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 همقدم
( از ماهیان ,Danio rerio Hamilton 1822) ماهی زبرا دانیو       

زینتی بسیار زیبا در آب شیرین و مناطق گرمسیری است که زیستگاه 

آن شرق هند، بنگالدش، پاکستان، میانمار و نپال و از خانواده کپور 

 5(. طول عمر آن حدود 2013و همکاران،  Saddheماهیان است )

راحتی زندگی گراد بهدرجه سانتی 25تا  18ال است و در دمای س

 و همکاران، Hillباشد )می 2/7تا  6/6مورد نیاز برای آن  pHکند و می

و  Quigleyرسند )ماه به بلوغ می 6تا  4(. نوزادان پس از 2005

Parich ،2002 .) با توجه به سهولت تکثیر و تولیدمثل و رژیم غذایی

، این گونه توانسته است نظر عالقمندان زیادی را به همه چیزخواری

عنوان مدل آزمایشگاهی به آزمایشات از آن از در بسیاری و کند جلب خود

 (.2005 همکاران، و Hill ؛2008 و همکاران، Spence) کننداستفاده می

طریق تحریك از ست که ایی غیرقابل هضمی ابیوتیك ترکیب غذپر

های مفید یباکتردی از محداد یك یا تعددن کرل فعاو شد ، رنتخابیا

طور هب ها که اخیراًگردد. ازجمله این پربیوتیكدر بدن را سبب می

باشد. می اینولین گردد،می استفاده ماهیان غذاییجیره در زیادی بسیار

ساکاریدی است که اینولین یك کربوهیدرات گیاهی غیرقندی پلی

هان مختلفی با درجه پلیمریزاسیون دارای فیبر محلول بوده و از گیا

. اگرچه (1998و همکاران،  Roberfroid) آیددست میمتفاوت به

واسطه هاینولین یك فیبر طبیعی در جیره غذایی ماهیان نیست ولی ب

چرب مهم و موثر در  خواص پربیوتیکی آن در تحریك سنتز اسید

الب توجهی پروری ایده جفرایند تولیدمثل، استفاده از آن در آبزی

 .(1998و همکاران،  Ringo) باشدمی

ت ترکیبات موجود در عضله ماهیان )آب، پروتئین، ترکیباان میز       

 هانات آتغییرو  یتامینها(، ومعدنیاد مو، چربی، تئینیوپرغیرنه وژنیتر

ای شرایط فیزیولوژیکی یك شاخص بران عنوند بهاماهی میتون بددر 

. شاخصهایی مانند (2005و همکاران،  Ali) مورد استفاده قرار گیرد

فیایی اموقعیت جغر، ضعیت تولیدمثلی، غذادهی، ویا سن ماهیازه ندا

و چربی ای بر محتود( فتوپریوری، شوارت آب، جهحر)درفصل و 

؛  2005و همکاران،  Periago)ترکیب عضله ماهی مؤثر میباشند 

Alasalvar  ،تئین و(. پر1391 ران،همکا و یگانه ؛2002و همکاران

ده هی بوادتحت تأثیر غذت سایر ترکیبااز تر گوشت ماهی کمای محتو

 داردماهی ازه ندو اتی نظیر گونه ت ذابستگی به خصوصیا ترشبیو 

(Periago ،2005)عضله وزن صد در 80ود چربی حدع آب و . مجمو

مطالعات دربعضی  (.1373ازی، شیردهد )رضویتشکیل میرا ماهی 

مرحله مشخصی از توسعه گنادی نرخ  شان داده است درآبزیان ن از

باشد نرخ دریافت چربی می تر ازهای گامتی بیشانتقال چربی به سلول

های دیگری در تامین اندوخته غذایی و این سوال که عضله یا اندام

های گامتی نقش دارند باعث توجه محققین به تاثیرعوامل سلول

های مختلف آبریان کیب شیمیایی انداممحیطی و روند بیولوژیکی بر تر

خایر ذضمن کاهش  ،ییزرتخمدوره یا فصل تولیدمثل شده است. در 

ت ترکیب شیمیایی عضالدر تی ایج تغییرربه تد، در بدن ماهی ییاغذ

های انجام شده در بررسی. (2007و همکاران،  Tzikas)دهد رخ می

