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چکیده
با توجه به اهمیت پربیوتیک اینولین بر رسیدگی جنسی در ماهیان ،تحقیق حاضر به بررسی تﻐییر ترکیبات ﺷیمیایی (چربی ،پروتﺌین ،رطوبت
و خاکستر) باﻓت ﻋﻀﻠه در مراحل مختﻠف رسیدگی جنسی در جنس ماده ماهی زبرا دانیو ( )Danio rerioپرداخته است .به این منظور الروهای
ماهی زبرا دانیو با جیرههای غذایی حاوی دوزهای ( 0گروه ﺷاهد) 1 ،گرم  2 ،گرم و  3گرم اینولین در هر کیﻠوگرم جیره غذایی تﻐذیه ﺷدند و
دو مرحﻠه نمونهبرداری ( 45روز و  90روز پس از ﺷروع تﻐذیه ﻓعال) صورت گرﻓت و در هر مرحﻠه ترکیبات ﺷیمیایی (لیﭙید ،پروتﺌین ،رطوبت
و خاکستر) باﻓت ﻋﻀﻠه (براساس درصد وزن خﺸک) اندازهگیری ﺷد .در مرحﻠه اول نمونهبرداری ،مقادیر چربی و پروتﺌین ﻋﻀﻠه بهطور معنیداری
باالتر از مرحﻠه دوم نمونهبرداری بود ( .)P<0/05با توجه به اینکه در مرحﻠه دوم نمونهبرداری ،ماهیان در مرحﻠه رسیدگی جنسی کامل قرار
داﺷتند ،مقدار چربی موجود در ﻋﻀﻠه کاهش یاﻓت ( .)P<0/05مقادیر رطوبت و خاکستر بهطور معنیداری در مرحﻠه دوم نمونهبرداری باالتر از
مرحﻠه اول بهدست آمد ( .) P<0/05در مجموع نتایج تحقیق حاضر نﺸان داد که مراحل مختﻠف زندگی ماهی زبرا دانیو بر محتوای ترکیبات
ﺷیمیایی ﻋﻀﻠه تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی :ترکیبات شیمیایی ،رسیدگی جنسی ،پربیوتیک اینولین ،ماهی زبرا دانیو
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فداییراینی و همکاران

ارتباط ترکیبات شیمیایی بافت عضله با مراحل رسیدگی جنسی گناد در ماهی زبرا دانیو...

