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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی ترکیب شیمیایی الشه و پروفیل اسیدآمینه الشه و میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی خواجو
( )Schizothorax pelzamiانجام شد .به این منظور ماهیان خواجو از منطقه شمال شرق ایران صید و پس از آماده سازی نمونهها ،آنالیزهای مربوطه
در سه کالسه طولی ( 8تا  12 ،12تا  16و  16تا  20سانتیمتر) مختلف انجام گرفت .نتایج آنالیز دادهها نشان داد ،با افزایش اندازه ماهیان ،میزان
پروتئین خام الشه بهطور معنیداری کاهش و میزان چربی خام و خاکستر افزایش یافت ( .)p>0/05آرژنین و لوسین فراوانترین و متیونین کمترین
اسیدآمینه موجود در الشه ماهی خواجوی بودند .با افزایش وزن ماهیان ،میزان اسیدهای آمینه لوسین ،لیزین ،ترئونین و متیونین الشه روند افزایشی
معنیداری را نشان دادند ( .)p>0/05آنزیم پروتئاز کل بیشترین میزان فعالیت را در روده میانی داشت و میزان فعالیت آنزیمهای پروتئاز کل و
لیپاز با افزایش وزن بدن ماهیان روند افزایشی معنیداری را نشان داد ( .)p>0/05نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ماهی خواجو میتواند بهعنوان
یک گونه با عادت غذایی همهچیزخواری متمایل به گوشتخواری درنظر گرفته شود .اطالعات مربوط به ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه الشه
ماهی خواجو میتواند بهعنوان الگویی جهت تهیه فرموالسیون جیرههای غذایی استفاده شود.
کلمات کلیدی :ماهی خواجو  ، S. pelzamiگونه بومی ،کالسه طولی ،الشه ،آنزیم گوارشی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولehsan.ebraahimi@gmail.com :
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مقدمه
صنعت آبزیپروری در تمام نقاط جهان رو به گسترش است ولی
روند این گسترش در ایران با سرعت کمتری در حال انجام است .این
توسعه در گذشته شامل معرفی گونههای غیربومی مانند کپور معمولی
( ،)Cyprinus carpioکپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella
کپور نقرهای ( ،)Hypophthalmichthys molitrixکپور سرگنده
 )Aristichthys nobilisو قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissمیشد .کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته مانند چین و
هند و برخی کشورهای اروپایی در سالهای اخیر به سمت استفاده از
گونههای بومی در حرکت بوده و تحقیقات گستردهای را در این زمینه
انجام دادهاند .بسیاری از جمعیتهای گونههای مختلف ماهیان در اثر
آلودگیهای صنعتی ،از بین رفتن زیستگاهها و صید بیرویه کاهش
شدیدی داشتهاند (ابراهیمی و همکاران 1396؛ صفری و ابراهیمی
 .)1397جمعیت ماهی خواجو ( )S. plezamiدر سالهای اخیر در اثر
خشکسالیهای پیدرپی و از بین رفتن مناطق تخمریزی کاهش
چشمگیری داشته است .مطالعات بیشتری نیاز است تا با اطمینان
بیشتر اینگونه را بهعنوان گونه تحت خطر معرفی نمود .در این راستا
ایجاد مراکز تکثیر مصنوعی از مطمئنترن روشها برای بازسازی
ذخایر طبیعی ماهیان است .در ایران پرورش جنس  Schizothoraxدر
مراحل آزمایشی میباشد ( Gharaeiو همکاران .)2011 ،این جنس از
کشورهای چین ،هند ،افغانستان و چند کشور دیگر گزارش شده است
( )1995 ،Coadو چندین گونه از آن بهخاطر ارزش غذایی و تجاری باال
