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 چکیده

 خواجو یماه یگوارش هایمیآنز تیفعال زانیالشه و م نهیدآمیاس لیپروفبررسی ترکیب شیمیایی الشه و  هدف بااین مطالعه  

(Schizothorax pelzami)  ها، آنالیزهای مربوطه شرق ایران صید و پس از آماده سازی نمونهانجام شد. به این منظور ماهیان خواجو از منطقه شمال
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های پروتئاز کل و زیمآن تیفعال زانیم و در روده میانی داشت را تیفعال زانیم نیترشیپروتئاز کل ب می(. آنزp<05/0د )دندانشان را  دارییمعن

عنوان به تواندیخواجو م یماه که مطالعه حاضر نشان داد جینتا .(p<05/0) را نشان داد  یداریمعن یشیروند افزا انیوزن بدن ماه شیبا افزا لیپاز
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 مقدمه

ی در تمام نقاط جهان رو به گسترش است ولی پروریآبزصنعت        

تری در حال انجام است. این در ایران با سرعت کمروند این گسترش 

ی مانند کپور معمولی ربومیغی هاگونهتوسعه در گذشته شامل معرفی 

(Cyprinus carpio،) خوارعلف کپور (Ctenopharyngodon idella) 

 سرگنده کپور (،Hypophthalmichthys molitrix) اینقره کپور

Aristichthys nobilis کماننینگری آالقزل( و (Oncorhynchus 

mykissمانند چین و  افتهیتوسعهو  توسعهدرحالشد. کشورهای ( می

ی اخیر به سمت استفاده از هاسالی اروپایی در کشورهاهند و برخی 

ی را در این زمینه اگستردههای بومی در حرکت بوده و تحقیقات گونه

تلف ماهیان در اثر ی مخهاگونهی هاتیجمعبسیاری از  اند.انجام داده

کاهش  هیرویبو صید  هاستگاهیزی صنعتی، از بین رفتن هایآلودگ

صفری و ابراهیمی  ؛1396)ابراهیمی و همکاران  اندداشتهشدیدی 

ی اخیر در اثر هاسالدر  (S. plezami(. جمعیت ماهی خواجو )1397

ی کاهش زیرتخمی و از بین رفتن مناطق درپیپی هایخشکسال

تری نیاز است تا با اطمینان ی داشته است. مطالعات بیشچشمگیر

گونه تحت خطر معرفی نمود. در این راستا  عنوانبهرا  گونهنیاتر بیش

برای بازسازی  هاروشترن ایجاد مراکز تکثیر مصنوعی از مطمئن

در  Schizothoraxذخایر طبیعی ماهیان است. در ایران پرورش جنس 

(. این جنس از 2011و همکاران،  Gharaei) باشدیممراحل آزمایشی 

کشورهای چین، هند، افغانستان و چند کشور دیگر گزارش شده است 

(Coad ،1995) ارزش غذایی و تجاری باال  خاطرگونه از آن به و چندین

و همکاران،  Gharaei) گرفته است قرار توجه گونه پرورشی مورد عنوانبه

های ونتان آسیا ازجمله رودخانهماهی خواجو، در ناحیه م (.2010

( و حوضه آبریز رودخانه تجن Mirza ،1988افغانستان، ترکمنستان )

(. 1386شرق ایران پراکنش یافته است )عبدلی و همکاران، در شمال

شباهت  کماننیرنگی آالقزلاین ماهی از نظر شکل ظاهری به ماهی 

شود. از ی نیز گفته میی برفآالقزلماهی  زیادی دارد، از این رو به آن

گونه ماهی در جهان گزارش شده است  Schizothorax ،59جنس 

(Paully  وFroese ،2001( هامون ماهی .)Schizothorax zarudnyi ،)