مقدمه
ماهی زبرا دانیو ( )Danio rerio Hamilton, 1822از ماهیان
زینتی بسیار زیبا در آب شیرین و مناطق گرمسیری است که زیستگاه
آن شرق هند ،بنگالدش ،پاکستان ،میانمار و نپال و از خانواده کپور
ماهیان است ( Saddheو همکاران .)2013 ،طول عمر آن حدود 5
سال است و در دمای  18تا  25درجه سانتیگراد بهراحتی زندگی
میکند و  pHمورد نیاز برای آن  6/6تا  7/2میباشد ( Hillو همکاران،
 .)2005نوزادان پس از  4تا  6ماه به بلوغ میرسند ( Quigleyو
 .)2002 ،Parichبا توجه به سهولت تکثیر و تولیدمثل و رژیم غذایی
همه چیزخواری ،این گونه توانسته است نظر عالقمندان زیادی را به
خود جلب کند و در بسیاری از آزمایشات از آن بهعنوان مدل آزمایشگاهی
استفاده میکنند ( Spenceو همکاران2008 ،؛  Hillو همکاران.)2005 ،
پربیوتیﻚ ترکیب غذایی غیرقابل هﻀمی است که از طریق تﺤریﻚ
انتﺨابی ،رشد و ﻓﻌال کردن یﻚ یا تﻌداد مﺤددی از باکتریهای مفید
در بدن را سبب میگردد .ازجمله این پربیوتیﻚها که اخیراً بهطور
بسیار زیادی در جیرهغذایی ماهیان استفاده میگردد ،اینولین میباشد.
اینولین یﻚ کربوهیدرات گیاهی غیرقندی پلیساکاریدی است که
دارای ﻓیبر مﺤلول بوده و از گیاهان مﺨتلفی با درجه پلیمریزاسیون
متفاوت بهدست میآید ( Roberfroidو همکاران .)1998 ،اگرچه
اینولین یﻚ ﻓیبر طبیﻌی در جیره غذایی ماهیان نیست ولی بهواسطه
خواص پربیوتیکی آن در تﺤریﻚ سنتز اسید چرب مهم و موثر در
ﻓرایند تولیدمثل ،استفاده از آن در آبزیپروری ایده جالب توجهی
میباشد ( Ringoو همکاران.)1998 ،
میزان ترکیبات موجود در عﻀله ماهیان (آب ،پروتئین ،ترکیبات
نیتروژنه غیرپروتئینی ،چربی ،مواد مﻌدنی ،ویتامینها) و تﻐییرات آنها
در بدن ماهی میتواند بهعنوان یﻚ شاخﺺ برای شرایط ﻓیزیولوژیکی
مورد استفاده قرار گیرد ( Aliو همکاران .)2005 ،شاخﺺهایی مانند
اندازه یا سن ماهی ،غذادهی ،وﺿﻌیت تولیدمثلی ،موقﻌیت جﻐراﻓیایی
و ﻓﺼل (درجهحرارت آب ،شوری ،ﻓتوپریود) بر مﺤتوای چربی و
ترکیب عﻀله ماهی مﺆثر میباشند ( Periagoو همکاران 2005 ،؛
 Alasalvarو همکاران2002 ،؛ یگانه و همکاران .)1391 ،پروتئین
مﺤتوای گوشت ماهی کمتر از سایر ترکیبات تﺤت تﺄثیر غذادهی بوده
و بیشتر بستگی به خﺼوﺻیات ذاتی نظیر گونه و اندازه ماهی دارد
( .)2005 ،Periagoمﺠموع آب و چربی حدود  80درﺻد وزن عﻀله
ماهی را تشکیل میدهد (رﺿویشیرازی .)1373 ،مطالﻌات دربﻌﻀی
از آبزیان نشان داده است در مرحله مشﺨﺼی از توسﻌه گنادی نرخ
انتقال چربی به سلولهای گامتی بیشتر از نرخ دریاﻓت چربی میباشد
و این سوال که عﻀله یا اندامهای دیگری در تامین اندوخته غذایی
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سلولهای گامتی نقش دارند باعث توجه مﺤققین به تاثیرعوامل
مﺤیطی و روند بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی اندامهای مﺨتلف آبریان
شده است .در ﻓﺼل تولیدمثل یا دوره تﺨمریزی ،ﺿمن کاهش ذخایر
غذایی در بدن ماهی ،به تدریﺞ تﻐییراتی در ترکیب شیمیایی عﻀالت
رخ میدهد ( Tzikasو همکاران .)2007 ،بررسیهای انﺠام شده در
خﺼوص تﻐییر ترکیبات مﺨتلف بدن ماهی ،Trachurus mediterraneus
در ﻓﺼول مﺨتلف سال نشان داده است که بیشترین میزان تﻐییرات
در مﺤتوای چربی رخ داده بهطوریکه در ﻓـﺼل تﺨمریزی میزان چربی
به پایینترین حد خود رسید )2000( Komova .در بررسی دینامیﻚ
ترکیب شیمیایی عﻀله ماهی سیم در مراحل رسیدگی گناد اختالف
مﻌنیداری را در میزان پروتئین عﻀله ماهیان نر و ماده و همچنین
لیپید عﻀله ماهی نر مشاهده نکردند و اختالف مﻌنیدار مشاهده شده
در لیپید عﻀله ماهی ماده را به وﺿﻌیت ﻓیزیولوژیکی طی مراحل
رسیدگی جنسی نسبت دادند .لیپیدها جزﺋی از ترکیب شیمیایی
عﻀله هستند که بیشترین اختالف را از نظر مقداری در بدن ماهی
نشان میدهند ( Artsو همکاران .)2001 ،حتی در یﻚ گونه خاص
نیز ممکن است این اختالف در ﻓﺼول مﺨتلف سال مشاهده شود که
مﻌموﻻ هنگام تﺨمریزی است .با پیشرﻓت بلوغ
ً
حداقل مقدار آن
جنسی در بهار مقدار اسیدهای چرب در عﻀله کاهش مییابد که
ممکن است بهدلیل نیاز ﻓیزیولوژیﻚ ماهی جهت ویتلوژنز باشد .این
ترکیبات در پروسه تولیدمثلی دخالت دارند و وجود آنها در رژیم
غذایی مولدین موجب اﻓزایش هم آوری ،لقاح و کیفیت تﺨم میشود
( Artsو همکاران .)2001 ،تﺤقیقات انﺠام شده تﺄییدکننده این نتیﺠه
میباشند که ترکیب شیمیایی عﻀله ماهیان در گونههای مﺨتلف و
حتی در یﻚ گونه بسته به جنس ،سن ،شرایط مﺤیطی و ﻓﺼل یزان
پروتئین و چربی در ماهیان اﻓزایش یاﻓته و برعکس با اﻓزایش مقدار
آب موجود در عﻀله ،در مقدار پروتئین و چربی عﻀله کاهش رخ
میدهد (زکیپور رحیمآبادی و همکاران .)1388 ،بطوریکه به میزان
زیادی متفاوت میباشد (رﺿویشیرازی .)1373 ،بررسیهای مﺤققین
نشان داده است که با کاهش مﺤتوای آب عﻀله در عﻀله ماهی شوریده
نیز ترکیبات شیمیایی عﻀله در طی ﻓﺼول مﺤتلف سال و از جمله
ﻓﺼل تولیدمثل ،دچار تﻐییراتی میگردد (پاپهن و رونق.)1381 ،
مﺤققین گزارش نمودند در آغاز ﻓﺼل بهار میزان پروتئین و چربی در
ماهیانی که در ﻓﺼل تولیدمثل خود قرار دارند ،در پاﺋینترین سطﺢ
خود بوده و به تدریﺞ تا پایان ﻓﺼل مقدار آن رو به اﻓزایش میرود .در
ﻓﺼل تابستان مقدار آنها ثابت بوده و در ﻓﺼل پاییز مقدار پروتئین
رو به اﻓزایش نهاده ولی مقدار چربی تقریباً ثابت بوده است (پاپهن و
رونق ،)2006( Zaboukas .)1381 ،بیان نمود در دوره رسیدگی جنسی،
ذخایر چربی و پروتئین ماهی کاهش مییابد و میزان آب
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بدن اﻓزایش پیدا میکند Guler .و همکاران ( )2008تﻐییرات چربی
و پروتئین عﻀالنی در طی رشد غدد تناسلی در جنس ماده سیم
دریایی ( )Abramis bramaبررسی نمودند .اکرمی و همکاران ()1387
تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیﻚ اینولین را بر ترکیبات ﻻشه ﻓیلماهیان
جوان ( )Huso husoبررسی نمودند .خسروی و همکاران ( )1390تﺄثیر
پربیوتیﻚ اینولین را بر ترکیب ﻻشه ماهی کلمه ( Rutilus rutilus
 )caspicusبررسی نمودند .همچنین مﺤققین تاثیر اینولین را بر ترکیب
ﻻشه ماهی قرمز ( )Carassius auratus gibelioبررسی نمودند (میرا،
1390؛ رهنما و همکاران .)1392 ،مطالﻌات در بﻌﻀی از آبزیان نشان
داده است که در مرحله مشﺨﺼی از توسﻌه گنادی ،نرخ انتقال چربی
به سلولهای گامتی بیشتر از نرخ دریاﻓت چربی میباشد و این سوال
که عﻀله یا اندامهای دیگر در تامین اندوخته غذایی سلولهای گامتی
نقش دارند ،باعث توجه مﺤققین به تاثیر بلوغ جنسی و روند زیست
شناختی بر ترکیب شیمیایی اندامهای مﺨتلف آبزیان شده است.
با توجه به اهمیت پربیوتیﻚ اینولین و تاثیر قابل مالحظه آن بر
رسیدگی جنسی و ترکیبات شیمیایی عﻀله ماهیان ،و همچنین با
توجه به مﺤدود بودن مطالﻌات انﺠام شده در زمینه بررسی تﻐییرات
ترکیبات شیمیایی عﻀله در ماهی زبرا دانیو بهعنوان یﻚ گونه مدل
در آبزیپروری و نمایندهای از خانواده پر اهمیت کپورماهیان ،مطالﻌه
حاﺿر با هدف بررسی تﻐییرات این ترکیبات در ماهی زبرا دانیو ﺻورت
گرﻓت.

