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چکیدُ
هالًَصیغ فاهل تشٍص لىِ ّایی ػیاُ سًگ تش سٍی ػغح تذى هیگَ دس هشحلِ پغ اص كیذ هی تاؿذ وِ ػثة واّؾ اسصؽ هحلَل دس
تاصاس هی گشدد .ایي تحمیك تِ تشسػی سٍؽ ّای هتفاٍت اثشگزاسی هتاتی ػَلفیت ػذین تش سٍی هیگَ پشداختِ اػت .هیگَ تالفاكلِ پغ اص
كیذ تِ صهاى  30ثاًیِ دسٍى هخلَعی اص آب ٍ یخ لشاس گشفت ٍ لثل اص ایي وِ تِ دسٍى حَضچِ ّای هتاتی ػَلفیت صًی ٍاسد گشددً ،وًَِ
تشداسی اًدام ٍ دس خقثِ ّای یخ تِ كَست یه الیِ هیگَ ٍ یه الیِ یخ لشاس دادُ ؿذ ،ػپغ خْت اًدام آصهایؾ اص هٌغمِ تیاب تِ
پظٍّـىذُ اوَلَطی خلیح فاسع ٍالـ دس تٌذسفثاع هٌتمل گشدیذ .هیاًگیي عَل ٍ ٍصى هیگَّای هَسد آصهایؾ 11/5±0/90 ،ػاًتیوتش ٍ
 12/2±0/62گشم اًذاصُ گیشی ؿذ .هیضاى خزب هتاتی ػَلفیت ػذین تالیواًذُ دس تافت فضلِ هیگَ ٍ  pHآى ،تا تَخِ تِ تغییشات افوال
ؿذُ دس هَسد صهاى ّای هختلف( 6 ٍ 4 ،2 ،1 ،0/5دلیمِ) ،دهاّای هختلف( ٍ )25°c ٍ 15 ،5 ،0هحلَل ّایی تا غلؾت ّای هختلف(5 ،1/25
ٍ  10دسكذ) دس آب دسیا (ؿَسی  38دس ّضاس) هَسد اًذاصُ گیشی لشاس گشفت .تقییي هیضاى تالیواًذُ  SO2دس فضلِ هیگَ تَػظ سٍؽ
تیتشاػیَى ٍ تا هحلَل آیذیي اًدام پزیشفت .تغَس ولی ًتایح حاكلِ ًـاى داد وِ دسخِ حشاست هحلَل ،هذت صهاى هاًذگاسی هیگَ دس
هحلَل ٍ غلؾت هحلَل هتاتی ػَلفیت ،تمشیثا تِ یه ًؼثت ٍ دس حذ فالی اص خزب  SO2اثشگزاس تَدُ اًذّ .وچٌیي اص صهاى  0/5تا هذت
صهاى  4دلیمِ ،هیضاى خزب  SO2سًٍذی افـضایـی داؿتِ ٍلی عی صهـاى تقذی( 6دلیمِ) ،هیـضاى خـزب آى واّؾ یافـتِ اػت pH .دس
توــاهی تیواسّا تا هیـضاى خـزب ًSO2ؼثت فىغ داؿتِ اػت .لشاس دادى هیگَ دس هحلَلی تا غلؾت  5دسكذ هتاتی ػَلفیت ػذین دس آب
ؿَس ،تشای هذت صهاى  4دلیمِ ٍ دس دهای كفش دسخِ ػاًتی گشاد ،ػثة خزب دی اوؼیذ گَگشد تَػظ هیگَ تِ هیضاى  251±7/51هیلی
گشم تش ویلَگشم گشدیذ ،وِ همذاسی اص آى تا تَخِ تِ یخ پَؿی هیگَ ،دس عَل هؼیش حول ًٍمل تِ دلیل رٍب ؿذى یخ ٍ هحلَل تَدى هتاتی
ػَلفیت ػذین دس فاص هایـ اص تافت هیگَ خاسج ؿذُ ٍ ًْایتاً تِ حذٍد هَسد اًتؾاس ،یقٌی  100تا  150هیلی گشم تش ویلَگشم خَاّذ سػیذ ،وِ
تِ پشٍسؽ دٌّذگاى تَكیِ هی گشدد.

کلوبت کلیدی  :صهاى ،دسخِ حشاست ،هتاتی ػَلفیت ػذین ،دی اوؼیذ گَگشد ،هیگَی ػفیذ ٌّذی.

*Corresponding author

*ًَیسٌدُ هسئَل
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 )indicusوِ عی ػال ّای گزؿتِ(تِ اػتثٌای ػال  1389تِ

ػیاُ ؿذى هیگَ دس اثش اوؼیذاػیَى تشویثات فٌلی هَخَد دس

تقذ) تاالتشیي هیضاى تَلیذ ٍ تشداؿت سا دس اػتاى ّشهضگاى داؿتِ

ػاختواى تذى هیگَ تَػظ آًضین ّای ٍیظُ ای تٌام فٌالصّا

اػت ،تلَیشی سٍؿي اص ایي ٍضقیت اسایِ ٍ هثٌایی تشای ؿٌاخت

كَست هی گیشد .تغییش هزوَس هٌدش تِ ایداد هالًیي ٍ دس ًتیدِ

هـىالت ٍ ساّىاسّا گشدیذُ ٍ دس تشًاهِ سیضی ّای هذیشیتی

تَلیذ لىِ ّایی ػیاُ سًگ دس ػغح پَػتِ هیگَ هی گشدد(.)2

هَسد اػتفادُ لشاس گیشد .تا تَخِ تِ اّویت فاوتَسّای صهاى،

غالثاً خذاػاصی ػش هیگَ تا فاكلِ صهاًی صیادی پغ اص كیذ

دسخِ حشاست ٍ غلؾت ( تِ فٌَاى هْن تشیي فَاهل هَثش تش هیضاى

كَست هی گیشد ٍ خْت حول آًْا تِ ػالي فول آٍسی ،گاّاً

خزب دی اوؼیذ گَگشد) تالؽ گشدیذُ اػت تا تشویة صهاى-

تا  24ػافت دس هخلَعی اص آب ٍ یخ ًگْذاسی هی ؿًَذ وِ

دسخِ حشاست -غلؾت تغَس دلیك دس هیگَ تذػت آٍسدُ ؿَد.