شرق ایران ، در شمال(S. plezami)رق و ماهی خواجو شدر جنوب

های متعددی در مورد تعیین مطالعه (.Coad ،1998) شوندمشاهده می

ریزی و تغییرات چرخه تولیدمثلی )ذبیحی و همکاران، ان تخمزم

پور و همکاران، (، ترکیب شیمیایی الشه در فصول مختلف )زکی1382

کالیی، گیلهای مصنوعی )رضوانی(، تکثیر با استفاده از هورمون1388

های پربیوتیکی ( و استفاده از مکمل1390؛ قرایی و همکاران، 1389

هامون ماهی موجود در دریاچه هامون  (1390هانجو، )ج غذایی جیره در

رغم تمایل بازارهای های سیستان انجام شده است. علینیمهو چاه

گیری شرق ایران و قرارموجود در شمال خواجوی ماهی محلی به مصرف

محدودی  ای با حداقل نگرانی، اطالعاتگونه عنوانبه IUCNدر فهرست

فیزیولوژی تولیدمثل و ترجیح  جمعیت(، )پویایی شناسیدر مورد زیست

بررسی  (.1386)عبدلی و همکاران،  وجود دارد ارزشمند گونهنیا غذایی

ی ازهایندهنده الشه ماهیان ابزار ارزشمندی در فهم ترکیبات تشکیل

های ماهیان سازی گونهی با اهداف بازسازی ذخایر و اهلیاهیتغذ

بررسی ترکیبات  ،ارتباط نیدرا .(Lall ،2000و  Kim) باشدمی استخوانی

ای وحشی به صنعت گامی اولیه در معرفی گونه عنوانبه تواندیمالشه 

شناخت ترجیح و نیازهای غذایی آن مطرح باشد.  هدف باپروری آبزی

متناسب با نوع تغذیه ماهی از منابع مختلف )جانوری، گیاهی و 

 کندیمارش آن تغییر گو گوارشی در دستگاه یهامیآنزفعالیت  کفزیان(

(Kuzmina ،1996 بنابراین یکی از )مهم در تعیین جیره  هاروش

 باشدیم هاآنگوارشی در  میآنزغذایی ماهیان بررسی میزان فعالیت 

(Lan   وPan ،1993هم .) چنین جهت بهبود عملکرد رشد در ماهیان

سبت متعادل ن نهیدآمیاسپروفیل  غذایی دارای جیره ستیبایم پرورشی

 Tasbozan؛  Lall ،2000 و Kim؛ Pion ،1976نیازهای ماهی باشد ) به

با توجه به اهمیت اقتصادی و پراکنش گسترده  (.2013و همکاران، 

چنین شرق کشور و هم(، در منابع آبی شمالS. pelzamiماهی خواجو )

الزم است تا  هاستگاهیزخطر کاهش جمعیتی در اثر از بین رفتن 

مطالعاتی در مورد اکولوژی  گونهنیاتولید  اقتصادی  جهت حفاظت و

ی اهیتغذبررسی نیازهای  رونیاو نیازهای غذایی آن انجام پذیرد. از 

داری ی را در زمینه حفاظت و پرورش و نگهارزش بااطالعات  تواندیم

رغم اهمیت اقتصادی و پراکنش علی در اختیار قرار دهد. گونهنیا

شرق کشور، (، در منابع آبی شمالS. pelzami)گسترده ماهی خواجو 

 رونیایی ارائه نگردیده است. از غذا یهازایو ن حیترجبه  اطالعاتی راجع

ی و تعیین جیره اهیتغذی پایه ازهاینشناخت  باهدفدر این مطالعه 

دهنده الشه، میزان فعالیت غذایی مناسب، ترکیبات شیمیایی تشکیل

ی بررس موردی آمینه الشه ماهیان دهایاس ی گوارشی و ترکیبهامیآنز

 .قرار گرفت

 

 هامواد و روش

 گونهنیاهای طبیعی از زیستگاه هانمونهها: ی نمونهآورجمع       

های )رودخانه شرق ایرانخراسان رضوی، شمال های منطقهدر رودخانه

شاهرگ، دربادام، الئین و چشمه سبز( با کمک دستگاه الکتروشوکر 

(Samus M725 – 400-1000 volt – 100-650 Watts در فصل بهار )

ها بالفاصله در یخ قرار گرفته و پس از انتقال ی گردید. نمونهآورجمع

جهت انجماد و جلوگیری از تغییر  فردوسی مشهد به آزمایشگاه دانشگاه

گراد( درجه سانتی -80در فریزر ) هاالشهدر ترکیب شیمیایی و فساد 
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 وزنی و طولی یسنجستیزداری شدند. ای بعدی نگههجهت آزمایش

گرم )با کمک ترازو  یک و متریلیم یک دقت با ترتیببه هانمونه همه

صید شده،  هایقطعه از نمونه 135شد. تعداد  انجام (A&B Japan مدل

با توجه به فراوانی طول استاندارد ماهیان، سه کالسه طولی مختلف 

بندی شدند. ( با تعداد برابر دستهمترینتسا 20-16و  12-16،  8-12)

زیستی برخورد  اخالق کمیته دستورالعمل طبق زیستی هایآزمایش تمام

( انجام 1395با موجودات زنده دانشگاه فردوسی مشهد )مصوب خرداد 

 شد.