، Trachurus mediterraneus بدن ماهی مختلف ترکیبات تغییر خصوص

ات تغییران میز ترینشست که بین داده انشاسال مختلف ل فصودر 

چربی ان میزی یزرصل تخمـفدر که ریبهطورخ داده  چربی ایمحتودر 

( در بررسی دینامیك 2000) Komovaسید. د ربه پایینترین حد خو

ترکیب شیمیایی عضله ماهی سیم در مراحل رسیدگی گناد اختالف 

چنین ماده و هم ن عضله ماهیان نر ویا در میزان پروتئداری رمعنی

دار مشاهده شده لیپید عضله ماهی نر مشاهده نکردند و اختالف معنی

در لیپید عضله ماهی ماده را به وضعیت فیزیولوژیکی طی مراحل 

ترکیب شیمیایی از لیپیدها جزئی رسیدگی جنسی نسبت دادند. 

ماهی ن بداری در نظر مقدز ف را اختالاعضله هستند که بیشترین 

ص یك گونه خادر . حتی (2001و همکاران،  Arts) هنددمین نشا

که د شوه مشاهدل مختلف سال فصوف در ختالاین است انیز ممکن 

غ ست. با پیشرفت بلوی ایزرتخمم هنگا ًمعموالار آن قل مقداحد

عضله کاهش مییابد که ب در چری سیدهاار امقدر بهادر جنسی 

این نز باشد. ژیتلوویك ماهی جهت ژفیزیولوز لیل نیادست بهاممکن 

یم در رژ هاند آجوو وند دارخالت دسه تولیدمثلی وپرترکیبات در 

 شودمیکیفیت تخم ح و لقاآوری، یش هم افزایی مولدین موجب اغذ

(Arts  ،2001و همکاران)ین نتیجه ه اتأییدکننده شدم نجات ا. تحقیقا

و مختلف ی گونههان در عضله ماهیامیباشند که ترکیب شیمیایی 

ان یزفصل و یط محیطی اشر، سن، یك گونه بسته به جنسدر حتی 

 مقداریش افزابرعکس با و یش یافته افزهیان امادر چربی و تئین وپر

رخ کاهش عضله چربی و تئین وپر قدارمدر  ،عضلهموجود در آب 

ان به میزبطوریکه (. 1388آبادی و همکاران، پور رحیم)زکی دهدمی

های محققین بررسی(. 1373شیرازی، )رضویمیباشد وت متفادی یاز

ه یدرعضله ماهی شودر عضله ای آب با کاهش محتوداده است که  نشان

عضله در طی فصول محتلف سال و از جمله شیمیایی ت نیز ترکیبا

(. 1381)پاپهن و رونق،  گرددی میاتتغییرفصل تولیدمثل، دچار 

در چربی و تئین وپران میزر فصل بهاز غاودند در آمحققین گزارش نم

پائینترین سطح قرار دارند، در  داهیانی که در فصل تولیدمثل خوم

رود. در د بوده و به تدریج تا پایان فصل مقدار آن رو به افزایش میخو

ها ثابت بوده و در فصل پاییز مقدار پروتئین فصل تابستان مقدار آن

ثابت بوده است )پاپهن و  ی مقدار چربی تقریباًرو به افزایش نهاده ول

، سیدگی جنسینمود در دوره ر بیان ،Zaboukas (2006) (.1381 رونق،

ان آب میزو تئین ماهی کاهش مییابد وپرو خایر چربی ذ
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( تغییرات چربی 2008و همکاران ) Gulerمیکند. ا یش پیدافزن ابد

سیم ده ما جنسدر تناسلی د شد غدرطی در تئین عضالنی وپرو 

( 1387( بررسی نمودند. اکرمی و همکاران )Abramis bramaیایی )در

ماهیان تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیك اینولین را بر ترکیبات الشه فیل

( تأثیر 1390ران )همکاوی و خسر( بررسی نمودند. Huso husoجوان )

 Rutilus rutilusکلمه )اینولین را بر ترکیب الشه ماهی پربیوتیك 

caspicus) را بر ترکیب  اینولینتاثیر چنین محققین هم نمودند. بررسی

 ،میرا) ( بررسی نمودندCarassius auratus gibelioالشه ماهی قرمز )