تا تَخِ تِ هحلَل تَدى اػیذ آهیٌِ تیشٍصیي دس آب ،آًضین تِ

اهیذ اػت تا اخشای تحمیك فَق ٍ دػتیاتی تِ ًتایح هَسسد ًؾش،

ػایش لؼوت ّای ػغحی تافت هیگَ تخلَف دس هٌاعمی وِ

فالٍُ تش خوـ آٍسی اعالفاتی هفیذ خْت ؿٌاخت ٍضقیت

فالذ پَؿؾ هی تاؿٌذ ًفَر هی ًوایذ ،اص خولِ فاكلِ تیي تٌذّا ٍ

تخـی هْن اص فشآٍسی هیگَی پشٍسؿی وِ خَد هی تَاًذ هٌدش

ػغح صیشیي ؿىن ،دس ًتیدِ تواهی تافت ػغحی هیگَ هؼتقذ

تِ تذٍیي تخـی اص تاسیخ كٌایـ ؿیالتی تخـی اص وـَس گشدد،

پیذایؾ لىِ ػیاُ هی ؿَد(.)1

گام هَثشی خْت تقییي ٍ همایؼِ اثش ایي سٍؽ ّا تش ویفیت

اػتفادُ اص هَاد ؿیویایی دس وٌتشل لىِ ػیاُ سٍؿی هقوَل هی

هحلَل ٍ ّوچٌیي تْیٌِ ػاصی ٍ استماء ویفی ٍضقیت هَخَد

تاؿذ .هتاتی ػَلفیت ػذین ،اػیذ اػىَستیه ٍ اتیلي دی آهیي

تشداؿتِ ؿَد ،وِ ایي اهش ًیض ،ؿىَفایی ّش چِ تیـتش ایي كٌقت

تتشا اػتیه اػیذ اصخولِ ؿٌاختِ تشیي هَاد ؿیویایی ّؼتٌذ وِ

سا تِ دلیل سٍؿي تش ؿذى ٍضقیت فشآٍسی هیگَ تذًثال خَاّذ

دس ایي هَسد هلشف هی گشدًذ .اص هیاى ایي هَاد ،تی ؿه هتاتی

داؿت.

ػَلفیت ػذین ؿٌاختِ ؿذُ تشیي هادُ ای اػت وِ تشای

 .2هَاد ٍ رٍش ّب

خلَگیشی اص هالًَصیغ دس هیگَ تِ واس تشدُ هی ؿَد .ایي هادُ

رٍش ًوًَِ بزداری

احیا وٌٌذُ ای لَی اػت وِ تشای دػتیاتی تِ هَلىَل اوؼیظى تا

دس فلل تشداؿت هیگَ یقٌی هاُ ّای ؿْشیَس تا آتاى ٍ ،اغلة

تیشٍصیي سلاتت ًوَدُ ٍ اص ایي عشیك اص ٍسٍد اوؼیظى تِ ٍاوٌؾ

تا حضَس ؿثاًِ تش ػش اػتخشّای هٌغمِ تیاب ؿوالی ٍ خٌَتی

هشتثظ تا ایداد لىِ ػیاُ خلَگیشی هی ًوایذ(.)4

ؿْشػتاى هیٌاب ًوًَِ تشداسی ّا اًدام گشدیذ (دس اٍاخش دٍسُ

دس ایي تحمیك تِ یىی اص فاوتَسّای هْن ٍ هَسد تَخِ

تشداؿت هیگَ ،تِ دلیل پاییي آهذى دهای َّا ،گاّاً تشداؿت دس

وـَسّای ٍاسد وٌٌذُ هیگَ اص ایشاى یقٌی هیضاى تالیواًذُ هادُ

سٍص ًیض اًدام هی پزیشد) .هیگَی كیذ ؿذُ تالفاكلِ تشای صهاى

هتاتی ػَلفیت ػذین دس هیگَّای پشٍسؿی پشداختِ ؿذُ اػت.

 30ثاًیِ دسٍى هخلَعی اص آب ٍ یخ (فالَدُ آب ٍ یخ) لشاس

ّذف ولی ،خوـ آٍسی اعالفاتی دلیك اص ًحَُ خزب دی

گشفت ٍ لثل اص ایي وِ تِ دسٍى حَضچِ ّای هتاتی ػَلفیت صًی

اوؼیذ گَگشد دس دهاّا ،صهاى ّا ٍ غلؾت ّای هختلف دس آب

ٍاسد گشددً ،وًَِ تشداسی اًدام ؿذُ ٍ دس خقثِ ّای یخ تِ

ؿَس دسیا (تا تَخِ تِ ایٌىِ فولیات افضٍدى هتا تی ػَلفیت

كَست یه الیِ هیگَ ٍ یه الیِ یخ لشاس دادُ ؿذ ٍ تِ ّویي

ػذین دس هداٍست اػتخشّای پشٍسؽ هیگَ ،فوالً دس صهاى ّا،

كَستّ ،ش ػشی اص ًوًَِ ّا عی صهاى ّای تقذی آهادُ ػاصی

دهاّا ٍ حتی غلؾت ّای هتفاٍتی اًدام هی گیشد) ،هی تاؿذ وِ

گشدیذُ ٍ ػپغ خْت اًدام آصهایـات فاكلِ ای  130ویلَهتشی

تَػظ فضلِ هیگَی پشٍسؿی ٌّذی ( Fenneropenaeus
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سا اص تیاب تا پظٍّـىذُ اوَلَطی خلیح فاسع ٍ دسیای فواى

رٍش اًجبم آسهبیشبت

ٍالـ دس تٌذسفثاع عی ًوَد.

