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چکیده
در این پژوهش ترکیب اسیدهای چرب در الرو تغذیه شده و الرو گرسنه نگهداری شده ماهی شیربت ()Barbus grypus
مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور با شروع تغذیه خارجی ،الروها به دو گروه تقسیم شدند .گروه اول بهمدت  4هفته با غذای
خشک تجاری تغذیه شدند وگروه دوم تا زمان مرگ بیش از  %59الروها ،گرسنه نگهداری شدند .از الروهای تغذیه شده هر هفته یکبار
و از الروهای گرسنه هر دو روز یکبار نمونهبرداری صورت گرفت .در طول زمان گرسنگی ،اسیدهای چرب تک زنجیره غیراشباع
( )MUFAو اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ( )PUFAروندی کاهشی داشتند اما اسیدهای چرب اشباع ( )SFAروند
افزایشی معنیداری داشتند ( .)P<5/59در الروهای تغذیه شده ،اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و اسیدهای چرب اشباع
روندی کاهشی داشتند اما اسیدهای چرب تک زنجیره غیراشباع روند افزایشی معنیداری داشتند .در هر دو گروه الرو ،اسید پالمیتیک
( ) 0:65اسید چرب غالب بود که در الروهای گرسنه روند افزایشی داشت .اسید ایکوزا پنتانوئیک ( )EPAاسید چرب چند زنجیره
غیراشباع غالب در هر دو گروه بود که در هر دو گروه در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.
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بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو الروی ماهی شیربت...