مطالعات در بعضی از آبزیان نشان . (1392، رهنما و همکاران؛ 1390

داده است که در مرحله مشخصی از توسعه گنادی، نرخ انتقال چربی 

باشد و این سوال تر از نرخ دریافت چربی میهای گامتی بیشبه سلول

های گامتی های دیگر در تامین اندوخته غذایی سلولکه عضله یا اندام

نقش دارند، باعث توجه محققین به تاثیر بلوغ جنسی و روند زیست 

 های مختلف آبزیان شده است.شناختی بر ترکیب شیمیایی اندام

ت پربیوتیك اینولین و تاثیر قابل مالحظه آن بر با توجه به اهمی       

چنین با رسیدگی جنسی و ترکیبات شیمیایی عضله ماهیان، و هم

بررسی تغییرات توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در زمینه 

عنوان یك گونه مدل بهترکیبات شیمیایی عضله در ماهی زبرا دانیو 

 مطالعهاده پر اهمیت کپورماهیان، ای از خانوپروری و نمایندهدر آبزی

تغییرات این ترکیبات در ماهی زبرا دانیو صورت سی ربر فبا هد حاضر

 گرفت.

 

 هامواد و روش
در کارگاه ماهیان تزئینی  1394تحقیق حاضر در تابستان سال        

ماهیان مولد زبرا دانیو )جنس صدرا در استان گلستان انجام گردید. 

 30×40×70هایی با ابعاد )ت جداگانه در آکواریومصورهنر و ماده( ب

قرار  7±2/0معادل  اچ –گراد، پیدرجه سانتی 25متر( با دمای سانتی

گرفتند و پس از دو هفته سازگاری با شرایط فیزیکی و شیمیایی 

ریزی قرار گرفتند. پس از های ویژه تخممحیط آزمایشی، در آکواریوم

شدند. جهت  خارج ریزیتخم هایاریومآکو ساعت، مولدین از 48گذشت 

)گروه شاهد(،  0تیمار )با دوزهای  4انجام آزمایش، ماهیان در قالب 

و  Akrami)گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی(  3گرم و  2گرم ،  1

تکرار در نظر گرفته شدند و در هر  3و هر تیمار با  (2015همکاران، 

ار داده شد. تغذیه الروها پس طور تصادفی، قرهعدد الرو ب 30آکواریوم 

 آرتمیامرغ و سپس با ناپلی درصد کیسه زرده با زرده تخم 75از جذب 

بود، صورت و پس از آن تغذیه با غذای بیومار که با اینولین غنی شده

 های آزمایشی تغذیه شدند.ماه با جیره 3مدت گرفت و بچه ماهیان به

گرم ژالتین  4 ،یتر آبلمیلی 100جهت ساخت جیره غذایی، در حجم 

پربیوتیك اینولین اضافه گردید و سپس برطبق دوزهای آزمایشی، حل 

 ،ا زمان خشك شدنتغذایی اسپری شد و سپس گردید و بر روی جیره

و در نهایت تا زمان  جیره غذایی در معرض هوای آزاد قرار گرفت

)جافر  شدری دانگهل یخچادر پالستیك ی هاخل کیسهدر دا استفاده

. تمام مراحل ساخت غذا در مورد جیره گروه شاهد نیز (1395نوده، 

انجام شد و فقط اینولین به غذای گروه شاهد اضافه نگردید. در طول 

با استفاده از  pH)دوره آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب 

pH 713 مدل مترMetrohm, Switzerland  اکسیژن، نیتریت و سختی ،

گیری صورت روزانه اندازههب( Japan  Horiba – Uآب با دستگاه مدل

طور خالصه آمده است. هب 1ها در جدول شد و میانگین این شاخص

درصد  7-10میزان بار و به 3صورت دستی و روزانه هتغذیه ماهیان ب

 40وزن بدن در کل دوره پرورش متغیر بود. جهت حفظ کیفیت آب، 

 ار تعویض گردید.بروز یك 2درصد حجم آب آکواریوم هر 

و خاکستر(  رطوبت پروتئین، )چربی، جهت آنالیز ترکیب شیمیایی       

برداری صورت گرفت دو مرحله نمونه جنس ماده از عضله ماهیان

روز  90روز پس از شروع تغذیه فعال، مرحله دوم:  45 ول:ا)مرحله 

، میزان رطوبت الشهسپس جهت تعیین پس از شروع تغذیه فعال(. 