آصهایؾ ّای ؿیویایی ًوًَِ ّا دس آصهایـگاُ تخؾ تىٌَلَطی

آهبدُ سبسی اٍلیِ ًوًَِ ٍ تیوبرسبسی

فشآٍسدُ ّای دسیایی ٍالـ دس پظٍّـىذُ اوَلَطی خلیح فاسع

خْت اًدام آصهایـات ،اص هیگَّای ػالنِ تذٍى پَػتِ ًشم ٍ

ٍ دسیای فواى تٌذسفثاع تِ ؿشح ریل اًدام پزیشفت.

پَػت اًذاصی ًىشدُ تِ كَست واهالً تلادفی ٍ تمشیثاً یه

خْت آهادُ ػاصی تیواسّای هختلف ،پغ اص تَصیي حذٍد 250

اًذاصُ اػتفادُ گشدیذ .هیاًگیي عَل ٍ ٍصى هیگَّای هَسد

گشم هیگَی واهل(تا دلت  ٍ )0/1ثثت ٍصى آًْا ،تِ هیضاى دٍ

آصهایؾ 11/5±32 ،ػاًتیوتش ٍ  12/2±46گشم تَدُ ٍ همذاس ول

تشاتشِ ٍصى هیگَ اص آب دسیای(ٍصًی/حدوی) ّن دها ؿذُ (تَػظ

هیگَی هلشف ؿذُ خْت ول تیواسّا ٍ تىشاسّای آصهایـات

پَدس یخ یا آب گشم) تا دهای هَسد ًؾش ،تقٌَاى حالل اػتفادُ ٍ

 67500گشم(هقادل لشیة تِ  5870فذد هیگَ) تَدُ اػت .الثتِ

ػپغ ًؼثت تِ حدن آب هحاػثِ ؿذُ ،هیضاى هتاتی ػَلفیت

سلن ٍالقی هلشفی هیگَ تِ هشاتة تاالتش اص ایي همذاس تَدُ اػت،

هَسد ًیاص تش اػاع غلؾت هَسد ًؾش(  5 ، 1/25یا  ٍ ) %10تا دلت

تِ خْت ایٌىِ ،خْت پیذا ًوَدى سٍؽ هٌاػثی تشای اًذاصُ

 0/001تَصیي ٍ تِ آب هزوَس افضٍدُ گشدیذ .پغ اص آى هحلَل

گیشی هتاتی ػَلفیت هیگَ تاسّا اص  2سٍؽ هتفاٍت آصهایؾ

تِ آساهی ّن صدُ ؿذ تا واهالً هتاتی ػَلفیت دس فاص هایـ حل

اػتفادُ گشدیذ ٍ ًیض گاُ تىشاسّا هىشساً تشای تشخی آصهایـات

گشدد ، ،ػپغ هیگَّایی سا وِ لثالً تا هحلَل هَسد ًؾش ّوذها

تِ خْت ًضدیه تش ؿذى ًتایح تِ یىذیگش ٍ واّؾ اًحشاف

گشدیذُ تَدًذ تِ هحلَل اضافِ وشدُ ،پغ اص یىی دٍ تاس ّن

هقیاس ،كَست پزیشفت .خْت تَصیي اٍلیِ هیگَ ،فالٍُ تش

صدى ،دس داخل دػتگاُ اًىَتاتَسی وِ لثالً تا دهای هَسد ًؾش(،0

هیگَّای ًاهٌاػة اص ًؾش اًذاصُ ٍ ٍضقیت ؽاّشی ،دیگش گًَِ

15، 5یا  )25°cتٌؾین ؿذُ تَد لشاس دادُ ٍ تا صهاى هَسد ًؾش(0/5

ّای هخلَط ؿذُ تا هیگَی ٌّذی ًیض وِ غالثاً اص اًَاؿ هیگَی

 4، 2، 1،یا  6دلیمِ) تِ حال خَد سّا گشدیذ .الصم تِ روش اػت

ػشتیض تَدُ اًذ تِ اًضوام هاّیاى سیض ،ػٌگ سیضُ ّا ٍ اخؼام

وِ تشای صهاى ّای تیؾ اص یه دلیمِّ ،ش  60ثاًیِ یه تاس

خاسخی دیگش ،خذا ػاصی گشدیذ.