مقدمه
یکی از اهداف و محورهای مهم توسعه برای مدیریت
شیالتی رویکرد تکثیر ماهیان بومی ایران است و از اقتصادیترین
گونههای مستعد تکثیر و پرورش در ایران متعلق به جنس
باربوس ماهیان میباشد (احمدی .)7831 ،ماهی شیربت با نام
علمی ( )Barbus grypusو با نام محلی شیربت ،شبوط و سرخه
یکی از گونههای کپورماهیان بوده و در حوضه رودخانه فرات،
خلیج فارس و حوضه هرمز انتشار دارد ( Bellو همکاران.)7991 ،
یکی از راهکارهای موجود جهت دستیابی به ارتقاء سطح تولید،
استفاده از گونههای مختلف پرورشی (در کشت چندگونهای)
است .در این راستا تعدادی از گونههای ماهیان بومی از جمله
ماهی شیربت ( )Barbus grypusو ماهی بنی ()Barbus sharpeyi
در سالهای اخیر با موفقیت بهطور مصنوعی تکثیر و به چرخه
تولید اضافه شدهاند (کاهکش .)7839 ،الزمه تکثیر و پرورش
موفق و تجاری ماهیان بومی که اطالعات محدودی پیرامونشان
موجود است شناخت جنبههای مختلف فیزیولوژیک و زیستی
آنها خصوصاً در مراحل رشد و نمو اولیه است .زیرا مراحل اولیه
رشد (مراحل جنینی و یا الروی) از حساسترین و آسیبپذیرترین
مراحل حیات آبزی بهشمار میروند (حسیننژاد.)7813 ،
مشکل اصلی تکثیر و پرورش گونهها و گروههای مختلف
ماهیان ،تلفات مرحله نوزادی بچهماهیان نورس پیش از آغاز
تغذیه فعال خارجی میباشد .همچنین پرورش موفقیتآمیز
ماهیان بستگی به قابلیت دسترسی این موجودات به غذایی
مناسب دارد تا بتوانند سالمتر باشند و رشدشان بهخصوص در
مراحل نوزادی تضمین گردد (جوادیان .)7831 ،اسیدهای چرب
بهعنوان ترکیبات ساختاری در طی مراحل اندامزایی (مغز،
شبکیه ،عضله و )...محسوب شده و از پیشسازان مولکولهای
فعال فیزیولوژیکی مانند پروستاگالندینها و سایر ایکوزانوئیدها
نیز میباشند ( Sargentو همکاران7999 ،؛ .)7998 ،Watanabe
رشد و بقاء الروی بستگی به دسترسی غذای خارجی در مقادیر
کافی و کیفیت مناسب بعد از جذب کیسه زرده دارد (Abi-Ayad
و همکاران0222 ،؛  Springateو  )7931 ،Bromageبا توجه به
مقدار و ترکیب چربی زرده ،زمان ومیزان سوختن چربی ،گروههای
چربی که برای سوختن یا تولید بافت بهکار میروند و نقش
اسیدهای چرب مختلف ،تغییر میکند ( Mourenteو ،Vasquez
7991؛  Abi-Ayad .)7991 ،Sargentو همکاران ( )0222تغییرات
ترکیب اسیدهای چرب در الروهای گرسنه و تغذیه شده ماهی
سوف حاجی طرخان ) (Perca fluviatilisرا بررسی نمودند،
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 Gunasekeraو همکاران ( )0228تغییرات شیمیایی در الرو گرسنه
و تغذیه شده ماهی کاد ) (Maccullochella macquarensisرا
بررسی نمودند و بیان کردند که در آندسته از الروهای ماهی
کاد که با آرتمیا تغذیه شدند افزایش چربی همراه با رشد بود و
در الروهای گرسنه نگهداری شده ،کاهش چربی همراه با پیشروی
گرسنگی بود ،بنابراین عنوان شد که الرو گرسنه این ماهی
چربی را جهت تأمین انرژی مورد مصرف قرار میدهد.
 Zenginو  )0221( Akpinarنیز ترکیب اسیدهای چرب در
طی نمو الروی ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissرا مطالعه کردند و بیان گردید که اسیدهای چرب
 7347 ،7342 ،7147 ،7142 ،7142و نیز اسیدهای چرب چند
زنجیره غیراشباع  02 ،73و  00کربنه برای نمو طبیعی ماهی
قزلآالی رنگینکمان ضروری میباشند.
با توجه به اهمیت و نقش اسیدهای چرب در رشد و بقاء
الروها ،شناخت ترکیب و روند تغییرات اسیدهای چرب در طول
نمو الروی ماهی شیربت برای دستیابی به ترکیب غذایی مناسب
جهت الروهای با تغذیه فعال و همچنین مولدین امری مهم و
ضروری میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش در کارگاه توسعه ماهیان بومی سوسنگرد در
استان خوزستان صورت پذیرفت .اوایل اردیبهشت  ،7892تعداد
 8مولد نر و  1مولد ماده شیربت از استخرهای خاکی ویژه
نگهداری مولد صید گردیدند .ماهیان نر و ماده تا قبل از تزریق
هورمون برای آرامسازی ،کاهش استرس و سازگاری با شرایط
سالن تکثیر و نیز آمادهسازی برای تزریق ،بهصورت جداگانه و
با رعایت تراکم در واحد سطح درون حوضچههای آرامش قرار
داده شدند.
عملیات تزریق هورمون بهصورت سه مرحلهای انجام شد،
که در مرحله اول از هورمون سنتتیک  LHRH-A0بهمیزان 1
میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی استفاده شد .در دو
مرحله دیگر از غده هیپوفیز( )PGاستفاد شد .میزان کلی عصاره
هیپوفیز برای تزریق  1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی
بود که  2/7عصاره در مرحله دوم و  2/9مابقی در مرحله سوم
تزریق گردید .فاصله زمانی بین مرحله اول و دوم تزریق 01
ساعت و فاصله زمانی بین تزریق دوم و سوم  70ساعت در نظر
گرفته شد .تزریق ماهیان مولد نر بهصورت یک مرحلهای با
استفاده از عصاره هیپوفیز و همزمان با تزریق نهایی مولدین
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ماده صورت پذیرفت .دوز تزریقی برای ماهیان نر  0میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن ماهی بود .در تمامی مراحل تزریق ،هورمون
زیر باله سینهای و با زاویه حدود  11درجه بهداخل ناحیه
صفاقی (روش داخل صفاقی) تزریق گردید .حدود  70ساعت بعد
از تزریق نهایی مولدین و پس از اطمینان از رسیدگی جنسی
مولدین عملیات استحصال تخمک و لقاح آن انجام پذیرفت.
بعد از اتمام کلیه مراحل تکثیر و لقاح ،تخمهای لقاح یافته
به انکوباتورهای ویس از پیش تعیین شده برای انجام عملیات
تخمگشایی منتقل شدند .پس از عمل تخمگشایی الروهای دو سوم
کیسه زرده جذب کرده از درون انکوباتورهای زوگ جمعآوری
شدند .حدود  11درصد از الروها به درون یک وان  1222لیتری
و باقی به یک مخزن پالستیکی  022لیتری با تراکم  722عدد
در لیتر ذخیرهسازی شدند.
الروهای درون مخزن  1222لیتری تا  03روز بعد از
ذخیرهسازی نگهداری شدند و هر هفت روز یکبار از آنها
نمونهبرداری شد .در طول این مدت  3-72بار در شبانهروز و به
میزان  12تا  12درصد وزن بدن (میانگین وزن الرو در ابتدای
تغذیه خارجی  1میلیگرم بود) با غذای مخصوص تغذیه الروهای
کپور ) (SFCموجود در کارگاه تغذیه شدند .الروهای درون
مخزن  022لیتری نیز تا زمان مرگ  91درصد الروها که شش
روز بهطول انجامید گرسنه ماندند و در روزهای  1 ،0و  1پس از
ذخیرهسازی از آنها نمونهبرداری انجام گرفت .متوسط دمای
آب ،شوری و  pHدر طول دوره پرورش الرو اندازهگیری شد که
بهترتیب  08درجه 2/9ppt ،و  1/9بود.
در کلیه مراحل آزمایش با استفاده از روش سیفون کردن،
نمونهها جمعآوری شدند .میزان نمونه برداشته شده از کلیه
مراحل بهمیزان  1گرم بود که نمونهها بالفاصله پس از برداشت
و توزین با آب مقطر شستشو شده و بر روی کاغذ صافی پهن
شده تا آب اضافی گرفته شود و سپس در ظروف پالستیکی
استریل دربدار منتقل شدند .نمونههای برداشته شده در درجه
حرارت  -82درجه سانتیگراد نگهداری و منجمد شدند (Abi-
 Ayadو همکاران .)0221 ،برای ارسال نمونهها به آزمایشگاه
جهاد دانشگاهی ارومیه از فالسک نیتروژن استفاده شد بدین
ترتیب نمونهها در نیتروژن مایع و در دمای  -32درجه سانتیگراد
منجمد شدند.
استخراج چربی بهروش  Folchو همکاران ( )7911صورت
پذیرفت .بهمنظور استری کردن چربی از روش  Firestoneو
همکاران ( )7993استفاده شد .برای بررسی و شناسایی اسیدهای
چرب موجود در نمونه از دستگاه گاز کروماتوگراف
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( Agilent-1392 )GCمجهز به ستون کاپیالری از نوع BPX 12