( Gerhardt, Type: Vap, Germany) آون دستگاه در شده چرخ هایهنمون

ساعت قرار گرفتند و سپس  48مدت بهگراد درجه سانتی 75با دمای 

 ماهیان با دستگاهگردید. خاکستر الشه بچهمیزان رطوبت آن محاسبه

گیری شد. اندازه c500˚( در دمای Nabertherm, Germanyکوره )

از دستگاه  استفاده با (×25/6N) کلدال روش از استفاده با الشه کلپروتئین

(Gerhardt, Germanyو )  سوکسله الشه با استفاده از دستگاهچربی 

(Behr, Serin-nr, Germanyدر آزمایشگاه تحقیقات اندازه ) گیری

 (. ,1999AOACند )شد

 

س ساا( برDanio rerioزبرا دانیو )پایه ماهی ه تجزیه جیر :1جدول 

 تروزن  صددر

 مقدار ترکیبات

45/52 درصد پروتئین  

1/2 درصد فیبر  

44/18 درصد چربی  

35/11 درصد خاکستر  

56/4598 انرژی)کالری/گرم(  

12/8 رطوبت  

 

کسل اافزار در نرمه مدآست دبهی هاداده روش تجزیه و تحلیل:       

ا بتدا SPSSافزار محاسبه شد. سپس در نرم هاداده میانگین و گردید وارد

  Kolmogorov-Smirnovها با استفاده از آزمون ل دادهکنش نرمااپر
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دامنه تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب  :2جدول

 ها در طول دوره پرورش در تحقیق حاضرآکواریوم

pH 
 اکسیژن محلول

 (ppm) 
 (ºC) دما کل سختی نیتریت

2/0±7 1/0±4/4 2/0±53/1 1/8±202 1±5/24 
 

دار از معنیف ختالد اجوم ویا عدد جوجهت تعیین وسپس و  سیربر

ه طرفاز آنالیز واریانس یك استفاده با هشد محاسبه یشاخصها نقطه نظر

(One Way-ANOVA) و ( آزمون دانکنDuncan در )داری طح معنیس

 استفاده گردید.  05/0
 

 نتایج
 رطوبتبرداری، مقدار چربی، پروتئین و در مرحله اول نمونه      

 داری با یکدیگر نداشتعضله در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

(05/0P>ولیکن با تیمار شاهد اختالف معنی ) دار بود(05/0P< ) و

مقدار خاکستر عضله بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت 

برداری، مقدار (. در مرحله دوم نمونه<05/0Pداری نداشت )معنی

تر از سایر داری کمطور معنیهب 3T هیان در تیمارچربی عضله ما

گونه توان اینکه علت این امر را می( >05/0P)تیمارهای آزمایشی بود 

علت وجود دوز باالتری از پربیوتیك به 3T بیان نمود که ماهیان تیمار

تری پیشرفته مرحله رسیدگی جنسی در لحاظغذایی، بهجیره در اینولین

یمارها بودند و با پیشرفت مرحله رسیدگی جنسی نسبت به سایر ت

گردد و به این دلیل از بخش اعظم چربی صرف ساخت گنادها می

شود. مقدار پروتئین و رطوبت عضله در مقدار چربی عضله کاسته می

و  (>05/0P)داری باالتر از سایر تیمارها بود طور معنیهب 3T تیمار

(. <05/0Pنداشت ) داریمعنی فاوتت تیمارها بین در عضله خاکستر مقدار

ترین محتوای چربی و پروتئین در مرحله ترین محتوای آب و کمبیش

برداری مشاهده گردید. خاکستر عضله در مراحل مختلف دوم نمونه

داری نشان نداد های نر و ماده تفاوت معنیبرداری و در جنسنمونه

(05/0P>).

 

 فعال(تغذیه روز پس از تغذیه شروع  45برداری اول )شیمیایی بدن ماهی زبرا دانیو در نمونه اتآنالیز واریانس مقادیر ترکیب :3جدول

 نوع ترکیب
 منابع تغییر

(SV) 
 آزادیجهدر

(df) 
 تمربعاعمجمو

(ss) 
 تمیانگینمربعا

(MS) 

 محاسبه شده

(f) 

 داریسطحمعنی

(P< 05/0 ) 

