .مختلف را دارند

توانـد روي رونـد تنظـیم اسـمزي در ماهیـان اثـر        که مـی 
توانـد فقـط    ، اما سیسـتم اسـمزي در ماهیـان نمـی    بگذارد

مهـاجرت ماهیـان بـین دو محـیط      .وابسته به شوري باشد
متفاوت از نظر شوري نیازمنـد مکانیسـم تنظـیم اسـمزي     

ارج در ماهیان استخوانی سطوح یـونی خـ  . باشد فعال می
هــر چیــز توســط   ســلولی و تنظــیم اســمتیک قبــل از    

سـتاري،  ( گـردد  مـی کنتـرل   هـا  کلیـه هـا، روده و   آبشش
با توجه به اینکه فشـار اسـمزي مایعـات بـدن در     ). 1381

، شوري پایین تقریباً با فشـار اسـمزي محـیط برابـر اسـت     
ي را صـرف تنظـیم   تـر  کـم انـرژي    موجود در این محیط

ي تــر بــیشدر نتیجــه میــزان انــرژي و  نمایــد مــیاسـمزي  
درصـد بقـاء و بازمانـدگی    . شـود  صرف رشد مـاهی مـی  

 هـاي  شـوري یادي از ماهیان ممکن اسـت در  ز هاي گونه
   ).Likongwe et al., 1996( پایین بهتر باشد

ــی ــاي روش از یک ــی ه ــیات بررس  خصوص

 کـه  است خونی فاکتورهاي تعیین ماهیان فیزیولوژیک

 تـر  هزینـه  کـم  و تـر سـاده  دیگـر  هـاي  روش بـه  نسـبت 

مـاهی فاکتورهـاي    گونـه  هـر  به اینکـه  توجه با .باشد می
 توانـد  مـی  نماهیـا  بررسـی جداگانـه   دارد ايویژه خونی

 گونـه  آن خصوصیات فیزیولوژیک از دقیقی اطالعات

ایـن نـوع    ،عـالوه بـر ایـن   . نمایـد  مشـخص  را خـاص 
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 17  ... ي بیوشیمیایی پالسما واثرات شوري بر بعضی از فاکتورها

 دسـتخوش  زیسـتی  محیط تغییرات تواند با می پارامترها

تغییـرات   ).1386بشر و همکـاران،  رحیمی(گردند  تغییر
هـاي محیطـی   فاکتورهاي خـونی همـراه بـا تغییـر فاکتور    

قابل انکار است و در ماهیان به دلیل خونسـرد   امري غیر
زاده و  جمال(شود  این امر به وضوح دیده می ها بودن آن

ــر ).1381همکــاران،   از پارامترهــاي بیوشــیمیایی در تغیی
 از تنش به پاسخ در جانور که است هایی واکنش جمله

هـاي   از پاسـخ  به طـور کلـی بخشـی    .دهد می نشان خود
هاي خاص هـر گونـه    تفاوت به وابسته ختلف به شوريم

 ماننـد تغییـر   هاي قرمز خون است گلبول هايدر ویژگی

 بخشـی  و هموگلـوبین  ذخیـره  میـزان  و سلول اندازه در

حســینی و (دارد  بســتگی پالســما غلظــت بــه دیگــر
 صـورت  بـه  را خـود  اثـر  تواند می که )1391همکاران، 

 تغییر همچنین و حجم واحد در ها گلبول تعداد در تغییر

و همکـاران،  روضـاتی  (نشـان دهـد    هماتوکریـت  میزان
1392 .(  

 جهـت  را ابـزاري  بیوشـیمیایی  فاکتورهـاي  بررسی

 کـه  کـرده اسـت   فـراهم  ماهی سالمت مدیریت تسهیل

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  اسـترس  اثرات بررسی در تواند می
 دما و شوري مانند محیطی تغییرات مثال عنوان به گیرد

 ثروم خون هاي سلول تعداد بر هم و ها یون غلظت بر هم

 فاکتورهـاي  تغییـرات  اثـر . )Chen et al., 2004( اسـت 
 یـک  در اسـت  ممکـن  خـونی  هـاي شـاخص  بـر  محیطی

 بــه دیگــر در محــدوده و افزایشـی  صــورت بــه محـدوده 
 هـاي  محـدوده  بـه  وضعیت این که باشد کاهشی صورت

 دارد سـتگی ب آن تطـابقی  هـاي ویژگی و ماهی هر اپتیمم
)Morgan and Iwama, 1991( .   بنابراین این مطالعـه بـا

ــر بعضــی فاکتورهــاي    ــرات شــوري ب هــدف بررســی اث
 )سدیم، پتاسیم، کلراید، اسموالریته( بیوشیمیایی پالسما

  .رفتیباس آسیایی صورت پذبافت روده ماهی سی و

  هامواد و روش
  هاسازي نمونهآماده

ظـور بررسـی اثـرات    به من 1393این تحقیق در سال 
ــین  عملکــرد بافــتتیمارهــاي شــوري بــر  روده و همچن