بهعنوان گونه پرورشی مورد توجه قرار گرفته است ( Gharaeiو همکاران،
 .)2010ماهی خواجو ،در ناحیه مونتان آسیا ازجمله رودخانههای
افغانستان ،ترکمنستان ( )1988 ،Mirzaو حوضه آبریز رودخانه تجن
در شمالشرق ایران پراکنش یافته است (عبدلی و همکاران.)1386 ،
این ماهی از نظر شکل ظاهری به ماهی قزلآالی رنگینکمان شباهت
زیادی دارد ،از این رو به آن ماهی قزلآالی برفی نیز گفته میشود .از
جنس  59 ،Schizothoraxگونه ماهی در جهان گزارش شده است
( Paullyو  .)2001 ،Froeseهامون ماهی (،)Schizothorax zarudnyi
در جنوبشرق و ماهی خواجو ( ،)S. plezamiدر شمالشرق ایران
مشاهده میشوند ( .)1998 ،Coadمطالعههای متعددی در مورد تعیین
زمان تخمریزی و تغییرات چرخه تولیدمثلی (ذبیحی و همکاران،
 ،)1382ترکیب شیمیایی الشه در فصول مختلف (زکیپور و همکاران،
 ،)1388تکثیر با استفاده از هورمونهای مصنوعی (رضوانیگیلکالیی،
1389؛ قرایی و همکاران )1390 ،و استفاده از مکملهای پربیوتیکی
در جیره غذایی (جهانجو )1390 ،هامون ماهی موجود در دریاچه هامون
و چاهنیمههای سیستان انجام شده است .علیرغم تمایل بازارهای
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محلی به مصرف ماهی خواجوی موجود در شمالشرق ایران و قرارگیری
در فهرست IUCNبهعنوان گونهای با حداقل نگرانی ،اطالعات محدودی
در مورد زیستشناسی (پویایی جمعیت) ،فیزیولوژی تولیدمثل و ترجیح
غذایی اینگونه ارزشمند وجود دارد (عبدلی و همکاران .)1386 ،بررسی
ترکیبات تشکیلدهنده الشه ماهیان ابزار ارزشمندی در فهم نیازهای
تغذیهای با اهداف بازسازی ذخایر و اهلیسازی گونههای ماهیان
استخوانی میباشد ( Kimو  .)2000 ،Lallدراین ارتباط ،بررسی ترکیبات
الشه میتواند بهعنوان گامی اولیه در معرفی گونهای وحشی به صنعت
آبزیپروری با هدف شناخت ترجیح و نیازهای غذایی آن مطرح باشد.
متناسب با نوع تغذیه ماهی از منابع مختلف (جانوری ،گیاهی و
کفزیان) فعالیت آنزیمهای گوارشی در دستگاه گوارش آن تغییر میکند
( )1996 ،Kuzminaبنابراین یکی از روشها مهم در تعیین جیره
غذایی ماهیان بررسی میزان فعالیت آنزیم گوارشی در آنها میباشد
( Lanو  .)1993 ،Panهمچنین جهت بهبود عملکرد رشد در ماهیان
پرورشی میبایست جیره غذایی دارای پروفیل اسیدآمینه متعادل نسبت
به نیازهای ماهی باشد (1976 ،Pion؛  Kimو 2000 ،Lall؛ Tasbozan
و همکاران .)2013 ،با توجه به اهمیت اقتصادی و پراکنش گسترده
ماهی خواجو ( ،)S. pelzamiدر منابع آبی شمالشرق کشور و همچنین
خطر کاهش جمعیتی در اثر از بین رفتن زیستگاهها الزم است تا
جهت حفاظت و تولید اقتصادی اینگونه مطالعاتی در مورد اکولوژی
و نیازهای غذایی آن انجام پذیرد .از اینرو بررسی نیازهای تغذیهای
میتواند اطالعات با ارزشی را در زمینه حفاظت و پرورش و نگهداری
اینگونه در اختیار قرار دهد .علیرغم اهمیت اقتصادی و پراکنش
گسترده ماهی خواجو ( ،)S. pelzamiدر منابع آبی شمالشرق کشور،
اطالعاتی راجع به ترجیح و نیازهای غذایی ارائه نگردیده است .از اینرو
در این مطالعه باهدف شناخت نیازهای پایه تغذیهای و تعیین جیره
غذایی مناسب ،ترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده الشه ،میزان فعالیت
آنزیمهای گوارشی و ترکیب اسیدهای آمینه الشه ماهیان مورد بررسی
قرار گرفت.