 چربی

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

57/6 

18/9 

73/15 

58/1 

88/0 

-- 

63/1 

-- 

-- 

042/0 

-- 

-- 

 پروتئین

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

6/70 

7/65 

349/136 

64/17 

30/7 

-- 

2/2 

-- 

-- 

012/0 

-- 

-- 

 رطوبت

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

93/4 

66/1 

59/6 

23/1 

83/0 

-- 

94/0 

63/0 

-- 

046/0 

-- 

-- 

 خاکستر

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

51/0 

94/0 

45/1 

13/0 

46/0 

-- 

16/0 

60/0 

-- 

078/0 

-- 

-- 

 

 فعال( تغذیه روز پس از تغذیه شروع 45برداری اول )شیمیایی بدن ماهی زبرا دانیو در نمونه ات( ترکیبمعیار انحراف±مقادیر )میانگین :4جدول

 )درصد(خاکستر  )درصد(رطوبت  خام )درصد(پروتئین  خام )درصد(چربی  منابع تغییر

 a 39/1±  85/11 a 4/2±  2/84 a 5/3± 24/60 a 5/0±  1/3 (0T)شاهد 

 b 75/0±  31/12 b 4/2±  5/84 b 85/3± 31/60 a 6/0±  94/2 (1T) گرم اینولین  1جیره حاوی 

 b 4/1±  59/12 b 3/2±  21/87 b 76/3± 51/58 a 5/0±  0/3 (2T)گرم اینولین  2جیره حاوی 

 b 3/1±  20/12 b 5/2±  11/88 b 46/3±62/58 a 4/0±  12/3 (3T) گرم اینولین 3جیره حاوی 

 باشد.می 05/0دار در سطح گر وجود اختالف معنیت در سطرهای عمودی بیانووف انگلیسی متفاحر       
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 (روز پس از تغذیه شروع فعال 90برداری دوم )( در نمونهDanio rerioشیمیایی بدن ماهی زبرا دانیو ) اتآنالیز واریانس مقادیر ترکیب: 5جدول

 نوع ترکیب
 منابع تغییر

(SV) 

 آزادیجهدر

(df) 
 تمربعاعمجمو

(ss) 
 تمیانگینمربعا

(MS) 
 محاسبه شده

(f) 

 داریسطحمعنی

 (05/0P<) 

 چربی

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

8/6  

22/12  

31/15  

62/1  

21/1  

-- 

26/1  

-- 

-- 

045/0  

-- 

-- 

 پروتئین

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

2/15  

23/33  

43/46  

8/3  

1/3  

-- 

21/1  

-- 

-- 

360/0  

-- 

-- 

 رطوبت

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

56/5  

37/2  

93/7  

47/2  

98/0  

-- 

99/0  

76/0  

-- 

530/0  

-- 

-- 

 خاکستر

 تیمار

 تکرار

 کل

4 

8 

12 

58/0  

94/0  

52/1  

15/0  

68/0  

-- 

25/0  

72/0  

-- 

820/0  

-- 

-- 

 

 روز پس از تغذیه شروع فعال( 90برداری دوم )ا دانیو در نمونهشیمیایی بدن ماهی زبر ات( ترکیبمعیار انحراف±مقادیر )میانگین :6جدول

 )درصد(خاکستر  )درصد(رطوبت  خام )درصد(پروتئین  خام )درصد( چربی منابع تغییر

 a 4/1±  85/10 a 8/2±  2/83 a 5/3±  33/63 a 5/0±  33/3 (0T)شاهد 

 b 86/0±  62/10 b 5/1±  5/82 b 85/3±  2/62 a 6/0±  75/3 (1T) گرم اینولین  1جیره حاوی 

 b 6/1±  8/9 b 6/2±  3/85 b 76/3±  2/68 a 5/0±  51/3 (2T)گرم اینولین  2جیره حاوی 

 c 1/1±  86/8 c 5/3±  33/85 c 46/3±  2/69 a 4/0±  82/3 (3T) گرم اینولین 3جیره حاوی 

 باشد.می 05/0دار در سطح گر وجود اختالف معنیت در سطرهای عمودی بیانوحروف انگلیسی متفا
 

 