قطعه  5تعداد  ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای آمینه:       

ادفی انتخاب، چرخ و یکنواخت تص صورتبهماهی از هر کالسه طولی 

های شیمیایی انجام آزمایش جهت آن ازی ریگنمونهگردید. سپس 

ها (. جهت سنجش میزان رطوبت، نمونهAOAC ،2005انجام شد )

گراد در آون قرار گرفتند درجه سانتی 50ساعت در دمای  48مدت به

(AOAC ،2005 جهت سنجش میزان پروتئین خام از روش کلدال .)

(25/6×Nو چربی خام از روش ) استفاده شد کمک حالل اتر سوکسله با 

(AOAC ،2005هم .)ها چنین جهت سنجش میزان خاکستر، نمونه

گراد( درجه سانتی 550ساعت در داخل کوره الکتریکی ) 8مدت به

 ها بعد از هیدرولیز با اسیدقرار گرفتند. مقدار اسیدهای آمینه نمونه

گرم بر لیتر  2/0گرم بر لیتر و  5/0رکاپتواتانول موالر، م 6کلریدریک 

ساعت طبق روش  24مدت گراد بهدرجه سانتی 115فنول در دمای 

کننده تجزیه خودکاردستگاه  و با استفاده از (AOAC ،2005) استاندارد

( Sykam Amino acid analyzer s433; Germanyاسیدهای آمینه )

 ی شد. ریگزهاندادر آزمایشگاه دانشگاه فردوسی 

جهت سنجش میزان فعالیت ی گوارشی: هامیآنزفعالیت        

قطعه ماهی  5های گوارشی پروتئاز، آمیالز و لیپاز روده میانی، آنزیم

های از هر کالسه طولی جدا و بعد از توزین و کدگذاری در داخل فویل

گراد درجه سانتی -80آلومینیومی قرار داده شد و سپس در دمای 

های روده میانی در آزمایشگاه با بافر فسفات نمونه سپس گردید. مدمنج

مدت ( یکنواخت شد و پس از سانتریفیوژ )به70به  30)به نسبت وزنی 

گراد(، مایع درجه سانتی 4دور در دقیقه و در دمای  1200دقیقه،  10

های های بعدی سنجش فعالیت آنزیمرویی حاصل شده جهت آزمایش

ه گـردید. فعالیت پروتئاز با استفاده از سوبسترای گوارشی استفاد

نیتروآنیلیدو و با کمک منحنی استاندارد شده  -پی -آرژنین -بنزویل

(، آمیالز با استفاده از 1973و همکاران  Kakadeتریپسین گاوی )

( Worthington ،1991) سنجیرنگ طریق از سوبسترا و عنوانبه نشاسته

صمغ عربی و  -بسترای امولسیون روغن زیتونو لیپاز با استفاده از سو

شد. یک واحد  یریگاندازه( Worthington ،1991طریق تیتراسیون )به

پروتئاز، برابر با یک میکرومول تیروزین آزاده شده در مدت یک دقیقه 

ازای هر گرم پروتئین، یک واحد لیپاز، برابر با یک میکرومول اسید به

ازای هر گرم پروتئین آلبومین قه بهچرب آزاد شده در مدت یک دقی

گاوی و یک واحد آمیالز، برابر با یک میکرومول مالتوز آزاده شده در 

 گرفته شد.  گاوی درنظر گرم پروتئین آلبومین ازای هردقیقه به یک مدت

تبدیل  نوسیسآرک صورتبه درصدی هایداده کلیه آماری: آنالیز       

های پارامتریک تجزیه ی آزمونشدند. پس از تحقق دو شرط اصل

(، Zar ،2007ها و همگن بودن واریانس( )واریانس )نرمال بودن داده

( جهت مقایسه واریانس ANOVA) طرفهکاز آزمون تجزیه واریانس ی

های طولی و از آزمون دانکن جهت بررسی وجود یا عدم بین کالسه

 95تماد های طولی )در سطح اعدار بین کالسهوجود اختالف معنی

 .استفاده گردید 22نسخه  SPSSآماری  افزارنرمدرصد( با کمک 

 

 نتایج
شود ماهیان خواجوی مشاهده می 1 که در جدول گونههمان       

، 54/21±31/2متوسط  هایوزن میانگین با طولی کالسه سه در شده صید

گرم قرار گرفتند. میزان رطوبت الشه  67/82±45/3و  13/3±56/45

داری را با های طولی مختلف تفاوت آماری معنیدر کالسه ماهیان

 54/76تا  49/78( و میزان آن در دامنه p>05/0یکدیگر نشان نداد )