در بـاس آسـیایی   ماهی سی فاکتورهاي بیوشیمیایی خون
شـوري  : شـیرین، تیمـار دوم  آب : تیمار اول(چهار تیمار 

گـرم در لیتـر و    35شـوري  : ، تیمار سـوم گرم در لیتر 15
گـرم در لیتـر بـه عنـوان تیمـار       50شـوري  : تیمار چهارم

 30با سه تکرار در نظر گرفته شـد کـه بـه مـدت     ) شاهد
. آزمایش مورد بررسـی قـرار گرفتنـد    روز در طول دوره

 32بـاس آسـیایی مـورد نیـاز بـا وزن متوسـط       ماهیان سی
اسـتان  گاه تکثیـر و پـرورش رامـوز واقـع در     گرم از کار
 14بـه مـدت    پذیريو پس از حمل و عادتبوشهر تهیه 

هـا معرفـی   ر یـک از تانـک  قطعه بـه هـ   15به تعداد روز 
محل اجراي این تحقیـق ایسـتگاه ماهیـان دریـایی     . شدند

محــل . پژوهشــکده دانشــگاه خلــیج فــارس بوشــهر بــود 
ــاهی  ــداري م ــا نگه ــک  12ه ــیتان ــا  پل ــیلن ب ــر ات  60قط

لیتر  200متر با حجم آبگیري سانتی 80متر، ارتفاع  سانتی
 تـایی مسـتقر و بـه منظـور     4ردیـف   3هـا در  تانـک . بود

 هـا جلوگیري از تبـادل حرارتـی، محـیط اسـتقرار تانـک     
با پالستیک پوشانده و حالـت   درون سوله قرار داشت و

 ,Nafisi Bahabadi and Soltani( اي ایجاد شدگلخانه

هاي مربوط به هر یک از تیمارهاي شوري ماهی. )2008
هاي مربوط به هر تیمار با توزیع کامالً تصـادفی  و تکرار

  .قرار گرفتندها در تانک
  

  تامین آب مورد نیاز
براي تأمین منبع آب شور مورد نیـاز تحقیـق از آب   

بـراي تـأمین آب شـیرین از    . خلیج فارس استفاده گردید
ــق    آب یــک حلقــه چــاه موجــود در محــل انجــام تحقی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.4.7.3
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-272-en.html


  1395زمستان ، دهم، شماره چهارمه توسعه آبزي پروري، سال نشری  18

هاي آبرسـانی وارد سـوله    استفاده شد که از طریق شبکه
اي تـأمین  بـر . شد شده و از طریق پمپ به هر تانک وارد 

-عمل رقیـق رم در لیتر گ 35و  15 شوري آب تیمارهاي

شـور بـه   سازي با محاسبه نسبت میزان مورد نیـاز از آب  
سـپس بـا دسـتگاه    . صـورت پـذیرفت  وسیله آب شیرین 

ي هـا  صـحت شـوري  ساخت ژاپن ) Atago( سنجشوري
تا به طور دقیق مطابق با شـوري   گردیدبررسی تهیه شده 

 Moustakas et( زمـایش باشـد  مورد نظر تانک بـراي آ 

al., 2004(.   
  

  کیفی آب هايگیري فاکتوراندازه
هــاي آب شــامل در طــول مــدت آزمــایش ویژگــی
ــول،     ــیژن محل ــرارت، اکس ــه ح ــه   pHدرج ــوري ب و ش

هــا ثبــت  گیــري و اطالعــات آن صــورت روزانــه انــدازه
گیري این فاکتورها از دستگاه مولتی  براي اندازه. گردید

ــل حمــل پارامترســنج دیج ــال قاب  Set 2340i( مــدل یت

WTW (حسـب  دمـا بـر  . اسـتفاده گردیـد   ساخت آلمان 
) l  /mg( حسـب ، اکسیژن محلول بر )گراد درجه سانتی(
  .بیان گردید) ppt( شوري برحسب و

  
  غذادهی

غذادهی به ماهیان با استفاده از غذاي پلـت تجـاري   
که . انجام شدبیضاء استان فارس شرکت تعاونی ساخت 

وع تا پایان آزمـایش در حـد سـیري و متناسـب بـا      از شر
 در روز درجه حرارت و به صورت دستی در سـه نوبـت  

غذاي مورد استفاده، غذاي . رسیدها میبه مصرف ماهی
باس بود که میـزان آن در  سی ماهی کنسانتره مخصوص

تانک با اسـتفاده از تـرازوي دیجیتـال     هر وعده براي هر
AD مدل )BH-1000a (گرم  01/0با دقت  پنساخت ژا

دوره نوري در نظر گرفته شده در زمان  .ي شدگیر اندازه

سـاعت روشـنایی و    12انجام تحقیق به صورت طبیعی و 
ها ساعت تاریکی در نظر گرفته شد و غذادهی ماهی 12

  . شددر طول دوره روشنایی روزانه انجام 
  

بیوشــیمیایی  هــايشــاخص گیــريانــدازه
  خون يپالسما

 30گیـري در پایــان دوره آزمــایش،  ونعملیـات خــ 
هـا بـه تیمارهـاي آب شـور و بـا       روز پس از انتقال ماهی