 بحث
یی گوشت اغذارزش بر ای دهگسترت ایقتحق، خیری اهالسادر        

ه مدآست دنتایج قابل توجهی بهو گرفته م نجان ابزیای آهافتسایر باو 

ولیکن تاثیر پربیوتیك اینولین بر ترکیب عضله ماهی زبرا دانیو ست. ا

منظور بررسی تحقیق حاضر به روتاکنون انجام نشده است. از این

ترکیب عضله بدن ماهی زبرا دانیو در طی دوره تکامل گنادی، در دو 

 برداری صورت گرفت. مرحله نمونه

ار ترکیب شیمیایی عضله ماهی هستند که مقدئی از جزها چربی       

و  Rehbein) باشدوت میمتفا ،مختلفی ماهیهان بددر  هانآ

Oehlenschlager ،2009) .مسیر ن در تمامی ماهیاای برك صل مشترا

مرحله در سیتها اووشد رست. رگ ابززرده تولید تخمهایی با ، تکاملی

کبد به در آن میباشد که ز ساای زردهسهوپر، تکامل تخمم از سو

ات آن ثرانتیجه در مینماید. درت تئین مباوساختن فسفوگلیکولیپوپر

ست اناپذیر ب جتنای امرد اگنادر کیفیت چربی و کمیت روی 

(Arukwa  وGoksory ،2003)ست چربی ل افعاکه گناد غیر. هنگامی

یی هستند که زاژینراد اچربیها موا یرد، زمیشوه خیرذماهی ن بددر 

شد تخمكها ز رغاآیا و سپرماتوگونی ی اهالسلوت تقسیمام نجاای ابر

ن جنسی ماهیاد غددر چربی ه خیروز و ذبران میباشند. میززم ال

ار مقدبرخی بهو در  تربیشن ماهیااز برخی در ست وت امتفامختلف 

چنین تغذیه هم (.Bahmani ،1997و  Kazemi) شودمیه خیرذ تریکم

ا لذ، جنسی کاهش مییابدغ بلول طون در ماهیای گونههاری از بسیا

تحقیق باشد. خلی میژی دانربه منابع ا وابسته دیگنا شدر پایانی حلامر

 Alaska pollockخانواده گادیده با نام انگلیسی  یك گونه ازرد مودر 

(chalcogramma Theragra نشان داد که پروتئین محتوای عضله )

. (1957و همکاران،  Sorvachev) یابدمیکاهش ی یزرمفصل تخدر 

Lapina (1978) فصلی ترکیب بیوشیمیایی ات سی تغییرربر، در

سیدگی جنسی ل رطو درها دهیافت که مادرماهی کلمه ن بدی هاامندا

ات تشکیل تولیدای بررا تئین( وپرو یی )چربی اغذه خیراز ذقسمتی 

سی ربر، در Granado (2001)و  Echinaمیکنند. ف جنسی مصر

ماهی اردك جنسی و غیرجنسی ی یکی بافتهاژند فیزیولوات روتغییر

ا سترسی به غذی آب و دما)دمحیطی ی ند که شاخصهانمود مشاهده
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گذارد. تاثیر میماهی ژی نره اخیرذبر  هاتکثیر آنژی یولوفیزه( و غیرو 

د سیدگیگنارحل امردر ماهی سیم در بررسی ترکیب شیمیایی عضله 

داری در میزان پروتئین عضله مشاهده نگردید اما معنی فختالا

علت این امر داری را نشان داد که محتوی لیپید عضله اختالف معنی

توان به نوع و گونه ماهی، وضعیت تغذیه، سن ماهیان و شرایط را می

 . (Komova ،2001) نسبت داد محیطی 

( بر روی کپورمعمولی )با بیش 2008و همکاران ) Gulerنتایج        

در لیپید فیله ار مقدن داد توجه به جنس نشاون بداز دو سال سن( 

 Dentexنتکس )دلیپید عضله ماهی ی ایش مییابد. محتوافزن امستاز

dentexادندن نشاغ حل مختلف بلواطی مرداری در معنیوت ( تفا 

(Özyurt  ،2006و همکاران)ماکرلماهی در لیپید عضالنی ان . میز 

(Trachurus mediterraneus در )حد  ترینکم، در فصل تولیدمثل

این و در تحقیق حاضر نیز  (2007و همکاران،  Tzikas) خود بود

ترکیب ، ماهیی هاری از گونهبسیاوضعیت مشاهده گردید. در 

طی در  هانگاارسایر و توسعه ل حای در هادگنا ها،فتشیمیایی با

 Abramisیایی )درسیم ده جنس مادر نز تغییر میکند. ژگامتو

brama رد موژی نراعضالنی جهت ی لیپیدهاو تئین وپراز ( بخشی

و همکاران،  Guler) شوندمی فمصر جنسی هایمتگاغ بلوز و نیا

تناسلی د شد غدرطی در تئین عضالنی وپر، لذا مقدار چربی و (2008

بعد کاهش ل سار تا بهان تابستااز سوماتیك دویش ضریب گناافزو ا

( تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیك 1387اکرمی و همکاران )مییابد. 