مواد و روشها
جمعآوری نمونهها :نمونهها از زیستگاههای طبیعی اینگونه
در رودخانههای منطقه خراسان رضوی ،شمالشرق ایران (رودخانههای
شاهرگ ،دربادام ،الئین و چشمه سبز) با کمک دستگاه الکتروشوکر
( )Samus M725 – 400-1000 volt – 100-650 Wattsدر فصل بهار
جمعآوری گردید .نمونهها بالفاصله در یخ قرار گرفته و پس از انتقال
به آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجماد و جلوگیری از تغییر
در ترکیب شیمیایی و فساد الشهها در فریزر ( -80درجه سانتیگراد)
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جهت آزمایشهای بعدی نگهداری شدند .زیستسنجی طولی و وزنی
همه نمونهها بهترتیب با دقت یک میلیمتر و یک گرم (با کمک ترازو
مدل  )A&B Japanانجام شد .تعداد  135قطعه از نمونههای صید شده،
با توجه به فراوانی طول استاندارد ماهیان ،سه کالسه طولی مختلف
( 12-16 ، 8-12و  20-16سانتیمتر) با تعداد برابر دستهبندی شدند.
تمام آزمایشهای زیستی طبق دستورالعمل کمیته اخالق زیستی برخورد
با موجودات زنده دانشگاه فردوسی مشهد (مصوب خرداد  )1395انجام
شد.
ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای آمینه :تعداد  5قطعه
ماهی از هر کالسه طولی بهصورت تصادفی انتخاب ،چرخ و یکنواخت
گردید .سپس نمونهگیری از آن جهت انجام آزمایشهای شیمیایی
انجام شد ( .)2005 ،AOACجهت سنجش میزان رطوبت ،نمونهها
بهمدت  48ساعت در دمای  50درجه سانتیگراد در آون قرار گرفتند
( .)2005 ،AOACجهت سنجش میزان پروتئین خام از روش کلدال
( )N×6/25و چربی خام از روش سوکسله با کمک حالل اتر استفاده شد
( .)2005 ،AOACهمچنین جهت سنجش میزان خاکستر ،نمونهها
بهمدت  8ساعت در داخل کوره الکتریکی ( 550درجه سانتیگراد)
قرار گرفتند .مقدار اسیدهای آمینه نمونهها بعد از هیدرولیز با اسید
کلریدریک  6موالر ،مرکاپتواتانول  0/5گرم بر لیتر و  0/2گرم بر لیتر
فنول در دمای  115درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت طبق روش
استاندارد ( )2005 ،AOACو با استفاده از دستگاه خودکار تجزیهکننده
اسیدهای آمینه ()Sykam Amino acid analyzer s433; Germany
در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی اندازهگیری شد.
فعالیت آنزیمهای گوارشی :جهت سنجش میزان فعالیت
آنزیمهای گوارشی پروتئاز ،آمیالز و لیپاز روده میانی 5 ،قطعه ماهی
از هر کالسه طولی جدا و بعد از توزین و کدگذاری در داخل فویلهای
آلومینیومی قرار داده شد و سپس در دمای  -80درجه سانتیگراد
منجمد گردید .سپس نمونههای روده میانی در آزمایشگاه با بافر فسفات
(به نسبت وزنی  30به  )70یکنواخت شد و پس از سانتریفیوژ (بهمدت
 10دقیقه 1200 ،دور در دقیقه و در دمای  4درجه سانتیگراد) ،مایع
رویی حاصل شده جهت آزمایشهای بعدی سنجش فعالیت آنزیمهای
گوارشی استفاده گـردید .فعالیت پروتئاز با استفاده از سوبسترای
بنزویل -آرژنین -پی -نیتروآنیلیدو و با کمک منحنی استاندارد شده
تریپسین گاوی ( Kakadeو همکاران  ،)1973آمیالز با استفاده از
نشاسته بهعنوان سوبسترا و از طریق رنگسنجی ()1991 ،Worthington
و لیپاز با استفاده از سوبسترای امولسیون روغن زیتون -صمغ عربی و
بهطریق تیتراسیون ( )1991 ،Worthingtonاندازهگیری شد .یک واحد
پروتئاز ،برابر با یک میکرومول تیروزین آزاده شده در مدت یک دقیقه
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به ازای هر گرم پروتئین ،یک واحد لیپاز ،برابر با یک میکرومول اسید
چرب آزاد شده در مدت یک دقیقه بهازای هر گرم پروتئین آلبومین
گاوی و یک واحد آمیالز ،برابر با یک میکرومول مالتوز آزاده شده در
مدت یک دقیقه بهازای هر گرم پروتئین آلبومین گاوی درنظر گرفته شد.
آنالیز آماری :کلیه دادههای درصدی بهصورت آرکسینوس تبدیل
شدند .پس از تحقق دو شرط اصلی آزمونهای پارامتریک تجزیه
واریانس (نرمال بودن دادهها و همگن بودن واریانس) (،)2007 ،Zar
از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه ( )ANOVAجهت مقایسه واریانس
بین کالسههای طولی و از آزمون دانکن جهت بررسی وجود یا عدم
وجود اختالف معنیدار بین کالسههای طولی (در سطح اعتماد 95
درصد) با کمک نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22استفاده گردید.

