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 771-14111 پستی:صندوق
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 1312 اسفندتاریخ پذیرش:            1312 آذرتاریخ دریافت: 
 
 

 چکیده

(، در محیط Scatophagus argus)اسکات یا  در این تحقیق توانایی سازگاری و میزان رشد  یک گونه از ماهیان آب شور            

تکرار انتخاب و هر تکرارشامل  0در هزار و آب شیرین در  01و  01و  01های تیمار با شوری 4آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت. 

هدای  صورت تصادفی انتخاب گردیدد و رو  عدد ماهی شدند. پس از طی مراحل سازگاری با آب شیرین، از هر تیمار یک ماهی به 6

هدای سنیده و آب دن ان دا  شدد. در ادامده نتدای         ائدوزین( بدر روی انددا     -آمیدزی )هماتوسیدینین  اطع بدافتی و رند   معمول تهیه مقد 

دست آمده فاستورهای افزاین میزان رشد ههای سنراید مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتای  بمیکروسکوپیک تغییرات تعداد سنول

ترین میزان رشد بین .(<10/1p) داری را ن ان ندادندتیمارهای مختنف  اختالف معنی ماهیان دربچه ویژه، ضریب چاقی و در صد بقاء

ترین در صد ماندگاری و بقاء در هزار م اهده گردید. بین 01ترین میزان در شوری در هزار و سم 01ویژه و ضریب چاقی در شوری 

درهدزار سده شدوری     01در آب شیرین با درصد بقاء در شوری در هزار م اهده گردید. درصد بقاء ماهیان  01ماهیان در شوری بچه

های سنراید آب ن وسنیه م خص شد سه با ساهن شدوری،  مطنوب برای زییت ماهی اسکات است برابر بود. پس از شمار  سنول

                                                               .(>10/1P) داری یافتها افزاین معنیها در سنیهتعداد آن ها ساهن وهای سنراید آب نتعداد سنول
 
 

  های کلراید سلول ،سازگاری ،آب شیرین، ماهی اسکات کلمات کلیدی:

 orouji45eskat@gmail.com  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مهمقد
محیطتی اتت   تر  ت      شوری یکی از عوامل مهم زیست          

تزایی دارد و ه  نوع ماهی  تا توهتر  تر    زندگی ماهیان تاثی   ر

هتای  تواند شتوری ش ایط فیزیولوژیکی و تاختار  دنی خاص می

( از ماهیتان  S. argusخاصی را تحمتل   دتدم متاهی اتتکا       

 اشدم این ماهی نخستتین  تار توتتط  تار      زیدتی آب شور می

  انر گزارش گ دیدم در دریای مدیت (6611 لیدر 
در  خاط  زیبایی مدحص   ر ف دی  تر دارد ماهی اتکا   ر       