 Ethylene glycol( اســــتفاده از مــــاده بیهوشــــی

monophenyl ether (به منظور تعیـین   در شرایط یکسان
پالســماي  ســدیم، پتاسـیم، کلرایــد و اسـموالریته  میـزان  

 2 تصـادفی  از هر تانک بـه طـور کـامالً   . خون انجام شد
ــاب    ــاهی انتخ ــه م ــدقطع ــه. گردی ــونی از   نمون ــاي خ ه

سیاهرگ دمی واقع در انتهاي باله مخرجی و بـا اسـتفاده   
گرفتـــه شـــد و بـــه منظـــور مطالعـــات   cc2از ســـرنگ 

هاي آغشته به هپارین ریختـه و بـه    شناسی در تیوب خون
گــراد   درجــه ســانتی  -23ســاعت در دمــاي    4مــدت 

ــانتریفیوژ توســط پالســماي خــون . ندنگهــداري شــد س
 rpmدقیقه در دور  10(به مدت اپندورف ساخت آلمان 

ي اپنـدورف در  هـا  جداسازي و در داخـل تیـوب  ) 3000
تعیین  هايتا انجام آزمایشگراد درجه سانتی -20دماي 

ــدند    ــداري شـ ــیمیایی نگهـ ــاي بیوشـ ــادیر فاکتورهـ  مقـ
)Bayunova et al., 2002 .( جهـت   پالسـما ي هـا  نمونـه

 شـد  زم به آزمایشگاه بیوشیمی رشت ارسالالآنالیزهاي 
سدیم، پتاسیم، کلرایـد،  (پالسما هاي بیوشیمیایی  و تست

  .در آنجا انجام گردید) اسموالریته
  

  بافت روده  ساختار بررسی
به منظور مطالعه ساختار روده در پایان آزمـایش بـه   

 2هـا تعـداد    صورت کامالً تصادفی از هر یـک از تانـک  
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 هـا  قسـمت بافـت روده آن   گردیـد و  بقطعه ماهی انتخا
نگهداري % 10در ظروف جداگانه درون فرمالین جدا و 

ــد ــه. شـ ــط     نمونـ ــاهده توسـ ــت مشـ ــافتی جهـ ــاي بـ هـ
ســپس  ومیکروســکوپ نــوري در محلــول بــوئن تثبیــت 

مراحـل  . ه شـدند قـرار داد % 70براي نگهداري در اتانول 
 و نهایتـاً بـا   %100و  90ي هـا  از الکـل آبگیري با اسـتفاده  

 هـا  سپس نمونه. انجام گرفت) ساعت 12(الکل بوتیلیک 
 12سـازي شـده و بـه مـدت     شـفاف با استفاده از گزیلین 

در ) گـراد درجه سـانتی  60دماي (در داخل آون ساعت 
پـارافین مــایع قــرار داده و ســپس بــا اســتفاده از دســتگاه  

 )Pooyan MK 1320( مــــدلپـــارافین دیسپنســـر   
پــس از ). 1379، ســتیپوو  شــیبانی(گیــري شــدند  قالــب
 Microtom( مـدل  گیري بـا اسـتفاده از میکروتـوم    قالب

HM 360( میکـرون   6ها به ضـخامت   مقاطع نمونه بافت
 ائــوزین  -ده و بــه روش هماتوکســیلین  بــرش داده شــ 

)H&E( ــگ ــزي و رن ــکوپ  آمی ــتفاده از میکروس ــا اس ب
گـر  متصل به برنامه محاسـبه ) E-600( مدل نیکوننوري 

ــد ــورد ) Nikon Digital Sight( لمیکروســکوپی م م
هاي بافت روده  نمونه .گیري قرار گرفتندمطالعه و اندازه

شناسـی بـه   بافـت مطالعات جهت  آسیایی باسماهی سی
  .گردیدخلیج فارس منتقل  يرکزآزمایشگاه م

  
  تجزیه و تحلیل آماري

 افـزار هاي حاصله با نـرم تجزیه و تحلیل آماري داده
)18SPSS® (با استفاده از آزمون. فتانجام پذیر )One 

sample Kolmogorov smirnov test ( از صـــحت
بـراي مقایسـه    .هـا آگـاهی حاصـل شـد    نرمال بودن داده

و بـراي  ) ANOVA( ها از آنالیز واریانس یک طرفهداده
از % 95ها در سطح اطمینان دار بودن تفاوتآزمون معنی

ــون  ــد  T-testو  Tukey`sآزم ــتفاده ش ــین . اس از همچن

ــرم ــزار ن ــراي رســم نمودارهــا و  )  2010Excel( اف ــز ب نی
  .استفاده گردید جداول

   
  نتایج

  هاي بیوشیمیایی خوننتایج شاخص
 یـون  میزاننتایج نشان داد که با توجه به باالتر بودن 

ــوري   ــار ش ــیم در تیم ــه    50پتاس ــبت ب ــر نس ــرم در لیت گ
ــوري تی ــر  35و  15مارهـــاي شـ ــتالف گـــرم در لیتـ اخـ