نتایج
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ماهیان خواجوی
صید شده در سه کالسه طولی با میانگین وزنهای متوسط ،21/54±2/31
 45/56±3/13و  82/67±3/45گرم قرار گرفتند .میزان رطوبت الشه
ماهیان در کالسههای طولی مختلف تفاوت آماری معنیداری را با
یکدیگر نشان نداد ( )p<0/05و میزان آن در دامنه  78/49تا 76/54
درصد قرار داشت (جدول  .)1با افزایش میانگین وزن ماهیان خواجو،
میزان پروتئین خام الشه بهطور معنیداری ( )p>0/05کاهش یافت و
از  14/87درصد در کالسه طولی  8-12سانتیمتر به  10/47درصد
در کالسه طولی  16-20سانتیمتر رسید (جدول .)1میزان چربی خام
الشه ماهیان صید شده با افزایش وزن بدن روند افزایشی معنیداری
( )p>0/05را نشان داد و از  4/85درصد در کالسه طولی اول به 8/25
درصد در کالسه طولی سوم رسید (جدول  .)1در این رابطه ،روند افزایشی
مشابهی در میزان خاکستر الشه ماهیان صید شده مشاهده گردید و
میزان خاکستر از  1/73در کالسه طولی اول به  4/70درصد در کالسه
طولی دوم رسید (جدول .)1پروفیل اسیدآمینه الشه ماهی خواجو در
جدول  2نشان داده شده است .با افزایش وزن ماهیان ،میزان اسیدهای
آمینه لوسین ،لیزین ،ترئونین و متیونین الشه روند افزایشی معنیداری
را نشان داد ( .)p>0/05میزان هیستیدین الشه ماهیان خواجو با افزایش
وزن از  1/42درصد در کالسه طولی اول به  1/63درصد در کالسه
طولی دوم رسید و سپس بهطور معنیداری ( )p>0/05کاهش یافت و
در کالسه طولی سوم به  1/54درصد رسید (جدول .)2میزان کل
اسیدهای آمینه ضروری ( )TEAAبا افزایش وزن بدن روند افزایشی
معنیداری را نشان داد ( )p>0/05و از  44/49درصد در کالسه طولی
اول به  47/63درصد در کالسه طولی سوم رسید (جدول .)2هرچند
مقادیر اسیدهای آمینه غیرضروری (گلوتامیک اسید ،سرین ،آسپارتیک
175