خود اختصتاص داد  اتت م   مددان زیادی را  رت تات  دنیا عالقر

شتور دریتایی   های شور و لت  این ماهی از ماهیان تا ن در آب

ات  و نسب   ر محیط خود هیپواتموتیک می  اشتد  عبتدی    

قستم  در هتزار    02تا  61عی از شوری (م در محیط طبی6831

  م(Monks  0226  دد زندگی می

تت ین تدییمتاتی  تر همتر ماهیتان  ایتد در       یکی از مهتم        

هتا  زیس  خود اعما   ددد  حفظ تعاد  آب و نمک  اف محیط

 شتود در حد مدات  ات   ر  ر آن تدیتیم اتتمزی گفتتر متی    

 Laurent  وPerry  0228)  اتمزی توتط  لیتر   دییم فشار ت

های خاص و تا حدودی نیز توتط پوت  آ شش و  عضی از اندام

شودم ماهی اتکا  نسب  عدوان یک تد نفوذ ناپذی  انجام می ر

 اشدم  دا  این در چدتین شت ایطی    ر محیط خود هیپواتمز می

 دهتد و نمتک هتذ ی    طتور یی فعتا  آب از دتت  متی    ماهی  ر

  ای هب ان این آب از دت  رفتر از آوردم این ماهی دت  می ر

هتای تتک ف فیتتی را از    طور فعا  یوننوشد و  رمحیط آب می

های دو ف فیتی را از ط یق ها و نیز مقداری از یونط یق آ شش

 (م  0221  و همکاران Lee دد  ها دفع می لیر

هتا وهتود دارنتد  تر     های  زرگ خاصتی در آ شتش  تلو        

های تک ف فیتی اضافی را   خالف شی  یلیتتی   فعاالنر آنیون

 هتا تتلو   ل ایتد    دهدتد  تر  تر آن   داخل محیط   گش  می ر

های  ل اید حاوی تعتداد ف اوانتی میتو دتدری    گویددم تلو می

  ددتد و  هستدد  تر انت ژی الزم  ت ای ایتن  تار را تتامین متی       

 هتتا رشتتد هتتای تیتوپالتتتمی در آنچدتتین میک وتو تتو هتتم

 اندم عتالو   ت  ایتن  حتاوی دتتتنا  آنزیمتی      ای یافتراد العفوق

Na+ k+  ATPase       هستتددم ایتن دتتتنا  در امتتداد نتواحی

هتای  ای هانبی و در تشکیال  میک وتو ولی وتیع تتلو  قاعد 

طور فعا   یون تدیم را مدتقل   د  و شود و  ر ل اید دید  می

 (م  Karnaky  0221نماید   ا یون پتاتیم تعویض می

های انجام شتد  تتا دون مطالعتر  امتل و       اتاس   رتی       

در شت ایط زیست     S.argusهامعی در مورد تتازگاری متاهی   

محیطی گوناگون صتور  نن فتتر اتت م  تا ایتن وهتود نتتای         

 اشتدم در  های ماهی در دتت س متی مطالعا    روی تای  گونر

(  ت روی  0220و همکاران   Sampioمطالعر انجام شد  توتط 

در صتتتد   (Paralichthys orbignyanusمتتتاهی فالنتتتدر  

و  02  62  2هتای   ماندگاری و میزان رشد این ماهی در شوری

در هزار( مورد   رتتی قت ار گ فت م  ت این اتتاس  درصتد        82

ها دارای اختالف ماندگاری ماهیان در آب شی ین  ا دین  شوری

ت  شی ین  ر م ات   م داری نبود ولی رشد ماهیان در آبمعدی

شور  و شور دریایی  ودم نتای  حاصلر از مطالعر صور  از آب ل 

 (6830 ماهیان توتط پورعلی و همکاران گ فتر   روی  چر فیل

شور ت  این گونر در ش ایط آب ل ت  و  یشگ  رشد مطلوب یان

مطالعتر صتور     نسب   ر آب شی ین  ودم نتای  مشا هی نیز در

آالی رننتین  روی متاهی قتز    (6836 گ فتر توتط هعف یتان  

دتت  آمتد  اتت م  در    ر(  ت  Oncorhynchus mykiss مان  

 متان پ ورشتی در آب   آالی رننینواقع افزایش رشد ماهی قز 

دار را نشتان دادم   شور در مقایسر  ا آب شی ین اختالف معدیل 

 (0222  همکتاران  و Rozaدر مطالعر صتور  گ فتتر توتتط    

هتای  در رشتتر +K+ ATPase   Naتغییت  در فعالیت  آنتزیم   

( طی تتازگاری  Acipencer naccariآ ششی ماهی خاویاری  

نتیجتر  از آب شی ین  ر آب شور متورد   تتی قت ار گ فت م در     

افزایش یاف  +K+ ATPase   Naافزایش شوری  فعالی  آنزیم

 در پی داش م  ر این تغیی  نقش مهمی در مکانیسم اتمزی

 (6812   اتاس مطالعا  انجتام گ فتتر توتتط نتوروزی            

(   تتا  تتاهش Tetraodon biocellatus تت روی متتاهی پتتاف   

هتا  تاهش و تعتداد ایتن     های  ل اید آ شششوری  تعداد تلو 

تت ین رشتد و  قتا در    یا د و  تیش ها افزایش میها در  لیرتلو 

  نشان داد  ر ماهی پاف  در در هزار مشاهد  شدم نتای 2شوری 

گ م در لیت  تتا حتدودی    62  ا   تغیی ا  شوری آب از صف  تا 

گ  تازش پذی ی گونر مذ ور  ر مقاوم ات   ر این موضوع  یان

 تغیی ا  شوری  ودم

توانایی یک موهود آ زی در تحمل تغیی ا  وتیع شتوری         

( Euryhalinity دون مخاط   ف آیددهای زیستی یوری هالین  

شودم ماهیان اتتخوانی دریایی  اید  تا از دتت  دادن   نامید  می

از  Cl -و  Na+ویته   هتا  تر  آب از ط یق ف ایدد اتمز و ورود یون

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 

 ر مکانیسم معکوتی در ماهیان در حالی پذی دآ شش انجام می

 م(Alderdic  6133؛ Evans)  0222 دهتد آب شی ین رخ متی 

های  ل ایتد  آ شش  ا تغیی  دادن تطح و تعداد تلو 
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 تت ین انتدام دخیتل در تدیتیم اتتمزی محستوب       عدوان مهم ر