(. با افزایش میانگین وزن ماهیان خواجو، 1درصد قرار داشت )جدول 

( کاهش یافت و p<05/0داری )معنی طوربهمیزان پروتئین خام الشه 

درصد  47/10متر به سانتی 8-12سه طولی درصد در کال 87/14از 

(. میزان چربی خام 1متر رسید )جدولسانتی 16-20در کالسه طولی 

داری الشه ماهیان صید شده با افزایش وزن بدن روند افزایشی معنی

(05/0>p را نشان داد و از )25/8درصد در کالسه طولی اول به  85/4 

روند افزایشی  رابطه، در این (.1 )جدول سوم رسید در کالسه طولی درصد

مشابهی در میزان خاکستر الشه ماهیان صید شده مشاهده گردید و 

درصد در کالسه  70/4در کالسه طولی اول به  73/1میزان خاکستر از 

الشه ماهی خواجو در  نهیدآمیاس(. پروفیل 1طولی دوم رسید )جدول

زان اسیدهای نشان داده شده است. با افزایش وزن ماهیان، می 2جدول 

داری ترئونین و متیونین الشه روند افزایشی معنی آمینه لوسین، لیزین،

میزان هیستیدین الشه ماهیان خواجو با افزایش  (.p<05/0) داد را نشان

درصد در کالسه  63/1درصد در کالسه طولی اول به  42/1وزن از 

و ( کاهش یافت p<05/0داری )معنی طوربهطولی دوم رسید و سپس 

(. میزان کل 2درصد رسید )جدول 54/1در کالسه طولی سوم به 

( با افزایش وزن بدن روند افزایشی TEAAاسیدهای آمینه ضروری )

درصد در کالسه طولی  49/44( و از p<05/0داری را نشان داد )معنی

 هرچند(. 2درصد در کالسه طولی سوم رسید )جدول 63/47اول به 

 روری )گلوتامیک اسید، سرین، آسپارتیک غیرض اسیدهای آمینه مقادیر
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انحراف معیار( وزن )گرم( و ترکیب شیمیایی )درصد(  ±): میانگین 1جدول

ی طولی مختلف از هاکالسه( صید شده در S. pelzamiالشه ماهیان خواجوی )

 (n=5ی منطقه خراسان )رودخانه شاهرگ و رودخانه چشمه سبز( )هارودخانه

 

کالسه طولی 

 12-8 اول

 متریسانت

کالسه طولی 

 16-12 دوم

 متریسانت

 کالسه طولی 

 20-16 سوم

 متریسانت

 a31/2 ± 54/21 b13/3 ± 56/45 c45/3 ± 67/82 )گرم( وزن میانگین

 a70/0 ± 49/78 a45/0 ± 60/77 a 82/0 ± 54/76 )درصد( درصد رطوبت

 c69/0 ± 87/14 b95/0 ± 52/12 a 88/0 ± 47/10 )درصد( پروتئین خام

 a41/0 ± 85/4 b43/0 ± 97/6 c55/0 ± 25/8 چربی خام )درصد(

  a05/0 ± 73/1 b09/0 ± 89/2 c07/0 ± 70/4 خاکستر )درصد(
داری با درصد تفاوت آماری معنی 5در سطح  رمشترکیغهایی با حداقل یک حرف ردیف *

 (. p<05/0یکدیگر دارند )
 

سیدهای آمینه )درصد( انحراف معیار( ا ±: ترکیب )میانگین2جدول

ی طولی هاکالسهصید شده در  (S. pelzami)الشه ماهیان خواجوی 

ی منطقه خراسان )رودخانه شاهرگ و رودخانه هارودخانهمختلف از 

 (n=5چشمه سبز( )

 

کالسه طولی  

 8-12 اول

 متریسانت

کالسه طولی 

 12-16 دوم

 متریسانت

کالسه طولی 

 16-20 سوم

 متریسانت

 90/7±03/0 31/7±04/0 42/7±02/0 آرژنین 

 a04/0±42/1 c03/0±63/1 b04/0±54/1 هیستیدین

 12/7±05/0 83/6±02/0 02/6±03/0 ایزولوسین

 a04/0±32/7 b04/0±64/7 c02/0±91/7 لوسین

 a05/0±87/2 b04/0±14/3 b04/0±07/3 لیزین

 63/3±02/0 54/3±02/0 52/3±03/0 فنیل آالنین

 a01/0±48/6 b02/0±73/6 c05/0±85/6 ترئونین

 82/6±03/0 64/6±03/0 57/6±04/0 والین

 11/2±02/0 05/2±04/0 07/2±03/0 تریپتوفان

 a04/0±62/0 b03/0±69/0 b02/0±68/0 متیونین
ΣTEAA a 05/0±49/44  b05/0±20/45 c06/0±63/47 

