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 پاسخ های رشد، ایمنی و اسمزی ماهی سی باس آسیایی
)Lates calcarifer( نسبت به شوریهای مختلف
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ë چکیده
یک تحقیق 60 روزه برای بررسی اثرات سطوح شوری آب شامل 6، 12، 24، 35 و 
48 پی پی تی بر رشد و ایمنی همورال در ماهی باس دریایی آسیایی انجام شد. بر اساس 
رگرسوین خط شکسته، شوری مناسب برای پرورش این ماهی 12/7 پی پی تی می باشد. 
بیشترین میزان ایمونوگلوبولین کل و فعالیت هموالیتیک پالسما در ماهیان پرورش یافته در 
شوری های 24 و 35 مشاهده شد و کمترین آن در شوری 6 پی پی تی دیده شد. بیشترین و 
کمترین فعالیت لیزوزیم در پالسما به ترتیب در ماهیان پرورش یافته در شوری های 24 و 6 
دیده شد. میزان سدیم، کلر و اوسمواللیته کل پالسما در ماهیان با افزایش شوری به تدریج 
افزایش یافت. بر اساس این نتایج، آب های لب شور به نظر می رسد شرایط مناسب تری برای 

رشد و سالمت ماهی باس دریایی آسیایی ایجاد کند.
واژگان کلیدی: رشد بهینه، اوسمواللیته کل پالسما، لیزوزیم، ایمونوگلوبولین

ë مقدمه
ماهی باس دریایی آسیایی )Lates calcarifer( به عنوان یکی از گونه های کاندید برای 
توسعه ی آبزی پروری در قفس های دریایی توسط سازمان شیالت ایران معرفی شده است. 
همچنین این گونه به عنوان جایگزینی مناسب برای میگو در مناطقی که با مسئله ی بیماری 
لکه سفید میگو درگیر هستند معرفی شده است. در حدود یک دهه پرورش این گونه در 
استان های جنوبی کشور در آب های لب شور و لب شور انجام گرفته است. مطالعات نشان 
داده اند شوری آب اثر مستقیمی بر شاخص های رشد و تغذیه ی گونه های آبزیان به دلیل 
تأثیر بر انرژی مصرفی برای تنظیم اسمزی دارد  )Beuf and Payan, 2001(. عالوه بر این 



133 مجموهع مقاالت دومین همایش نیب المللی شورورزی

25 تیـرمـاه 1399

مطالعات در گونه های مختلف ماهیان نشان داده است، تغییرات شوری آب واکنش های ایمنی 
ماهی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد )Cuesta et al., 2005(. مطالعه ی حاضر در جهت 
تعیین شوری مناسب برای پرورش ماهی باس دریایی آسیایی و اثر شوری بر پاسخ های ایمنی 

همورال و شاخص های اسمزی این گونه انجام گرفته است.

ë مواد و روش ها
استرس  بر  مختلف  شوری های  اثرات  بررسی  جهت  روز   60 مدت  به  تحقیق  این 
اکسیداتیو و شاخص های سالمت ماهی باس دریایی آسیایی جوان با وزن اولیه ی 34 گرم در 
ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی )ره( انجام شد. پنج شوری مختلف شامل 
6، 12، 24، 35 و 48 گرم بر لیتر با استفاده از آب دریا و آب شیرین ساخته شد و هر شوری 
در 3 تکرار بر روی ماهیان مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد 225 ماهی در 15 عدد تانک 300 
لیتری پلی اتیلنی استوانه ای )15 عدد ماهی در هر تانک( ذخیره شدند و با غذای تجاری 
ماهی باس دریایی آسیایی )حاوی 45 درصد پروتئین و 15 درصد چربی( به مدت 60 روز در 
شوری های مختلف مورد تغذیه قرار گرفتند. تغذیه ماهیان دو بار در روزدر ساعات 9 صبح و 
14 بعد الظهر تا حد سیری انجام شد. بعد از اتمام 60 روز تغذیه ماهیان به مدت 24 ساعت 
غذادهی نشدند و بعد آن بیومتری و نمونه برداری از آنها انجام شد. ماهیان تانک ها به طور 
یک جا وزن شده و تعداد آنها شمارش شد. سه عدد ماهی از هر تانک پس از بیهوشی با ماده 
ی فنوکسی اتانول )150 پی پی ام( از سیاهرگ ساقه دمی آنها با سرنگ 2 میلی لیتر هپارینه 
خونگیری شد و پس از خونگیری، نمونه های خون در 5000 دور به مدت 10 دقیقه در دمای 

