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چکیده
در این تحقیق توانایی سازگاری و میزان رشد یک گونه از ماهیان آب شور (اسکات یا  ،)Scatophagus argusدر محیط
آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت 4 .تیمار با شوریهای  01و  01و  01در هزار و آب شیرین در  0تکرار انتخاب و هر تکرارشامل
 6عدد ماهی شدند .پس از طی مراحل سازگاری با آب شیرین ،از هر تیمار یک ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردیدد و رو هدای
معمول تهیه مقداطع بدافتی و رند آمیدزی (هماتوسیدینین -ائدوزین) بدر روی انددا هدای سنیده و آب دن ان دا شدد .در ادامده نتدای
میکروسکوپیک تغییرات تعداد سنول های سنراید مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتای به دست آمده فاستورهای افزاین میزان رشد
ویژه ،ضریب چاقی و در صد بقاء بچهماهیان در تیمارهای مختنف اختالف معنیداری را ن ان ندادند ( .)p>1/10بینترین میزان رشد
ویژه و ضریب چاقی در شوری  01در هزار و سمترین میزان در شوری  01در هزار م اهده گردید .بین ترین در صد ماندگاری و بقاء
بچهماهیان در شوری  01در هزار م اهده گردید .درصد بقاء ماهیان در آب شیرین با درصد بقاء در شوری  01درهدزار سده شدوری
مطنوب برای زییت ماهی اسکات است برابر بود .پس از شمار سنول های سنراید آب ن وسنیه م خص شد سه با ساهن شدوری،
تعداد سنولهای سنراید آب نها ساهن و تعداد آنها در سنیهها افزاین معنیداری یافت (.)P<1/10

کلمات کلیدی :ماهی اسکات ،آب شیرین ،سازگاری ،سلولهای کلراید
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مطالعه امکا ،سازگاری ماهی اسکات ) )Scatophagus argusبه محیط آب شیرین