 70/10±02/0 79/10±03/0 62/10±02/0 گلوتامیک اسید

 03/7±05/0 11/7±02/0 87/6±04/0 سرین
 73/6±04/0 94/6±04/0 49/6±03/0 آسپاراتیک اسید

 85/6±03/0 98/6±04/0 87/6±03/0 گالیسین

 73/6±04/0 94/6±05/0 84/6±05/0 آالنین

 94/1±05/0 92/1±01/0 72/1±02/0 تیروزین
ΣNTEAA a 05/0±41/39  a 04/0±68/39 a 03/0±98/39 

درصد تفاوت آماری  5در سطح  رمشترکیغهایی با حداقل یک حرف ردیف *

 (.p<05/0داری با یکدیگر دارند )معنی

ΣTEAA( مجموع اسیدهای آمینه ضروری :Total Essential Amino Acid) 

ΣTNEAA( مجموع اسیدهای آمینه غیرضروری :Total Non-Essential Amino 

Acid) 

داری روند معنیوزن بدن،  آالنین و تیروزین( با افزایش گالیسین، اسید،

( و میانگین مجموع اسیدهای آمینه غیرضروری p>05/0را نشان نداد )

میزان . (2درصد قرار داشت )جدول 98/39درصد تا  41/39در دامنه 

های طولی های گوارشی در بخش روده میانی در کالسهفعالیت آنزیم

گزارش شده است.  3 مختلف در ماهی خواجوی صید شده در جدول

ن میزان فعالیت در آنزیم پروتئاز کل مشاهده شد که میزان تریبیش

داری را فعالیت آن با افزایش وزن بدن ماهیان روند افزایشی معنی

گرم پروتئین در کالسه واحد بر میلی 35/2و از  (p<05/0) نشان داد

گرم پروتئین در کالسه طولی سوم واحد بر میلی 45/3طولی اول به 

فعالیت آنزیم گوارشی لیپاز نیز با افزایش وزن  چنین میزانرسید. هم

گرم میلی بر واحد 95/0داد و از  ( را نشانp<05/0) ماهیان روند مشابهی

گرم پروتئین در واحد بر میلی 05/2پروتئین در کالسه طولی اول به 

(. در این رابطه میزان فعالیت آنزیم 3کالسه طولی سوم رسید )جدول

های طولی مختلف نشان داری را بین کالسهعنیآمیالز، تفاوت آماری م

 10/1تا  05/1( و میزان فعالیت این آنزیم در دامنه p>05/0نداد )

 (.3گرم پروتئین قرار داشت )جدولواحد بر میلی
 

های گوارشی انحراف معیار( میزان فعالیت آنزیم ±)میانگین  :3جدول 

در صید شده ( S. pelzami)پروتئین( ماهیان خواجوی  گرمیلیم)واحد بر 

های منطقه خراسان )رودخانه شاهرگ های طولی مختلف از رودخانهکالسه

 (n=5و رودخانه چشمه سبز( )

داری با درصد تفاوت آماری معنی 5در سطح  رمشترکیغهایی با حداقل یک حرف ردیف *

 (. p<05/0یکدیگر دارند )

 

 حثب
ایران شرق های بومی موجود در شمالماهی خواجو، یکی از گونه       

های حفاظت گونه مذکور، شناسایی نیازها و عادات باشد. یکی از راهمی

 ؛1393؛ صفری و همکاران 1396غذایی بوده )ابراهیمی و همکاران 

( تا بتوان در شرایط اسارت اقدام به امر تکثیر 1397صفری و ابراهیمی 

و پرورش این گونه نمود. شناسایی ترکیب شیمیایی الشه و میزان 

تهیه فرموالسیون  زمان در را یارزش با اطالعات گوارشی، هایآنزیم یتفعال

(. در Lall ،2000و  Kimنماید )های آبزی فراهم میجیره غذایی گونه

های کالسه در خواجو موجود ماهیان الشه شیمیایی ترکیب حاضر، مطالعه

و  56/45±13/3، 54/21±31/2ترتیب طولی مختلف )به

 کالسه طولی اول 

 متریسانت 8-12

کالسه طولی دوم 

 متریسانت 12-16

کالسه طولی سوم 

 متریسانت 16-20

 a21/0 ± 35/2 b43/0 ± 97/2 c35/0 ± 45/3 پروتئاز کل 

 a15/0 ± 95/0 b23/0 ± 64/1 c34/0 ± 05/2 لیپاز

 a09/0 ± 05/1 a08/0 ± 07/1 a07/0 ± 10/1 آمیالز
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ی قرار گرفت. با افزایش وزن ماهیان بررس ردموگرم(  45/3±67/82