بررسی  (Huso husoماهیان جوان )اینولین را بر ترکیبات الشه فیل

نمودند و مشاهده کردند که این پربیوتیك بر ترکیبات الشه تاثیر 

خوانی ( که با نتایج تحقیق حاضر هم<05/0P) داری نداشتمعنی

آبادی و همکاران پور رحیمندارد. در تحقیق انجام شده توسط زکی

( روی عضله ماهی خواجو مشخص گردید که مقدار چربی 1388)

ترین مقدار گیرد و کممختلف سال قرار میعضله تحت تاثیر فصول 

( طی 1390ران )همکاوی و خسرگیری شد. آن در فصل پاییز اندازه

ینولین ( اRutilus rutilus caspicusماهی کلمه )بچهای روی مطالعه

درصد جیره بر ترکیب الشه ماهی  1و  5/0، 0مختلف ح سطو را در

و خاکستر الشه را در ی چرب، تئینوپران میزترین بیشو سی رکلمه بر

نتایج تحقیق با ند که دکرارش گزتیمارهای حاوی پربیوتیك اینولین 

( اینولین را در 1390خوانی دارد. میرا )بر ماهی زبرا دانیو همحاضر 

درصد به جیره تجاری ماهی قرمز  5/1و  1، 5/0، 0چهار سطح 

(Carassius auratusافزود و بیش )ی و ترین درصد پروتئین، چرب

خاکستر الشه را در تیمار شاهد گزارش نمود که برخالف نتایج تحقیق 

باشد زیرا در تحقیق حاضر در تیمارهای حاضر روی ماهی زبرا دانیو می

ی هاخاکستر الشه در جیره و پروتئین، چربی ترین درصدآزمایشی بیش

طبق نتایج تحقیق حاضر در مرحله حاوی اینولین مشاهده گردید. بر

برداری، مقدار چربی، پروتئین و رطوبت عضله در بین مونهاول ن

( <05/0Pداری با یکدیگر نداشت )تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

و مقدار خاکستر ( >05/0P)دار بود ولیکن با تیمار شاهد اختالف معنی

 داری نداشتعضله بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی

(05/0P>در مرحله د .) وم نمونه برداری در تحقیق حاضر، مقدار چربی

تر از سایر تیمارهای داری کمطور معنیهب 3T عضله ماهیان در تیمار

گونه بیان نمود توان اینکه علت این امر را می( >05/0P)آزمایشی بود 

علت وجود دوز باالتری از پربیوتیك اینولین به 3T که ماهیان تیمار

تری ظ رسیدگی جنسی در مرحله پیشرفتهلحادر جیره غذایی، به

نسبت به سایر تیمارها بودند و با پیشرفت مرحله رسیدگی جنسی 

گردد و به این دلیل از بخش اعظم چربی صرف ساخت گنادها می

شود. مقدار پروتئین و رطوبت عضله در مقدار چربی عضله کاسته می

و  (>05/0P) بودداری باالتر از سایر تیمارها طور معنیهب 3Tتیمار 

 (.<05/0Pنداشت ) داریمعنی تفاوت تیمارها بین در عضله خاکستر مقدار

لیپید ار مقدن داد ( نشا1391تحقیقات یگانه و همکاران )نتایج        

ی( کاهش یزربعد )فصلتخمل سار تا بهااز تابستان شی ورپرر فیلهکپو

این نتایج چنین خوانی دارد. همیابد که با نتایج تحقیق حاضر هممی

از شی ورپرکپور ماهی و پروتئین فیله که لیپید ن داد نشامحققین 

یش افزر اتا بهان تابستااز طوبت فیله و رکاهش مییابد ر تا بهان تابستا

، 5/0، 0اینولین )پربیوتیك  ( تأثیر1392رهنما و همکاران )یابد. می

شه در ماهی غذایی( را بر ترکیب الگرم در هر کیلوگرم جیره 5/1و  1

( بررسی نمودند. این محققین Carassius auratus gibelioقرمز )