 )702m×2/01mm ID×2/01( SGEو آشکارساز نوع
 flame ionization detectorاستفاده گردید .دمای آشکارساز و
محل تزریق بهترتیب بر روی  712و  732درجه سانتیگراد
تنظیم شد 7 .میکرولیتر از نمونه استری با استفاده از سرنگ
میکرولیتری به دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شد .دمای اولیه
ستون روی  712درجه سانتیگراد تنظیم شد .بعد از مدت 72
دقیقه ،دمای ستون با سرعت  0درجه سانتیگراد در دقیقه به
دمای  732درجه سانتیگراد رسانده شد .به مدت  11دقیقه دما
در این درجه باقی ماند .از مقایسه زمان بازداری کروماتوگرامهای
نمونه مجهول با کروماتوگرامهای بهدست آمده از محلول استاندارد
اسیدهای چرب متیل استر ،اسیدهای چرب موجود در تخم و
الرو ماهی شیربت شناسایی شد و نتایج بهصورت درصد گزارش
گردید .پردازش دادههای دستگاه با استفاده از نرمافزار
 Chemstationدر محیط ویندوز انجام شد.
نتایج حاصل از تجزیه اسیدهای چرب توسط دستگاه
کروماتوگرافی گازی بهکمک نرمافزار  SPSS73در قالب طرح
کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و توسط آزمون
دانکن در سطح اعتماد  %91مورد مقایسه قرار گرفت .دادهها
بهصورت میانگین±خطای استاندارد ) (Mean±SEآورده شده است.
)(FID

نتایج
تغییرات اسیدهای چرب الروهای تغذیه شده :بررسی
مجموع اسیدهای چرب اشباع ( )∑SFAنشان میدهد که باالترین
مقدار به اسید چرب پالمیتیک ( )7142تعلق گرفت و کمترین
مقدار مربوط به اسید چرب اشباع بهنیک ( )0042بود .میزان
مجموع اسیدهای چرب اشباع در الرو  1روز تغذیه شده افزایش
معنیداری یافت و سپس کاهش منظم و معنیداری را تا پایان
آزمایش داشت ( .)p<2/21مجموع اسیدهای چرب تک زنجیره
غیراشباع ( )∑MUFAروند افزایشی منظم و معنیداری را در
طول مراحل پنجگانه آزمایش الروهای تغدیه شده ماهی شیربت
( )Barbus grypusطی میکنند .مقادیر مجموع اسیدهای چرب
تک زنجیره غیراشباع در مرحله الرو  1روز تغذیه شده کاهش
معنیداری یافت ( .)p<2/21اما از مرحله الرو  1روز تغذیه شده
به بعد یک روند افزایشی معنیدار در مقادیر مجموع اسیدهای چرب
تکزنجیره غیراشباع مشاهده گردید(()p<2/21جدول .)0در بین
اسیدهای چرب تکزنجیره غیراشباع تترادسنوئیک (،)7147n-1
پالمیتولئیک ( )7147n-1و اولئیک ( )7347n-9بیشترین مقدار
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گرسنگی الرو ماهی شیربت ( )Barbus grypusمیباشد (.)p<2/21
میزان اسیدچرب لینولئیک ( )7340n-1روند کاهشی منظم و
معنیداری را در طول تمام مراحل گرسنگی الرو ماهی شیربت
( )Barbus grypusداشت ( .)p<2/21میزان اسیدچرب آراشیدونیک
( )0241n-1روندی افزایشی را در طول مراحل گرسنگی ماهی
شیربت ( )Barbus grypusداشت .میزان اسید ایکوزاپنتانوئیک
( )0241n-8در ابتدا روند افزایشی معنیداری را داشت (،)p<2/21
سپس با ورود مرحله الرو  1روز گرسنه روندی کاهشی پیدا
کرد ،این روند تا پایان مراحل گرسنگی ادامه یافت .بررسی
مقادیر اسیددکوزاهگزانوئیک ( )0041n-8نشاندهنده روند کاهشی
منظم و معنیداری این اسیدچرب در طول دوران گرسنگی
ماهی شیربت ( )Barbus grypusمیباشد (جدول  .)0مقایسه
مقادیر میانگین  DHAتوسط آزمون دانکن نشان داد که بین
مراحل الرو  1روز گرسنه و الرو  1روزگرسنه اختالف معنیداری
وجود ندارد (( ) p> 2/21جدول .)0