مواد و روشها
تﺤقیق حاﺿر در تابستان سال  1394در کارگاه ماهیان تزﺋینی
ﺻدرا در استان گلستان انﺠام گردید .ماهیان مولد زبرا دانیو (جنس
نر و ماده) بهﺻورت جداگانه در آکواریومهایی با ابﻌاد (30×40×70
سانتیمتر) با دمای  25درجه سانتیگراد ،پی– اچ مﻌادل  7±0/2قرار
گرﻓتند و پس از دو هفته سازگاری با شرایط ﻓیزیکی و شیمیایی
مﺤیط آزمایشی ،در آکواریومهای ویژه تﺨمریزی قرار گرﻓتند .پس از
گذشت  48ساعت ،مولدین از آکواریومهای تﺨمریزی خارج شدند .جهت
انﺠام آزمایش ،ماهیان در قالب  4تیمار (با دوزهای ( 0گروه شاهد)،
 1گرم  2 ،گرم و  3گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی) ( Akramiو
همکاران )2015 ،و هر تیمار با  3تکرار در نظر گرﻓته شدند و در هر
آکواریوم  30عدد ﻻرو بهطور تﺼادﻓی ،قرار داده شد .تﻐذیه ﻻروها پس
از جذب  75درﺻد کیسه زرده با زرده تﺨممرغ و سپس با ناپلی آرتمیا
و پس از آن تﻐذیه با غذای بیومار که با اینولین غنی شدهبود ،ﺻورت
گرﻓت و بچه ماهیان بهمدت  3ماه با جیرههای آزمایشی تﻐذیه شدند.
جهت ساخت جیره غذایی ،در حﺠم  100میلیلیتر آب 4 ،گرم ژﻻتین
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حل گردید و سپس برطبق دوزهای آزمایشی ،پربیوتیﻚ اینولین اﺿاﻓه
گردید و بر روی جیرهغذایی اسپری شد و سپس تا زمان خشﻚ شدن،
جیره غذایی در مﻌرض هوای آزاد قرار گرﻓت و در نهایت تا زمان
استفاده در داخل کیسههای پالستیﻚ در یﺨچال نگهداری شد (جاﻓر
نوده .)1395 ،تمام مراحل ساخت غذا در مورد جیره گروه شاهد نیز
انﺠام شد و ﻓقط اینولین به غذای گروه شاهد اﺿاﻓه نگردید .در طول
دوره آزمایش خﺼوﺻیات ﻓیزیکی و شیمیایی آب ( pHبا استفاده از
 pHمتر مدل  ،Metrohm, Switzerland 713اکسیژن ،نیتریت و سﺨتی
آب با دستگاه مدل  )Horiba – U Japanبهﺻورت روزانه اندازهگیری
شد و میانگین این شاخﺺها در جدول  1بهطور خالﺻه آمده است.
تﻐذیه ماهیان بهﺻورت دستی و روزانه  3بار و بهمیزان  7-10درﺻد
وزن بدن در کل دوره پرورش متﻐیر بود .جهت حفظ کیفیت آب40 ،
درﺻد حﺠم آب آکواریوم هر  2روز یﻚبار تﻌویض گردید.
جهت آنالیز ترکیب شیمیایی (چربی ،پروتئین ،رطوبت و خاکستر)
از عﻀله ماهیان جنس ماده دو مرحله نمونهبرداری ﺻورت گرﻓت
(مرحله اول 45 :روز پس از شروع تﻐذیه ﻓﻌال ،مرحله دوم 90 :روز
پس از شروع تﻐذیه ﻓﻌال) .سپس جهت تﻌیین میزان رطوبت ﻻشه،
نمونههای چرخ شده در دستگاه آون ()Gerhardt, Type: Vap, Germany
با دمای  75درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت قرار گرﻓتند و سپس
میزان رطوبت آن مﺤاسبهگردید .خاکستر ﻻشه بچهماهیان با دستگاه
کوره ( )Nabertherm, Germanyدر دمای ˚ 500cاندازهگیری شد.
پروتئینکل ﻻشه با استفاده از روش کلدال ( )N×6/25با استفاده از دستگاه
( )Gerhardt, Germanyو چربی ﻻشه با استفاده از دستگاه سوکسله
( )Behr, Serin-nr, Germanyدر آزمایشگاه تﺤقیقات اندازهگیری
شدند (.)AOAC, 1999
جدول  :1ﺗﺠﺰﯾﻪ جﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو ( )Danio rerioبﺮاﺳﺎس
درﺻد وزن ﺗﺮ
ﺗﺮکﯿبﺎت

