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اثر گرسنگی بر الگوی رشد ،ترکیبات شیمیایی بدن و لیزوزیم در دو وزن
مختلف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn,
)1782
پریا اکبری
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چابهار ایران
̨
 .3استادیار گروه شیالت̨ دانشکده علوم دریایی̨ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار̨
تاریخ دریافت 1394/5/14 :تاریخ تصویب1395/1/9 :

چکیده
مطالعه حاضرر ،بهمنظور بررسری ارر گرسرنگی بر شراخصهای رشد ،ترکیبات شیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله در دو
اندازه وزنی مختلف طراحی گردید .در این تحقیق 217،ماهی با میانگین طولی  8/75 ±7/98 cmو وزنی ( 0/66±2/70 gسایز  )Aو 217
ماهی با میانگین طولی  22/75 ±7/86 cmو وزنی ( 28/72±0/70 gسرایز  ،)Bهر کدام به دو گروه تغذیه شده و تغذیه نشده و سه تکرار
( 17قطعه ماهی در هر تکرار) در مخازن پالسرتیکی  67 Lمورد بررسی قرار گرفتند .نمونهبرداری از ماهی در 17 ،27و  07روز محرومیت
غذایی انجام شرد .نتایج بهدست آمده حاکی از کاهش معنیدار شاخصهای رشد (ضریب رشدویژه ،وزن نهایی ،افزایش وزن بدن ،شاخص
کبدی و فاکتور وضعیت) گروه تغذیه نشده در سایز  Aشده است ( .)P>7/75در حالیکه تفاوت معنیداری در این شاخصها (به استثنای
شرراخص کبدی و فاکتور وضررعیت) و ترکیب الشرره در سررایز  Bبین گروه تغذیه شررده و تغذیه نشررده مشرراهده نشررد ( .)P<7/75تفاوت
معنیداری در میزان بقاء در بین گروه تغذیه شرده و گروه تغذیه نشرده در کل دوره آزمایش مشراهده نشد ( .)P<7/75در حالیکه چربی
الشرره در گروه تغذیه نشررده بهطور معنیداری کمتر و پروتئین و رطوبت بهطور معنیداری بیشررتر از گروه تغذیه شررده در سررایز  Aبود
( .)P>7/75افزایش معنیداری در سرطوح لیزوزیم در گروه تغذیه نشرده از روز  17محرومیت غذایی در مقایسه با گروه تغذیه شده هر دو
سرایز مشاهده شد و اختالف معنی داری درکلیه شاخصهای رشد ،ترکیبات شیمیایی الشه و سطوح لیزوزیم بین دو سایز مشاهده گردید
( .)P>7/75نتایج حاضرر نشان میدهد که در سایز  Aماهی شانک زرد باله ،هم الگوی رشد و هم کیفیت الشه بهطور معنیداری در گروه
تغذیه نشده در مقایسه با گروه تغذیه شده کاهش یافتند.