شودم   خی از تغیی ا  عمد   تافتی ماندتد افتزایش تعتداد و     می

ها  ا شتوری رخ   ل اید در روند تازگاری ماهی هایانداز  تلو 

 (مEvans  0222 دهد می

هتای    رتی تاختار و وفایف  لیر در ماهیان و تازگاری       

گست د  از نی  شتکل و فیزیولتوژی  موضتوعی  ستیار وتتیع و      

های متفاو  زندگی در آب شی ین و پیچید  ات   دا  این روش

هتا  ها    ای تطا ق  ا این محیطرشور نیازمدد تدییم تاختار  لی

دار این وفایف عهد  های  ل ایدات   ر در مورد شوری  تلو 

ها تب  افتزایش  تارایی تیستتم    هستدد  ر تغیی ا  تعداد آن

و  Perry  شتتودتدیتتیم فشتتار اتتتمزی و تحمتتل شتتوری متتی  

Laurent  0228 م) 

شوری  در هدنام مواهر  ا تدش ناشی از  اهش یا افزایش        

ماهیان ت  یبا  مایعتا  داخلتی  تدن ختود را توتتط ف آیدتد       

هتتای تدیتتیم فشتتار اتتتمزی و از ط یتتق تغییتت ا  شتتاخ    

 (مEvans  0222 نمایدد فیزیولوژیک گوناگون آن تدییم می

داری ماهیتان آب  های موهود   ای ننر ا توهر  ر دشواری       

ی ماهیتان آب  دارهتای ننتر  شور در آ واریوم و  م   دن هزیدر

داری این متاهی  رتد تالش   ای تاد  تازی ننرنی  میشور  ر

 تواند  ازارهای هدیدی   ای این ماهی زیبا ایجاد نمایدم    ایتن  

اتاس پتهوهش حاضت  در زمیدتر تتازگاری متاهی اتتکا  در       

داری ایتن ماهیتان در   محیط آب شی ین  ا توهر  ر اهمی  ننتر 

هتای  داری و هدبتر های ننتر یدرآب شی ین از نی   م   دن هز

 اقتصادی انجام شدم

 