به اسید اولئیک ( )7347n-9و کمترین مقدار به اسید تترادسنوئیک
( )7147n-1اختصاص یافت .میزان مجموع اسیدهای چرب چند
زنجیره غیراشباع ( )∑PUFAروند کاهشی منظم و معنیداری در
طول نمو الروهای تغدیه شده ماهی شیربت ()Barbus grypus
داشت (جدول  .)7میزان اسیدچرب دکوزاهگزانوئیک (0041n-8
 )DHA,روند کاهشی را در طول همه مراحل آزمایش الروهای
تغذیه شده دارد .میزان اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک (0241n-8
 )EPA,از مرحله الرو  1روز تغذیه شده تا مرحله الرو  03روز
تغذیه شده روند کاهشی پیوسته و معنیداری داشت (.)p<2/21
تغییرات اسیدهای چرب الروهای گرسنه :اسید چرب
پالمیتیک ( )7142و استئاریک ( )7342روند افزایشی معنیداری
را همراه با پیشروی گرسنگی داشتند و در مرحله آخر از
گرسنگی الروها (مرحله الرو  1روز گرسنه) به باالترین میزان در
طول  1مرحله آزمایش رسیدند .بررسی روند تغییرات اسیدچرب
تکزنجیره غیراشباع اولئیک ( )7347n-9نشان میدهد که این
اسیدچرب دارای روند پیوسته کاهشی معنیداری در طول دوران

جدول :1ترکیب اسیدهای چرب (درصد از کل اسیدهای چرب) در غذا و الروهای تغذیه شده ماهی شیربت
الرو  82روز
الرو  81روز
الرو  11روز
الرو دو سوم کیسه الرو  7روز تغذیه
مرحله الروی
تغذیه شده
تغذیه شده
تغذیه شده
شده
زرده جذب کرده

غذای خشک
تجاری

اسید چرب
C14:0
C16:0
C18:0
C20:0
C22:0
∑SFA
C14:1n-5
C16:1n-7
C18:1n-9
∑MUFA
C18:2n-6
C18:3n-6
C20:3n-6
C20:4n-6
C22:5n-6
C18:3n-3
C18:4n-3
C20:3n-3
C20:5n-3
C22:5n-3
C2246n-3
∑n-6
∑n-3
∑PUFA
)(n-3/n-6
DHA/EPA
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7/80 ± 2/27
73/08 ±2/71a
72/73 ±2/23a
2/31 ±2/22a
2/10 ±2/22a
87/01 ±2/01a
2/28 ±2/22a
1/72 ±2/21a
01/78 ±2/02a
09/01 ±2/01a
1/33 ±2/28a
1/83 ±2/21a
2/19 ±2/22 a
2/81 ±2/22a
2/31 ±2/22a
2/17 ±2/22a
7/38 ±2/27a
2/11 ±2/22a
77/77 ±2/23a
7/10 ±2/27a
3/17 ±2/21a
77/91 ±2/29a
01/03 ±2/79a
81/01 ±2/09a
0/20 ±2/22a
2/11 ±2/22a
a

7/20±2/22
00/19±2/21b
78/20±2/21b
2/37±2/22b
2/12±2/22b
81/91±2/78b
2/21±2/22b
8/31±2/27b
00/71±2/21b
01/21±2/29b
1/11±2/27b
7/82±2/22b
2/11±2/22b
7/22±2/22b
2/01±2/22b
2/81±2/22b
1/31±2/20b
2/18±2/22b
71/88±2/21b
2/10±2/22b
7/31±2/22b
1/99±2/20b
01/32±2/23b
88/19±2/77b
8/81±2/22b
2/70±2/22b
b

7/11±2/22
07/79±2/21c
1/19±2/20c
2/81±2/22c
2/10±2/22c
82/09±2/23c
2/21±2/22c
1/81±2/27c
81/10±2/70c
18/91±2/78c
1/12±2/20c
7/73±2/22c
2/30±2/22c
7/81±2/22c
2/79±2/22c
7/11±2/22c
0/10±2/22c
7/11±2/22c
1/11±2/27c
2/01±2/22 c
7/10±2/22c
72/91±2/21a
70/31±2/28c
08/30±2/21c
7/71±2/22c
2/01±2/22c
c

اعداد بهصورت میانگین سه تکرار ±خطای استاندارد( )M±SEآورده شدهاند.
اعداد دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری ندارند.
 4Ndاسید چرب تشخیص داده نشده است.