ایـن در حـالی بـود     .)<05/0P( شـاهده نشـد  داري م معنی
اري ددر تیمار آب شیرین به طور معنـی پتاسیم  میزانکه 
گـرم   50و  35، 15در تیمارهـاي  میـزان پتاسـیم   از  تر کم

  ).1جدول () >05/0P( در لیتر بود
 میـزان نتایج نشان داد کـه بـا توجـه بـه بـاالتر بـودن       

ــار  ــدیم در تیم ــوري  س ــبت بــ   50ش ــر نس ــرم در لیت ه گ
ــوري  ــتالف   35و  15تیمارهـــاي شـ ــر اخـ گـــرم در لیتـ

میـزان سـدیم در    امـا . )<05/0P( داري مشاهده نشد معنی
 هـاي شـوري در  میـزان سـدیم  از  تر کمتیمار آب شیرین 

داري را و اخـتالف معنـی   گرم در لیتر بـود  50و  35، 15
  ).1جدول () >05/0P( نشان داد

ــه  ــان داد ک ــایج نش ــزان نت ــموال می ــار تدر یته راس یم
 از تـر  بـیش داري گرم در لیتـر بـه طـور معنـی     15شوري 

اما علیـرغم  . )>05/0P( گرم در لیتر بود 35شوري تیمار 
گـرم   15در تیمار شوري میزان اسموالریته بودن  تر بیش

گـرم در لیتـر اخـتالف     50در لیتر نسبت به تیمار شوري 
از سـوي دیگـر بـا    . )<05/0P( مشـاهده نشـد  ي دار معنـی 

گـرم   35در شـوري  ریته بودن میزان اسموال تر کموجود 
ــوري    ــه ش ــبت ب ــر نس ــتالف   50در لیت ــر اخ ــرم در لیت گ

ایـن در حـالی بـود    . )<05/0P( داري مشـاهده نشـد   معنی
ــزانکــه  ــه طــور  در اســموالریته  می تیمــار آب شــیرین ب
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گـرم در لیتـر    50 و 15 از تیمار شـوري  تر کمداري  معنی
  ).1جدول () >05/0P( بود

ــایج نشــ ــد ان داد کــه نت ــزان کلرای در تیمــار آب می
 35، 15از تیمار شـوري   تر کمداري شیرین به طور معنی

 تـر  بـیش امـا بـا وجـود     .)>05/0P( گرم در لیتر بود 50و 
در مقایسه  گرم در لیتر 15در شوري میزان کلراید بودن 

ــوري   ــاي ش ــا تیماره ــتالف   50و  35ب ــر اخ ــرم در لیت گ
  ).1جدول () <05/0P( مشاهده نشد يدار معنی

  

  % 95 اطمینان باس آسیایی با احتمال در تیمارهاي مختلف ماهی سی پالسمامقادیر فاکتورهاي بیوشیمیایی  :1جدول 
  )گرم در لیتر(تیمار شوري   

  50  35  15  آب شیرین  )مولمیلی( فاکتورهاي بیوشیمیایی خون
  b66/2  a10/10  a26/10  a73/10  پتاسیم
  b00/62  a33/159  a66/158  a33/161  سدیم

  c00/398  a66/468  bc33/423  ab66/442  اسموالریته
  b00/133  a66/155  a66/152  a00/145  کلراید

  
  نتایج  مطالعات بافت روده

هـاي  ها در ماهینتایج نشان داد که طول آنتروسیت
 تـر  بـیش داري به طور معنی گرم در لیتر 15شوري تیمار 

 گـرم در لیتـر بـود    50و  35شـوري   هـاي اهیان تیماراز م
)05/0P<( .  بـودن   تـر  بـیش این در حالی بود که علیـرغم

گرم در لیتـر   15شوري  هاي تیمارطول آنتروسیت ماهی
دار اخـتالف معنـی   آب شـیرین  هاي تیمارنسبت به ماهی

از ســوي دیگــر مشــاهده   . )<05/0P( نشــان داده نشــد 
هـا در  ودن طـول آنتروسـیت  بـ  تر کمکه با وجود  گردید
ــاهی ــه   50 شــوري هــاي تیمــارم ــر نســبت ب گــرم در لیت
ــاهی گــرم در لیتــر تفــاوت    35شــوري هــاي تیمــار   م

  ).1 شکل() <05/0P( داري مشاهده نشد معنی

  
باس آسیایی تیمارهاي ان سیها روده ماهی نتروسیتآطول  :1 شکل

  % 95ل اطمینان احتمامختلف آزمایشی با 

بـودن طـول    تـر  بـیش  با توجـه بـه  که  نشان دادنتایج 
نسـبت بـه    گرم در لیتـر  50شوري  ویلی در ماهیان تیمار

گـرم در   15شـوري   تیمارهاي تیمار آب شیرین و ماهی
ایـن در  . )<05/0P( داري مشـاهده نشـد  تفاوت معنی لیتر

 35شـوري   هاي تیمـار حالی بود که طول ویلی در ماهی
هــاي از مـاهی  تـر  کـم داري بـه طـور معنـی    در لیتـر گـرم  