 هاشمواد و رو
از یک  ارگتا    6816در تا   (S. argusماهیان اتکا          

خصوصی در  وشه  تهیر و  ر  ارگتا  تکییت  وپت ورش ماهیتان     

 82زیدتی در ته ان انتقا  یافتددم پس از طی م احل تازگاری  

هتای آ شتش و   تهیر  اف  از اندامروز(  مطالعا  آزمایشناهی و 

 لیر در آزمایشنا  دانشنا  آزاد اتالمی واحد علوم و تحقیقتا   

  62  تیمتار صتف    4ته ان انجام گ ف م هه  انجام این تحقیق 

قسم  در هزار نمک دریا  ا تتر تکت ار از ه  تدام در     82و  02

  عدوان تیمار شاهد در نی ر ردر هزا 82نی  گ فتر شدندم تیمار 

ماهی هه  انجام آزمایش انتخاب عدد  چر60گ فتر شدم تعداد 

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    

ها قطع تاع  قبل از  ارگی ی ماهیان تغذیر آن 04حمل و نقل 

ها پس از انتقا  نمونر تاع  43چدین در آزمایشنا  نیز شدم هم

هتا و رفتع    ر ه  یک از تیمارها و طبیعتی شتدن رفتارهتای آن   

اتت س  یذادهی ماهیان آیاز شدم یذادهی در هفتتر او   ت ای   

پیشنی ی از صدما  احتمتالی از اتتت س حمتل متاهی نصتف      

ماهیان هت  تیمتار    درصد وزن  چر 6میزان متعارف یعدی حدود 

هتای تجتاری ویته     یذاهای تجاری و پل وتیلر دهی  رم یذا ود

آلمتان انجتام گ فت م در     Seraماهیان زیدتی م  وط  ر ش    

هتا  درصد وزن  تدن  چتر متاهی    0خال  آزمایش روزانر معاد  

 وعتد  یتذایی  تر     8گ فت  و در هت  تیمتار    یذادهی انجام متی 

شدم  ا توهر  ر این  ر ش ایط محیطی میل ها داد  میماهی چر

  آب مص فی  دما  نور و هوادهی در تمام تیمارها یکسان نوع یذا

 متک  ها  تر  ار وزن ماهیهفتر یک 0 ود  در خال  آزمایش ه  

 26/2تاخ  توئیس(  ا دق    Mettlerت ازوی دیجیتا   مد 

وتتیلر  هتا نیتز  تر   گی ی و ثب  گ دیتدم طتو  متاهی   گ م انداز 

گیت ی  از تاخ  ژاپتن( انتد    Mitutoyo ولیس دیجیتا   مد 

همتین ت تیت  هت  دو هفتتر      شدم وزن و طو  تمامی ماهیان  ر

گیت ی میتزان   گی ی و ثبت  گ دیتدم ههت  انتداز      ار انداز یک

و دمای آب تیمارها در این پهوهش هت  روز میتزان    pHشوری  

 Atago رف ا تتور چشتمی    تد  چشمیوتیلر شوریشوری  ر

از شتوری   ppt0 ن روز در میتا  6گیت ی شتد و هت     ژاپن( انداز 

تیمارها را  ا اضافر   دن آب د ل   و خارج   دن آب آ واریتوم  

متتت  دیجیتتتالی  pHوتتتیلر تیمارهتتا نیتتز  تتر pH تتم گ دیتتدم 

 Horiba-u-10 طتور روزانتر ثبت  و  ت ای ثا ت  ننتر       ژاپن(  ر

صور  هفتنتی ختارج   فضوال  و  اقیماند  یذاها  ر pHداشتن 

-Horiba-uوتیلر دماتتد  دیجیتتالی   گ دیدم دمای آب نیز  ر

گ دیتدم دمتای تیمارهتا طتی دور      گیت ی متی  ژاپن( انتداز   10

گ اد  ود  ر این دما مداتبی درهر تانتی 02-03تازگاری  ین 

وتتیلر پمت     اشد و ا سیهن آن نیز  تر ها می  ای زیس  ماهی

روز در  62ها تأمین شدم مد  زمتان آزمتایش   هوادهی آ واریوم

تر شدم   ای این مدیور ه  دو روز یتک  تار شتوری آب    نی  گ ف

قسم  در هزار  م شدم  دا  این  عد از گذشت  یتک    0میزان  ر

قسم  در هزار نمک دریا  ر صف  قستم    82ما  شوری آب از 

مد  یک متا  در تیمارهتای   ها  رچدین ماهیدر هزار رتیدم هم

پس   ای داری شدند تهای مختلف ننرمورد آزمایش   ا شوری

های آ شتش و  لیتر متورد    های تکمیلی روی  اف انجام   رتی

های  ل اید   رتی ق ار گ فتددم هه    رتی تغیی ا  در تلو 

 شداتتتی معمتتولی اتتتتفاد  شتتدآ شتتش و  لیتتر از روش  افتت 

 Bancroft وGamble  0226 م) 
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( و درصتد رشتد   WGRمیزان افزایش وزن یا رشد مطلق         

( از ط یتق معتادال  زیت     SRو نیز درصد  قتا    ( RGRنسبی  

 (:  Riesata  6118و  Garciaمحاتبر شدند  

 (WGRوزن نهایی= افزایش وزن   -وزن اولیر

 (RGRوزن نهایی = درصد رشد نسبی   -/ وزن اولیر 622

 (SR تعداد اولیر/ تعداد نهایی( = درصد  قا   × 622 

آزمایش  طو  و وزن( چدین میزان رشد ماهیان طی دور  هم

گی ی ( انداز Kروز    اتاس ف مو  میزان رشد   62در فواصل 

 شد:

0

0lnln

tt

WtW
K




 

        Wtوزن نهایی و )  W0)   وزن اولیر وt-t0)   طو  دور

  اشدمآزمایش می

 ض ی  چاقی نستب  طتو  متاهی  تر وزن آن اتت   تر              

( نشتان داد   Condition factorصتور  شتاخ  وضتعی       ر

دهدد  چنوننی وزن ماهی نستب   تر طتو  آن    نشان شود ومی

 گت دد ن   اتتاس فورمتو  زیت  محاتتبر متی     آ اشدم مقتدار  می

 Evans  0222): 

3

100

L

W
FC




 

        Wوزن ماهی  ر گ م )   L طو  چدنالی ماهی  ر )

  اشدم( ض ی  ثا     ای تیستم مت یک می622 و  مت تانتی

 61نسخر  Spssافزار ها از ط یق ن متجزیر واریانس داد        

درصد انجام شد تا وهود یا  12 درصد و 11در تطوح آماری 

دار  ین تیمارهای مختلف در را طر  ا عدم وهود اختالف معدی

های مورد   رتی ماهیان   رتی گ دند و در صور  شاخ 

تیمارهای مختلف  آزمون دار در  ین وهود اختالف معدی

های مورد های شاخ مقایسر دانکن هه  مقایسر میاننین

   رتی  اتتفاد  گ دیدم 

 