7/11±2/22
02/11±2/78d
1/11±2/28d
2/13±2/22d
2/01±2/22d
03/30±2/73d
2/28±2/22a
1/72±2/21d
12/71±2/01d
11/01±2/87d
3/11±2/21d
7/21±2/22d
2/10±2/22d
7/78±2/22d
2/77±2/22d
2/18±2/22a
0/11±2/27d
2/19±2/22a
1/80±2/27d
2/88±2/22d
7/88±2/22d
77/11±2/21c
72/71±2/21d
07/17±2/70d
2/33±2/22d
2/82±2/22d
c

0/81±2/27
79/12±2/23e
1/19±2/27e
2/13±2/22e
2/71±2/22e
01/79±2/02e
2/27±2/22d
1/09±2/20e
17/11±2/21e
13/11±2/28e
9/01±2/21e
2/91±2/28e
2/01±2/22e
2/31±2/27e
2/01±2/22b
2/80±2/27d
0/17±2/22e
2/81±2/27d
7/10±2/27e
2/09±2/22e
2/11±2/27e
77/19±2/72a
1/93±2/21e
71/11±2/71e
2/17±2/22e
2/11±2/22e
d

2/12±2/27
79/13±2/19
71/10±2/00
7/21±2/20
2/79±2/27
81/31±2/89
2/17±2/28
8/21±2/01
81/11±2/07
83/91±2/00
1/11±2/71
2/71±2/27
2/81±2/18
2/03±2/00
Nd

2/10±2/11
2/80±2/27
Nd

2/12±2/28
2/11±2/20
7/73±2/81
3/11±2/21
8/00±2/10
77/13±2/12
2/81±2/12
0/81±2/11

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول : 8ترکیب اسیدهای چرب ( درصد از کل اسیدهای چرب) در الروهای گرسنه ماهی شیربت ()Barbus grypus
اسید چرب
C14:0
C16:0
C18:0
C20:0
C22:0
∑SFA
C14:1n-5
C16:1n-7
C18:1n-9
∑MUFA
C18:2n-6
C18:3n-6
C20:3n-6
C20:4n-6
C22:5n-6
C18:3n-3
C18:4n-3
C20:3n-3
C20:5n-3
C22:5n-3
C22:6n-3
∑n-3
∑n-6
∑PUFA
)(n-3/n-6
DHA/EPA



الرو دو سوم کیسه جذب کرده
7/80 ± 2/27a
73/08 ±2/71a
72/73 ±2/23a
2/31 ±2/22a
2/10 ±2/22a
87/01 ±2/01a
2/28 ±2/22a
1/72 ±2/21a
01/78 ±2/02a
09/01 ±2/01a
1/33 ±2/28a
1/83 ±2/21a
2/19 ±2/22a
2/81 ±2/22a
2/31 ±2/22a
2/17 ±2/22a
7/38 ±2/27a
2/11 ±2/22a
77/77 ±2/23a
7/10 ±2/27a
3/17 ±2/21a
01/03 ±2/79a
77/91 ±2/29a
81/01 ±2/09a
0/20 ±2/22a
2/11 ±2/22a

الرو  8روز گرسنه
7/22±2/22b
02/11±2/29b
70/81±2/21b
2/11±2/22b
0/21±2/27b
81/03±2/71b
2/21±2/22b
1/29±2/27b
00/10±2/72b
01/11±2/70b
8/99±2/27b
2/10±2/22b
2/02±2/22b
2/18±2/22b
2/08±2/22b
2/73±2/22b
1/81±2/28b
2/13±2/22b
79/11±2/29b
2/17±2/22b
7/13±2/22b
09/33±2/71b
1/19±2/20b
81/13±2/71b
1/01±2/27b
2/23±2/22b

اعداد بهصورت میانگین سه تکرار ±خطای استاندارد( )M±SEآورده شدهاند.
اعداد دارای حروف مشابه ،اختالف معنیداری ندارند.

بحث
در الروهای تغذیه شده ،اسید پالمیتیک ( )7142بیشترین
میزان و اسید بهنیک( )0042کمترین مقدار را در بین اسیدهای
چرب اشباع بهخود اختصاص میدهند(جدول Gunasekera .)7
و همکاران ( )0228نیز در بررسی تغییرات اسیدهای چرب در
الرو گرسنه و تغذیه شده ماهی کاد ( Maccullochella
 )macquarensisبرای هر دو اسید چرب  7142و  0042از لحاظ
کمی نتایج مشابهی را گزارش کردند .غالب بودن اسید چرب
اشباع پالمیتیک ( )7142در الرو ماهیانی همچون ماهی کپور
دریای خزر ( ،)Cyprinus carpioماهی سوف معمولی ( (Sander
 ،lucio percaماهی کاد (،)Maccullochella macquarensis
ماهی سوفحاجیطرخان ( ،)Perca fluviatilisماهیسفید دریای
خزر ) (Rutilusfrisii kutumو ماهی بنی ()Barbus sharpeyi
گزارش شده است ( Farhhoudiو همکاران0277 ،؛ حسینی،
7892؛ کردانی7839 ،؛  Abi-Ayadو همکاران0221 ،؛
 Gunasekeraو همکاران0220 ،؛ Abi-Ayadو همکاران.)0222 ،
مقادیر مجموع اسیدهای چرب اشباع ( )∑SFAاز مرحله الرو دو
سوم کیسه زرده جذب کرده به الرو  1روز تغذیه شده افزایش