و آب شـیرین   تیمـار ، گـرم در لیتـر   50شوري تیمارهاي 
ــار ــوري  تیم ــر  15ش ــرم در لیت ــود گ ــاوت  داراي و ب تف
  ).2 شکل( )>05/0P( بودداري  معنی

  
باس آسیایی تیمارهاي طول ویلی روده ماهیان سی :2شکل 

  % 95احتمال اطمینان مختلف آزمایشی با 
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عـرض ویلـی در ماهیـان تیمـار     نتایج نشـان داد کـه   
شوري نسبت به ماهیان تیمارهاي  گرم در لیتر 15شوري 

طـور  گرم در لیتـر بـه    35شوري  گرم در لیتر و تیمار 50
 تـر  بـیش بـا وجـود    اما. )>05/0P( بود تر بیشداري معنی

گـرم در   15شـوري   بودن عرض ویلی در ماهیـان تیمـار  
اخــتالف  تیمــار آب شــیرین هــايمــاهی نســبت بــه لیتــر

ــی ــد  معن ــاهده نش ــر  . )<05/0P( داري مش ــوي دیگ از س
ویلـی در  بـودن عـرض    تـر  کـم مشاهده شد که با وجود 

 نسـبت بـه ماهیـان تیمـار     گـرم در لیتـر   35شوري ماهیان 
ــوري  ــر  50ش ــرم در لیت ــی  گ ــتالف معن ــود اخ داري وج
  ).3 شکل( )<05/0P( نداشت

  
باس آسیایی تیمارهاي سی عرض ویلی روده ماهیان :3شکل 

  % 95احتمال اطمینان مختلف آزمایشی با 
  

ضخامت عضـله روده در ماهیـان   نشان داد که  نتایج
و  تـر  بـیش در مقایسه بـا سـایر تیمارهـا     آب شیرین تیمار

بـا توجـه    امـا  .)>05/0P( بـود داري داراي اختالف معنی
در ماهیـان تیمـار    روده ضـخامت عضـله  بـودن   تـر  کم به

 در مقایسـه بـا ماهیـان تیمارهـاي     گرم در لیتـر  50شوري 
داري اخـــتالف معنـــی گـــرم در لیتـــر 35 و 15 شـــوري

  ).4 شکل() <05/0P( مشاهده نشد
  

  
باس آسیایی روده ماهیان سی نیعضال الیه ضخامت :4شکل 

  % 95احتمال اطمینان تیمارهاي مختلف آزمایشی با 
  

هـا نشـان داد   نتروسـیت آنتایج مربوط به تعداد هسته 
گـرم در   35شـوري  ه تعداد هسته در ماهیان تیمارهاي ک

از  تـر  بـیش داري بـه طـور معنـی    آب شـیرین  تیمار و لیتر
 50شـوري  و  گـرم در لیتـر   15شـوري  ماهیان تیمارهاي 

کـه بـا    اسـت در حـالی  ایـن  . )>05/0P( بودگرم در لیتر 
شـوري   ها در ماهیان تیماربودن تعداد هسته تر کمجود و

گرم در  50شوري  گرم در لیتر نسبت به ماهیان تیمار 15
 شـکل () <05/0P( داري مشاهده نشـد اختالف معنی لیتر

ایــن  مؤیــدهمچنـین مقــاطع عرضــی بافـت روده نیــز   ). 5
  ).6شکل (مطلب است 

  

  
باس آسیایی تیمارهاي تعداد هسته روده ماهیان سی :5شکل

% 95احتمال اطمینان مختلف آزمایشی با 

  
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.4.7.3
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-272-en.html


  1395زمستان ، دهم، شماره چهارمه توسعه آبزي پروري، سال نشری  22

  
گرم در لیتر  15شوري : X10( ،bی یبزرگنما(آب شیرین : a. باس آسیایی تیمار آزمایشیمقطع عرضی بافت روده ماهیان سی :6کل ش

  )X40ی یبزرگنما(گرم در لیتر  50شوري: d، )X40ی یبزرگنما(لیتر  گرم در 35شوري : c، )X10ی یبزرگنما(
  

  بحث
شـوري،  در این تحقیق نتایج نشان داد که با افزایش 

لرایــد افــزایش اســموالریته و کپتاســیم، ســدیم،  سـطوح 
، هـا رسـد ایـن افـزایش میـزان یـون     یافته که بـه نظـر مـی   

دهنده تطابق و سازگاري این ماهی با شـرایط تغییـر    نشان
این سازگاري هاي فیزیولوژیکی شاخص شوري است و

 یدهد و تلفاتنشان می آسیایی باسرا در بچه ماهیان سی
در ایــن تحقیــق   .مشــاهده نشــداي مختلــف هــدر شـوري 

داري در میــزان اســموالریته در تیمارهــاي تفــاوت معنــی
گرم در لیتر وجود نداشـت کـه بـه     50و  35، 15شوري 
بـاس آسـیایی   رسد به دلیل مقاوم بودن ماهی سینظر می

تواند به تغییرات دامنه شوري آب است که این ماهی می
ــود را در محـــد  ــیعی از اســـموالریته خـــون خـ وده وسـ