ابراهیمی و همکاران

بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه الشه و میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی خواجو....

جدول :1میانگین ( ±انحراف معیار) وزن (گرم) و ترکیب شیمیایی (درصد)
الشه ماهیان خواجوی ( )S. pelzamiصید شده در کالسههای طولی مختلف از
رودخانههای منطقه خراسان (رودخانه شاهرگ و رودخانه چشمه سبز) ()n=5

وزن میانگین (گرم)
درصد رطوبت (درصد)
پروتئین خام (درصد)
چربی خام (درصد)
خاکستر (درصد)

کالسه طولی

کالسه طولی

کالسه طولی

اول 12-8

دوم 16-12

سوم 20-16

سانتیمتر

سانتیمتر

سانتیمتر

21/54±2/31a
78/49±0/70a
14/87±0/69c
4/85±0/41a
1/73±0/05a

45/56±3/13b
77/60±0/45a
12/52±0/95b
6/97±0/43b
2/89±0/09b

82/67±3/45c
76/54±0/82 a
10/47±0/88 a
8/25± /55c
4/70±0/07c
0

* ردیفهایی با حداقل یک حرف غیرمشترک در سطح  5درصد تفاوت آماری معنیداری با
یکدیگر دارند (.)p>0/05

جدول :2ترکیب (میانگین ±انحراف معیار) اسیدهای آمینه (درصد)
الشه ماهیان خواجوی ( )S. pelzamiصید شده در کالسههای طولی
مختلف از رودخانههای منطقه خراسان (رودخانه شاهرگ و رودخانه
چشمه سبز) ()n=5

آرژنین
هیستیدین
ایزولوسین
لوسین
لیزین
فنیل آالنین
ترئونین
والین
تریپتوفان
متیونین

کالسه طولی

کالسه طولی

کالسه طولی

اول 8-12

دوم 12-16

سوم 16-20

سانتیمتر

سانتیمتر

سانتیمتر

7/0±42/02
1/0±42/04a
6/0±02/03
7/0±32/04a
2/0±87/05a
3/0±52/03
6/0±48/01a
6/0±57/04
2/0±07/03
0/0±62/04a

7/0±31/04
1/0±63/03c
6/0±83/02
7/0±64/04b
3/0±14/04b
3/0±54/02
6/0±73/02b
6/0±64/03
2/0±05/04
0/0±69/03b

7/0±90/03
1/0±54/04b
7/0±12/05
7/0±91/02c
3/0±07/04b
3/0±63/02
6/0±85/05c
6/0±82/03
2/0±11/02
0/0±68/02b

ΣTEAA

44/0±49/05 a

گلوتامیک اسید

10/0±62/02
6/0±87/04
6/0±49/03
6/0±87/03
6/0±84/05
1/0±72/02

7/0±11/02
6/0±94/04
6/0±98/04
6/0±94/05
1/0±92/01

ΣNTEAA

39/0±41/05 a

39/0±68/04 a

سرین
آسپاراتیک اسید

گالیسین
آالنین
تیروزین

45/0±20/05b

47/0±63/06c

10/0±79/03

10/0±70/02
7/0±03/05
6/0±73/04
6/0±85/03
6/0±73/04
1/0±94/05
39/0±98/03 a

* ردیفهایی با حداقل یک حرف غیرمشترک در سطح  5درصد تفاوت آماری
معنیداری با یکدیگر دارند (.)p>0/05
 :ΣTEAAمجموع اسیدهای آمینه ضروری ()Total Essential Amino Acid
 :ΣTNEAAمجموع اسیدهای آمینه غیرضروری ( Total Non-Essential Amino
)Acid
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اسید ،گالیسین ،آالنین و تیروزین) با افزایش وزن بدن ،روند معنیداری
را نشان نداد ( )p<0/05و میانگین مجموع اسیدهای آمینه غیرضروری
در دامنه  39/41درصد تا  39/98درصد قرار داشت (جدول .)2میزان
فعالیت آنزیمهای گوارشی در بخش روده میانی در کالسههای طولی
مختلف در ماهی خواجوی صید شده در جدول  3گزارش شده است.
بیشتری ن میزان فعالیت در آنزیم پروتئاز کل مشاهده شد که میزان
فعالیت آن با افزایش وزن بدن ماهیان روند افزایشی معنیداری را
نشان داد ( )p>0/05و از  2/35واحد بر میلیگرم پروتئین در کالسه
طولی اول به  3/45واحد بر میلیگرم پروتئین در کالسه طولی سوم
رسید .همچنین میزان فعالیت آنزیم گوارشی لیپاز نیز با افزایش وزن
ماهیان روند مشابهی ( )p>0/05را نشان داد و از  0/95واحد بر میلیگرم
پروتئین در کالسه طولی اول به  2/05واحد بر میلیگرم پروتئین در
کالسه طولی سوم رسید (جدول .)3در این رابطه میزان فعالیت آنزیم
آمیالز ،تفاوت آماری معنیداری را بین کالسههای طولی مختلف نشان
نداد ( )p<0/05و میزان فعالیت این آنزیم در دامنه  1/05تا 1/10
واحد بر میلیگرم پروتئین قرار داشت (جدول.)3
جدول :3میانگین ( ±انحراف معیار) میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی
(واحد بر میلیگرم پروتئین) ماهیان خواجوی ( )S. pelzamiصید شده در
کالسههای طولی مختلف از رودخانههای منطقه خراسان (رودخانه شاهرگ
و رودخانه چشمه سبز) ()n=5