مقدمه
شوری یکی از عوامل مهم زیست محیطتی اتت تر ت
زندگی ماهیان تاثی رتزایی دارد و ه نوع ماهی تا توهتر تر
ش ایط فیزیولوژیکی و تاختار دنی خاص میتواند شتوریهتای
خاصی را تحمتل دتدم متاهی اتتکا  )S. argusاز ماهیتان
زیدتی آب شور می اشدم این ماهی نخستتین تار توتتط تار
لیدر  )6611در دریای مدیت انر گزارش گ دیدم
ماهی اتکا رخاط زیبایی مدحص ر ف دی تر دارد در
ت تات دنیا عالقرمددان زیادی را رخود اختصتاص داد اتت م
این ماهی از ماهیان تا ن در آبهای شور و لت شتور دریتایی
ات و نسب ر محیط خود هیپواتموتیک می اشتد عبتدی
)6831م در محیط طبیعی از شوری  61تا  02قستم در هتزار
زندگی می دد )0226 Monksم
یکی از مهتمتت ین تدییمتاتی تر همتر ماهیتان ایتد در
محیطزیس خود اعما ددد حفظ تعاد آب و نمک اف هتا
در حد مدات ات ر ر آن تدیتیم اتتمزی گفتتر متیشتود
 Laurentو  )0228 Perryتدییم فشار اتمزی توتط لیتر
آ شش و عضی از اندامهای خاص و تا حدودی نیز توتط پوت
رعدوان یک تد نفوذ ناپذی انجام میشودم ماهی اتکا نسب
ر محیط خود هیپواتمز می اشدم دا این در چدتین شت ایطی
ماهی رطتور یی فعتا آب از دتت متیدهتد و نمتک هتذ ی
ردت میآوردم این ماهی ای هب ان این آب از دت رفتر از
محیط آب مینوشد و رطور فعا یونهتای تتک ف فیتتی را از
ط یق آ ششها و نیز مقداری از یونهای دو ف فیتی را از ط یق
لیرها دفع می دد  Leeو همکاران )0221م
تلو های زرگ خاصتی در آ شتشهتا وهتود دارنتد تر
فعاالنر آنیونهای تک ف فیتی اضافی را خالف شی یلیتتی
رداخل محیط گش میدهدتد تر تر آنهتا تتلو ل ایتد
میگویددم تلو های ل اید حاوی تعتداد ف اوانتی میتو دتدری
هستدد تر انت ژی الزم ت ای ایتن تار را تتامین متی ددتد و
هتتمچدتتین میک وتو تتو هتتای تیتوپالتتتمی در آنهتتا رشتتد
فوقالعاد ای یافتراندم عتالو ت ایتن حتاوی دتتتنا آنزیمتی
 Na+ k+ ATPaseهستتددم ایتن دتتتنا در امتتداد نتواحی
قاعد ای هانبی و در تشکیال میک وتو ولی وتیع تتلو هتای
ل اید دید میشود و رطور فعا یون تدیم را مدتقل د و
ا یون پتاتیم تعویض مینماید )0221 Karnakyم
اتاس رتیهای انجام شتد تتا دون مطالعتر امتل و
هامعی در مورد تتازگاری متاهی  S.argusدر شت ایط زیست
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محیطی گوناگون صتور نن فتتر اتت م تا ایتن وهتود نتتای
مطالعا روی تای گونرهای ماهی در دتت س متی اشتدم در
مطالعر انجام شد توتط  Sampioو همکاران  )0220ت روی
متتتاهی فالنتتتدر  )Paralichthys orbignyanusدر صتتتد
ماندگاری و میزان رشد این ماهی در شوریهتای  02 62 2و
 82در هزار) مورد رتتی قت ار گ فت م ت این اتتاس درصتد
ماندگاری ماهیان در آب شی ین ا دین شوریها دارای اختالف
معدیداری نبود ولی رشد ماهیان در آب شی ین ر م ات مت
از آب ل شور و شور دریایی ودم نتای حاصلر از مطالعر صور
گ فتر روی چر فیلماهیان توتط پورعلی و همکاران )6830
یانگ رشد مطلوبت و یشت این گونر در ش ایط آب ل شور
نسب ر آب شی ین ودم نتای مشا هی نیز در مطالعتر صتور
گ فتر توتط هعف یتان  )6836روی متاهی قتز آالی رننتین
مان  ) Oncorhynchus mykissتردتت آمتد اتت م در
واقع افزایش رشد ماهی قز آالی رننین متان پ ورشتی در آب
ل شور در مقایسر ا آب شی ین اختالف معدیدار را نشتان دادم
در مطالعر صتور گ فتتر توتتط  Rozaو همکتاران )0222
تغییت در فعالیت آنتزیم  Na+ K+ ATPaseدر رشتترهتای
آ ششی ماهی خاویاری  )Acipencer naccariطی تتازگاری
از آب شی ین ر آب شور متورد تتی قت ار گ فت م در نتیجتر
افزایش شوری فعالی آنزیم  Na+ K+ ATPaseافزایش یاف
ر این تغیی نقش مهمی در مکانیسم اتمزی در پی داش م
اتاس مطالعا انجتام گ فتتر توتتط نتوروزی )6812
ت روی متتاهی پتتاف  )Tetraodon biocellatusتتا تتاهش
شوری تعداد تلو های ل اید آ ششهتا تاهش و تعتداد ایتن
تلو ها در لیرها افزایش مییا د و تیشتت ین رشتد و قتا در
شوری  2در هزار مشاهد شدم نتای نشان داد ر ماهی پاف در
ا تغیی ا شوری آب از صف تا  62گ م در لیت تتا حتدودی
مقاوم ات ر این موضوع یانگ تازش پذی ی گونر مذ ور ر
تغیی ا شوری ودم
توانایی یک موهود آ زی در تحمل تغیی ا وتیع شتوری
دون مخاط ف آیددهای زیستی یوری هالین )Euryhalinity
نامید میشودم ماهیان اتتخوانی دریایی اید تا از دتت دادن
آب از ط یق ف ایدد اتمز و ورود یونهتا ترویته  Na+و  Cl -از
ط یق انتشار ر محیط داخلی دن مقا لر ددد ر این عمل تا
خوردن آب دریا و اهش تطح ادرار و دفع فعا نمک از ط یق
آ شش انجام میپذی د در حالی ر مکانیسم معکوتی در ماهیان
آب شی ین رخ متیدهتد )0222 Evans؛ )6133 Alderdicم
آ شش ا تغیی دادن تطح و تعداد تلو های ل ایتد
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رعدوان مهمتت ین انتدام دخیتل در تدیتیم اتتمزی محستوب
میشودم خی از تغیی ا عمد تافتی ماندتد افتزایش تعتداد و
انداز تلو های ل اید در روند تازگاری ماهیها ا شتوری رخ
میدهد )0222 Evansم
رتی تاختار و وفایف لیر در ماهیان و تازگاریهتای
گست د از نی شتکل و فیزیولتوژی موضتوعی ستیار وتتیع و
پیچید ات دا این روشهای متفاو زندگی در آب شی ین و
شور نیازمدد تدییم تاختار لیرها ای تطا ق ا این محیطهتا
ات ر در مورد شوری تلو های ل اید عهد دار این وفایف
هستدد ر تغیی ا تعداد آنها تب افتزایش تارایی تیستتم
تدیتتیم فشتتار اتتتمزی و تحمتتل شتتوری متتیشتتود  Perryو
)0228 Laurentم
در هدنام مواهر ا تدش ناشی از اهش یا افزایش شوری
ماهیان ت یبا مایعتا داخلتی تدن ختود را توتتط ف آیدتد
تدیتتیم فشتتار اتتتمزی و از ط یتتق تغییتت ا شتتاخ هتتای
فیزیولوژیک گوناگون آن تدییم مینمایدد )0222 Evansم
ا توهر ر دشواریهای موهود ای ننرداری ماهیتان آب
شور در آ واریوم و م دن هزیدرهتای ننترداری ماهیتان آب
شور رنی میرتد تالش ای تاد تازی ننرداری این متاهی
تواند ازارهای هدیدی ای این ماهی زیبا ایجاد نمایدم ایتن
اتاس پتهوهش حاضت در زمیدتر تتازگاری متاهی اتتکا در
محیط آب شی ین ا توهر ر اهمی ننترداری ایتن ماهیتان در
آب شی ین از نی م دن هزیدرهای ننترداری و هدبترهتای
اقتصادی انجام شدم