  . هاي محیط در حد ثابت نگه دارد شوري
ــر اســاس  نحــوه  ،)Wedemeyer )1996 مطالعــاتب

هایی ها در شرایطی که ماهی در محیطتنظیم غلظت یون
گیرد براي هر گونه متفاوت و با شوري متفاوت قرار می

هـا کـه دامنـه تحمـل     بعضـی از مـاهی  . اختصاصی اسـت 
توانـد  خامـه مـاهی مـی    شوري آنها گسترده اسـت ماننـد  

هـاي  اسموالریته خون خود را در دامنه وسیعی از شوري

در تحقیقات دیگري  این موضوع. محیط ثابت نگه دارد
ه هاي مقاوم به شوري نیز به اثبات رسـید روي سایر گونه

ــت ــد. اس ــاران  يموح ــا و همک ــام   ،)1391(نی ــی انج ط
ــه ــانک   اي  مطالع ــاله ش ــان یــک س  زرد بالــه روي ماهی

)Acanthopagrus latus (   که از انواع ماهیان مقـاوم بـه
ــد کــه ایــن مــاهی مــی  دادنــدنشــان  ،شــوري اســت توان

گرم در لیتر را بـدون تغییـر عمـده     60تا 5هاي از  شوري
و  Denson .هــاي خــون تحمــل نمایــد   در الکترولیــت

 ءرشـد و بقـا   اي به بررسـی در مطالعه ،)2003(همکاران 
در ) Rachycentrus canadum( مـــــاهی کوبیـــــا 

ــوري ــاي  شـ ــتم    30و  15، 5هـ ــر در سیسـ ــرم در لیتـ گـ
 نتـایج نشـان داد کـه   . پرداختندهفته  8بسته به مدت مدار

گیـري اسـموالریته   ن دوره آزمـایش و انـدازه  پس از پایا
ر طـور مشخصـی د  ه پالسماي خون، میزان اسموالریته بـ 

از دیگـر   تر بیش و مولمیلی 335گرم در لیتر  30شوري 
اي در مطالعه ،)1983(و همکاران  Crocker .ودتیمارها ب

در ) Sciaenops ocellatus( روي ماهی باس کانالی که
 را یتهرمیزان اسموال ،دادندگرم در لیتر انجام  28شوري 

 Marshallهمچنـین   .نمودنـد گیري مول اندازهمیلی 350
ــاران ــن م ،)1999( و همک ــد  ای ــموالریته را تایی ــزان اس ی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
95

.1
0.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1395.10.4.7.3
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-272-en.html


 23  ... ي بیوشیمیایی پالسما واثرات شوري بر بعضی از فاکتورها

میــــــزان  ،)1981( و همکــــــاران Crocker .کردنــــــد
ــموالریته ــالی   را اس ــاس کان ــاهی ب  Sciaenops( در م

ocellatus (ــیرین  در آب ــور  298شـ  350و در آب شـ
 .باشدمشابه مطالعه حاضر میکه  گزارش نمودمول میلی

 ،)James )2003و   Peterکـه در تحقیق مشـابه دیگـري   
ــاس ــاهی روي تـ در  )Acipencer brevirostrum( مـ

 ،گرم در لیتـر انجـام دادنـد   ) 20و  10، 5، 0(هاي شوري
پــس از آنــالیز پارامترهــاي بیوشــیمیایی خــون میــزان      

هفته در معرض  8اسموالریته پالسما در ماهیانی که طی 
ري افـزایش  وبـا افـزایش شـ    ،ها قـرار گرفتنـد  این شوري

داري را نشان نداد که ایـن مسـئله   یافته اما اختالف معنی
هـا بـا تغییـرات    ناشی از تطابق و سازگاري مناسب مـاهی 

و همکـاران   بهابادي اي که نفیسیدر مطالعه .شوري بود
ــزل روي  ،)1390( ــان جــوان ق ــانماهی  آالي رنگــین کم
)Oncorhynchus mykiss ( هـاي  که در معرض شـوري
نیـز   ،گرم در لیتر قرار گرفته بودند) 40، 30، 20 ،10، 0(

هاي کلراید و اسموالریته خون افزایش یافـت  میزان یون
گـرفتن  ها در خون نتیجه قـرار  که این افزایش میزان یون

آال در شـرایط آب شـور و   ماهیان آب شیرین مانند قـزل 
در ایـن مطالعـه    .به منظور تطابق آنها با این شرایط اسـت 

یایی پالسـماي  صل از آنالیز پارامترهـاي بیوشـیم  نتایج حا
) یون سدیم و پتاسـیم ( باس آسیاییبچه ماهیان سی خون

دار در تیمارهـاي  حاکی از عـدم وجـود اخـتالف معنـی    
ــیرین و ــرم در  50و  35، 15(شــوري  مختلــف آب ش گ

ــر ــود) لیت ــه نظــر  .)<05/0P( ب ــی کــه ب ــل آن م رســد دلی
ماهیـان  ي بچـه یـن سـطوح شـوري بـرا    زا نبـودن ا استرس