ﻣقدار

درﺻد ﭘﺮوﺗئﯿن

52/45

درﺻد فﯿبﺮ

2/1

درﺻد چﺮبﯽ

18/44

درﺻد خﺎکستﺮ

11/35

انﺮژی(کﺎلﺮی/گﺮم)

4598/56

رطوبت

8/12

روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗحلﯿل :دادههای بهدست آمده در نرماﻓزار اکسل
وارد گردید و میانگین دادهها مﺤاسبه شد .سپس در نرماﻓزار  SPSSابتدا
پراکنش نرمال دادهها با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov
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مقدار خاکستر عﻀله بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت
مﻌنیداری نداشت ( .)P>0/05در مرحله دوم نمونهبرداری ،مقدار
چربی عﻀله ماهیان در تیمار  T3بهطور مﻌنیداری کمتر از سایر
تیمارهای آزمایشی بود ( )P<0/05که علت این امر را میتوان اینگونه
بیان نمود که ماهیان تیمار  T3بهعلت وجود دوز باﻻتری از پربیوتیﻚ
اینولین در جیرهغذایی ،بهلﺤاظ رسیدگی جنسی در مرحله پیشرﻓتهتری
نسبت به سایر تیمارها بودند و با پیشرﻓت مرحله رسیدگی جنسی
بﺨش اعظم چربی ﺻرف ساخت گنادها میگردد و به این دلیل از
مقدار چربی عﻀله کاسته میشود .مقدار پروتئین و رطوبت عﻀله در
تیمار  T3بهطور مﻌنیداری باﻻتر از سایر تیمارها بود ( )P<0/05و
مقدار خاکستر عﻀله در بین تیمارها تفاوت مﻌنیداری نداشت (.)P>0/05
بیشترین مﺤتوای آب و کمترین مﺤتوای چربی و پروتئین در مرحله
دوم نمونهبرداری مشاهده گردید .خاکستر عﻀله در مراحل مﺨتلف
نمونهبرداری و در جنسهای نر و ماده تفاوت مﻌنیداری نشان نداد
(.)P>0/05

جدول :2داﻣنﻪ ﺗغﯿﯿﺮات خصوﺻﯿﺎت فﯿﺰﯾکﯽ و شﯿمﯿﺎﯾﯽ آب
آکوارﯾومﻫﺎ در طول دوره ﭘﺮورش در ﺗحقﯿق حﺎضﺮ
اکسﯿژن ﻣحلول

pH

()ppm
4/4±0/1

7±0/2

نﯿتﺮﯾت

ﺳختﯽ کل

دﻣﺎ ()ºC

1/53±0/2

202±8/1

24/5±1

بررسی و سپس جهت تﻌیین وجود یا عدم وجود اختالف مﻌنیدار از
نقطه نظر شاخﺺهای مﺤاسبه شده با استفاده از آنالیز واریانس یﻚطرﻓه
( )One Way-ANOVAو آزمون دانکن ( )Duncanدر سطﺢ مﻌنیداری
 0/05استفاده گردید.

