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(Oncorhyncus mykiss)کمان آالي رنگینماهی قزلعضلهترکیباتمقایسه 
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Oncorhyncusآال رنگـین کمـان بـا نـام علمـی     ماهی قزل
mykiss از ماهیان سردآبی خانوادهSalmonidae  و راسـته آزاد

و در حال حاضر در آب باشدمیSalmoniformesماهی شکالن 
شـود ولـی تـاکنون تفـاوت     مـی شیرین و لب شـور پـرورش داده   

وجـود منابــع غنـی    . ساختار شیمیایی  آنها بررسی نشده اسـت 
پـروري  هاي عظیم آبـزي عنوان یکـی از پتانسیلبشور هاي لبآب

هاي اخیر با توجه به بحران آب در سال. باشددر کشور مطرح می
و افزایش جمعیت و نیاز به پـروتئین حیـوانی بخصـوص گوشـت     

شور زیـر  کمان در آبهاي لبآالي رنگیناهی قزلماهی، پرورش م
.هاي مؤثر در تولیـد ایـن آبـزي بـوده اسـت     زمینی یکی از روش

هاي داخلی عمـدتاً شـامل پـرورش آبزیـان بـا      پروري در آبآبزي
هــا و همچــین آبگیرهــا و آب اســتفاده از آب رودخانــه و چشــمه

د واقـع  ولی یکی از منابعی که تاکنون مورد توجـه زیـا  . بندهاست
این منابع غنی آبـی کـه   . هاي لب شور زیرزمینی استنشده، آب

هاي سطحی منـاطق پسـت و کـم ارتفـاع تجمـع      عمدتاً در سفره
یافته و به دلیل کیفیت پایین جهـت کشـاورزي و صـنعت مـورد     

الزم روشهايتوانند با در نظر گرفتن گیرند، میاستفاده قرار نمی
Billard)گیرندببرداري  شیالتی قرارمورد بهره et al.,1981).

هاي داخلی، از پتانسیل منابع آبی پروري در آبتوسعه آبزيبا 
اسـتفاده  و خاك شور کـه معمـوالً قابلیـت کشـاورزي را ندارنـد،      

افزایش سرانه تولید محصوالت شـیالتی، ارتقـاء سـرانه    . گرددمی
تغال و اشایجاد غیر ساحلی، مناطقدر بویژه آبزیانمصرف 

ــانی و  جلــوگیري از مهــاجرت، توســعه و آبــادانی در منــاطق بیاب
هاي شور به جلوگیري از پیشروي کویر، جلوگیري از پیشروي آب

برداري هاي آب شیرین، بهبود کیفیت خـاك و امـکان بهرهسفره
-از آن جهت کشت محصـوالت زراعـی مقاوم از مـوارد اهم آبزي

علیـزاده،  (شـوند  محسـوب مـی  هـاي شـور داخلـی    پروري در آب
1383(.

این تحقیق تعیین بازماندگی، رشد، فاکتورهاي هدف از
خونی و تعیین میزان پروتئین، چربی، رطوبت، ماده معدنی و 
خاکستر در ماهیهاي قزل آالي پرورش یافته در آب لب شور و 

.مقایسه این مقادیر بودمتعارف منطقه و شیرین 
آالي مـاهی قـزل  یایی ماهیچـه  در این تحقیق ترکیبات شـیم 

و شـیرین ppt1/14پرورش یافته در آبهاي لب شوررنگین کمان 
مزرعه پرورش مـاهی  در 1388در سال ppt3/4متعارف منطقه

ورد مکیلومتري اصفهان واقع در روستاي کلمنجان 20آال در قزل
حلقـه چـاه نیمـه عمیـق     2این مزرعه داراي . بررسی قرار گرفت

متعـارف  آب لب شور و یک چـاه حـاوي آب شـیرین    یکی داراي
متـري  220آب شیرین از یک حلقه چاه با عمق این . بودمنطقه 
لیتـري  6000خـارج و در یـک تانـک    ثانیهدرلیتر 20با دبی

هاي آب شـیرین  هاي پلی اتیلن به حوضچهذخیره و سپس با لوله
ري بـا  متـ 25شور از یک حلقه چاه با عمـق  آب لب. شدمیوارد 
از طریق یک کانـال بـه داخـل    وخارج شد ثانیهدرلیتر 20دبی