مواد و روشها
ماهیان اتکا  )S. argusدر تا  6816از یک ارگتا
خصوصی در وشه تهیر و ر ارگتا تکییت وپت ورش ماهیتان
زیدتی در ته ان انتقا یافتددم پس از طی م احل تازگاری 82
روز) مطالعا آزمایشناهی و تهیر اف از اندامهتای آ شتش و
لیر در آزمایشنا دانشنا آزاد اتالمی واحد علوم و تحقیقتا
ته ان انجام گ ف م هه انجام این تحقیق  4تیمتار صتف 62
 02و  82قسم در هزار نمک دریا ا تتر تکت ار از ه تدام در
نی گ فتر شدندم تیمار  82در هزار رعدوان تیمار شاهد در نی
گ فتر شدم تعداد 60عدد چرماهی هه انجام آزمایش انتخاب
گ دیدندم این ماهیتان از نیت وزن و طتو در یتک گت و قت ار
داشتددم ا توهر ر امکان وز اتت س در ماهیتان حتین عمتل
حمل و نقل  04تاع قبل از ارگی ی ماهیان تغذیر آنها قطع
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شدم همچدین در آزمایشنا نیز  43تاع پس از انتقا نمونرها
ر ه یک از تیمارها و طبیعتی شتدن رفتارهتای آنهتا و رفتع
اتت س یذادهی ماهیان آیاز شدم یذادهی در هفتتر او ت ای
پیشنی ی از صدما احتمتالی از اتتت س حمتل متاهی نصتف
میزان متعارف یعدی حدود  6درصد وزن چرماهیان هت تیمتار
ودم یذادهی روتیلر یذاهای تجاری و پل هتای تجتاری ویته
 Seraآلمتان انجتام گ فت م در
ماهیان زیدتی م وط ر ش
خال آزمایش روزانر معاد  0درصد وزن تدن چتر متاهیهتا
یذادهی انجام متیگ فت و در هت تیمتار  8وعتد یتذایی تر
چرماهیها داد میشدم ا توهر ر این ر ش ایط محیطی میل
نوع یذا آب مص فی دما نور و هوادهی در تمام تیمارها یکسان
ود در خال آزمایش ه  0هفتر یک ار وزن ماهیها تر متک
ت ازوی دیجیتا مد  Mettlerتاخ توئیس) ا دق 2/26
گ م انداز گی ی و ثب گ دیتدم طتو متاهیهتا نیتز تروتتیلر
ولیس دیجیتا مد  Mitutoyoتاخ ژاپتن) انتداز گیت ی
شدم وزن و طو تمامی ماهیان رهمتین ت تیت هت دو هفتتر
یک ار انداز گی ی و ثبت گ دیتدم ههت انتداز گیت ی میتزان
شوری  pHو دمای آب تیمارها در این پهوهش هت روز میتزان
شوری روتیلر شوریتد چشمی رف ا تتور چشتمی Atago
ژاپن) انداز گیت ی شتد و هت  6روز در میتان  0 pptاز شتوری
تیمارها را ا اضافر دن آب د ل و خارج دن آب آ واریتوم
تتم گ دیتتدم  pHتیمارهتتا نیتتز تتروتتتیلر  pHمت ت دیجیتتتالی
 Horiba-u-10ژاپن) رطتور روزانتر ثبت و ت ای ثا ت ننتر
داشتن  pHفضوال و اقیماند یذاها رصور هفتنتی ختارج
گ دیدم دمای آب نیز روتیلر دماتتد دیجیتتالی Horiba-u-
 10ژاپن) انتداز گیت ی متیگ دیتدم دمتای تیمارهتا طتی دور
تازگاری ین  02-03درهر تانتیگ اد ود ر این دما مداتبی
ای زیس ماهیها می اشد و ا سیهن آن نیز تروتتیلر پمت
هوادهی آ واریومها تأمین شدم مد زمتان آزمتایش  62روز در
نی گ فتر شدم ای این مدیور ه دو روز یتک تار شتوری آب
رمیزان  0قسم در هزار م شدم دا این عد از گذشت یتک
ما شوری آب از  82قسم در هزار نمک دریا ر صف قستم
در هزار رتیدم همچدین ماهیها رمد یک متا در تیمارهتای
مورد آزمایش ا شوریهای مختلف ننرداری شدند تپس ای
انجام رتیهای تکمیلی روی اف های آ شتش و لیتر متورد
رتی تغیی ا در تلو های ل اید
رتی ق ار گ فتددم هه
آ شتتش و لیتتر از روش اف ت شداتتتی معمتتولی اتتتتفاد شتتد
 Bancroftو)0226 Gambleم
762