نتایج
در مرحله اول نمونهبرداری ،مقدار چربی ،پروتئین و رطوبت
عﻀله در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت مﻌنیداری با یکدیگر نداشت
( )P>0/05ولیکن با تیمار شاهد اختالف مﻌنیدار بود ( )P<0/05و

جدول :3آنﺎلﯿﺰ وارﯾﺎنس ﻣقﺎدﯾﺮ ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ بدن ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو در نمونﻪبﺮداری اول ( 45روز ﭘس از ﺗغذﯾﻪ شﺮوع ﺗغذﯾﻪ فعﺎل)
نوع ﺗﺮکﯿب

چربی

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ﻣنﺎبﻊ ﺗغﯿﯿﺮ

درجﻪآزادی

ﻣﺠموعﻣﺮبعﺎت

ﻣﯿﺎنﮕﯿنﻣﺮبعﺎت

ﻣحﺎﺳبﻪ شده

ﺳﻄﺢﻣعنﯽداری

()SV

)(df

)(ss

)(MS

()f

)(P<0/05

تیمار
تکرار
کل
تیمار
تکرار
کل
تیمار
تکرار
کل
تیمار
تکرار
کل

4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
8
12

6/57
9/18
15/73
70/6
65/7
136/349
4/93
1/66
6/59
0/51
0/94
1/45

1/58
0/88
-17/64
7/30
-1/23
0/83
-0/13
0/46
--

1/63
--2/2
--0/94
0/63
-0/16
0/60
--

0/042
--0/012
--0/046
--0/078
---

جدول :4ﻣقﺎدﯾﺮ (ﻣﯿﺎنﮕﯿن±انحﺮاف ﻣعﯿﺎر) ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ بدن ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو در نمونﻪبﺮداری اول ( 45روز ﭘس از ﺗغذﯾﻪ شﺮوع ﺗغذﯾﻪ فعﺎل)
منابع تﻐییر

چربی خام (درﺻد)

پروتئین خام (درﺻد)

رطوبت (درﺻد)

خاکستر (درﺻد)

شاهد ()T0

11/85 ±1/39

84/2 ±2/4

60/24 ±3/5

3/1 ±0/5

جیره حاوی  1گرم اینولین ()T1
جیره حاوی  2گرم اینولین ()T2
جیره حاوی  3گرم اینولین ()T3

a

12/31 ±0/75
12/59 ±1/4 b
12/20 ±1/3 b

b

a

84/5 ±2/4
87/21 ±2/3 b
88/11 ±2/5 b
b

حروف انگلیسی متفاوت در سطرهای عمودی بیانگر وجود اختالف مﻌنیدار در سطﺢ  0/05میباشد.
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a

60/31 ±3/85
58/51 ±3/76 b
58/62±3/46 b
b

a

2/94 ±0/6
3/0 ±0/5 a
3/12 ±0/4 a
a
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جدول :5آنﺎلﯿﺰ وارﯾﺎنس ﻣقﺎدﯾﺮ ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ بدن ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو ( )Danio rerioدر نمونﻪبﺮداری دوم ( 90روز ﭘس از ﺗغذﯾﻪ شﺮوع فعﺎل)
نوع ﺗﺮکﯿب

ﻣنﺎبﻊ ﺗغﯿﯿﺮ

درجﻪآزادی

ﻣﺠموعﻣﺮبعﺎت

ﻣﯿﺎنﮕﯿنﻣﺮبعﺎت

ﻣحﺎﺳبﻪ شده

()SV

)(df

)(ss

)(MS

()f

()P<0/05

تیمار
تکرار
کل
تیمار
تکرار
کل
تیمار
تکرار
کل
تیمار
تکرار
کل

4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
8
12

6/8
12/22
15/31
15/2
33/23
46/43
5/56
2/37
7/93
0/58
0/94
1/52

1/62
1/21
-3/8
3/1
-2/47
0/98
-0/15
0/68
--

1/26
--1/21
--0/99
0/76
-0/25
0/72
--

0/045
--0/036
--0/053
--0/082
---

چربی

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ﺳﻄﺢﻣعنﯽداری

جدول :6ﻣقﺎدﯾﺮ (ﻣﯿﺎنﮕﯿن±انحﺮاف ﻣعﯿﺎر) ﺗﺮکﯿبﺎت شﯿمﯿﺎﯾﯽ بدن ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو در نمونﻪبﺮداری دوم ( 90روز ﭘس از ﺗغذﯾﻪ شﺮوع فعﺎل)
ﻣنﺎبﻊ ﺗغﯿﯿﺮ

چﺮبﯽ خﺎم (درﺻد)

ﭘﺮوﺗئﯿن خﺎم (درﺻد)

رطوبت (درﺻد)

شاهد ()T0
جیره حاوی  1گرم اینولین ()T1
جیره حاوی  2گرم اینولین ()T2
جیره حاوی  3گرم اینولین ()T3

10/85 ±1/4
10/62 ±0/86 b
9/8 ±1/6 b
8/86 ±1/1 c

83/2 ±2/8
82/5 ±1/5 b
85/3 ±2/6 b
85/33 ±3/5 c

63/33 ±3/5
62/2 ±3/85 b
68/2 ±3/76 b
69/2 ±3/46 c

a

a

a

خﺎکستﺮ (درﺻد)
±0/5
±0/6 a
±0/5 a
±0/4 a
a

3/33
3/75
3/51
3/82

حروف انگلیسی متفاوت در سطرهای عمودی بیانگر وجود اختالف مﻌنیدار در سطﺢ  0/05میباشد.