.گردیدها هدایت حوضچه

نویسنده مسئول*
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١٦٨

آال بـا  عـدد بچـه مـاهی قـزل    180ایـن تحقیـق  انجـام  براي
6گـرم در  2/47±1/0وزن حدود)انحراف استاندارد±(میانگین 

مترمکعـب آب رهاســازي  5/1اتیلنـی بـا ظرفیـت    حوضـچه پلـی  
. زمایش درجه حرارت آب ثابت نگه داشته شددر طول آ. ندگردید

ها با غذاي تجاري فرادانه و بـا توجـه بـه درجـه     غذادهی به ماهی
126پـس از گذشـت   .حرارت آب و وزن توده آنها صورت گرفـت 

حـدود )انحـراف اسـتاندارد  ±(وزنـی  میـانگین  ها کـه  روز ماهی
. دصید و به آزمایشگاه انتقـال داده شـدن  گرم داشتند،20±320

خاکسـتر ، مـواد معـدنی و رطوبـت در     چربـی، میزان پـروتئین، 
ایـن فاکتورهـا بـا اسـتفاده از     .گیري گردیـد ماهیچه ماهی اندازه

.آنالیز واقع شدندموردSPSSافزار نرم
شـوري  داراي ایـن تحقیـق   آب لب شـور مـورد اسـتفاده در    

ppt1/14 وpH7ــود ــه  .ب ــات مزرع ــام عملی ــراي انج 6اي از ب
5/1ظرفیـت  متر با7/1× 7/1× 5/0ه پلی اتیلنی به ابعاد حوضچ

آال مورد نیاز بـا وزن  بچه ماهیان قزل.مترمکعب آب استفاده شد
گرم از مزرعه پـرورش  2/47±1/0) انحراف استاندارد±(متوسط 

آال واقع در جنوب غربی استان ماهی شرکت تکثیر و پرورش قزل
عـدد 30.تهیـه شـد  در روستاي حسین آباد شهرستان سـمیرم 

. )حوضچه6به عدد180جمعاً (ریخته شدماهی به هر حوضچه 
غـذاي کنسـانتره   توسـط  دوره پـرورش  درهـا غذادهی به مـاهی 

کـه نسـبت   بختیاري و ساخت شرکت فرا دانه استان چهار محال 
14چربـی خـام   ،درصد38پروتئین خام (ترکیبات شیمیایی آن 

، درصـد 5/3، فیبـر  درصـد 1فسـفر  ،درصـد 12، خاکستر درصد
در روز صبح، ظهر و بار3غذادهی . انجام شد) درصد11رطوبت 

روز 15که هر توده زندهعصر با توجه به درجه حرارت آب و وزن 
تعیین براساس جدول غذادهییکبار پس از سنجش وزن ماهیان

غذادهی بدون وقفه، بجز روزهـاي سـنجش   . گردیدانجام، شدمی
6برداري به میزان دقیقـاً یکسـان بـراي هـر     مونهوزن ماهیان و ن

پس از اتمام دوره پرورش و صید، ماهیهـا بـه   .حوضچه انجام شد
،چربی، گیري پروتئینو اندازهندآزمایشگاه دامپزشکی منتقل شد

:صورت گرفتمواد معدنی به شرح ذیل ماده خشک،رطوبت،
از هر گرم5با روش میکرو کجلدال از درصد پروتئینزانمی

گرم 5بی از چرو براي بدست آوردن مقدار نمونه صورت پذیرفت
3دادن با قرار،گیري شداز هر نمونه و با دستگاه سوکسله اندازه

.آمددست بگرم از هر نمونه در آون و توزین آن میزان رطوبت 
و ماده خشکگرم نمونه در کوره5با حرارت دادن ماده معدنی
گیري و ثبت ونه روي شعله زیر هود اندازهگرم نم3با سوزاندن 

.)(AOAC, 1990شد
ــ  ــراي مقایس ــروه هب ــانگین گ ــون   می ــی از آزم ــاي آزمایش ه

هـا بـا   آزمـون همـه . اسـتفاده شـد  (ANOVA)آنالیزواریـانس  
ــتفاده از برنامــ  ــرمه اس ــام پــذیرفت و   SPSS15افــزاري ن انج

.نمودارهاي مربوط نیز در همین برنامه رسم شد
ماهیچهمیزان چربی و ماده خشک درند کهشان دادنتایج ن