الرو  1روز گرسنه
7/71±2/22c
02/37±2/29c
78/11±2/21c
2/11±2/22b
7/87±2/22c
81/02±2/71c
2/70±2/22c
8/19±2/27c
73/19±2/23c
00/17±2/72c
0/11±2/27c
2/88±2/22c
2/71±2/22c
2/11±2/27c
2/83±2/22c
2/82±2/22c
3/18±2/20c
2/81±2/22c
79/17±2/23b
2/11±2/22c
7/11±2/22c
82/29±2/78c
1/73±2/28c
81/23±2/71b
1/89±2/22c
2/21±2/22b

الرو  6روز گرسنه
7/71±2/22c
00/71±2/21d
71/01±2/21d
2/11±2/22c
7/92±2/22d
12/71±2/70d
2/28±2/22a
0/11±2/22d
71/19±2/21d
02/03±2/21d
7/11±2/22d
2/30±2/22d
2/13±2/22a
2/11±2/22d
2/81±2/22d
2/13±2/22d
9/83±2/20d
2/31±2/22d
73/27±2/21c
2/11±2/22d
7/81±2/22d
82/91±2/29c
1/27±2/27c
81/93±2/72b
1/12±2/22d
2/21±2/22b

معنی داری یافت ( .)p<2/21با ورود به مرحله الرو  71روز
تغذیه شده روند کاهشی مجموع اسیدهای چرب آغاز گردید و
تا مرحله الرو  03روز تغذیه شده ادامه یافت .کاهش میزان
اسیدهای چرب اشباع در مراحل پیشرفته الروهای تغذیه شده
میتواند به دلیل مصرف این اسیدهای چرب بهعنوان منبع
تأمین انرژی باشد ( Farhhoudiو همکاران .)0277 ،نتایج
مربوط به تغییرات مجموع اسیدهای چرب اشباع در مراحل
اولیه تغذیه الروهای ماهی شیربت ( )Barbus grypusنشان داد
که این اسیدهای چرب در ابتدای تغذیه الروها جهت مصارف
انرژیزایی استفاده نشدهاند و بهنظر میرسد که احتیاجات
انرژی در مراحل اولیه تغذیه الروها از طریق غذا تامین میشود.
اما کاهش میزان اسیدهای چرب در مراحل بعدی الروهای
تغذیه شده (مراحل الرو  71تا  03روز تغذیه شده) میتواند به
دلیل مصرف اسیدهای چرب اشباع برای مقاصد انرژیزایی باشد.
کاهش عمومی مجموع اسیدهای چرب تکزنجیره غیراشباع
( )∑MUFAاز مرحله الرو دو سوم کیسه زرده جذب کرده تا
مرحله الرو  1روز تغذیه شده ،منعکس کننده مصرف این
اسیدهای چرب برای مقاصد انرژیزایی در مراحل اولیه نمو
الروهای تازه به تغذیه افتاده ماهی شیربت ()Barbus grypus
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جواهریبابلی و فاضلیراد

بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو الروی ماهی شیربت...

میباشد .در ماهیان آب شیرین و ماهیان دریایی ،اسیدهای
چرب تکزنجیره غیراشباع منبع انرژی مناسبی برای اندامزایی،
دگردیسی (متامورفیسم) ،تنفس و شناگری میباشند (Abi-
 Ayadو همکاران.)0221 ،
مجموع اسیدهای چرب اشباع()∑SFAدر طول مراحل
گرسنگی روندی افزایشی دارند .نتایج مشابهی در ماهی سوف
حاجیطرخان ) (Perca fluviatilisمشاهده شده است (Abi-Ayad
و همکاران .)0222 ،درحالیکه در ماهی کاد (Maccullochella
) ،macquarensisماهی سوف معمولی ،) (Sander lucioperca
ماهی بنی ( ) Barbus sharpeyiو ماهی سفید دریای خزر
) (Rutilusfrisii kutumنتایج مغایری مشاهده گردیده است
(حسینی7892 ،؛ کردانی7839 ،؛  Abi-Ayadو همکاران0221 ،؛
 Gunasekeraو همکاران .)0220 ،افزایش میزان مجموع
اسیدهای چرب اشباع در الروهای گرسنه ماهیان در اثر سنتز
مجدد این اسیدهای چرب از استیلکوانزیم  Aو تبدیل زیستی
( )Bioconversionآنها میباشد ( Abi-Ayadو همکاران0222 ،؛
 Hendersonو  .)7931 ،Sargentبنابراین میتوان عنوان کرد
افزایش اسیدهای چرب اشباع در طول مراحل گرسنگی الروهای
ماهی شیربت ( )Barbus grypusبهدلیل فرآیندهای سنتز و
تبدیل زیستی بوده است Dabrowski .و همکاران ( )7997نشان
دادند که اسیدهای چرب  7142و  7342در طول مراحل رشدی
الرو ماهی سوف زرد ( )P. flavavscenتغییر نمییابد .ساخت مجدد
و تبدیل زیستی میتواند منبع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع
تکزنجیره در زمان کمبود غذا باشند.
بهطورکلی مجموع اسیدهای چرب تکزنجیره غیراشباع
) (∑MUFAدر طول مراحل گرسنگی الرو ماهی شیربت
(  )Barbus grypusروند کاهشی معنیداری داشتند (،)p<2/21
که این وضعیت بهدلیل کاهش قابل توجه در مقدار اسیدهای
چرب تک غیراشباع پالمیتولئیک ( )7147n-1و اسید اولئیک
( )7347n-9در طول دوران گرسنگی است .کاهش مجموع
اسیدهای چرب تکزنجیره غیراشباع ) (∑MUFAدر تحقیقات
انجام شده بر روی ماهی سوفحاجیطرخان )،(Perca fluviatilis
ماهی کاد ) (Maccullochella macquarensisو ماهی سوف
معمولی ( ) Sander luciopercaنیز گزارش شده است (Abi-Ayad
و همکاران0221 ،؛  Gunasekeraو همکاران0220 ،؛  Abi-Ayadو