بحث
در سالهای اخیر ،تﺤقیقات گستردهای بر ارزش غذایی گوشت
و سایر باﻓتهای آبزیان انﺠام گرﻓته و نتایﺞ قابل توجهی بهدست آمده
است .ولیکن تاثیر پربیوتیﻚ اینولین بر ترکیب عﻀله ماهی زبرا دانیو
تاکنون انﺠام نشده است .از اینرو تﺤقیق حاﺿر بهمنظور بررسی
ترکیب عﻀله بدن ماهی زبرا دانیو در طی دوره تکامل گنادی ،در دو
مرحله نمونهبرداری ﺻورت گرﻓت.
چربیها جزﺋی از ترکیب شیمیایی عﻀله ماهی هستند که مقدار
آنها در بدن ماهیهای مﺨتلف ،متفاوت میباشد ( Rehbeinو
 .)2009 ،Oehlenschlagerاﺻل مشترك برای تمامی ماهیان در مسیر
تکاملی ،تولید تﺨمهایی با زرده بزرگ است .رشد اووسیتها در مرحله
سوم از تکامل تﺨم ،پروسهای زردهساز میباشد که در آن کبد به
ساختن ﻓسفوگلیکولیپوپروتئین مبادرت مینماید .در نتیﺠه اثرات آن
روی کمیت و کیفیت چربی در گناد امری اجتناب ناپذیر است
( Arukwaو  .)2003 ،Goksoryهنگامیکه گناد غیرﻓﻌال است چربی