هیگَّا تِ آساهی ّن صدُ ؿذًذ .پغ اص آى هحلَل حاٍی هیگَ،

دس ایي تحمیك ّش تیواس تغَس خذاگاًِ دس هحلَل هتاتی ػَلفیت

تالفاكلِ دسٍى ػثذّای هـثه تخلیِ ٍ تشای حذالل  30ثاًیِ

ػذین تْیِ ؿذُ تَػظ آب دسیا غَعِ ٍس گشدیذ ٍ ػپغ ّش

آتىـی ؿذًذ(.)3

گشٍُ اص تیواسّا دس  3غلؾت هتفاٍت اص هتاتی ػَلفیت ػذین(

اًداسُ گیزی دی اکسید گَگزد( )SO2ببقیوبًدُ در

 10 ٍ 5 ،1/25دسكذ ) ٍ ّش غلؾت دس  4دهای هختلف (،5 ،0

عضلِ هیگَ
1

 25 ٍ 15دسخِ ػاًتیگشاد) ٍ ًیض هدذدا ّش یه اص دهاّا دس 5

رٍش تیتزاسیَى تَسط هحلَل آیُدیي

صهاى هتفاٍت( 6 ٍ 4 ،2 ،1 ،0/5دلیمِ) هَسد تشسػی لشاس گشفت

حذٍد  50-60گشم ًوًَِ واهل هیگَی هتاتی ػَلفیت خَسدُ

وِ هدوَؿ تیواسّا تِ  120فذد سػیذ .آصهایـات اًذاصُ گیشی

سا ٍصى ًوَدُ ٍ پغ اص سیض وشدى هیگَ 100،هیلی لیتش آب همغش

ًpHیض تِ ّویي تشتیة كَست پزیشفتّ .ش آصهایؾ  3هشحلِ

افضٍدُ ٍ عی 3-5هشحلِ  10دلیمِ ای (تا  2دلیمِ ٍلت اػتشاحت

تىشاس گشدیذ ،وِ ًْایتاً  720آصهایؾ اًذاصُ گیشی هتاتی

هاتیي هشاحل) ،اسلي تِ آساهی ّن صدُ ؿذ تا دی اوؼیذ گَگشد تِ

ػَلفیت ػذین ٍ  pHاًدام پزیشفت.

عَس واهل اص تافت فضلِ تِ داخل آب ًفَر ًوایذ ،ػپغ  10هیلی

-Iodine
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لیتش اص فاص هایـ سا خذا ًوَدُ ٍ هتقالة آى  1هیلی لیتش هحلَل

تجشیِ ٍ تحلیل آهبری

ًـاػتِ  %1افضٍدُ  ،تِ آساهی ّن صدُ ٍ آًگاُ  1/4هیلی لیتش

تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای آهاسی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس SPSS

هحلَل اػیذ ّیذسٍولشیه ً 1شهال افضٍدُ ،تِ آساهی ّن صدُ ٍ

اًدام پزیشفت وِ دس آى خْت تشسػی ًشهال تَدى دادُ ّا اص

دس پی آى تا هحلَل آیذیي ً 1/63شهال تا ؽَْس سًگ آتی تیتش

آصهَى وَلوَگشاف -اػویشًَف ٍ 1خْت تشسػی ّوگٌی

گشدیذ (.)3

ٍاسیاًغ ّا اص آصهَى لَِِى 2اػتفادُ گشدیذ وِ ًتایح آصهَى

اًداسُ گیزی pH

هزوَس تشای آًالیض آهاسی دادُ ّای هیگَی پشٍسؿی ػفیذ ٌّذی

 pHتِ فٌَاى یىی اص ؿاخق ّای هٌاػة اسصیاتی تاصگی

هَسد اػتفادُ لشاس گشفت.

هیگَ هغشح اػت( .)7افضایؾ ٍ واّؾ  pHدس هیگَ تا همذاس

خْت تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اص آصهَى آًالیض ٍاسیاًغ(یه

خزب هتاتی ػَلفیت ػذین ًؼثت فىغ داسد(AFHNL .)5

عشفِ ،دٍ عشفِ ٍ چٌذ هتغیشُ) ٍ خْت همایؼِ تیي تیواسّای

دس اوتثش ػال  ،1986حذاوثش هیضاى لاتل لثَل  pHسا دس

هختلف هَسد آصهایؾ اص تؼت تَوی 3اػتفادُ گشدیذّ .وچٌیي

هحلَالت ؿیالتی 7/35 ،افالم وشد( .)7الثتِ داهٌِ تغییشات دس

خْت ؿٌاخت استثاط تیي پاساهتشّای هَسد تشسػی اص آصهَى

همادیش اٍلیِ  pHتا تَخِ تِ گًَِ آتضی ،فلل ،سطین غزایی،

ّوثؼتگی پیشػَى اػتفادُ ؿذ.

هیضاى فقالیت ٍ اػتشع ٍاسدُ ؿذُ دس عَل كیذ ٍ ًَؿ هاّیچِ

ً.3تبیج

ی آتضی هتفاٍت اػت(.)11

خْت ؿٌاختی اٍلیِ اص  pHآب دسیا ٍ آب لَلِ ؛ ًوًَِ

دس اًذاصُ گیشی هیضاى  ،pHاص دػتگاُ  Sartoriusدیدیتال

ؿاّذ( تٌْا اص آب ٍ تذٍى افضٍدى هتاتی ػَلفیت ػذین) ٍ هحلَل

آلواًی تا دلت  0/01اػتفادُ ؿذ وِ خْت والیثشاػیَى آى اص

ّای تْیِ ؿذُ اص آب ٍ هتاتی ػَلفیت دس غلؾت ّای هتفاٍت

تافشّای  9 ٍ 7 ،4اػتفادُ گشدیذ(.)9

هَسد اًذاصُ گیشی لشاس گشفتٌذ ،وِ ًتایح دس خذٍل ریل هـاّذُ
هیـَد:

جدٍل  -1اًداسُ گیزی هیبًگیي  pHآة شیزیي(لَلِ) ٍ آة شَر(دریب) در دهبی  25درجِ سبًتی گزاد
ؿاّذ

 1/25دسكذ

 5دسكذ

 10دسكذ

 pHآب ؿیشیي(لَلِ)

7/64±0/05

4/98±0/06

4/52±0/04

4/30±0/03

 pHآب ؿَس(دسیا)

8/08±0/04

4/55±0/07

4/16±0/04

4/03±0/06

تواهی هیاًگیيِ ًتایح  ،اًحشاف هقیاسّا ٍ تؼت ّای تَوی اًدام ؿذُ تش سٍی تیواسّای هختلف هیگَ ،دس خذاٍل صیش خالكِ گشدیذُ اػت.