 نتایج
پایر آ ششی و  لیر  2های  ل اید در شمارش تعداد تلو        

ها در های گ فتر شد   یانن  تغیی  در تعداد آنوتیلر عکس ر

های (م تعداد تلو 0و  6های  اشد  شکلتیمارهای مختلف می

 داری یاف  ل اید  لیر  ا  اهش مقدار شوری افزایش معدی

 22/2P<) ن در تیمار آب شی ین آت ین تعداد طوری  ر  یش ر

در هزار مشاهد  گ دیدم در  82ت ین آن در تیمار شوری و  م

های  ل اید آ شش این روند    عکس  ودم  ا افزایش مورد تلو 

 م(>22/2P  داری یاف ها افزایش معدیآن میزان شوری تعداد

در هزار و  82های  ل اید در تیمار شوری ت ین تعداد تلو  یش

 (م 6ت ین آن در تیمار آب شی ین مشاهد  گ دید  هدو   م

 

         
  (B :PPT 11 .C :PPT 01 .D :PPT 01: آب شیرین. A)دست آمده از مقاطع بافت کلیه در تیمارهای مختلف هتصاویر ب :1شکل 
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کلراید آبشش و اجسام مالپیگی کلیه در ماهی اسکات در تیمارهای مختلف هایمقادیر شمارش شده سلول: 1ل جدو  

 شوری 1 قسمت در هزار 11 قسمت در هزار  01 قسمت در هزار  01 

های  ل ایدتعداد تلو  62 61 04 03  

 تعداد اهسام مالپینی 64 62 3 1

     

  میتزان افتزایش   0های مددرح در هتدو   داد  ا توهر  ر        

درهزار 62 و 02  82های داری در شوریوزن  دن اختالف معدی

چدین در میزان ض ی  رشد ویه  و و آب شی ین نشان نداد م هم

داری های مختلف اختالف معدتی درصد چاقی ماهیان در شوری

 02  62های ماهیان نیز در شوریوهود نداش م درصد  قا   چر

 داری نبتتوددرهتتزار و آب شتتی ین دارای اختتتالف معدتتی  82و 

 22/2p>م) 

 

 

 ماهیان اسکات در تیمارهای مختلفهای رشد و بازماندگی بچهشاخص (SD±): میانگین 0جدول

 پارامترهای رشد 1 قسمت در هزار 11 قسمت در هزار  01 قسمت در هزار  01 

a41/6±83/06 b06/2±32/26 b81/6±26/62 a18/6±21/02 )وزن اولیر  گ م 
a00/8±36/04 b13/0±22/61 b66/6±21/61 a11/0±12/01 )وزن نهایی  گ م 

a43/2±12/2 b23/2±20/4 b0/2±38/8 a26/2±86/2 مت (طو  اولیر  تانتی 
a02/2±10/6 a13/2±1/2 a42/2±1/1 a21/2±88/6 مت (طو  نهایی  تانتی 

a83/08±86/66 a20/86±10/33 a01/03±26/12 a23/00±04/28 )افزایش وزن  دن  درصد 
a06/2±06/2 a04/2±31/2 a06/2±12/2 a08/2±81/2 )ض ی  رشد ویه   درصد 
a26/2±41/1 a46/8±64/1 a82/6±66/2 a60/0±26/6 ض ی  چاقی 

a04/61±44/44 a88/88±88/88 a04/61±11/11 a88/88  درصد(درصد  قا  

 

         
 (B :PPT 11 .C :PPT 01 .D :PPT 01: آب شیرین. A)های آبششی در تیمارهای مختلف دست آمده از مقاطع رشتههتصاویر ب :0شکل 
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 اشتد  گت  درصتد افتزایش وزن  تدن متی     (   یانa  8شکل       