در بدن ماهی ذخیره میشود ،زیرا چربیها مواد انرژیزایی هستند که
برای انﺠام تقسیمات سلولهای اسپرماتوگونی و یا آغاز رشد تﺨمﻚها
ﻻزم میباشند .میزان بروز و ذخیره چربی در غدد جنسی ماهیان
مﺨتلف متفاوت است در برخی از ماهیان بیشتر و در برخی بهمقدار
کمتری ذخیره میشود ( Kazemiو  .)1997 ،Bahmaniهمچنین تﻐذیه
بسیاری از گونههای ماهیان در طول بلوغ جنسی کاهش مییابد ،لذا
مراحل پایانی رشد گنادی وابسته به منابع انرژی داخلی میباشد .تﺤقیق
در مورد یﻚ گونه از خانواده گادیده با نام انگلیسی Alaska pollock
( )Theragra chalcogrammaنشان داد که پروتئین مﺤتوای عﻀله
در ﻓﺼل تﺨمریزی کاهش مییابد ( Sorvachevو همکاران.)1957 ،
 ،)1978( Lapinaدر بررسی تﻐییرات ﻓﺼلی ترکیب بیوشیمیایی
اندامهای بدن ماهی کلمه دریاﻓت که مادهها در طول رسیدگی جنسی
قسمتی از ذخیره غذایی (چربی و پروتئین) را برای تشکیل تولیدات
جنسی مﺼرف میکنند Echina .و  ،)2001( Granadoدر بررسی
تﻐییرات روند ﻓیزیولوژیکی باﻓتهای غیرجنسی و جنسی اردك ماهی
مشاهده نمودند که شاخﺺهای مﺤیطی (دمای آب و دسترسی به غذا
249
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و غیره) و ﻓیزیولوژی تکثیر آنها بر ذخیره انرژی ماهی تاثیر میگذارد.
در بررسی ترکیب شیمیایی عﻀله ماهی سیم در مراحل رسیدگیگناد
اختالف مﻌنیداری در میزان پروتئین عﻀله مشاهده نگردید اما
مﺤتوی لیپید عﻀله اختالف مﻌنیداری را نشان داد که علت این امر
را میتوان به نوع و گونه ماهی ،وﺿﻌیت تﻐذیه ،سن ماهیان و شرایط
مﺤیطی نسبت داد (.)2001 ،Komova
نتایﺞ  Gulerو همکاران ( )2008بر روی کپورمﻌمولی (با بیش
از دو سال سن) بدون توجه به جنس نشان داد مقدار لیپید ﻓیله در
زمستان اﻓزایش مییابد .مﺤتوای لیپید عﻀله ماهی دنتکس ( Dentex
 )dentexتفاوت مﻌنیداری در طی مراحل مﺨتلف بلوغ نشان نداد
( Özyurtو همکاران .)2006 ،میزان لیپید عﻀالنی در ماهی ماکرل
( )Trachurus mediterraneusدر ﻓﺼل تولیدمثل ،در کمترین حد
خود بود ( Tzikasو همکاران )2007 ،و در تﺤقیق حاﺿر نیز این
وﺿﻌیت مشاهده گردید .در بسیاری از گونههای ماهی ،ترکیب
شیمیایی باﻓتها ،گنادهای در حال توسﻌه و سایر ارگانها در طی
گامتوژنز تﻐییر میکند .در جنس ماده سیم دریایی ( Abramis
 )bramaبﺨشی از پروتئین و لیپیدهای عﻀالنی جهت انرژی مورد
نیاز و بلوغ گامتهای جنسی مﺼرف میشوند ( Gulerو همکاران،
 ،)2008لذا مقدار چربی و پروتئین عﻀالنی در طی رشد غدد تناسلی
و اﻓزایش ﺿریب گنادوسوماتیﻚ از تابستان تا بهار سال بﻌد کاهش
مییابد .اکرمی و همکاران ( )1387تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیﻚ
اینولین را بر ترکیبات ﻻشه ﻓیلماهیان جوان ( )Huso husoبررسی
نمودند و مشاهده کردند که این پربیوتیﻚ بر ترکیبات ﻻشه تاثیر
مﻌنیداری نداشت ( )P>0/05که با نتایﺞ تﺤقیق حاﺿر همخوانی
ندارد .در تﺤقیق انﺠام شده توسط زکیپور رحیمآبادی و همکاران
( )1388روی عﻀله ماهی خواجو مشﺨﺺ گردید که مقدار چربی
عﻀله تﺤت تاثیر ﻓﺼول مﺨتلف سال قرار میگیرد و کمترین مقدار
آن در ﻓﺼل پاییز اندازهگیری شد .خسروی و همکاران ( )1390طی
مطالﻌهای روی بچهماهی کلمه ( )Rutilus rutilus caspicusاینولین
را در سطوح مﺨتلف  0/5 ،0و  1درﺻد جیره بر ترکیب ﻻشه ماهی
کلمه بررسی و بیشترین میزان پروتئین ،چربی و خاکستر ﻻشه را در
تیمارهای حاوی پربیوتیﻚ اینولین گزارش کردند که با نتایﺞ تﺤقیق
حاﺿر بر ماهی زبرا دانیو همخوانی دارد .میرا ( )1390اینولین را در
چهار سطﺢ  1 ،0/5 ،0و  1/5درﺻد به جیره تﺠاری ماهی قرمز
( )Carassius auratusاﻓزود و بیشترین درﺻد پروتئین ،چربی و
خاکستر ﻻشه را در تیمار شاهد گزارش نمود که برخالف نتایﺞ تﺤقیق
حاﺿر روی ماهی زبرا دانیو میباشد زیرا در تﺤقیق حاﺿر در تیمارهای
آزمایشی بیشترین درﺻد پروتئین ،چربی و خاکستر ﻻشه در جیرههای
حاوی اینولین مشاهده گردید .برطبق نتایﺞ تﺤقیق حاﺿر در مرحله
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اول نمونهبرداری ،مقدار چربی ،پروتئین و رطوبت عﻀله در بین
تیمارهای آزمایشی تفاوت مﻌنیداری با یکدیگر نداشت ()P>0/05
ولیکن با تیمار شاهد اختالف مﻌنیدار بود ( )P<0/05و مقدار خاکستر
عﻀله بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت مﻌنیداری نداشت
( .)P>0/05در مرحله دوم نمونه برداری در تﺤقیق حاﺿر ،مقدار چربی
عﻀله ماهیان در تیمار  T3بهطور مﻌنیداری کمتر از سایر تیمارهای
آزمایشی بود ( )P<0/05که علت این امر را میتوان اینگونه بیان نمود
که ماهیان تیمار  T3بهعلت وجود دوز باﻻتری از پربیوتیﻚ اینولین
در جیره غذایی ،بهلﺤاظ رسیدگی جنسی در مرحله پیشرﻓتهتری
نسبت به سایر تیمارها بودند و با پیشرﻓت مرحله رسیدگی جنسی
بﺨش اعظم چربی ﺻرف ساخت گنادها میگردد و به این دلیل از
مقدار چربی عﻀله کاسته میشود .مقدار پروتئین و رطوبت عﻀله در
تیمار  T3بهطور مﻌنیداری باﻻتر از سایر تیمارها بود ( )P<0/05و
مقدار خاکستر عﻀله در بین تیمارها تفاوت مﻌنیداری نداشت (.)P>0/05
نتایﺞ تﺤقیقات یگانه و همکاران ( )1391نشان داد مقدار لیپید
ﻓیلهکپور پرورشی از تابستان تا بهار سال بﻌد (ﻓﺼلتﺨمریزی) کاهش
مییابد که با نتایﺞ تﺤقیق حاﺿر همخوانی دارد .همچنین نتایﺞ این
مﺤققین نشان داد که لیپید و پروتئین ﻓیله ماهی کپور پرورشی از
تابستان تا بهار کاهش مییابد و رطوبت ﻓیله از تابستان تا بهار اﻓزایش
مییابد .رهنما و همکاران ( )1392تﺄثیر پربیوتیﻚ اینولین (،0/5 ،0
 1و  1/5گرم در هر کیلوگرم جیرهغذایی) را بر ترکیب ﻻشه در ماهی
قرمز ( )Carassius auratus gibelioبررسی نمودند .این مﺤققین
بیشترین میزان پروتئین و کمترین میزان چربی ﻻشه را در تیمار
حاوی  1/5گرم در هر کیلوگرم جیرهغذایی گزارش نمودند که با نتایﺞ
تﺤقیق حاﺿر مطابقت دارد و علت اﻓزایش سطﺢ پروتئین ﻻشه در
تیمارهای پربیوتیکی این تﺤقیق ممکن است به بهرهبرداری بیشتر
اسیدآمینه و قابلیت هﻀم جیره مرتبط باشد ( Genceو همکاران.)2007 ،
مﺤققین بیان نمودند که اﻓزودن پربیوتیﻚ در جیره غذایی میتواند
ترکیب ﻻشه ماهیان را دچار تﻐییراتی کند .بهطوریکه در قزلآﻻی
رنگینکمان و تیالپیا ،با اﻓزایش سطﺢ پربیوتیﻚ مانان الیگوساکارید
در جیره غذایی مقدار پروتئین عﻀله نیز اﻓزایش یاﻓت ( Gencو
همکاران2007b ،؛  Yilmazو همکاران .)2007 ،در مقابل ،برخی از
مﺤققین گزارش نمودند که اﻓزودن این پربیوتیﻚ به جیره غذایی
سبب کاهش پروتئین ﻻشه در ماهی سالمون ( Gencو همکاران،
 )2007bو میگوی ببری سبز ( Gencو همکاران )2007a ،میگردد.
 Akramiو همکاران ( )2009به بررسی تاثیر پربیوتیﻚ اینولین بر
ترکیبات ﻻشه در جونایلهای ﻓیلماهی بلوگا ( )Huso husoپرداختند.
نتایﺞ حاکی از تاثیر مﻌنیدار اینولین بر ترکیبات ﻻشه بود بهطوریکه