- Kolomogorave - Smirnow
- Levene

- TUKEY test
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جدٍل :2هیشاى جذة  SOدر هحلَل  1/25درصد غلظت هتببی سَلفیت سدین
دسخِ حشاست ( ػاًتی گشاد )
25

15

5

0

صهاى (دلیمِ)
0/5

93 ± 2/08c

90 ± 1/00c

75 ± 4/58b

65 ± 1/53a

1

145 ± 4/16 

141 ± 3/51 

121 ± 1/15 

a

c

196 ± 2/00c

2

d

4

237 ± 4/58 

6

182 ± 6/82 

c

c

190 ± 1/53c
c

222 ± 5/69 
177 ± 7/37 
c

b

147 ± 6/56b
b

181 ± 5/86 
b

143 ± 7/14 

109 ± 2/00 

130 ± 2/31a
157 ± 2/00 
a

a

123 ± 6/46 

حشٍف التیي هتفاٍتً ،ـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هقٌی داس دس ػغح ( )p < 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ

جدٍل -3هیشاى  pHدر هحلَل  1/25درصد غلظت هتببی سَلفیت سدین
دسخِ حشاست ( ػاًتی گشاد )
صهاى (دلیمِ)

25

0/5

15

6/91 ± 0/01b

6/92 ± 0/01b

6/55 ± 0/01 

6/57 ± 0/02 

6/64 ± 0/04 

6/74 ± 0/02c

1

c

6/42 ± 0/01c

4
6

6/87 ± 0/00a
a

6/75 ± 0/02 

b

6/45 ± 0/02c

6/59 ± 0/22bc

7/02 ± 0/01a

6/82 ± 0/01b

6/73 ± 0/03c

c

2

5

6/93 ± 0/07ab

0

6/69 ± 0/01a

6/63 ± 0/03 b

6/72 ± 0/14ab

6/59 ± 0/25 
c

6/80 ± 0/13a

حشٍف التیي هتفاٍتً ،ـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هقٌی داس دس ػغح ( )p < 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ

جدٍل :4هیشاى جذة  SOدر هحلَل  5درصد غلظت هتببی سَلفیت سدین
دسخِ حشاست ( ػاًتی گشاد )
صهاى (دلیمِ)
0/5
1
2
4
6

25
b

175 ± 7/57

c

238 ± 8/08

15
b

164 ± 12/00

c

223 ± 4/36

5
a

132 ± 6/43

b

184 ± 7/77

306 ± 6/66 c

285 ± 5/51 c

239 ± 8/50 b

b

b

a

388 ± 6/81

304 ± 7/71 c

368 ± 8/02

288 ± 11/28 c

273 ± 9/41

229 ± 10/07 b

0
a

115 ± 5/51

a

156 ± 7/52

191 ± 11/27a
a

251 ± 7/51

196 ± 12/50 a

حشٍف التیي هتفاٍتً ،ـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هقٌی داس دس ػغح ( )p< 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ
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جدٍل :5هیشاى  pHدر هحلَل  5درصد غلظت هتببی سَلفیت سدین
دسخِ حشاست ( ػاًتی گشاد )
صهاى (دلیمِ)
0/5

25
b

1
2
4
6

6/61 ± 0/03

15
b

6/66 ± 0/03

5
a

6/80 ± 0/07

0
a

6/86 ± 0/02

6/39 ± 0/04 b

6/43 ± 0/00 b

6/58 ± 0/05 a

6/68 ± 0/05 a

c

6/17 ± 0/03

c

6/23 ± 0/02

b

6/40 ± 0/05

a

6/57 ± 0/05

b

5/85 ± 0/04

b

5/92 ± 0/02

a

6/36 ± 0/19

a

6/32 ± 0/03

a

6/15 ± 0/34

a

6/47 ± 0/98

a

6/47 ± 0/23

a

6/54 ± 0/23

حشٍف التیي هتفاٍتً ،ـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هقٌی داس دس ػغح ( )p< 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ

جدٍل :6هیشاى جذة  SOدر هحلَل  10درصد غلظت هتببی سَلفیت سدین
دسخِ حشاست ( ػاًتی گشاد )
صهاى (دلیمِ)
0/5
1

25
b

364 ± 4/58

b

440± 17/35

534 ± 10/44 b

2

b

4

616 ± 14/64

525 ± 25/63 b

6

15
b

366 ± 12/53

b

444 ± 13/44

526 ± 15/31 b
b

606 ± 9/19

507 ± 22/03 ab

5
a

323 ± 21/55

a

347 ± 12/08

430 ± 18/20 a

a

491 ± 13/59

429 ± 17/68 a

0
a
a

315 ± 10/14

365 ± 10/00

423 ± 10/08 a
a

477 ± 18/76

421 ± 15/36 a

حشٍف التیي هتفاٍتً ،ـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هقٌی داس دس ػغح ( ) p < 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ

جدٍل :7هیشاى  pHدر هحلَل  10درصد غلظت هتببی سَلفیت سدین
دسخِ حشاست ( ػاًتی گشاد )
صهاى (دلیمِ)
0/5
1
2
4
6