بودمتعارف منطقه ماهیهاي آب لب شور کمتر از ماهیهاي آب شیرین
میانگین درصد پروتئین و مواد . )P<0.01(بوددار و این اختالف معنی

اختالف متعارف منطقه و آب شیرین معدنی در ماهیهاي آب لب شور
میانگین درصد رطوبت در ماهیهاي (P>0.05).ندادداري نشانمعنی

).P<0.01(دادنشان ي رادارو اختالف معنیبودبیشتر آب لب شور
توان از جمله تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته می

درخصوص بهترین )Grizzle)2001و Altinokکهبه تحقیقی 
- نرخ رشد، ضریب تبدیل غذایی و بازدهی جذب انرژي در شوري

آنها بهترین درجه شوري را . اشاره نمود،تفاوت انجام دادندهاي م
گرم در لیتر 9آال در تحقیق خود شوري  ماهیان قزلبراي رشد 

.بیان نمودند
Turker وHarhreaves)2004 (آال در پرورش قزلروي

نتایج تحقیقاتی انجام دادند کههاي متفاوت هاي با شوريآب
آال با وزن صورتیکه بچه ماهیان قزلتحقیقات آنها نشان داد در 

رهاسازي گرم در لیتر18گرم در آب داراي شوري 30حدود 
.خواهند داشتشوند بهترین بازدهی را 

تحقیقی درخصوص تأثیر سطوح ) 1383(بهابادي نفیسی 
هاي رشد و ترکیبات هاي غـذایی بـر شاخصمختلف انرژي جیره

) Oncorhynchus mykiss(کمان آالي رنگینالشه ماهی قزل
شور انجام داده و نتایج حاصله از یافته در آب لبپرورش

آزمایشات وي نشان داد که با افزایش سطوح انرژي در جیره 
نرخ رشد، نسبت بازده پروتئین، نرخ (هاي رشد غذایی، شاخص

و چربی الشه ) برداري از پروتئین خالصرشد ویژه و میزان بهره
قیمت تمام شده خوراك براي تولید هر کهافزایش، در حالی

کیلوگرم ماهی، ضریب تبدیل غذایی، خاکستر، پروتئین و رطوبت 
آمده و تجزیه و نتایج بدست(P<0.05).الشه کاهش یافت

تحلیل اقتصادي مشخص نمود که جیره غذایی با سطوح انرژي 
تر و کاهش قیمت تمام شـده هـر باالتر، موجب رشد مطلوب

.شودشور مییافته در آب لبآالي پرورشماهی قزلکیلوگـرم 
ساختار شیمیایی بدن ماهیان طبیعی و ماهیان پرورشـی 

هاي پرورشی نسبت تـرکیب شیمیایی ماهی.اغلب متفاوت است
باشد، زیرا در هاي طبیعی از ثبات بیشتري برخوردار میبه ماهی

ه و هاي پرورشی قرار گرفتتمام سال غذا در دسترس ماهی
دستخوش تغییراتی که مربوط به میزان شکار یا طعمه آنهاست، 

.شوندنمی
ماده وچربی درصد آنالیز شیمیایی ماهیچه نشان داد میزان 

متعارف منطقه شیرینداري در ماهیهاي آب خشک بطور معنی
درصد پروتئین و مواد معدنی در هر دو (P<0.05).بیشتر بود 

(P>0.05).داري نداشتندمعنیتیمار یکسان بوده و اختالف
هاي آب لب شور نسبت به آب شیرین میزان رطوبت در ماهی

داري نشان داد بیشتر بود و اختالف معنیمتعارف این منطقه 
(P<0.01) آمده است1نتایج آن در جدول که.
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مقدار میانگیننام فاکتور
متعارف منطقهآب شیرینآب لب شور

56/20±47/2067/0±88/0میزان پروتئین
67/2±66/185/0±29/0میزان چربی

64/1±64/191/0±95/0درصد ماده معدنی
77/23±78/2278/0±66/0درصد ماده خشک

94/74±85/7587/0±82/0درصد رطوبت

ــروتئین  م ــار درصــد پ ــانگین و انحــراف معی SD±(یــزان می
(Meanــاهی ــزلدر م ــاي ق ــو ه ــب ش ــه در آب ل رآال رشــد یافت