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

در رابطه رگرسیونی مثبت بین مقدار اینولین جیره و مقدار پروتئین،
چربی و خاکستر ﻻشه وجود داشت.
 Akramiو همکاران ( )2012تاثیر پربیوتیﻚ مانان الیگوساکارید
(با سطوح  2 ،1 ،0و  3گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی) را بر ترکیب
ﻻشه در ماهی کپور مﻌمولی بررسی نمودند .نتایﺞ این مﺤققین نشان
داد که در بین تیمارهای آزمایشی تفاوتی بهلﺤاظ ترکیبات ﻻشه
(پروتئین ،چربی و خاکستر) وجود ندارد ( )P<0/05ولیکن باﻻترین
مقدار پروتئین و خاکسترﻻشه و کمترین مقدار چربی را در تیمار
حاوی  1گرم مانان الیگوساکارید ،مشاهده گردید.
 Akramiو همکاران ( )2015با بررسی سطوح مﺨتلف اینولین
( 1 ،0/5 ،0و  1/5گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده نمودند
که چربی موجود در عﻀله ماهیان تﻐذیه شده با جیره حاوی  1گرم
اینولین ،بهطور مﻌنیداری باﻻتر از سایر تیمارها بود ( )P<0/05که
این نتایﺞ با نتایﺞ تﺤقیق حاﺿر همخوانی دارد ،همچنین این مﺤققین
بیان نمودند که مقدار پروتئین در بین تیمارها تفاوت مﻌنیداری
نداشت ولیکن ماهیان تﻐذیه شده با جیره حاوی  1/5گرم اینولین
بیشترین مقدار پروتئین را نشان دادند بهطوریکه در تﺤقیق حاﺿر
نیز ماهیان تﻐذیه شده با باﻻترین دوز اینولین ،بیشترین مقدار پروتئین
ﻻشه را نشان دادند که در واقع این امر نشاندهنده این امر میباشد
که حﻀور اینولین در جیره غذایی سبب جذب بهتر مواد غذایی
پروتئینی در بدن ماهی شده که متﻌاقب آن مقدار پروتئین در عﻀله
اﻓزایش یاﻓته است ( Akramiو همکاران2015 ،؛  Mehrabiو همکاران،
 )2012همچنین بهنظر میرسد که غنی نمودن جیره با پربیوتیﻚ
اینولین سبب بهبود مﺼرف و جذب اسیدهای چرب میگردد ولیکن
این نتایﺞ با نتایﺞ  Miraو همکاران ( )2011بر ماهی کلمه ( R. rutilus
 )caspicusمﻐایرت دارد.
در مﺠموع نتایﺞ تﺤقیق حاﺿر نشان داد که مراحل مﺨتلف
زندگی ماهی زبرا دانیو بر مﺤتوای ترکیبات شیمیایی عﻀله ماهیان
تاثیر گذار است بهطوریکه در زمان تکامل گنادها و تولیدمثل بهدلیل
استفاده از چربی و پروتئین جهت تامین انرژی و تشکیل و تکامل
گنادها ،از مقدار این ترکیبات در عﻀله ماهی کاسته میشود .از طرﻓی
پربیوتیﻚ اینولین سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی در ماهیان میگردد.
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