5/95 ± 0/05 b

5/94 ± 0/05b

5

0

25

6/08 ± 0/05 a

6/15 ± 0/03 a

c

bc

ab

a

5/61 ± 0/10

5/35 ± 0/06 c
b

5/03 ± 0/04

b

5/36 ± 0/41

15

5/65 ± 0/14

5/47 ± 0/12 bc
b

5/09 ± 0/13

ab

5/46 ± 0/36

5/89 ± 0/04

5/94 ± 0/04

5/69 ± 0/14 ab

5/73 ± 0/02 a

a

5/47 ± 0/08

a

5/54 ± 0/13

a

5/69 ± 0/29

a

5/77 ± 0/27

حشٍف التیي هتفاٍتً ،ـاى دٌّذُ ٍخَد اختالف هقٌی داس دس ػغح ( )p< 0/05دس ّش سدیف هی تاؿذ
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2

ًتبیج آًبلیش ٍاریبًس دٍطزفِّ ٍ 1وبستگی پیزسَى

(ّ ،)p< 0/05وچٌیي تا افضایؾ صهاى ٍ دسخِ حشاست ،هیضاى

تغَسولی ًتایح آًالیض ٍاسیاًغ دٍ عشفِ حاوی اص اثشات هتماتل

خزب  SOاص ػشفت تیـتشی تشخَسداس ؿذُ اػت؛ ّش چٌذ

صهاى ٍ غلؾت تش هیضاى خزب هتاتی ػَلفیت ػذین داسد(0/05

خزب  SOدس صهاى  4دلیمِ دس دهاّای  25 ٍ 15 ،5 ،0دسخِ،

< .)Pدس تشسػی ٍ هغالقِ اثشات هتماتل صهاى ،دسخِ حشاست ٍ

ًؼثت تِ ػایش صهاًْا (حتی  6دلیمِ) تیـتشیي همذاس سا ًـاى هی

غلؾتً ،تایح آًالیض ٍاسیاًغ چٌذ عشفِ 3حاوی اص اثشات هتماتل

دّذ .پغ اص غَعِ ٍسی هیگَ دس هحلَل ػَلفیت ،دس كَستیىِ

آًْا تش سٍی هیضاى خزب هتاتی ػَلفیت ػذین تَدُ اػت (0/05

هیگَ تشای هذت صهاًی تیؾ اص اًذاصُ دس هحلَل تواًذ ،هیضاى

< .)P

ػَلفیت تالی هاًذُ دس فضلِ ػشیقاً واّؾ هی یاتذ وِ ًـاى

ًتایح حاكل اص آصهَى ّوثؼتگی پیشػَى ًـاى داد وِ هاتیي

دٌّذُ لضٍم هاًذگاسی هیگَ دس هحلَل ،تشای هذت صهاًی

خزب هتاتی ػَلفیت ػذین ٍ  ٍ pHدس غلؾـت  1/25دسكـذ

هـخق هی تاؿذ(.)13

ّوثؼـتگی هقـىَع ٍ هقٌـی داس ،دس ػغـح فـالی ٍخـَد داسد

هیضاى  pHتا خزب  SOدس تواهی تیواسّای هَسد آصهایؾ

( r = 0/96؛ .)P <0/01

ًؼثت هقىَع داؿتِ اػت .ایي ساتغِ هقىَع دس خزب هتاتی

دس تشسػی استثاط ها تیي خزب هتاتی ػَلفیت ػذین ٍ ٍ pH

ػَلفیت تا  pHتَػظ ػایشیي ًیض تاییذ ؿذُ اػت ( .)3،5ووتشیي

غلؾت  5دسكذً ،تایح آصهَى ّوثؼتگی پیشػَى ًـاى دٌّذُ

ٍ تیـتشیي هیضاى  SOتالیواًذُ دس تافت هیگَ پغ اص غَعِ ٍسی

استثاط هقٌی داس ( )P<0/01ها تیي ایي دٍ پاساهتش هی تاؿذ ،اها

آى دس هحلَل  %2/5هتاتی ػَلفیت 37-61ppm ،تَد وِ دس

هیضاى ّوثؼتگی دس ایي ؿشایظ دس حذ هتَػظ ًـاى دادُ

هحلَل  %5تِ حذاوثش  171 ppmافضایؾ داؿت.

ؿذ(ً .)r= -0/39تایح آصهَى ّوثؼتگی ًـاى داد وِ دس غلؾت

دس تشخی هاسن ّای تداسی وِ حاٍی ػَلفیت تَدُ ٍ هَاد

 10دسكذ ،ها تیي خزب هتاتی ػَلفیت ػذین ٍ pHاستثاعی

دیگشی ًیض تِ ّوشاُ داؿتٌذ ،دسكذ  SOتالیواًذُ تؼیاس هتغیش

لَی ،هقٌی داس( ٍ )P<0/05هقىَع دس حذ فالی () r = -0/98

تَد .تشای هثال دس هاسن  Pluscolourحذاوثش تِ  60 ppmهی

ٍخَد داؿتِ اػت.