مطالعه امکا ،سازگاری ماهی اسکات ) )Scatophagus argusبه محیط آب شیرین

اروجی و همکارا،

میزان افزایش وزن یا رشد مطلق  )WGRو درصتد رشتد
نسبی  )RGRو نیز درصد قتا  )SRاز ط یتق معتادال زیت
محاتبر شدند  Garciaو :)6118 Riesata
وزن اولیر -وزن نهایی= افزایش وزن )WGR
 /622وزن اولیر  -وزن نهایی = درصد رشد نسبی )RGR
 ×622تعداد اولیر /تعداد نهایی) = درصد قا )SR
همچدین میزان رشد ماهیان طی دور آزمایش طو و وزن)
در فواصل  62روز اتاس ف مو میزان رشد  )Kانداز گی ی
شد:
lnWt  lnW0
t  t0

K 

 )Wtوزن نهایی و  )W0وزن اولیر و  )t-t0طو دور
آزمایش می اشدم
ض ی چاقی نستب طتو متاهی تر وزن آن اتت تر
رصتور شتاخ وضتعی  )Condition factorنشتان داد
میشود و نشاندهدد چنوننی وزن ماهی نستب تر طتو آن
می اشدم مقتدار آن اتتاس فورمتو زیت محاتتبر متیگت دد
:)0222 Evans
W 100
L3

C F 

تجزیر واریانس داد ها از ط یق ن مافزار  Spssنسخر 61
در تطوح آماری  11درصد و  12درصد انجام شد تا وهود یا
عدم وهود اختالف معدیدار ین تیمارهای مختلف در را طر ا
شاخ های مورد رتی ماهیان رتی گ دند و در صور
وهود اختالف معدیدار در ین تیمارهای مختلف آزمون
مقایسر دانکن هه مقایسر میاننینهای شاخ های مورد
رتی اتتفاد گ دیدم