واژگان کلیدی :محرومیت غذایی ،اندازه ،ضریب رشد ویژه ،شاخص کبدی ،لیزوزیم ،ماهی شانک زرد باله
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 .5مقدمه
ماهی شانک زرد باله با نام علمی
 Acanthopagrus latusو نام انگلیسی yellowfin
 seabreamاز خررانواده  Sparidaeو از گونرره هررای
سرراحلی مهم و تجاری خلیج فارس و دریای عمان و با
قدرت سررازگاری باال در شرررایط اسررارت محسرروب
میشرررود که بسررریار خوش خوراک بوده و معموال در
آبهای کم عمق سراحلی تا  57متر سرراکن میباشند
( .)Bromage and Robert, 2001یکی از اقدامهای
کلیردی در مردیریرت تولیرد و پرورش متراکم ماهیان
برهمنظور بهینرهسرررازی اسرررتراتژی تغرذیه و کاهش
هزینرههرای مربوط به آن ،کاربرد یک دوره محرومیت
غذایی یا گرسررنگی در مزارع پرورش ماهی میباشررد
( .)Hardy, 1998لذا این امر نیاز به مطالعهی متعدد
در زمینه دسررتیابی به طول دوره گرسررنگی برای هر
گونه دارد.
گونههای مختلف ماهیان ،بهواسرررطه رفتارهای
مرخرتلف و فعررالیررت مکررانیزمهررای فیزیولوژیکی و
بیوشریمیایی اکتسرابی که آنها را با شرررایط نامساعد
محیط سررازگار کرده میتوانند دوره محرومیت غذایی
یا گرسررنگی کوتاه مدت را تحمل نمایند ( Bélanger
 .) et al., 2002; McCue, 2010در شرررررایررط
گرسرنگی ،ماهیها از تواناییهای مورری مثل استفاده
از ذخرایر بردن (گلیکوژن ،لیپید یا پروتئین) بهمنظور
تحمل این شررررایط اسرررتفاده میکنند تا زنده بمانند
( Vigliano et al., 2002; Gillis and
 .)Ballantyne, 1996گرسررنگی یا محرومیت غذایی
بهصررورت مداوم در طبیعت به دلیل کم در دسررترس
بودن مواد غذایی اتفاق میافتد همچنین در شررررایط
پرورش متراکم ماهیان تجاری بهعنوان محرک رشرررد
جبرانی بهکار برده میشرود که شدت رشد جبرابی در
گونه ماهیان آب شرریرین و شررور بسررتگی به طول و
شررردت محرومیرت غرذایی قبرل از تغذیه مجدد دارد
(.)Eroldogan et al., 2006; Qian et al., 2000
در بیشرررتر گونههای ماهی تغذیه مجدد معموال منجر
به بهبود و بازگشررت سررطوح رشررد پیش از گرسررنگی
میگردد اگرچه پاس ر های متا بولیکی به تغذیه مجدد
بسررتگی به شرررایط محیطی ،دوره محرومیت غذایی،
گونه ماهی ،سررایز و تغذیه اولیه ماهی متفاوت اسررت