سػیذ ،دس حالیىِ دس  Hasenosaتاالتش اص  150 ppmتَد (.)8

جدٍلّ : 8وبستگی پیزسَى هببیي  ٍ pHجذة SO

غلؾت  5دسكذ هتاتی ػَلفیت ػذین ًـاى داد وِ خزب ٍ SO

هببیي غلظت ّبی هتفبٍت

هیضاى  pHدس هیگَ هاتیي دهاّای هختلف ( 25ٍ 15 ،5 ،0دسخِ

SO

ػاًتی گشاد) دس ّش صهاى ثاتت ( 6 ٍ 4 ،2 ،1 ، 0/5دلیمِ) ،داسای

 pHآب ؿَس

غلؾت %10
* -0/973

غلؾت %5
* -0/392

غلؾت %1/25
* -0/961

* ّ :وثؼتگی دس ػغح  0/01هقٌی داس اػت
ّ : Nوثؼتگی دس ػغح  0/01هقٌی داس ًیؼت

.4بحث
ًتایح ًــاى داد وِ خـزب  ٍ SOهیضاى  pHدس هحـلَل
داسای غلؾت  1/25دسكذ هتاتی ػَلفیـت ػذین ،تیي دهاّای
هختلف( 25 ٍ 15 ،5 ،0دسخِ ػاًتی گشاد) دس ّش صهاى ثاتت
( 6ٍ 0،1،2،4/5دلیمِ) داسای اختالف هقٌی داس آهاسی اػت

اختالف هقٌی داس آهاسی اػت ( ،) p>0/05تِ اػتثٌای  pHهاتیي
دهای  15 ٍ 5دسخِ دس صهاى  6دلیمِ وِ اختالف هقٌی داسی سا
ًـاى ًذاد ،وِ دلیل آى ًیض اختالف ون  SOخزب ؿذُ دس ایي
 2دسخِ حشاست دس صهاى  6دلیمِ تَدُ اػت .دس ایي غلؾت ًیض
هـخق گشدیذ وِ تیـتشیي خزب دس دهاّای هختلف هشتَط تِ
صهاى  4دلیمِ هی تاؿذ وِ دس صهاى پغ اص آى یقٌی  6دلیمِ ،هیضاى
خزب  SOواّؾ ٍ هیضاى  pHافضایؾ یافتِ اػت.
1-Two Way Analysis Of Variance
2-Pearson correlation
)3-Multi ANalysis Of Variance (MANOVA
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هیگَّایی وِ تا هتاتی ػَلفیت  %5تیواس ؿذًذ اغلة تاالتش اص

یاد ؿذُ ،اهىاى اثش پزیشفتي ایي اهش اص خٌؼیت هیگَ ،ضخاهت

 150 ppmخزب داؿتِ اًذ (هتَػظ  ،)12()171 mg/litوِ

پَػتِ هیگَ ،هحل پشٍسؽ هیگَ ٍ ًَؿ تغزیِ آى ٍ غیشُ ٍخَد

ایي هیضاى دس ساتغِ تا اوثش لشیة تِ اتفاق تیواسّای هَسد تشسػی

داسد؛ فلزا دس ًتایح حاكلِ اص هٌاتـ هختلف گاُ تفاٍت ٍ تغایش

 5دسكذ هتا تی ػَلفیت صدُ ؿذُ دس ایي تحمیك ّوخَاًی داسد.

دیذُ هی ؿَد.

هیگَّایی وِ تا هحلَل  25گشم تش ویلَ گشم هتاتی ػَلفیت

دس غلؾت هَسد تحث ( 10دسكذ) ،تا  4دلیمِ ،صهاى ًمؾ هثثتی

تیواس گشدیذُ تَدًذ ،ػَلفیت تالیواًذُ ای دس حذٍد  0/15گشم

دس خزب  SOداؿتِ اػت ،یقٌی ّش چِ هذت صهاى تیـتشی سا

تش ویلَ گشم سا دس تافت فضلِ خَد داؿتٌذ ،دس حالیىِ دس

هیگَ دس هحلَل هتاتی ػَلفیت ػذین لشاس گشفتِ ،همذاس

هحلَل  50گشم تش ویلَ گشم ،ایي هیضاى تِ تیؾ اص  0/2گشم تش

تیـتشی  SOخزب ًوَدُ اػتٍ ،لی دس صهاى  6دلیمِ ،خزب

ویلَ گشم دس لؼوت خَساوی تالغ گشدیذ(ً .)10تایح غلؾت 10

ً SOؼثت تِ صهاى  4دلیمِ ؿیثی ًضٍلی ٍ واّـی داؿتِ اػت.

دسكذ هتاتی ػَلفیت ػذین ًـاى داد وِ دس خزب ٍ SO

ّوثؼتگی تیي غلؾت تا دها ٍ صهاى تشای خزب  SOیىؼاى هی

هیضاى  pHهیگَ هاتیي دهاّای هختلف ٍ دس ّش صهاى ثاتت ،0/5

تاؿذ .

 6 ٍ 4، 2، 1دلیمِ ،اختالف هقٌی داسی ٍخَد داسد(.)P>0/05

تغَسولی ،هاتیي  SO ٍ pHدس ًوًَِ ّا یه ّوثؼتگی

تیـتشیي خزب  ٍ SOووتشیي هیضاى  pHهدذداً هشتَط تِ

هقىَع ٍ دس حذ خَب ٍخَد داؿت .الصم تِ روش اػت وِ دس

صهاى  4دلیمِ دس دسخِ حشاست ّای هختلف هی تاؿذ ،وِ پغ

ّوثؼتگی ّای هقىَع ،تا افضایؾ یه پاساهتش دیگشی واّؾ

اص ایي صهاى اص هیضاى خزب  SOواػتِ ؿذُ اػت.

هیاتذ ٍ یا تشفىغ ایي هَضَؿ ًیض كادق اػت.