اتاق سانتریفیوژ شدند. 
میزان فعالیت لیزوزیم )Ellis et al., 1990( و همولیتیک )Yano, 1992( پالسما و 
میزان ایمونوگلوبولین )Swicki et al., 1994( در پالسما با روش های استاندارد اندازه گیری 
شد. برای بررسی میزان یون های سدیم و کلر و مقدار اوسمواللیته ی کل پالسما به ترتیب 
 )Knauer, Germany( اوسمومتر  و   )Caretium, China( الکتروآناالیزر  دستگاه های  از 

استفاده شد. 
آنالیز آماری داده ها با نرم افزار اس پی اس اس ورژن 16 و رسم نمودار ها با نرم افزار 
اکسل 2007 انجام شد. جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و 
برای بررسی همگنی واریانس ها و مقایسه ی معنی داری بین تیمار ها به ترتیب از آزمون های 
لون و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. از آزمون دانکن برای مقایسه ی بین میانگین ها 
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استفاده شد.

ë نتایج
بر اساس روش رگرسیون خط شکسته بهترین شوری برای پرورش ماهی باس دریایی 
آسیایی برابر با 12/7 پی پی تی است )شکل 1(. بیشترین میزان ایمونوگلوبولین کل )2a( و 
فعالیت هموالیتیک )2b( پالسما در ماهیان پرورش یافته در شوری های 24 و 35 مشاهده 
 )2c( شد و کمترین آن در شوری 6 پی پی تی دیده شد. بیشترین و کمترین فعالیت لیزوزیم
در پالسما به ترتیب در ماهیان پرورش یافته در شوری های 24 و 6 دیده شد. میزان سدیم 
)3a(، کلر )3b( و اوسمواللیته کل )3c( پالسما در ماهیان با افزایش شوری به تدریج افزایش 

یافت.

شکل 1. شوری مناسب برای پرورش ماهی باس دریایی آسیایی بر اساس رگرسیون خط 
شکسته.
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شکل 2. اثرات شوری بر میزان ایمونوگلوبولین 
)2a(، فعالیت همولیتیک کمپلمان )2b( و لیزوزیم 

)2c( پالسمای ماهی باس دریایی آسیایی. 

شکل 3. اثرات شوری بر میزان یون های سدیم 
 )2c( و اوسمواللیته کل )2b( و کلر )2a(

پالسمای ماهی باس دریایی آسیایی. 

ë نتیجه گیری
نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که ماهی باس دریایی آسیایی بهترین رشد را در آب های 
لب شور با شوری 12/7 پی پی تی نشان می دهد و با افزایش میزان شوری کارایی جیره 
غذایی و رشد به طور معنی داری کاهش می یابد که ممکن است به دلیل مصرف انرژی برای 
تنظیم اسمزی باشد. کاهش کارایی جیره ی غذایی در شوری باال ممکن است به دلیل فعالیت 
نامناسب آنزیم های گوارشی و هضم و جذب ناکافی در این شوری ها باشد. همچنین نتایج 
این مطالعه نشان داد، شوری های کم منجر به کاهش سطح پارامتر های ایمنی همورال در این 
گونه می شود و با افزایش میزان شوری تا حد 35 پی پی تی این شاخص ها افزایش می یابند 
و سپس شوری باال )48 پی پی تی( ممکن است سبب سرکوب سیستم ایمنی شده باشد. 
نتایج این مطالعه به خوبی نشان داد میزان بون های پالسمای خون ماهی با مقدار شوری آب 
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همبستگی خطی و مثبت دارد. بر اساس این نتایج، آب های لب شور به نظر می رسد شرایط 
مناسب تری برای رشد ماهی باس دریایی آسیایی به دلیل مقادیر نزدیک الکترولیت های 

پالسما و محیط و هموستاز بهتر ماهی در این شوری ها ایجاد کند.
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