نتایج
شمارش تعداد تلو های ل اید در  2پایر آ ششی و لیر
روتیلر عکسهای گ فتر شد یانن تغیی در تعداد آنها در
تیمارهای مختلف می اشد شکلهای  6و )0م تعداد تلو های
ل اید لیر ا اهش مقدار شوری افزایش معدیداری یاف
 )P<2/22رطوری ر یشت ین تعداد آن در تیمار آب شی ین
و مت ین آن در تیمار شوری  82در هزار مشاهد گ دیدم در
مورد تلو های ل اید آ شش این روند عکس ودم ا افزایش
میزان شوری تعداد آنها افزایش معدیداری یاف )P<2/22م
یشت ین تعداد تلو های ل اید در تیمار شوری  82در هزار و
مت ین آن در تیمار آب شی ین مشاهد گ دید هدو )6م

 )Wوزن ماهی ر گ م  )Lطو چدنالی ماهی ر
ای تیستم مت یک می اشدم
تانتیمت و  )622ض ی ثا

a

b

c

d

شکل  : 1تصاویر ب ه دست آمده از مقاطع بافت کلیه در تیمارهای مختلف (  : Aآب شیرین) 01 PPT : D . 01 PPT : C . 11 PPT : B .
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b

a

d

c

شکل  : 0تصاویر ب ه دست آمده از مقاطع رشته های آبششی در تیمارهای مختلف (  : Aآب شیرین) 01 PPT : D . 01 PPT : C . 11 PPT : B .

جدول  :1مقادیر شمارش شده سلولهای کلراید آبشش و اجسام مالپیگی کلیه در ماهی اسکات در تیمارهای مختلف
شوری

1

 11قسمت در هزار

 01قسمت در هزار

 01قسمت در هزار

تعداد تلو های ل اید
تعداد اهسام مالپینی

62
64

61
62

04
3

03
1

وهود نداش م درصد قا چرماهیان نیز در شوریهای 02 62
و  82درهتتزار و آب شتتی ین دارای اختتتالف معدتتیداری نبتتود
)p>2/22م

ا توهر ر داد های مددرح در هتدو  0میتزان افتزایش
وزن دن اختالف معدیداری در شوریهای  02 82و 62درهزار
و آب شی ین نشان نداد م همچدین در میزان ض ی رشد ویه و
درصد چاقی ماهیان در شوریهای مختلف اختالف معدتیداری

جدول :0میانگین ( )±SDشاخصهای رشد و بازماندگی بچهماهیان اسکات در تیمارهای مختلف
1

 11قسمت در هزار

 01قسمت در هزار

 01قسمت در هزار

وزن اولیر گ م)

02/21±6/18a

62/26±6/81b

62/23±2/06b

06/83±6/41a

پارامترهای رشد
a

61/21±6/66

61/22±0/13

04/36±8/00

وزن نهایی گ م)

01/12±0/11

طو اولیر تانتیمت )

a

2/86±2/62

b

8/38±2/0

a

6/88±2/12

a

1/1±2/42

طو نهایی تانتیمت )
افزایش وزن دن درصد)

a

82/04±00/23

a

12/26±03/01

2/81±2/08

ض ی رشد ویه درصد)

a

ض ی چاقی

6/26±0/60a

درصد قا درصد)

b

a

88/88

a

b

b

2/12±2/06

11/11±61/04

2/21±2/43

2/1±2/13

a

6/01±2/02

33/01±86/20
a

2/66±6/82a
a

4/20±2/23

a

a
a

a

a

2/31±2/04

a

1/64±8/46a
a

88/88±88/88

66/86±08/83
2/06±2/06

1/41±2/26a
a

44/44±61/04
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تتمت ت ین میتتزان م تتوط تتر شتتوری  82در هتتزار تتا میتتزان
 2/06±2/06تتودم در آب شتتی ین میتتزان ض ت ی رشتتد ویتته
 2/81±2/08ود ر ازشوریهای  02و 62درهزار تمتت تود
ولی از شوری  82درهزار یشت تودم هتمچدتین درصتد قتا
ماهی اتکا در شوریهای مختلف نیز نشتاندهدتد اختتالف
معدیداری ین تیمارهای مختلف نبود شکل)d 8م تیشتت ین
در صد قا م وط ر شوری 62درهزار رمیزان 11/11±61/04
و مت ین میزان م وط ر شوریهای  02و  2درهزار ودندم در
شوری  02درهزار میزان درصد افزایش وزن و ض ی رشد ویته
و ض ی چاقی نیز یشت از شوریهای دین مشتاهد گ دیتدم
یشت ین در صد قا چترماهیتان در شتوری  62درهتزار تود
درصد قا چرماهیان در آب شی ین ا درصد قا در شوری 02
ات
درهزار ر شوری مطلوب ای زیس ماهی اتکا اتت
ودم مت ین میزان درصد افتزایش وزن و ضت ی رشتد ویته و
ض ی چاقی م وط ر چرماهیان تازگار شد در آب ا شوری
 82درهزار ودم