همکاران .)0222 ،در الروهای گرسنه نگهداری شده مصرف
اسیدهای چرب تکزنجیره غیراشباع بهویژه  7347 ،7147و 0247
بهدلیل اهمیت این اسیدهای چرب در اشکال فرعی انرژیزایی
میباشد ( Abi-Ayadو همکاران .)0222 ،بنابراین میتوان نتیجه
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گرفت که کاهش در مجموع اسیدهای چرب تکزنجیره غیراشباع
) (∑MUFAدر طول مراحل گرسنگی ماهی شیربت ( Barbus
 )grypusاحتماالً بهدلیل مصرف آنها در دوران بی غذایی و
بحرانی برای مقاصد انرژیزایی باشد .در الرو ماهی شیربت
تغذیه شده تجمع در اسیدهای چرب ( 7348n-8تا روز  07تغذیه)
و  7340n-1بهدست آمد .این تجمع در اسیدهای چرب غیراشباع
امگا  1هم مشاهده گردید .غنیسازی اسیدلینوانیک و اسید
لینوائیک در ماهیان آبشیرین در مقاسیه با ماهیان دریایی قبالً
اشاره شده است (7910 ،Yamada؛  .)7911 ،Ackmanاین پدیده
با دسترسی نسبی اسیدهای چرب غیراشباع امگا  8و امگا  1در
زنجیره غذایی آبشیرین و شور ارتباط پیدا نموده است
( Zenginو  )0221 ،Akpinarدر الرو ماهی شیربت تغذیه شده
اسیدچرب  7340n-1بهمیزان باالیی در الشه ماهی ابقا شده
است که نقش این اسید چرب را در احتیاجات تغذیهای برای
تامین اسیدهای چرب  02 ،73و  00کربنه از طریق طویلسازی
و اشباعزدایی بیان میکند.
بررسی مقادیر اسید چرب آراشیدونیک ( )0241n-1بیانگر
آن است که میزان این اسیدچرب از الرو دو سوم کیسه زرده
جذب کرده به مرحله الرو  1روز گرسنه افزایش معنیداری
یافت ( .)p<2/21این نتایج مشابه با نتایج بهدست آمده در
ماهی کاد ) (Maccullochella macquarensisو ماهی سفید
دریای خزر ) (Rutilusfrisii kutumمیباشد (حسینی7892 ،؛
 Gunasekeraو همکاران .)0220 ،ولی با نتایج بهدست آمده بر
روی ماهی سوفمعمولی ( ،(Sander luciopercaماهی سوفحاجی
طرخان ) (Perca fluviatilisو ماهی بنی ()Barbus sharpeyi
مغایرت دارد (کردانی7839 ،؛  Abi-Ayadو همکاران0221 ،؛
 Abi-Ayadو همکاران .)0222 ،افزایش و ابقای اسیدآراشیدونیک
در مراحل گرسنگی الرو ماهی شیربت ( )Barbus grypusمیتواند
به دلیل اهمیت آن در روند تولید ایکوزانوئیدها باشد .اسید
آراشیدونیک ( )ARA,0241n-1بهعنوان پیشساز ایکوزانوئیدها در
بدن الرو ماهیان نقش دارد (Van Der Kraakو ،Biddiscombe
7999؛  Bellو همکاران.)7991 ،
میزان  EPAاز الرو دو سوم کیسه زرده جذب کرده به الرو
 0روز گرسنه افزایش معنیداری داشت ( .)p<2/21بعد از آن
روند کاهشی را تا پایان آزمایش (مرحله الرو  1روز گرسنه) طی
کرد .روند کاهشی مشاهده شده در مقادیر  EPAدر طول گرسنگی
در ماهی سوف حاجی طرخان ( )Perca fluviatilisو ماهی کاد
( ) macquarensis Maccullochellaمشابه است ( Abi-Ayadو
همکاران0222 ،؛  )7939 ،Firestoneولی مغایر یافتههای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بهدست آمده برای ماهی سوف معمولی (،(Sander lucioperca
ماهی سفید دریای خزر( )Rutilusfrisii kutumو ماهی بنی
( )Barbus sharpeyiاست (حسینی7892 ،؛ کردانی7839 ،؛
 Abi-Ayadو همکاران.)0221 ،
در الروهای تغذیه شده شیربت در طول هفته اول مصرف
باالی اسیدهای چرب امگا  8و  DHAمشاهده شد .نتایج مشابه
در ماهی قزلآال مشاهده شده است .مصرف باالی اسیدهای
چرب امگا  8و بهخصوص  DHAدر طول این دوره ممکن است
بهدلیل انتقال دوره الروی از تغذیه داخلی به تغذیه خارجی باشد
( Guyotو همکاران.)7998 ،
میزان  DHAدر طول گرسنگی کاهش معنیداری یافت
( .)p<2/21این روند تغییرات کاهشی  DHAبا نتایج بهدست
آمده برای ماهی سوفحاجی طرخان ( ،)Perca fluviatilisماهی
کاد ( ،)macquarensis Maccullochellaماهی سوف معمولی
( ،(Sander luciopercaماهی سفید دریای خزر ( Rutilusfrisii
 )kutumو ماهی بنی ( )Barbus sharpeyiمشابه است (حسینی،
7892؛  Abi-Ayadو همکاران0221 ،؛  Gunasekeraو همکاران،
0220؛  Abi-Ayadو همکاران .)0222 ،عموماً  EPAو DHA
برای عملکردهای فیزیولوژیک مصرف میشوند (.)0220 ،Coad
این اسیدهای چرب ( DHAو  )EPAدر ترکیب بافتهای خاصی
نظیر بافت مغز و شبکیه قرار میگیرند ( Gunasekeraو همکاران،
 .)0220اسیدهای چرب  DHAو  EPAدر دوران گرسنگی الرو
برخی ماهیان نقش انرژیزایی دارند ( Gunasekeraو همکاران،
 .)0220بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در الروهای گرسنه
ماهی شیربت ( DHA ،)Barbus grypusو  EPAبرای مصارف
انرژیزایی و نیز ساختاری استفاده شدهاند.
میزان مجموع اسیدهای چرب چندزنجیره غیراشباع
( )∑PUFAاز الرو دو سوم کیسه زرده جذب کرده به الرو  1روز
گرسنه کاهش معنیداری یافت ( .)p<2/21روند کاهشی مجموع
اسیدهای چرب چندزنجیره غیراشباع ( )∑PUFAدر طول مراحل
گرسنگی الرو ماهیانی از جمله ماهی سوف معمولی ( Sander
 ،)luciopercaماهی سوف حاجیطرخان ) ،(Perca fluviatilisماهی
کاد ) ،(Maccullochella macquarensisماهی بنی ( Barbus
 )sharpeyiو ماهی سفید ( )Rutilusfrisii kutumنیز مشاهده شده
است (حسینی7892 ،؛ کردانی7839 ،؛  Abi-Ayadو همکاران،
0221؛  Gunasekeraو همکاران0220 ،؛  Abi-Ayadو همکاران،
.)0222
نتایج مطالعه حاضر بر این مطلب داللت دارد که در طی
نمو ماهی شیربت در الروهای تغذیه شده ،اسیدهای