( Navarro and Gutiérrez, 1995; Morales et
.)al., 2004

هر چنررد مطررالعرات زیررادی در زمینرره ارر محرومیررت
غرذایی و تغرذیره مجردد در گونههای مختلف ماهیان
انجام شده است اما در اکثر این مطالعات به بررسی ارر
گرسنگی بر پاس های متابولیک و رشد پرداخته شده
است ( Guderley et al., 2003; Pérez-Jiménez
 .)et al., 2007اخیرا مطالعاتی در زمینه ارر گرسنگی
بر شرراخصررههای هماتولوژیکی ( Morshedi et al.,
 ،)2011بیوشرریمیایی ( Luo et al., 2012; Furné
 ،) et al., 2012 ; Barcellos et al., 2010ایمنی
( )Caruso et al., 2011; Caruso et al., 2010و
فعررالیررت آنتی اکسررریرردانی( ;Bayir et al., 2011
 )Zhang et al., 2008انجام شررده اسررت اما تاکنون
مطررالعررههررای کمی در زمینرره ارر گرسرررنگی روی
متابولیسم و ویژگیهای فیریولوژیکی وایمنی گونههای
مختلف این خانواده صورت گرفته است .بهعنوان مثال،
اولین مطرالعره در زمینه ارر گرسرررنگی کوتاه مدت و
تغرذیرره مجردد روی رشرررد و ترکیبررات بردن یکی از
گونررههررای این خررانواده ب رهنررام شرررانررک خط قرمز
( )Pagrus pagrusتروسرررط  Ruedaو همکرراران
( )2998انجام شررد و اخیرا مطالعه هایی در ارتباط با
ارر گرسنگی و مکمل ال -کارنیتین روی عملکرد رشد
و متابولیسم لیپید شانک خط قرمز توسط Nogueiro
و همکاران (  ،)1722متابولیسرررم انرژی و پاسررر به
اسرررترسهای تراکم باال و محرومیت غذایی توسرررط
 Laiz- CarriÓnو همکراران ( )1721و همچنین ارر
گرسرررنگی کوترراه مرردت و تغررذیرره مجرردد بر روی
پرارامترهرای هماتولوژیکی ،بیوشررریمایی و ایمنی غیر
اختصرراصرری در شررانک خط قرمز توسررط  Carusoو
همکاران( )1721انجام شده است.
از آنجراییکره تراکنون مطرالعهای در زمینه ارر
گرسررنگی بر روی رشررد ،کیفیت الشرره و ایمنی غیر
اختصراصی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus
 )latusصررورت نگرفته لذا در این تحقیق ،به بررسرری
ارر گرسرنگی بر شراخصهای رشد (ضریب رشد ویژه،
وزن نهررایی ،افزایش وزن برردن ،فرراکتور وضرررعیررت و
شاخص کبدی) ،ترکیبات شیمیایی الشه و ایمنی غیر
اختصرراصرری (لیزوزیم) در دو سررایز وزنی مختلف این
ماهی پرداخته شده است.
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 .2مواد و روشها
 .5.2ماهی و شرایط پرورش
در آذر ماه  2090در انستیتو موسسه تحقیقات
شیالت چابهار و با انتقال  217قطعه ماهی شانک زرد
برالره برا میانگین طولی  8/75 ±7/98 cmو وزنی g
( 0/66±2/70سایز  )Aو  217قطعه ماهی با میانگین
طولی  22/75 ±7/86 cmو وزنی 28/70±28/72 g
(سررایز )Bاز اسررکله رمین واقع در  5کیلومتری بندر
چابهار بهوسرریله صررید گرگور توسررط صرریاد به محل
آزمرایش ،انجام شرررد .پس از طی مرحله سرررازگاری
بهمدت دو هفته و اطمینان از سرررالمتی آنها ،هر دو
سرایز ماهیها (سایز  Aو  )Bشمارش شده و هر یک از
سررایزها جداگانه با تراکم  17قطعه به  6مخزن 67 L
(دو گروه با سه تکرار برای هر گروه) منتقل شدند .در
طول دوره ،پرارامترهای آب اندازهگیری شرررد .بهطور
میرانگین در کرل دوره شررروری  08±7/90 Lدرجه
حرارت آب  ،18/1±7/5 °Cاکسررریژن محلول mg/L
 0/72 ±7/80و  pHآب  0/8±7/6بود .در طی دوره
آزمایش فتوپریود بهصرررورت 21D:21Lبود .بهمنظور
هوادهی و نیراز اکسررریژن بره هر یرک ازمخزنها یک
سرن هوا که به منبع هواده متصل بود نصب گردید.
یک گروه از ماهیان از هر سرررایز بهعنوان گروه تغذیه
شده در نظر گرفته شد و به همان روش دوره سازگاری
تغذیه شردند .گروه تغذیه نشرده از هر سایز هیچ گونه
غذای دسرررتی (شررررکت تعاونی تولیدی  12بیضررراء،
شیرازبا میزان پروتئین  ،68%چربی  ، %26فیبر2/9 %
و خاکستر جیره غذایی 27/50 %در طی دوره آزمایش
دریافت نکردند.

 .1.1زیستتت ستتنجی و بررستتی پارامترهای
رشد
بهمنظور اندازهگیری شاخصهای رشد ،روز،27
 17و  07آزمایش تمام ماهیان هر مخزن خارج شده و
وزن (برا دقرت  )7/72 gو طول (با دقت )2 mmآنها
ربت گردید .با اسررتفاده از دادههای حاصررل از زیسررت
سرررنجیهرا  ،میزان پروتئین موجود در غرذا و انرردازه
گیری شرراخصهای رشررد افزایش وزن بدن ( Wahli
 ،)et al., 2003نرخ رشرررد ویژه ،فاکتور وضرررعیت و
شاخص کبدی ( )Misra et al., 2006تعیین شد.