پروتئاز کل
لیپاز
آمیالز

کالسه طولی اول

کالسه طولی دوم

کالسه طولی سوم

 8-12سانتیمتر

 12-16سانتیمتر

 16-20سانتیمتر

2/35 ± 0/21a
0/95 ± 0/15a
1/05 ± 0/09a

2/97 ± 0/43b
1/64 ± 0/23b
1/07 ± 0/08a

3/45 ± 0/35c
2/05 ± 0/34c
1/10 ± 0/07a

* ردیفهایی با حداقل یک حرف غیرمشترک در سطح  5درصد تفاوت آماری معنیداری با
یکدیگر دارند (.)p>0/05

بحث
ماهی خواجو ،یکی از گونههای بومی موجود در شمالشرق ایران
میباشد .یکی از راههای حفاظت گونه مذکور ،شناسایی نیازها و عادات
غذایی بوده (ابراهیمی و همکاران 1396؛ صفری و همکاران 1393؛
صفری و ابراهیمی  )1397تا بتوان در شرایط اسارت اقدام به امر تکثیر
و پرورش این گونه نمود .شناسایی ترکیب شیمیایی الشه و میزان
فعالیت آنزیمهای گوارشی ،اطالعات با ارزشی را در زمان تهیه فرموالسیون
جیره غذایی گونههای آبزی فراهم مینماید ( Kimو  .)2000 ،Lallدر
مطالعه حاضر ،ترکیب شیمیایی الشه ماهیان خواجو موجود در کالسههای
طولی مختلف (بهترتیب  45/56±3/13 ،21/54±2/31و