هیضاى هتَػظ خزب  SOدس هیگَی لَُْ ای (Penaeus

اثش هتماتل صهاى تش غلؾت دس ًوًَِ ّا تؼیاس هقٌی داس تَد(0/05

) aztecusتا  571هیلی گشم تش ویلَگشم اًذاصُ گیشی ٍگضاسؽ

> ،)pتِ فثاستی تا افضایؾ ایي دٍ پاساهتش ،هیضاى خزب SO

ؿذُ اػت( ،)14وِ تا هتَػظِ حذاوثش اسلام هٌتح ؿذُ دس تیواس

سًٍذی افضایـی پیذا وشدٍ ،لی دها تش غلؾت اثش هتماتل هقٌی

آب ؿَس ،غلؾت  ،%10صهاى  4دلیمِ ٍ دهای  25دسخِ ایي

داسی سا دس تیواسّا تِ ًوایؾ ًگزاؿت (.)P< 0/05

گضاسؽ هـاتْت داسد .تغَسولی هیتَاى ارفاى ًوَد وِ غلؾت

تغَس ولی آًـالیض ٍاسیاًغ چٌذ هتغـیشُ ًـاى داد وِ فاوتَسّای

هتاتـی ػَلفیت ػـذین دس خزب  SOتَػـظ فضلِ هیـگَ

دها ،غلؾت ٍ صهاى اثشات هتماتل هقٌی داسی سا تش یىذیگش افوال

تاثیشگزاس هی تاؿذ ،تِ فثاستی دس یه صهاى ٍ دس یه دسخِ

هی وٌٌذ ،تغَسیىِ ایي اثشات اص لحاػ آهاسی هقٌی داس هی تاؿٌذ

حشاست ثاتتّ ،ش چِ غلؾت تیـتش ؿَد ،همذاس  SOتیـتشی

(.)p < 0/05

خزب هیگَ هی گشدد.

هٌببع

دسخِ حشاست دس خزب  SOهَثش ٍالـ تَدُ اػت .تا افضایؾ

-1آصهَدُ م.م .1380 .تقییي هیضاى ًفَر هتا تی ػَلفیت ػذین دس

دهای هحلَل ٍ هیگَ ،خزب  SOافضایؾ هیاتذ( .)6اًذاصُ ٍ

تافت خَساوی هیگَی دسیایی گًَِ غالة اػتاى ّشهضگاى

گًَِ هیگَ ًیض تش سٍی هیضاى ػَلفیت تالی هاًذُ دس تیواسّایی

( ٍ )Penaeus merguiensisهیگَی پشٍسؿی Penaeus

وِ تشای  30ثاًیِ دس هحلَل تا غلؾت یه دسكذ هتاتی ػَلفیت

 indicus.ػفاسؽ ؿشوت ػْاهی ؿیالت ایشاى ،اداسُ ول

ػذین ًگْذاسی گشدیذُ تَدًذ ،اثش گزاس تَدُ اػت(.)12

تاصاسیاتی ٍ كٌایـ ؿیالتی ،تٌذسفثاع ؿشوت هؼتقاى 36 .كفحِ.

تٌاتشایي هالحؾِ هی ؿَد وِ اهىاى داسد فاوتَسّای هتفاٍتی دس

-2اػتاًذاسد ایشاىٍ .1372 .یظگیْای ٍ سٍؿْای آصهَى هتاتی

هیضاى خزب  SOتَػظ هیگَ اثشگزاس تاؿٌذ وِ تِ خض هَاسد

ػَلفیت ػذین هَسد هلشف دس كٌایـ غزایی .ؿواسُ .3377
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Abstract
Cultured shrimps is one of the important export in fishries, produces in Islamic Republic of Iran.
After catch the shrimp from ponds, they were kept in slurry ice tanks for 30 seconds immediately.
sampling was performed before treatment of shrimp with sodium metabisulphite (SMB) and
afterward kept in ice boxes using ice and shrimp samples which preserved layer by layer.The
samples were transported 130 kilometers, from Tiab (near the Minab city) to Persian Gulf and
Oman Sea Ecological Research Institute in Bandar Abbass for laboratory examinations.The
estimated means for length and weight of shrimp were recorded 11.5±0.90 cm and 12.2±0.62 gr
respectively. In this study, several aspects of SMB treatments for prevention of melanosis were
compared in order to produce high quality production for export purposes. The total absorption of
SMB in muscle was estimated based of different time (0.5, 1, 2, 4, and 6 Minute), different
temperature (0, 5, 15, and 25 centigrade), and different solutions with different Sodium
metabisulphite concentrations (1.25, 5, and 10 %) in sea water (38 ppt) as well.Titration method
using Iodine treatment was performed in order to determination of the remained concentration of
SO2 in shrimp muscle. The results showed that the concentration of SMB, the duration time of
keeping the shrimp in solutions and the temperature of solutions had same influence for absorbing
the SO2 in our samples. The obtained results showed that the SO2 concentration has increased
using treatments from 30 second to 4 minutes but this indice has decreased for a time treatment
using 6 minutes for this purpose. The results regarding to estimation of pH for treatments showed
that this indice has a contrast level respect to the SO2 concentration for treatments as well. In the
other word, the pH level has decrease during increasing the SO2 concentration and increase during
decreasing the SO2 concentration. The best records for preserving the samples were recorded
using 5% SMB concentration at 4 minutes in zero degree of centigrade. These achieved record
could be due to sulfure dioxide absorbtion by samples for 251±7.51 mg/kg. Due to ice melting, a
part of sulfure dioxid was released during transportation and the final sulfure dioxide absorbtion
were decreased to the expected scale for 100 to 150 mg/kg. Using mentioned concentration would
be suggested for shrimp before transportation.
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