ت ین درصد افزایش شود  یشطور ر در شکل مشاهد  میهمان

 درهتتتزار  تتتا میتتتاننین وزنتتتی 02وزن م  تتتوط  تتتر شتتتوری 

میتزان درصتد افتزایش وزن در    ت ین  م گ م و 20/86±01/33

گت م  تود     83/08±86/66در هزار  ا میاننین وزنتی  82شوری 

 04/82 ±23/00ات م میزان درصد افزایش وزن در آب شی ین 

 ت  از افتزایش وزن در آب شتور  م ات   یشگ م  ود  ات   ر  ر

در هزار نیتز پتس از    62 اشدم درصد افزایش وزن در شوری می

 دهدد نشان( b  8رتبر دوم ق ارگ ف م شکل درهزار در 02 شوری

ها  دار در میزان ض ی  چاقی در شوریعدم وهود  اختالف معدی

درهتزار   02ت ین ض ی  چاقی م  وط  ر شتوری   اشدم   یشمی

در  82ت ین میزان آن م  توط  تر شتوری    ( و  م±64/1 46/8 

          (  ودم در آب شتی ین میتزان ضت ی  چتاقی        41/1 ±26/2هزار  

 اشتدم  تا   تت  متی  (  ود  ر نسب   ر آب شور  یش60/0±26/6 

هتای مختلتف   ( ض ی  رشد ویته  در شتوری  c  8توهر  ر شکل

تت ین میتزان ضت ی      اشدم  تیش داری نمیدارای اختالف معدی

و  31/2 ±04/2درهزار  ا میتزان   02رشد ویه  م  وط  ر شوری 

ار   تتا میتتزان در هتتز 82تتت ین میتتزان م  تتوط  تتر شتتوری  تتم

 تتودم در آب شتتی ین میتتزان ضتت ی  رشتتد ویتته    06/2±06/2

تت   تود    درهزار  تم  62و 02های  ود  ر ازشوری 08/2±81/2

چدتین درصتد  قتا     ت   تودم  هتم  درهزار  یش 82ولی از شوری 

دهدتد  اختتالف   های مختلف  نیز نشتان ماهی اتکا  در شوری

تت ین  (م  تیش d  8 شکلداری  ین تیمارهای مختلف نبود معدی

  11/11±04/61میزان درهزار  ر62در صد  قا  م  وط  ر شوری 

درهزار  ودندم در  2و  02های ت ین میزان م  وط  ر شوریو  م

زار میزان درصد افزایش وزن و ض ی  رشد ویته   دره 02شوری 

های دین  مشتاهد  گ دیتدم   ت  از شوریو ض ی  چاقی نیز  یش

درهتزار  تود    62ماهیتان در شتوری    قا   چتر ت ین در صد  یش

 02ماهیان در آب شی ین  ا درصد  قا  در شوری درصد  قا   چر

درهزار  ر شوری مطلوب   ای زیس  ماهی اتکا  اتت    ا ت    

ت ین میزان درصد افتزایش وزن و ضت ی  رشتد ویته  و      ودم  م

ماهیان تازگار شد  در آب   ا شوری ض ی  چاقی م  وط  ر  چر

 درهزار  ودم 82

 

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

 

و تپس در  درهزار 02 ت ین افزایش وزن در شوری یش       

ت ین میزان افزایش هزار و آب شی ین  ودم  مدر 62تیمارهای 

(م تغیی ا  4درهزار مشاهد  گ دید  شکل  82وزن در تیمار 

نشان داد   2زمایش در شکل آو  ماهیان در طی دور  طمقادی  
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دت  آمد  های  رشد  ات م در مورد شاخ  طو  طبق داد 

 ختلف مشاهد  نن دیدداری  ین تیمارهای ماختالف معدی

 22/2p>های  (م شاخ  وزن و فا تور رشد نسبی در هفتر

هفتم و هشتم آزمایش در تیمارهای مختلف دارای اختالفا  

داری ها اختالف معدی( اما تای  هفتر>22/2p  داری  ودندمعدی

(م  ا توهر  ر آزمون مقایسر میاننین 1مشاهد  نن دید  شکل 

درهزار و پس از  02رشد نسبی در تیمار ت ین میزان دانکن  یش

ت ین میزان آن درهزار مشاهد  گ دیدم  م 62آن در تیمار 

درهزار  ودم رشد نسبی در آب شی ین  82م  وط  ر تیمار 

ت   ود ولی  ا توهر  ر درهزار  م 02 و 62های نسب   ر شوری

 دت  آمد  رشد نسبی محسوس و قا ل توههی درهای  رداد 

 دمش  شاهدمی این شور

 ر ماهیان های نهم و دهم آزمایش  ا توهر  ر ایندر هفتر       

ما  در تیمارهای چهارگانر تازگاری یافتر  ودند   6در حدود 

ت ی ماهیان تازگار شد   ا آب شی ین داری افزایش وزن  یش

های نهم و های قبل  ودند و رشد نسبی در هفترنسب   ر هفتر

 ا رشد  ت   ود و تق یباًت  و محسوسنیز  یشدهم در آب شی ین 

 نمودمدرهزار   ا  ی می 02نسبی در  تیمار شوری  

 

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

 

 
 تغیرات طول ماهی اسکات طی دوره آزمایش در تیمارهای شوری مختلف :5شکل 
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 تغیرات نرخ رشد ویژه ماهی اسکات طی دوره آزمایش در تیمارهای شوری مختلف :6شکل 

 