 ،)1390( پور و همکارانایمان .باشدمی آسیایی باس سی
، 0(تاثیر سطوح مختلف شـوري   اي به بررسیدر مطالعه

 ماهیــان ســفید  روي بچــه )گــرم در لیتــر  10و  7، 4، 2
)Rutilus frisii kutum (در پایـــان دوره . پرداختنـــد

ــاي ب  ــایش پارامتره ــان   آزم ــه ماهی ــون بچ ــیمیایی خ یوش
گیري قرار مورد اندازه )سدیم و پتاسیم منیزیم، ،کلسیم(

رهاي بیوشـیمیایی  گرفت که نتایج حاصل از آنالیز پارامت
داري را در بـین تیمارهـاي مختلـف    خون اختالف معنـی 

  . )<05/0P( نشان نداد
 آب شـیرین در  نتـایج مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه     

بـا افـزایش    ین میزان سدیم و پتاسیم ثبت گردید وتر کم
هـاي سـدیم   گرم در لیتر میزان یون 15به  شوري از صفر

ــزایش یافــت امــا در مجمــوع در  تیمارهــاي  و پتاســیم اف
رسـد کـه   به نظر مـی . دار نبودمختلف این اختالف معنی

افزایش پتاسیم در شوري باال قـدرت تنظـیم اسـمزي در    
هـاي  پتاسـیم یکـی از کـاتیون    .دهدمی ماهیان را افزایش

-Na-K( اشـد و همچنـین در فعالیـت   بداخل سلولی مـی 

ATPase (ل تعـادل بـا پتاسـیم خـارج     مهم بوده و در حا
توانـد  فقـدان سـطوح پتاسـیم آب مـی    . باشـد سلولی مـی 

 الشعاع قرار دهدرت تنظیم اسمزي را در ماهیان تحتقد
)Pequeux, 1995( . ــی  Jamesو  Peter کــهدر تحقیق
 Acipencer(تــــــــاس مــــــــاهی  روي ،)2003(

brevirostrum(      انجام دادند میـزان سـدیم و کلرایـد بـا
امـا میـزان پتاسـیم تحـت      .افـزایش یافـت  افزایش شوري 

تاثیر افـزایش شـوري قـرار نگرفـت و میـزان پتاسـیم در       
در  .را داشـت تر میزان بـاالتري  هاي با شوري پایینماهی

 روي مـاهی  ،)2007(و همکـاران   Fielderاي که مطالعه
)Pagrus auratus( عنــوان نمودنــد کــه  ،انجــام دادنــد

هـاي سـدیم و پتاسـیم سـرم خـون بـا       یته و یـون راسموال
در تحقیق حاضـر  . یش ناگهانی شوري افزایش یافتندافزا

آب شیرین به ترتیب میزان یون سدیم و پتاسیم در تیمار 
در تحقیقـی مشـابه   . محاسبه گردید مولمیلی 66/2 و 62

Thrall  هــاي ســدیم و میــزان یــون ،)2004(و همکــاران
ــب     ــه ترتی ــیرین ب ــان آب ش ــیم را در ماهی  3 و 150پتاس
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 ،)1379(مجابی و همکـاران  . اندگزارش کرده مولمیلی
مقدار سـدیم را بـر حسـب گونـه مـاهی و محـیط متغیـر        

 مـول میلـی  150اغلـب ماهیـان   دانستند و میزان آن را در 
ر ماهیـان آب  کردنـد و کـاهش سـدیم و کلـر را د     ذکر

ــت   ــی از عفون ــیرین ناش ــتالل  ش ــومی و اخ ــاي عم در  ه
  . ها معرفی کردندکارکرد آبشش

بـاس آسـیایی   مطالعه بافت روده مـاهی سـی  در این 
و نتایج نشـان داد کـه سـاختار    مورد بررسی قرار گرفت 

نرمـال   تگاه گـوارش کـامالً  هاي دسنتروسیتآها و ویلی
هاي گوارشی نیـز  بوده و در محل قرارگیري هسته سلول

ــدانی م    ــاوت چن ــف تف ــاویر مختل ــد در تص ــاهده نش . ش
شناسی در تصاویر ارائه شده از تیمارهـاي  ضایعات بافت

هـاي مخـاطی،   همچنین سـاختار الیـه  . مختلف دیده نشد
اي هاي موکوس رودهعضالنی و سروز و همچنین سلول

نتـایج   .ادي و تغییرات چندانی در آنها مشاهده نگردیدع
ویلی دهد که طول شناسی روده نشان میحاصل از بافت

داري را بـین تیمارهـا   با افـزایش شـوري اخـتالف معنـی    
). گـرم در لیتـر   35بـه جـزء در شـوري    (دهـد  نشان نمـی 

ت که با افزایش شـوري  همچنین این نتایج بیانگر این اس
ي از نظر عرض ویلی بین گروه شـاهد  داراختالف معنی

گـرم در   50و  35گرم در لیتر بـا دو تیمـار    15و شوري 
هـا در  آنتروسـیت نتایج مربوط به طـول  . لیتر مشاهده شد