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

چرب اشباع و  DHAبهعنوان منبع انرژی مصرف میشوند .در
دوران الروی با وجود  DHAدر غذا ،مقدار این اسیدچرب از الرو
دو سوم کیسه زرده جذب کرده تا الرو  03روز تغذیه شده
کاهش معنیداری یافت .همچنین  EPAبا توجه به کمبود آن
در غذا ،روند افزایشی در الرو  1روز تغذیه شده داشته است ولی
در مراحل بعدی تغذیه کاهش معنیداری یافته است .بهنظر
میرسد که این دو اسیدچرب ( EPAو  )DHAجزء اسیدهای
چرب اصلی در ماهی شیربت باشد.
افزایش و ابقاء اسیدآراشیدونیک ( )AAدر دوران گرسنگی
و دو هفته نخست تغذیه الروهای ماهی شیربت ،حاکی از نقش
مهم آن بهعنوان یک اسیدچرب ضروری در ماهی شیربت است.
اسیدچرب آراشیدونیک در ماهیان نقش مهمی را در نگهداری و
عملکرد غشاء سلولی دارد (.)7991 ،Sargent

تشکر و قدردانی
از جناب آقای مهندس علی سواری مسئول محترم کارگاه
توسعه ماهیان بومی سوسنگرد و کارشناسان این کارگاه آقایان
مهندس سید علی مغینمی ،مهندس مالک سیالوی و مهندس
حسن مزرعه و سایر پرسنل محترم این کارگاه بهخاطر
همکاریهایی که در اجرای این طرح داشتند تشکر و قدردانی
میگردد.
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