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
 82/67±3/45گرم) مورد بررسی قرار گرفت .با افزایش وزن ماهیان
میزان پروتئین خام الشه کاهش و میزان چربی خام و خاکستر افزایش
یافت .ترکیب شیمیایی الشه ماهیان در گونههای مختلف و حتی در
یک گونه بسته به جنس ،سن ،شرایط محیطی و فصل به میزان زیادی
متفاوت میباشد (رضویشیرازی1373 ،؛  .)2004 ،FAOدر ماهی
خواجو ( )Shizothorax zarudnyiموجود در چاه نیمههای جنوبشرق
ایران ،سیکل سالیانه تغییرات ترکیبات شیمیایی الشه مشاهده میگردد
بهطوریکه با کاهش میزان رطوبت عضله ،میزان پروتئین خام و چربی
خام افزایش مییابد (زکیپور و همکاران.)1388 ،
در مطالعه حاضر ،مقدار پروتئین خام الشه ماهی خواجو
( 10/14-47/87درصد) بر حسب وزن تر ،کمتر از میانگین آن در
گونههایی همچون کپور معمولی ( ،)C. carpioمریگال ( Cirrhinus
 )mrigalaو فیتوفاگ ( )H. molitrixاز خانواده کپور ماهیان میباشد
که این مقدار برای آنها بهترتیب  18/97 ،24/69و  20/22درصد
گزارش گردیده است ( Aliو همکاران  .)2005همچنین میزان محتوای
پروتئین خام الشه ماهی آمور پرورشی ))Ctenophayngodon idella
در شرایط مختلف پرورش بین  18/90تا  19/21درصد محاسبه
گردیده است (اسماعیلزاده و همکاران .)1382 ،پائین بودن سطح
پروتئین بدن در ماهی خواجو ،عالوه بر مسائل ژنتیکی میتواند ناشی
از کمبود غذا در مناطق زیست این ماهیان بهدنبال خشکسالیهای
اخیر و قطع ارتباط بین مخازن آبی منطقه باشد .پروتئین یکی از
مهمترین اجزای بافت عضله بهعنوان بخش خوراکی بدن ماهیان
میباشد .عموماً میزان پروتئین خام بافت عضله در ماهیان بر حسب
وزن تر 10-24 ،درصد و بر حسب وزن خشک 65-70 ،درصد میباشد
( Sikorskiو همکاران .)1990 ،میزان پروتئین کل و کیفیت آن در
گونههای آبزی پرورشی و یا صید شده از طبیعت بسیار مشابه میباشد
( .)1990 ،Nettletonدسترسی به دادههای ترکیب اسیدهای آمینه
الشه گونههای آبزی مدنظر جهت امر تکثیر و پرورش میتواند بهعنوان
شاخصی جهت تعیین کیفیت و کمیت اسیدهای آمینه جیره غذایی
(1976 ،Pion؛  Kimو 2000 ،Lall؛  Tasbozanو همکاران)2013 ،
درنظر گرفته شود .کیفیت و کمیت جیره غذایی مهمترین عاملی است
که تأثیر مستقیمی بر میزان تولید ( Wilsonو 1985 ،Poe؛
 Mambriniو  )1995 ،Kaushikگونههای پرورشی دارد .در برخی
مطالعات همبستگی بسیار نزدیکی بین مقدار اسیدهای آمینه الشه
ماهی با میزان مصرف آن از طریق جیره غذایی گزارش شده است .با
استفاده از این رابطه برخی از احتیاجات اسیدآمینهای تخمین زده
شده با سایر روشها مورد تائید قرار گرفت (دانشمسگران و همکاران،
 .)1378بهعنوان مثال از  10اسیدآمینه ضروری که مقدار مورد نیاز
آن توسط روش اضافه وزن در گربهماهی کانالی مورد