ترین میزان چربی الشه را در تیمار ان پروتئین و کممیز ترینبیش

غذایی گزارش نمودند که با نتایج گرم در هر کیلوگرم جیره 5/1حاوی 

در تئین الشه ویش سطح پرافزتحقیق حاضر مطابقت دارد و علت ا

تر بیشداری برهست به بهراین تحقیق ممکن اپربیوتیکی ی هارتیما

 . (2007همکاران،  و Gence) باشد مرتبط هجیر قابلیت هضمو  مینهآسیدا

تواند محققین بیان نمودند که افزودن پربیوتیك در جیره غذایی می

آالی که در قزلطوریهترکیب الشه ماهیان را دچار تغییراتی کند. ب

یالپیا، با افزایش سطح پربیوتیك مانان الیگوساکارید کمان و ترنگین

و  Gencدر جیره غذایی مقدار پروتئین عضله نیز افزایش یافت )

(. در مقابل، برخی از 2007و همکاران،  Yilmaz؛ b2007همکاران، 

محققین گزارش نمودند که افزودن این پربیوتیك به جیره غذایی 

و همکاران،  Gencمون )سبب کاهش پروتئین الشه در ماهی سال

b2007( و میگوی ببری سبز )Genc  ،و همکارانa2007گردد.( می 

Akrami ( به بررسی تاثیر پربیوتیك اینولین بر 2009و همکاران )

( پرداختند. Huso husoماهی بلوگا )های فیلترکیبات الشه در جونایل

که طورید بهدار اینولین بر ترکیبات الشه بونتایج حاکی از تاثیر معنی
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در رابطه رگرسیونی مثبت بین مقدار اینولین جیره و مقدار پروتئین، 

 چربی و خاکستر الشه وجود داشت.

       Akrami ( تاثیر پربیوتیك مانان الیگوساکارید 2012و همکاران )

گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی( را بر ترکیب  3و  2، 1، 0)با سطوح 

لی بررسی نمودند. نتایج این محققین نشان الشه در ماهی کپور معمو

لحاظ ترکیبات الشه داد که در بین تیمارهای آزمایشی تفاوتی به

( ولیکن باالترین P>05/0)پروتئین، چربی و خاکستر( وجود ندارد )

ترین مقدار چربی را در تیمار مقدار پروتئین و خاکسترالشه و کم

 گردید.گرم مانان الیگوساکارید، مشاهده  1حاوی 

       Akrami ( با بررسی سطوح مختلف اینولین 2015و همکاران )

گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی( مشاهده نمودند  5/1و  1، 5/0، 0)

گرم  1که چربی موجود در عضله ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 

( که >05/0Pداری باالتر از سایر تیمارها بود )طور معنیهاینولین، ب

چنین این محققین خوانی دارد، همایج با نتایج تحقیق حاضر هماین نت

داری بیان نمودند که مقدار پروتئین در بین تیمارها تفاوت معنی

گرم اینولین  5/1نداشت ولیکن ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 

که در تحقیق حاضر طوریهترین مقدار پروتئین را نشان دادند ببیش

ده با باالترین دوز اینولین، بیشترین مقدار پروتئین نیز ماهیان تغذیه ش

باشد دهنده این امر میالشه را نشان دادند که در واقع این امر نشان

حضور اینولین در جیره غذایی سبب جذب بهتر مواد غذایی  که

پروتئینی در بدن ماهی شده که متعاقب آن مقدار پروتئین در عضله 

و همکاران،  Mehrabi ؛2015همکاران، و  Akrami) افزایش یافته است

رسد که غنی نمودن جیره با پربیوتیك نظر میچنین بههم (2012

گردد ولیکن اینولین سبب بهبود مصرف و جذب اسیدهای چرب می

 R. rutilus(  بر ماهی کلمه )2011و همکاران ) Miraاین نتایج با نتایج 

caspicus.مغایرت دارد ) 

یج تحقیق حاضر نشان داد که مراحل مختلف در مجموع نتا       

ماهیان زندگی ماهی زبرا دانیو بر محتوای ترکیبات شیمیایی عضله 

دلیل که در زمان تکامل گنادها و تولیدمثل بهطوریهتاثیر گذار است ب

استفاده از چربی و پروتئین جهت تامین انرژی و تشکیل و تکامل 

شود. از طرفی له ماهی کاسته میگنادها، از مقدار این ترکیبات در عض

 گردد.پربیوتیك اینولین سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی در ماهیان می
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