تحقیق حاضر نشان داد که با افزایش شوري یـک رونـد   
بـا توجـه بـه    . ها مشاهده شـد تنتروسیآکاهشی در طول 

بـاس  کـه مـاهی سـی    توان بیان کـرد نتایج این تحقیق می
آسیایی یک گونه مقاوم نسبت به تغییـر شـرایط شـوري    

هـاي  تواند بـدون تغییـر چنـدانی در یـون    آب است و می
ــد پالســماي خــون شــوري . هــاي مختلــف را تحمــل کن

ر را گـرم در لیتـ   50توانند تـا شـوري   باس میماهیان سی
و امکان پرورش  باشند تحمل کرده و رشد خوبی داشته

باشـد  اس آسیایی که یک گونه وارداتـی مـی  بماهی سی
د در شــوري بــاال و در اســتخرهاي پــرورش میگــو وجــو

ریـزي  ان براي پرورش اقتصـادي آن برنامـه  تودارد و می
  . نمود

  
  سپاسگزاري

این تحقیـق در سـوله تکثیـر و پـرورش ماهیـان آب      
نشـگاه خلـیج فـارس    شور پژوهشکده خلیج فارس در دا

ده از مسـئولین ایـن پژوهشـک    وسـیله ، بدین گردیدانجام 
  .آیدتشکر و قدردانی به عمل می

  
  منابع

، شعبانپور، .ع. ، حسینی، س.، غالمپور، ط.ر. ایمانپور، م .1
هاي تاثیر سطوح مختلف شوري بر شاخص. 1390، .ب

رشد، میزان بازماندگی، غذاگیري و پارامترهاي خـونی  
مجلـه  . )Rutilus frisii kutum( در بچـه ماهیـان سـفید   

  .549-539، )4(24 شناسی ایران،زیست
، .، عریــان، ش.، جمیلـی، ش .، کیـوان، ا .زاده، حجمـال  .2

ــعیدي، ع ــونی آزاد  . 1381، .س ــاي خ ــی فاکتوره بررس
مجلــه . )Salmo trutta caspius( مـاهی دریـاي خـزر   

  .34-25، )1(11 ،ایران علمی شیالت
، صـیاد بـورانی،   .زاده رودسـري، ح ، وهاب.حسینی، پ .3

 اشین اثرات بررسی. 1391، .، زمینی، ع.، ر، کاظمی.م

 خـونی  فاکتورهـاي  از برخی بر آب شوري افزایش از

 Oncorhynchus( کمـان رنگـین  آاليبچه ماهیان قـزل 

mykiss .(4 شناسی دریا،مجله زیست)429-417، )14.   
علیپـور،   ،.نـژاد، ا ، قاسـمی .فرد، اتهرانی ،.م بشر،رحیمی .4

 فاکتورهـاي  از برخـی  تعیین. 1386 ،.چاي، م فالح ،.و

 Rutilus frissii( خـزر  دریـاي  سـفید  مـاهی  خـونی 

kutum (علـوم  مجلـه . گنـادي  رشد مختلف مراحل در 

 .56-45، )3(1 زیستی،
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 اثـرات . 1392، .، آورجـه، س .، حقـی، ن .روضاتی، ع .5

 مـاهی  بچـه  خـونی  فاکتورهاي بر دما و شوري استرس

ــور ــوژي ). Cyprinus carpio( کپ ــه فیزیول  و مجل

  .113-95، )2(1 آبزیان، بیوتکنولوژي
ــتاري، م .6 ــاهی. 1381، .ســ ــی مــ ــریح و ) 1(شناســ تشــ

مهـر بـا همکـاري دانشـکاه      انتشارات نقـش . فیزیولوژي
 .صفحه 659گیالن، 

هـا  شناسـی روده بافت. 1379، .، پوستی، ا.ت. شیبانی، م .7
ــره  ــاهی ق ــروندر م ـــه ). Acipenser persicus( ب مجل

 .91-89، )49(4 پـژوهش و سازندگی،

ــب.مجــابی، ع .8 ــی حبی ــادي، س، نظیف ــافی، ش.آب ، .، ص
، .نیـا، پ ، خضـرایی .، مهري، م.، شکیب، ج.صابري، م

ویـرایش دوم،  . بیوشیمی درمانگاهی دامپزشـکی  .1379
 .390-329صفحه  انتشارات نوربخش تهران،

. 1391، .، ســــالطی، ا.، ســــواري، ا.نیــــا، عموحــــدي .9
مـاهی شـانک زرد   هاي فراسـاختاري آبشـش   سازگاري

تحـت شـرایط اسـمزي     )Acanthopagrus latus( بالـه 
 .174-165، )2(62 مجله تحقیقات دامپزشکی،. مختلف

، .، فالحتـی مروسـت، ع  .، سـلطانی، م .بهابادي، منفیسی .10
ــاخص    . 1390 ــی ش ــد و برخ ــزان رش ــی می  هــايبررس

 کمـان آالي رنگـین بیوشیمیایی خون ماهیان جـوان قـزل  
)Oncorhynchus mykiss (ــوري ــف  در ش ــاي مختل ه
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