شکل )a 8یانگت درصتد افتزایش وزن تدن متی اشتد
همانطور ر در شکل مشاهد میشود یشت ین درصد افزایش
وزن م تتتوط تتتر شتتتوری  02درهتتتزار تتتا میتتتاننین وزنتتتی
 33/01±86/20گ م و مت ین میتزان درصتد افتزایش وزن در
شوری  82در هزار ا میاننین وزنتی 08/83±66/86گت م تود
ات م میزان درصد افزایش وزن در آب شی ین 82/04 ±00/23
گ م ود ات ر رم ات یشت از افتزایش وزن در آب شتور
می اشدم درصد افزایش وزن در شوری  62در هزار نیتز پتس از
شوری  02درهزار در رتبر دوم ق ارگ ف م شکل )b 8نشاندهدد
عدم وهود اختالف معدیدار در میزان ض ی چاقی در شوریها
می اشدم یشت ین ض ی چاقی م وط ر شتوری  02درهتزار
 )1/64± 8/46و مت ین میزان آن م توط تر شتوری  82در
هزار  )1/41 ±2/26ودم در آب شتی ین میتزان ضت ی چتاقی
 )6/26±0/60ود ر نسب ر آب شور یشتت متی اشتدم تا
توهر ر شکل )c 8ض ی رشد ویته در شتوریهتای مختلتف
دارای اختالف معدیداری نمی اشدم تیشتت ین میتزان ضت ی
رشد ویه م وط ر شوری  02درهزار ا میتزان  2/31 ±2/04و

a

b

c

d

شوری
شکل  :0تغییرات مقادیر شاخصهای رشد برای ماهی اسکات ( )S. argusدر تیمارهای شوری مختلف ( 11 ،01 ،01در هزار و آب شیرین)

یشت ین افزایش وزن در شوری  02درهزار و تپس در
تیمارهای  62درهزار و آب شی ین ودم مت ین میزان افزایش
727

وزن در تیمار  82درهزار مشاهد گ دید شکل )4م تغیی ا
مقادی طو ماهیان در طی دور آزمایش در شکل  2نشان داد
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شد ات م در مورد شاخ طو طبق داد های ردت آمد
اختالف معدیداری ین تیمارهای مختلف مشاهد نن دید
)p>2/22م شاخ وزن و فا تور رشد نسبی در هفترهای
هفتم و هشتم آزمایش در تیمارهای مختلف دارای اختالفا
معدیداری ودند  )p<2/22اما تای هفترها اختالف معدیداری
مشاهد نن دید شکل )1م ا توهر ر آزمون مقایسر میاننین
دانکن یشت ین میزان رشد نسبی در تیمار  02درهزار و پس از
آن در تیمار  62درهزار مشاهد گ دیدم مت ین میزان آن
م وط ر تیمار  82درهزار ودم رشد نسبی در آب شی ین

*

30

a

a

a

b
b

20 ppt

b

10 Ppt

25

a

20

b
b

b b
b b

b

a

a

15

میزان افزایش وزن

0 ppt
30 ppt

35

a

a

a

a

نسب ر شوریهای  62و  02درهزار مت ود ولی ا توهر ر
داد های ردت آمد رشد نسبی محسوس و قا ل توههی در
این شوری مشاهد شدم
در هفترهای نهم و دهم آزمایش ا توهر ر این ر ماهیان
در حدود  6ما در تیمارهای چهارگانر تازگاری یافتر ودند
ماهیان تازگار شد ا آب شی ین داری افزایش وزن یشت ی
نسب ر هفترهای قبل ودند و رشد نسبی در هفترهای نهم و
دهم در آب شی ین نیز یشت و محسوست ود و تق یباً ا رشد
نسبی در تیمار شوری  02درهزار ا ی مینمودم