میزان پروتئین خام الشه کاهش و میزان چربی خام و خاکستر افزایش 

 حتی در و مختلف هایگونه در ماهیان الشه شیمیایی یافت. ترکیب

به میزان زیادی فصل  و محیطی شرایط سن، جنس، به بسته گونه یک

 (. در ماهیFAO ،2004 ؛1373یرازی، شرضوی) باشدیمتفاوت م

شرق های جنوب( موجود در چاه نیمهShizothorax zarudnyiخواجو )

 گرددمی مشاهده الشه ترکیبات شیمیایی ، سیکل سالیانه تغییراتایران

 و چربی خام میزان پروتئین ،عضلهیزان رطوبت با کاهش م کهیطوربه

  .(1388پور و همکاران، )زکی یابدافزایش می خام
پروتئین خام الشه ماهی خواجو  مقدار در مطالعه حاضر،       

تر از میانگین آن در درصد( بر حسب وزن تر، کم 87/14-47/10)

 Cirrhinus(، مریگال ).carpio Cمعمولی ) چون کپورهایی همگونه

mrigala( و فیتوفاگ )H. molitrixباشد ماهیان می کپور خانواده ( از

درصد  22/20و  97/18، 69/24ترتیب ا بههکه این مقدار برای آن

 محتوای چنین میزان(. هم2005و همکاران  Ali) است گردیده گزارش

 ((Ctenophayngodon idellaپرورشی  آمور ماهی پروتئین خام الشه

 درصد محاسبه 21/19تا  90/18 بین پرورش شرایط مختلف در

 سطح بودن (. پائین1382و همکاران،  زادهلیاسماعاست ) گردیده

 تواند ناشیمی ژنتیکی مسائل بر عالوه ماهی خواجو، در پروتئین بدن

 یهایخشکسال دنبالبه ماهیان این زیست مناطق در غذا کمبود از

پروتئین یکی از  .باشد منطقه مخازن آبی بین ارتباط قطع و اخیر

 بخش خوراکی بدن ماهیان  عنوانبهاجزای بافت عضله  نیترمهم

میزان پروتئین خام بافت عضله در ماهیان بر حسب  عموماً باشد.می

باشد درصد می 65-70درصد و بر حسب وزن خشک،  10-24وزن تر، 

(Sikorski  ،میزان پروتئین کل و کیفیت آن در 1990و همکاران .)

باشد های آبزی پرورشی و یا صید شده از طبیعت بسیار مشابه میگونه

(Nettleton ،1990دسترسی .) های ترکیب اسیدهای آمینه به داده

 عنوانبهتواند جهت امر تکثیر و پرورش می مدنظرهای آبزی الشه گونه

 شاخصی جهت تعیین کیفیت و کمیت اسیدهای آمینه جیره غذایی

(Pion ،1976 ؛Kim   وLall ،2000؛ Tasbozan  ،2013و همکاران )

عاملی است  نیرتمهمدرنظر گرفته شود. کیفیت و کمیت جیره غذایی 

 ؛Poe ،1985و   Wilsonمستقیمی بر میزان تولید ) ریتأثکه 

Mambrini  وKaushik ،1995های پرورشی دارد. در برخی ( گونه

بستگی بسیار نزدیکی بین مقدار اسیدهای آمینه الشه مطالعات هم

ماهی با میزان مصرف آن از طریق جیره غذایی گزارش شده است. با 

ی تخمین زده انهیدآمیاسرابطه برخی از احتیاجات  استفاده از این

مسگران و همکاران، ها مورد تائید قرار گرفت )دانششده با سایر روش

ضروری که مقدار مورد نیاز  نهیدآمیاس 10از  مثال عنوانبه(. 1378

مورد  یی کانالماهگربهاضافه وزن در  روش توسط آن

(، ترئونین 1977و همکاران،  Wilsonمطالعه قرار گرفته بود، لیزین )

(Wilson  ،1978و همکاران،) هیستیدین (Wilson  ،1980و همکاران )

( در تعیین احتیاجات برآورده 1977و همکاران،  Hardingو متیونین )

شده با استفاده از روش آنالیز ترکیب الشه مورد تائید قرار گرفته است. 

نیل  تیالپیای ماهی نیاز ردمو نهیدآمیاس 10در تحقیقی مشابه، از بین 

(Oreochromis niloticus ترئونین، ایزولوسین و لیزین آزاد موجود ،)

روش اضافه وزن همبستگی بسیار در الشه با مقادیر تعیین شده به

 (. Lovell ،1988و  Santiagoزیادی داشت )

محدود  نهیدآمیاس، اولین معمول طوربهلیزین  کهییجاازآن       

باشد، لذا نیاز به اسیدهای آمینه ضروری دیگر قالم غذایی میکننده ا

شود بیان می لآهدیانسبت به نیاز به لیزین بر پایه محتوای پروتئین 

(Cole ،1978در مطالعه .) یی کانالماهگربهدر  نهیدآمیاسای، نیاز به 

(Ictalurus punctatusبرحسب احتیاجات غذایی لیزین و نسبت ) 