آال رشد یافتـه در آب شـیرین  هاي قزلو در ماهی88/0±47/20
ن در ئیبود که کمترین درصد پروت56/20±67/0متعارف منطقه

متعـارف  هاي آب شـیرین  و در ماهی3/18شور هاي آب لبماهی
هاي آب لب بود و بیشترین درصد پروتئین در ماهی6/19منطقه

میـانگین  .باشـد مـی 8/21هاي آب شیرین و در ماهی7/21شور
و شـیرین اخـتالف   شـور هـا در آب لـب  درصد پروتئین در مـاهی 

میـزان میـانگین و انحـراف    (P>0.05).دهـد دار نشان نمیمعنی
آال رشـد  هـاي قـزل  در ماهی± SD(Mean(معیار درصد چربی 

آال رشـد  هـاي قـزل  و در ماهی1/ 66±29/0یافته در آب لب شور 
بوده که کمترین درصد چربـی  67/2±85/0یافته در آب شیرین

8/1هـاي آب شـیرین   و در مـاهی 1/1هاي آب لب شور در ماهی
و در 36/2شورهاي آب لببود و بیشترین درصد چربی در ماهی

میـانگین درصـد چربـی در    .باشـد می3/5هاي آب شیرین ماهی
ــاهی ــاي آب شــیرین ام ــاهیه ــب شــور بیشــتر  ز م ــاي آب  ل ه

(P>0.05).تاس
SD(Mean±(ن میانگین و انحراف معیار درصد رطوبت میزا
و 85/75±82/0آال رشد یافته در آب لب شـور هاي قزلدر ماهی
متعـارف منطقـه   آال رشد یافته در آب شـیرین هاي قزلدر ماهی

هـاي آب  که کمترین درصد رطوبت در ماهی.بود87/0±94/74
رین و بیشــت6/72هــاي آب شــیرینو در مــاهی6/74لـب شــور  

هـاي  و در مـاهی 8/77هاي آب لب شـور درصد رطوبت در ماهی
هـاي  میانگین درصد رطوبت در ماهی.باشدمی3/76آب شیرین 

ــه آب شــیرین بیشــتر مــی  باشــد و اخــتالف  آب شــور نســبت ب
(P<0.01).دهدداري را نشان مییمعن

SD±(میزان میانگین و انحراف معیار درصد مواد معدنی 
(Meanشور آال رشد یافته در آب لبهاي قزلدر ماهی

آال رشد یافته در آب شیرینهاي قزلو در ماهی95/0±64/1
کمترین درصد مواد معدنی در .بود64/1±91/0متعارف منطقه 

و 43/1هاي آب شیرین و در ماهی35/1هاي آب لب شورماهی
و 97/1هاي آب لب شوربیشترین درصد مواد معدنی در ماهـی

درصد ماده معدنی در .باشدمی38/1هاي آب شیرین ماهـیدر

هاي مختلف، متفاوت بود ولی این میزان اختالف ماهی
داري بین یاختالف معنو(P>0.05)داري را نشان ندادیمعن

شور و آال در آب لبهاي قزلمیزان درصد مواد معدنی در ماهی
.آب شیرین وجود ندارد

(SD±میزان میانگین و انحراف معیـار درصـد مـاده خشـک     
(Meanــاهی ــزلدر م ــاي ق ــب شــور ه ــه در آب ل آال رشــد یافت

آال رشد یافتـه در آب شـیرین  هاي قزلو در ماهی66/0±78/22
کمترین درصد مـاده خشـک   .بود77/23±78/0متعارف منطقه

7/21هاي آب شیرین و در ماهی5/21هاي آب لب شور در ماهی
9/23هاي آب لب شورو بیشترین درصـد ماده خشـک در ماهی

میانگین درصد ماده . باشدمی1/25هـاي آب شیرین و در ماهـی
شور بیشتـر هاي آب لبهاي  آب شیرین از ماهیخشک در ماهی

داري را در سطـح ایــن فاکتــور نــشان    یاست و اختـالف معـن
(P>0.01).دهد می

هاي آب لب ین درصد پروتئین در ماهیدر این تحقیق میانگ
هــاي آب  تر از میـانگین درصـد پـروتئین در مـاهــی    شور پایین

ی بــوده و اخـتــالف   یشیرین بــود ولــی ایــن تـفــاوت جــز     
.(P>0.05)دهدداري نـشان نمیمعنی