10

= * ns

5
0
566

70

28

42

1

14

روز
شکل  :4تغیرات افزایش وزن ماهی اسکات طی دوره آزمایش در تیمارهای شوری مختلف

*

*

*

*

*
a

b

20 ppt

b

10 Ppt

= * ns
B6

B5

B4

B3

B2

میزان افزایش طول

0 ppt
30 ppt

a

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

B1

روز
شکل  :5تغیرات طول ماهی اسکات طی دوره آزمایش در تیمارهای شوری مختلف
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*

ba

*

*

*

20 ppt

bc
c

10 Ppt

= * ns

70

56

42

روز

28

14

نرخ رش د وزن%

0 ppt
30 ppt

0/6
0/5
0/ 4
0/3
0/2
0/1
0
-0/1
-0/2
-0/3
-0/4

شکل  :6تغیرات نرخ رشد ویژه ماهی اسکات طی دوره آزمایش در تیمارهای شوری مختلف

بحث
در این مطالعر اث ا تیمارهای مختلف شوری میزان
رشد و تازگاری ماهی اتکا مورد رتی ق ار گ ف م یشت ین
رشد ماهی اتکا در شوری  02درهزار و عد از آن در شوری
 62درهزار مشاهد شدم همچدین یشت ین میزان ماندگاری در
شوری  62درهزار مشاهد شد ر ا نتای حاصل از مطالعر
صور گ فتر روی گونر  )Takifugu obscuresتوتط Shi
و همکاران ) (0262مطا ق داش م در مطالعر صور گ فتر
توتط وی نیز یشت ین میزان رشد و قا در شوری  62درهزار
مالحیر گ دیدم همچدین در رتی صور گ فتر روی فیلماهی
دریای خزر توتط پورفشتمی ) (6830حدا ی رشد ویه و
میزان قا در آب ل شور ا شوری  3درهزار مشاهد گ دید ر
ا چشمپوشی از اختالف ناچیز  0قسم درهزار نمک دریا) ا
نتای حاصل از این پهوهش مطا ق داردم
ا اهش شوری از تعداد تلو های ل اید آ شش اتتر
گ دید درحالی ر تعداد این تلو ها در لیر افزود شدم
تدییم اتمزی در ماهیان اتتخوانی ا دخال مستقیم تلو های
ل اید و از ط یق یکت ی عملک دهای امالً متمایز در ماهیان
تا ن آبهای شور و شی ین ر انجام میرتدم در ماهیان دریازی
وفیفر عمد این تلو ها تدییم اتمزی از ط یق ت شح یون ل
توام ا ت شح یی فعا یون تدیم خواهد ودم ت شح ف ا یشایی
یون ل از این تلو ها رصور یک ف آیدد پیچید و ا دخال
 4نوع عمد از ناقلها و انا های حاض در یشا راتی و قاعد های
هانبی انا های ل حاض در یشای راتی تلو ناقل حاض
در یشای قاعد های هانبی پم  Na+/K+/2Cl-یونی یشای
قاعد های هانبی و انا های پتاتیمی Na+/K+ ATPaseیشای
722