 بحث
در این مطالعر اث ا  تیمارهای مختلف شوری    میزان        

ت ین  یش گ ف م   رتی ق ار اتکا  مورد ماهیتازگاری  و رشد

درهزار  و  عد از آن در شوری  02رشد ماهی اتکا  در شوری 

ت ین میزان ماندگاری در چدین  یشدرهزار مشاهد  شدم هم 62

درهزار مشاهد  شد  ر  ا نتای  حاصل از مطالعر  62شوری 

 Shi( توتط Takifugu obscuresصور  گ فتر    روی گونر  

مطا ق  داش م در مطالعر صور  گ فتر  )0262(و همکاران 

درهزار  62ت ین میزان رشد و  قا  در شوری توتط وی نیز  یش

ماهی فیل گ فتر   روی   رتی صور  در چدینهم گ دیدم مالحیر

حدا ی  رشد ویه  و  )6830(فشتمی دریای خزر توتط پور

شاهد  گ دید  ر درهزار م 3شور  ا شوری میزان  قا  در آب ل 

قسم  درهزار نمک دریا(  ا  0پوشی از اختالف ناچیز   ا چشم

 نتای  حاصل از این پهوهش مطا ق  داردم

  اتترهای  ل اید آ شش تعداد تلو  ازشوری   اهش ا        

شدم  افزود  لیر ها در این تلو تعداد     ر گ دید  درحالی

 هایمستقیم تلو  دخال   ا اتتخوانی ماهیان در اتمزی تدییم

 در ماهیان متمایز  امالً عملک دهای ت ییک ط یق از و  ل اید

 ماهیان دریازی در رتدممی انجام  ر شی ین و شور هایآب تا ن

  ل  ت شح یون ط یق از اتمزی تدییم هاتلو  این عمد  وفیفر

 ت شح ف ا یشایی  ودم خواهد تدیم یون یی فعا  ت شح  ا توام

 ا دخال   و پیچید  ف آیدد یک صور ر  هاتلو  این از  ل  یون

 های قاعدو  راتی یشا  در حاض  های انا  و هاناقل از عمد  نوع 4

 ناقل حاض  تلو   راتی یشای در حاض   ل  های  انا  هانبی

 یونی یشای 2Cl+/K+Na/- پم  هانبی  های قاعد یشای در

 یشای aseATP +/K+Naپتاتیمی های انا  و هانبی هایقاعد 

از  تدیم  ل ید ت شح رتدمی انجام  ر هانبی( های قاعد

  ل  و انتقا  یون ثانویر فعا  انتقا  از ت  یبی صور ر  هاآ شش

 مح  ر انتقا  فعا   ل  نی وی گی دممی تدیم صور  یی فعا 

 این فعالی  واقع در گ ددممی aseATP +/K+Naپم   فعالی   ا

 از ت پایین مقادی  در تلولی تدیم درون یلی  حفظ  ر پم 

  ی ون محیط از  االت  در مقادی  پتاتیم یلی  و  ی ون محیط

در مطالعر  (م6831 دد  عبدی و همکاران  می  مک تلو 

  مشاهد  گ دید  ر در (6812 صور  گ فتر توتط نوروزی 

(  ا  اهش شوری از Tetraodon biocellatusماهی پاف   

در  هاهای  ل اید آ شش  اتتر و    تعداد این تلو تعداد تلو 

چدین در مطالعر صور  گ فتر شودم هم لیر افزود  می

   روی ماهی شانک در  (0228 و همکاران   Imslandتوتط

در هزار انجام  42شوری  االت  از شوری آب دریا و شوری 

ازگاری  ر ت روز 6های  ل اید آ شش پس از گ ف   تعداد تلو 

داری افزایش یاف م در مطالعر    روی  ماهیان صور  معدی

 Oncorhynchus mykiss* Salmo truttaت یپلوئید هیب ید

caspius)63و  60  1های (  ا امکان تازگاری در شوری 

انجام پذی ف   ( 6812 درهزار  ر توتط رحیمی و همکاران 

های  ل اید تلو ت ین تعداد نتای  مطالعا  نشان داد  ر  یش

درهزار  ودند و  ا افزایش شوری تعداد  63در تیمار شوری 

های  ل اید آ ششی افزایش یاف م در این آزمایش نیز تلو 

درهزار  82های  ل ید آ ششی در شوری ت ین تعداد تلو  یش

 های  ل اید آ ششی دید  شد و  ا افزایش شوری تعداد تلو 

 فتددمداری افزایش یایطور معد ر

مه  و همکاران های عطائیعالو   نتای  حاصل از آزمایش ر       

 Salmo truttaروی  چر آزاد ماهیان  ا نام علمی  (6832 

caspius   حا ی از این  ود  ر این ماهی ها تدییم فشار
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های  ل اید و از ط یق افزایش تعداد وتیلر تلو اتمزی را  ر