هر دو گروه در دفعات یکسان و به یک میزان غذا از یک نوع 
توجه به افزایش میـزان رشـد و وزن   با . جیره غذایی تغذیه شدند

تـوان ایـن گونـه    این موضوع را مـی نهایی در ماهیان آب لب شور
تفسیر کرد که در آبهاي با شوري بیشتر، مکانیسم تنظیم اسمزي 

,Tsintsadze(آال به انرژي بیشتري نیـاز دارد ماهی قزل 1991 (
و مقداري از پروتئین مصرفی ماهی صرف تـأمین انـرژي شـده و    

بنابراین با توجـه بـه انـرژي    .سیر کاتابولیسم را طی کرده استم
رسـد از  هاي غذایی یکسان براي هر دو گـروه بـه نظـر مـی    جیره

. پروتئین در مسیر رشد و نمو آنابولیسم استفاده شود
. این مطلب توسط سـایر محققـین نیـز گـزارش شـده اسـت      

Takeuchi1987(همکاران و(،Reinitz و همکاران)و ) 1978
دریافتند که کاهش سطح انرژي جیـره غـذایی،   ) 1379(علیزاده 

نفیسی . شوددر بدن میهباعث کاهش درصد پروتئین ذخیره شد
در تحقیقـی  . مشابهی را مطرح کرده استنتایج)1383(بهابادي 

ــط  ــه توس ــاران Takeuchiک ــ) 1987(و همک ــتفاده از ب ا اس
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اسـتفاده از جیـره   هاي غذایی متفاوت انجام شـد دریافتنـد  جیره
غــذایی داراي چربــی بیشــتر و پــروتئین کمتــر افــزایش جــذب  

بنابراین افزایش سطوح چربـی  . پروتئین را در بدن به همراه دارد
. آال بازدهی پـروتئین را افـزایش داده اسـت   هاي غذایی قزلجیره

) 1379(و علیـزاده  ) 1994(و همکـاران  Luzzanaاین با نتـایج 
. مطابقت دارد

هاي غذایی هاي با شوري بیشتر به جیرهآال در آبقزلماهی
هاي متابولیک خـود نظیـر تنظـیم    تر جهت انجام فعالیتپرانرژي

تواند رشد بهتـري را بـراي   اسمزي نیاز دارد و این گونه غذاها می
ماهی فراهم کند و قیمت تمام شده خوراك را به ازاي تولید هـر  

هـاي سـایر   یافتـه .)1383نفیسـی،  (کیلوگرم ماهی کاهش دهد
و ) Lackner)1993و Krumschnabelماننـــــدمحققـــــین 
Tsintsadze)1991 ( در تحقیقـی کـه   . مؤید این موضوع اسـت

انجـام شـد، ایـن    ) Lackner)1993و Krumschnabelتوسط
هاي مختلـف مـورد   آال را در شوريمحققین الروهاي ماهیان قزل

هـا نشـان داد کـه    قیـق آن نتـایج تح . مطالعه و بررسی قرار دادند
ــا   ــوري ت ــزان ش ــزایش می ــزایش  18اف ــث اف ــر باع ــرم در لیت گ

شـود و کـاهش   هاي فیزیولوژیکی و رشد بیشتر ماهی مـی فعالیت
رسد کـه  به نظر می. شودشوري تا حد صفر باعث کاهش رشد می

افزایش شوري باعث تحریک متابولیسـم پایـه در مـاهی قـزل آال     
کردن این شوري فعالیـت متـابولیکی   و ماهی براي دفع گرددمی

این افزایش فعالیت چـون بعـد از تـامین    دهد،خود را افزایش می
. نیاز نگهداري انجام شده افزایش تولید را به دنبال دارد

هاي آبزیان انجام شـده  تحقیقات مشابهی در مورد سایر گونه
درایـن تحقیـق،   . و نتایج تقریباً یکسانی را به دنبال داشـته اسـت  

چربـی در الشـه ماهیـان آب لـب شـور نسـبت بـه        میزان درصد 
-داري نشان مـی ماهیان آب شیرین کاهش یافته و اختالف معنی

و Leeهاي سایر محققـین  این موضوع با یافته.(P<0.05)دهد
Putnam)1973( ،Gouveia)1992( ،Steffens)1994 ( و
Ohata وWatanabe)1996 ( ابـادي بهنفیسـی . مطابقـت دارد