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

مطالعه قرار گرفته بود ،لیزین ( Wilsonو همکاران ،)1977 ،ترئونین
( Wilsonو همکاران ،)1978 ،هیستیدین ( Wilsonو همکاران)1980 ،
و متیونین ( Hardingو همکاران )1977 ،در تعیین احتیاجات برآورده
شده با استفاده از روش آنالیز ترکیب الشه مورد تائید قرار گرفته است.
در تحقیقی مشابه ،از بین  10اسیدآمینه مورد نیاز ماهی تیالپیای نیل
( ،)Oreochromis niloticusترئونین ،ایزولوسین و لیزین آزاد موجود
در الشه با مقادیر تعیین شده بهروش اضافه وزن همبستگی بسیار
زیادی داشت ( Santiagoو .)1988 ،Lovell
ازآنجاییکه لیزین بهطور معمول ،اولین اسیدآمینه محدود
کننده اقالم غذایی میباشد ،لذا نیاز به اسیدهای آمینه ضروری دیگر
نسبت به نیاز به لیزین بر پایه محتوای پروتئین ایدهآل بیان میشود
( .)1978 ،Coleدر مطالعهای ،نیاز به اسیدآمینه در گربهماهی کانالی
( )Ictalurus punctatusبرحسب احتیاجات غذایی لیزین و نسبت
( A/Eمیزان یک اسیدآمینه ضروری بر میزان کل اسیدهای آمینه
ضروری بههمراه سیستئین و تیروزین) اسیدهای آمینه الشه بدن،
همبستگی بسیار زیادی را بین مقادیر تعیین شده و محاسبه شده نیاز
به اسیدآمینه نشان داد ( .)1991 ،Wilsonدر این ارتباط مطالعات
متعددی میزان نیاز به اسیدهای آمینه ضروری را پس از تعیین لیزین
مورد نیاز بههمین روش در گونههای همچون شوریده قرمز
( Moon( )Sciaenops ocellatusو  ،)1991 ،Gatlinهامور مخطط
( )1995 ،Brown( )Epinephelus latifasciatusو کفشک ژاپنی
( Forster( )Paralichthys oliaceusو  )1998 ،Ogataتعیین نمودند.
در مطالعه حاضر ،آرژنین و لوسین فراوانترین و متیونین کمترین
اسیدآمینه موجود در الشه ماهی خواجوی صید شده در کالسههای
طولی مختلف بود (جدول .)2بهنظر میرسد در مطالعات آتی مربوط
به تهیه فرموالسیون جیره غذایی باید بهمیزان اسیدآمینه متیونین
توجه ویژه نمود .همچنین میتوان جهت تعیین مقادیر دقیق نیاز به
اسیدهای آمینه ضروری بهروش غلظت پاسخ از اطالعات مربوط به
ترکیب اسیدآمینه الشه ماهی خواجو نیز استفاده نمود.
میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی وابسته به گونه ،وزن ،فصل،
رژیم غذایی و مراحل تکوین (انتوژنی) ( )1996 ،Kuzminaو متغیرهای
درونی همچون ویژگیهای ذاتی آنزیم ،میزان تولید و ترشح آن است
( Yanو همکاران.)1996 ،
در ماهیان همهچیزخوار و گوشتخوار ،میزان فعالیت آنزیمهای
گوارشی پروتئاز و لیپاز باال میباشد ( .)1998 ،Evansلذا برحسب
اطالعات مطالعه حاضر و گزارشهای قبلی (صفری و ابراهیمی)1397 ،
ماهی خواجو میتواند بهعنوان یک گونه با عادت غذایی همهچیزخواری
با تمایل به گوشتخواری درنظر گرفته شود .دراین ارتباط ،با افزایش
طول و بهتبع بزرگ شدن اندازه بدن ،وزن دستگاه گوارش (شاخص
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احشائی) جهت تأمین حداقل احتیاجات غذایی افزایش مییابد .لذا
فعالیت روده و بهخصوص فعالیت آنزیمهای گوارشی دخیل در فرآیند
هضم و جذب نیز افزایش مییابد .در مطالعه حاضر میزان فعالیت آنزیم
آمیالز تفاوتی را بین ماهیان خواجوی با کالسههای وزنی مختلف نشان
نداد ولی میزان فعالیت آنزیمهای پروتئاز کل و لیپاز افزایش یافت.
همچنین بهنظر میرسد که افزایش میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی
میتواند بهدلیل تغییر عادت غذایی از پالنکتونخواری به کفزیخواری
باشد که در اثر تغییر مرحله زندگی (انتوژنی) و افزایش سن است .هر
چند مطالعات بیشتری در آینده نیاز میباشد تا ارتباط بین عادتهای
غذایی در مراحل مختلف زندگی و میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی
مشخص شود .درنهایت ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد ماهی خواجو
میتواند بهعنوان یک گونه با عادت غذایی همهچیزخواری متمایل به
گوشتخواری درنظر گرفته شود .اطالعات مربوط به ترکیب شیمیایی
و پروفیل اسیدآمینه الشه ماهی خواجو میتواند بهعنوان الگویی جهت
تهیه فرموالسیون جیرههای غذایی استفاده شود.

 .1388بررسی مقایسهای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو

تشکر و قدردانی

( )Shizothorax zarudnyiو انجک ( )Shizocypris altidorsalisدر
فصول مختلف و جنسهای مختلف در استان سیستان و بلوچستان.
مجله علمی شیالت ایران .دوره  ،3شماره  ،3صفحات  15تا .20

این مقاله حاصل انجام پروژه تحقیقاتی طرح کسر خدمت به سفارش
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی ایران میباشد.

اسماعیلزاده ،ر.؛ سحری ،م ،و حمیدیاصفهانی ،ز،.

پاپهن  ،ف .و رونق ،م .1381 ،.بررسی میزان چربی و پروتئین
عضالت ماهی شوریده در منطقه هندیجان در فصول مختلف .مجله
دامپزشکی .دوره  ،8شماره  ،5صفحات  75تا .82

.4

جهانجو ،و .1390 ،.اثرات سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگو
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