A/E  ضروری بر میزان کل اسیدهای آمینه  نهیدآمیاسیک )میزان

همراه سیستئین و تیروزین( اسیدهای آمینه الشه بدن، ضروری به

همبستگی بسیار زیادی را بین مقادیر تعیین شده و محاسبه شده نیاز 

مطالعات  ارتباط نیا در(. Wilson ،1991نشان داد ) نهیدآمیاسبه 

مینه ضروری را پس از تعیین لیزین متعددی میزان نیاز به اسیدهای آ

چون شوریده قرمز های همهمین روش در گونهمورد نیاز به

(Sciaenops ocellatus( )Moon  وGatlin ،1991 هامور مخطط ،)

(Epinephelus latifasciatus( )Brown ،1995 و کفشک ژاپنی )

(Paralichthys oliaceus( )Forster  وOgata ،1998تعیین نمودن ) .د

ترین ترین و متیونین کمدر مطالعه حاضر، آرژنین و لوسین فراوان

های موجود در الشه ماهی خواجوی صید شده در کالسه نهیدآمیاس

رسد در مطالعات آتی مربوط نظر می(. به2طولی مختلف بود )جدول

متیونین  نهیدآمیاسمیزان به تهیه فرموالسیون جیره غذایی باید به

توان جهت تعیین مقادیر دقیق نیاز به چنین می. همتوجه ویژه نمود

پاسخ از اطالعات مربوط به  روش غلظتاسیدهای آمینه ضروری به

 الشه ماهی خواجو نیز استفاده نمود. نهیدآمیاسترکیب 

های گوارشی وابسته به گونه، وزن، فصل، میزان فعالیت آنزیم       

و متغیرهای  (Kuzmina ،1996) )انتوژنی( تکوین مراحل و رژیم غذایی

های ذاتی آنزیم، میزان تولید و ترشح آن است چون ویژگیدرونی هم

(Yan  ،1996و همکاران.) 

های ، میزان فعالیت آنزیمخوارگوشتو  زخواریچهمهدر ماهیان        

(. لذا برحسب Evans ،1998باشد )گوارشی پروتئاز و لیپاز باال می

( 1397های قبلی )صفری و ابراهیمی، گزارشمطالعه حاضر و  اطالعات

ی زخواریچهمهیک گونه با عادت غذایی  عنوانبهتواند می خواجو ماهی

، با افزایش ارتباط نیدرای درنظر گرفته شود. خوارگوشتبا تمایل به 

بزرگ شدن اندازه بدن، وزن دستگاه گوارش )شاخص  تبعبهطول و 
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یابد. لذا ت غذایی افزایش میحداقل احتیاجا نیتأماحشائی( جهت 

های گوارشی دخیل در فرآیند فعالیت آنزیم خصوصبهفعالیت روده و 

در مطالعه حاضر میزان فعالیت آنزیم  یابد.هضم و جذب نیز افزایش می

های وزنی مختلف نشان ماهیان خواجوی با کالسه آمیالز تفاوتی را بین

کل و لیپاز افزایش یافت.  های پروتئازنداد ولی میزان فعالیت آنزیم

های گوارشی رسد که افزایش میزان فعالیت آنزیمنظر میچنین بههم

خواری خواری به کفزیدلیل تغییر عادت غذایی از پالنکتونتواند بهمی

 هرباشد که در اثر تغییر مرحله زندگی )انتوژنی( و افزایش سن است. 

های شد تا ارتباط بین عادتباتری در آینده نیاز میمطالعات بیش چند

های گوارشی غذایی در مراحل مختلف زندگی و میزان فعالیت آنزیم

، نتایج مطالعه حاضر نشان داد ماهی خواجو تیدرنهامشخص شود. 

ی متمایل به زخواریچهمهیک گونه با عادت غذایی  عنوانبهتواند می

شیمیایی ی درنظر گرفته شود. اطالعات مربوط به ترکیب خوارگوشت

الگویی جهت  عنوانبهتواند الشه ماهی خواجو می نهیدآمیاسو پروفیل 

 .های غذایی استفاده شودتهیه فرموالسیون جیره

 