چربی (نیز طی تحقیقی نشان داد با کاهش سطح انرژي ) 1383(
-میزان چربی الشه کـاهش مـی  ) هاي غذایی مورد آزمایشجیره
انجـام شـد ایـن    ) Gouveia)1992در تحقیقی که توسـط  . یابد

آالیی که محقق گزارش داد که میزان چربی الشه در ماهیان قزل
درصد روغـن مـاهی   24هفته با جیره غذایی حاوي 18به مدت 

درصـد در پایـان دوره   13بـه  35/6هرینگ تغذیه شده بودند از 
ــالوه   ــه بع ــزایش یافت ــرورش اف ــارانReinitzپ ،)1978(و همک

Austreng)1979(،Buckley وGroves)1979 ( وCowey
هاي غـذایی  گزارش دادند که انرژي زیاد جیره) 1981و 1979(

سازي چربی و تند منجر به ذخیرهکه داراي پروتئین متعادلی هس
. شودتغییر در ترکیبات الشه می

رسد علت کاهش میانگین درصد چربی در ماهیان به نظر می
آب لب شور، افزایش فعالیت متابولیکی در این ماهیان باشد که با 

و ) آب لب شور( توجه به جیره غذایی کامالً یکسان در این گروه 
. باشدع قابل قبول میماهیان آب شیرین، این موضو

در تحقیق حاضر میـزان میـانگین درصـد رطوبـت در بافـت      
ماهیچه ماهیان آب لب شور بیش از آب شیرین بـوده و اخـتالف   

طـی تحقیقـی کـه نفیسـی    .(P<0.05)دهدداري نشان میمعنی
) چربـی جیـره  (انجام داد با کاهش سطح انرژي ) 1383(بهابادي

بـه ماهیـان قـزل آال داد میـزان     متفاوت کههاي غذایی در جیره
همچنـین ایـن مطلـب توسـط سـایر      . رطوبت الشه افزایش یافت

ــد  ــین ماننـــ Oliva)1989( ،Kaushikو Kaushikمحققـــ
)1990( ،Gouveia)1992( ،Steffens)1994 ( وOhata و

Watanabe)1996 (که نتایج این تحقیق گزارش شده استنیز
.داردن مطابقت یبا نتایج این محقق

همـچنین میزان میانگین درصد مواد معدنی در بافت ماهیان 
دهـد و درصـد میـزان    داري نشان نمییهر دو گروه اختالف معن

تر از ماهیان آب شیرین ماده خشک در ماهیان آب لب شور پایین
مطابقـت  ) 1383(بهابادي این نتایج با تحقیقات نفیسی . باشدمی

. داشته است
ـاده خشـک الشـه     ارتباط بین میزان رطوبت، پروتئین، چربـی و م

Utneو Gulbrandsenتوســط برخــی دیگــر از محققــین از جملــه  
)1977( ،PapoutsoglouوPapaparaskeva-Papoutsoglou
)1978( ،Reinitzــارانو BuckleyوGroves،)1978(همکـ
)1979(،Gouveia)1992 ( و)ـا   گـزارش شـده  ) 1379 اسـت و ب

.ي این تحقیق مطابقت داردهایافته

تشکر و قدردانی 
ـان اسـتان اصـفهان و      بدینوسیله از مدیریت محترم شـیالت و آبزی
ـاتید محتـرم گـروه      اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و همچنـین اس

.آیدکر و قدردانی بعمل میشناسی دانشگاه اصفهان تشزیست
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Abstract
In this research, controlled changes of rainbow trout muscular composition cultured in

brackish water (14.1ppt) and freshwater (4.3ppt) was compared. Some 180 juvenile rainbow

trout with a weight of 47.2±0.1g each were released in 6 polyethylene tanks with a capacity of

1.5m³. During the experiment, water temperature was kept constant. Feeding fish was

conducted using common Faradaneh food and considering water temperature and fish biomass.

After 126 days, fishes attained around 320±20g of weight, were sampled and taken to

laboratory and the amount of protein, fat, ash, minerals and moisture in their muscle tissue were

measured. Results showed amount of fat and dry matter in brackish water cultured fishes is less

than those cultured in freshwater. The average percentage of protein and minerals in brackish

freshwater cultured fishes were significantly different and the average percentage of moisture in

brackish water cultured fish was higher than those of the freshwater fish.