قاعد های هانبی) ر انجام میرتد ت شح ل ید تدیم از
آ ششها رصور ت یبی از انتقا فعا ثانویر یون ل و انتقا
یی فعا تدیم صور میگی دم نی وی مح ر انتقا فعا ل
ا فعالی پم  Na+/K+ ATPaseمیگ ددم در واقع فعالی این
پم ر حفظ یلی درون تلولی تدیم در مقادی پایینت از
محیط ی ون و یلی پتاتیم در مقادی االت از محیط ی ون
تلو مک می دد عبدی و همکاران )6831م در مطالعر
صور گ فتر توتط نوروزی  )6812مشاهد گ دید ر در
ماهی پاف  )Tetraodon biocellatusا اهش شوری از
تعداد تلو های ل اید آ شش اتتر و تعداد این تلو ها در
لیر افزود میشودم همچدین در مطالعر صور گ فتر
توتط  Imslandو همکاران  )0228روی ماهی شانک در
شوری االت از شوری آب دریا و شوری  42در هزار انجام
گ ف تعداد تلو های ل اید آ شش پس از  6روز تازگاری ر
صور معدیداری افزایش یاف م در مطالعر روی ماهیان
هیب ید ت یپلوئید Oncorhynchus mykiss* Salmo trutta
) )caspiusا امکان تازگاری در شوریهای  60 1و 63
درهزار ر توتط رحیمی و همکاران  )6812انجام پذی ف
نتای مطالعا نشان داد ر یشت ین تعداد تلو های ل اید
در تیمار شوری  63درهزار ودند و ا افزایش شوری تعداد
تلو های ل اید آ ششی افزایش یاف م در این آزمایش نیز
یشت ین تعداد تلو های ل ید آ ششی در شوری  82درهزار
دید شد و ا افزایش شوری تعداد تلو های ل اید آ ششی
رطور معدیداری افزایش یافتددم
رعالو نتای حاصل از آزمایشهای عطائیمه و همکاران
 )6832روی چر آزاد ماهیان ا نام علمی Salmo trutta
 caspiusحا ی از این ود ر این ماهی ها تدییم فشار

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اتمزی را روتیلر تلو های ل اید و از ط یق افزایش تعداد
این تلو ها انجام میدهددم در نتیجر یان شد ر تعداد تلو های
ل اید آ ششی ا افزایش شوری افزایش یافتر و انداز آنها
اهش نشان می دهدم در این
تغیی نامحسوتی در هه
آزمایش نیز تعداد تلو های ل اید آ ششی ا افزایش شوری
ای تدییم فشار اتمزی افزایش یاف م
نتای مطالعر روی تلو های ل اید لیر نیز نشان داد ر
تعداد این تلو ها در لیر ا اهش شوری افزایش مییا دم
افزایش این تلو ها نشاندهدد تکامل یافتن اندامهای تدییم
ددد فشار اتمزی و در نتیجر توتعر تکامل و افزایش ارایی
تیستم تدییم فشار اتمزی در ماهیان می اشدم این یافترها در
موافق ا نتای تحقیقاتی ات ر  Wendelaarو همکاران
 )0262و  Wrobelو همکاران  )0220روی لیر انجام دادند
و تکامل تیستم تدییم فشار اتمزی در اندامهای مذ ور را
گزارش دندم در نتیجر افزایش تعداد تلو های ل اید لیر
در راتتای تکامل تاختاری و افزایش ارایی لیر ر یکی از
مهمت ین اندامهای تدییم ددد فشار اتمزی ات در خال
ف ایدد مذ ور ض وری ات م
در همین زمیدر  )0222 Evansیان د ر در راتتای
تدییم فشار اتمزی زمانی ر شوری زیاد ات اید هدر رفتن
آب دن ماهی از را ادرار روتیلر ف ایدد فیلت اتیون در تلو های
ل اید لیر اهش یا د از این رو ای هلوگی ی از این مسئلر
اهش تعداد تلو های ل اید لیر ض وری ات م همچدین
تغیی انداز گلوم و یا شبکر موی گی پیچید داخل تلو های
ل اید لیر ا تغیی میزان شوری گزارش شد ات
 Wendelaarو همکاران )0262م در این راتتا  Cataldiو
همکاران  )6116در ماهی تیالپیا و  )6166 Oliverauدر
مارماهی و را طر تغیی انداز گلوم و داخل تلو های ل اید
لیوی را ا تغیی ا شوری گزارش نمودند ر نتای مطالعر
حاض در پی تبیین چنوننی این مسئلر در ماهی اتکا
می اشدم رتی نتای ردت آمد از این پهوهش نشان داد ر
روند تغیی ا فیزیولوژیک مشاهد شد در هه تطا ق ا
تغیی ا شوری در ماهیان اتکا مشا ر ا تای ماهیان
اتتخوانی ات م مدات ت ین روند تازگاری و تغیی ا اف
آ شش و لیر در شوری ین  62تا  02گ م در لیت در این
ماهیها مشاهد شدم
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جعفریان ،ح .1031 ،.مقایسر آب ل شور و شی ین

عملکت د

رشد و تغذیر در ماهی قز آالی رننین مان هتوانم مجلتر علتوم
شاورزی و مدا ع طبیعیم هلد  61ویه نامر 0م صتفحا  31تتا
13م
.0
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