 هایتلو   ر تعداد نتیجر  یان شد ردهددم دها انجام میتلو  این

ها  ل اید آ ششی  ا افزایش شوری افزایش یافتر و انداز  آن

محسوتی در هه   اهش نشان می دهدم در این تغیی  نا

های  ل اید آ ششی  ا افزایش شوری آزمایش نیز تعداد تلو 

   ای تدییم فشار اتمزی افزایش یاف م

  لیر نیز نشان داد  رهای  ل اید تلو نتای  مطالعر روی        
یا دم  ا  اهش شوری  افزایش میها در  لیر این تلو  تعداد

های تدییم دهدد  تکامل یافتن اندامها نشانافزایش این تلو 

 ددد  فشار اتمزی و در نتیجر توتعر  تکامل و افزایش  ارایی 

ا در هر اشدم این یافتتیستم تدییم فشار اتمزی در ماهیان می

 و همکاران Wendelaarموافق   ا نتای  تحقیقاتی ات   ر 

روی  لیر انجام دادند  (0220 و همکاران  Wrobel و (0262 

های مذ ور را و تکامل تیستم تدییم فشار اتمزی در اندام

 لیر های  ل اید تلو گزارش   دندم در نتیجر افزایش تعداد 

 ارایی  لیر  ر یکی از در راتتای تکامل تاختاری و افزایش 

 ددد  فشار اتمزی ات   در خال  های تدییمت ین انداممهم

 مف ایدد مذ ور ض وری ات 

 یان   د  ر در راتتای  (Evans  0222ر همین زمیدر د       

 ر شوری زیاد ات    اید هدر رفتن زمانی  تدییم فشار اتمزی

 هایتلو  در فیلت اتیونوتیلر ف ایدد  دن ماهی از را  ادرار  ر آب

 لیر  اهش یا د از این رو   ای هلوگی ی از این مسئلر  ل اید 

چدین هم مض وری ات  ر لیهای  ل اید تلو  اهش تعداد 

های تلو تغیی  انداز  گلوم و  یا شبکر موی گی پیچید  داخل 

  ا تغیی  میزان شوری گزارش شد  ات  ر لی ل اید 

 Wendelaar در این راتتا  (م0262  و همکاران Cataldi  و

در  (Oliverau  6166و  در ماهی تیالپیا (6116  همکاران

های  ل اید تلو مارماهی و را طر تغیی  انداز  گلوم و  داخل 

 ر نتای  مطالعر  نمودند لیوی را  ا تغیی ا  شوری گزارش 

 حاض  در پی تبیین چنوننی این مسئلر در ماهی اتکا  

دت  آمد  از این پهوهش نشان داد  ر ررتی نتای    اشدم   می

روند تغیی ا  فیزیولوژیک مشاهد  شد  در هه  تطا ق  ا 

تغیی ا  شوری در ماهیان اتکا   مشا ر  ا تای  ماهیان 

ت ین روند تازگاری و تغیی ا   اف  اتتخوانی ات م مدات 

گ م در لیت  در این  02تا  62آ شش و  لیر در شوری  ین 

 ها مشاهد  شدم هیما

 

 

 بعامن
 مطالعر .1030م.، علیزاده، و محسنی، م. ؛پورعلی، ح. .1

شور و آب مقایسر رشد فیل ماهی در دو محیط پ ورشی آب ل 

  6  شمار  62تا   مشی ینم مجلر علمی پهوهشی شیال  ای ان

 م22تا  48صفحا  

شور و شی ین    عملکت د  مقایسر آب ل  .1031 ،جعفریان، ح. .0

مجلتر علتوم     مان هتوانم آالی رننینو تغذیر در ماهی قز رشد 

تتا   31م صتفحا   0ویه  نامر   61هلد  م شاورزی و مدا ع طبیعی

 م 13

تتازگاری   .1031فروزنیده، م.،   و م. کلباسیی، ؛ رحیمی، خ. .0

آال رننتین  ماهیان هیب ید ت یپلوئید ماهی آزاد دریای خزر و قز 

ی متفاو  آبم مجلر زیست   ها مان در انتقا  مستقیم  ر شوری

 م  640تا  601  صفحا  6  شمار  04تا   مشداتی ای ان

اث  شوری  .1033ح.،  ذوالقرنین، و م. پورخواجه، ؛عبدی، ر. .4

متاهی  هتای  ل ایتد آ شتش  چتر    های تتلو     روی میتو ددری

  0تتا    مهامورم مجلر علمی پهوهشتی محتیط زیست  هتانوری    

 م 40تا  86  صفحا  4شمار  

مطالعتتتر امکتتتان تتتتازگاری متتتاهی    .1031 ،نیییوروزی، م. .5

(   ر محیط آب شتی ینم مجلتر    (Tetraodon biocellatusپاف 
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