 دانیقدر تشکر و
به سفارش  خدمت کسر طرح تحقیقاتی پروژه انجام حاصل این مقاله       

سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه پاسداران 

 .باشدمهوری اسالمی ایران میج
 

 منابع

 .1396صفری، ا.،  و حیدرنژاد، م.س. ؛کامرانی، ا. ؛ابراهیمی، ا. .1

خواجو  یماه یاهیو رفتار تغذ یحرکت تیاثر نور و دما بر فعال

Schizothorax pelzami. دکتری. دانشگاه هرمزگان. بندرعباس.  رساله

 .فحهص 86

 .1382 ،ز. اصفهانی،دیحمی و م، سحری، ؛.ر ،زادهلیاسماع .2

 (Rutilus frisii kutum)سفید  ماهی گوشت غذایی ترکیبات مقایسه

 و فرآوری  (Ctenopharyngodon idella)پرورشی  خوارو ماهی علف

 16 ، صفحات4 شماره ،12 سال .شیالت علمی مجله. هاآن از ماریناد

 .19تا 

 پروتئین و چربی میزان بررسی .1381.، م رونق، و. ف ، پاپهن .3

 مجله. مختلف فصول در هندیجان منطقه در شوریده ماهی عضالت

 .82تا  75، صفحات 5، شماره 8 . دورهدامپزشکی

 اثرات سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگو .1390 ،جهانجو، و. .4

های رشد، تغذیه، نرخ بازماندگی و ساکارید جیره غذایی بر شاخص

(. Schizothorax zarudnyi) زارودنی پرورشی شیزوتراکس بدن ترکیب

ارشد شیالت. دانشگاه آزاد اسالمی آزادشهر. نامه کارشناسیپایان

 .فحهص 128

 ؛دستار، ب. ؛ترکی، م. ؛معینی، م.س. ؛مسگران، م.دانش .5

 .1378 ،طباطبایی، ف.و بوجارپور، م.  ؛علی، ف.خواجه

اسیدهای آمینه در تغذیه دام. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 

 .فحهص 444مشهد. 

 .1382 ،کمالی، ا. و کاظمی، ر.ا. ؛پورکاظمی، م. ذبیحی، م.؛ .6

 ریزی و تغییرات چرخه تولیدمثلی هامون ماهیتعیین زمان تخم

(Shizothorax zarudnyi بر مبنای شاخص وزنی گناد، شاخص وزنی )

، 4، شماره 12دوره  کبد و شاخص چاقی. مجله علمی شیالت ایران.

 .56تا  41صفحات 

بررسی تکثیر و پرورش ماهی  .1389 ،کالیی، س.گیلرضوانی .7

خاکی. موسسه  شیزوتراکس زارودنی تا وزن یک گرم در استخر

 .14-12-8910-89141تحقیقات شیالت ایران. شماره پروژه 

 اصول دریایی، هایفرآورده تکنولوژی .1373 ،ح. شیرازی،رضوی .8

 .48تا  31 صفحات .نهشیال شرکت انتشارات. آوریعمل و دارینگه

 ،حیدری، م.ر. و زارع، پ. ؛ارشدی، ع. ؛آبادی، ا.پور رحیمزکی .9

ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو بررسی مقایسه .1388

(Shizothorax zarudnyi( و انجک )Shizocypris altidorsalis در )

های مختلف در استان سیستان و بلوچستان. فصول مختلف و جنس

 .20تا  15، صفحات 3 ، شماره3 دوره .ایران شیالتمی علمجله 

های هورمون مطالعه .1393 .،م ،زادهیناصر و .ج ،یباقر.؛ ا ،یصفر .10

مولد ماده خواجو  انیخون ماه یپالسما یاستروئیدی جنس

(Schizothorax pelzamiدر ط )قاتیمجله تحق. فصول سال ی 

 .430تا  423 فحات، ص4 ، شماره69 دوره .دانشگاه تهران یدامپزشک

 ییغذا رهیج دیامکان تول یبررس .1397 ،ابراهیمی، ا. و صفری، ا. .11

 یعنوان گونه بوم( بهSchizothorax pelzamiخواجو ) یدر ماه نهیبه

ی. طرح پرورش هایستمیدر س داریپا دیباهدف تول رانیشرق اشمال

 . فحهص 150پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد. 

 ،عبدلی، ل. و باالن، ح.دادبییزدادن ؛.رسولی، پ ؛عبدلی، ا. .12

 Shizothoraxهای اکولوژیکی گونه بررسی برخی جنبه .1386

pelzami شرق ایران. مجله علوم الئین سو در شمال از رودخانه

 .76تا  69، صفحات 3 ، شماره4 دوره محیطی.

. تکثیر مصنوعی 1390 ،غفاری، م. و راهداری، ع.ع. ؛قرایی، ا. .13

با استفاده از  Shizothorax zarudnyiک سیستان، ماهی سفید

، شماره 10 دوره های سنتتیک. مجله علوم و فنون دریایی.هورمون

 .11تا  1، صفحات 1
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