درصد افزایش وزن بدن ( )BWI

BWf − BWi
= 𝐼𝑊𝐵
BWi
 = BWfوزن نهایی ( =BWi ،)gوزن ابتدایی ()g

نرخ رشد ویژه ()SGR
𝐿n Wt − Ln W0
= SGR
× 100
t
 = Ln Wtلگاریتم طبیعی وزن نهایی ( = Ln ،)gلگاریتم
طبیعی وزن ابتدایی (=t ،)gطول دوره پرورش ()d
فاکتور وضعیت ()CF
CF = )Wf/L ) ×100
 = Wfوزن نهایی ( =L ،)gطول نهایی ()cm
3

شاخص کبدی ()HIS
HIS= WL/Wb ×100
 =Wlوزن کبد (گرم)
 =Wbوزن بدن ()g

 .3.1آنالیز الشه
بهمنظور تعیین ترکیب الشررره ،روز  17 ،27و
 07آزمایش بهصررورت تصررادفی  6قطعه ماهی پس از
تحمل  16 hگرسرنگی (برای گروه تغذیه شده در هر
سرایز ) ،صرید شرده و به آزمایشگاه شبکه دامپزشکی
چابهار منتقل شررد .تجزیه شرریمیایی ترکیب الشرره بر
اسرراس روش اسررتاندارد  AOACانجام گرفت .میزان
پروتئین الشررره از روش کلدال ،چربی با اسرررتفاده از
روش سرروکسررله و از طریق حل نمودن چربی در اتر،
رطوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای  275 °Cو
توزین نمونه بعد از خنک شرردن و خاکسررتر از طریق
سوزاندن نمونه در دمای  557 °Cبمدت  6 hو توزین
نمونه پس از خنک شردن محاسربه شدند ( AOAC,
.)1989

 .4.1جمع آوری خون
در روزهای  17 ،27و  07آزمایش ،بهصرررورت
تصررادفی از  9قطعه ماهی از هر گروه (تغذیه شررده و
تغذیه نشرده) در دو سرایز مختلف ،پس از بیهوشی با
پودر گل میخک ( ) g/Lو قطع سرراقه دمی خونگیری
صرررورت گرررفررت و خررون جمع آوری شررررده در
میکروتیوبهای  mLآغشررته به هپارین ریخته شررد.
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خون جمع آوری شده بهمنظور تعیین فعالیت لیزوزیم
پالسررما ،با دور 0577 g/Lبهمدت  5 minسررانتریفوژ
گردید و در دمای  -07 °Cنگهداری شد.

 .5.1سنجش فعالیت لیزوزیم
سنجش میزان فعالیت لیزوزیم پالسما بر اساس
روش توصرریه شررده توسررط  Ellisدر سررال 2997
صرررورت خواهردگرفرت ( .)27ابتدا  205میلی لیتر از
سررروسرررپررانسررریون میکروکوکوس لیزودیکتیکوس
(( )Micrococcus lysodeikticusمحصرول سیگما)
(معادل مقدار  7/005g/mLبافر فسررفات سدیم با M
 7/75و  pHبرابر  )6/1با میزان  157 µLاز هر نمونه
مخلوط و در دمای  11 °Cانکوباسرریون خواهند شررد.
میزان جرذب نوری پس از  25و  287ررانیره به روش
اسرررپکتروفتومتری و در طول موج  677 nmقرائررت
میگردد .سرررپس تفرراوت جررذب نوری بین اولین و
دومین مرحله نورسرررنجی ربت خواهد شرررد و نتایج
حاصله بر حسب  Unit/mLمحاسبه شد .

 .6.1آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل دادههای حاصررل از اندازهگیری
شررراخص هرای رشرررد ،ترکیرب الشررره و ایمنی غیر
اختصررراصررری در زمانهای مختلف نمونهبرداری را با
اسرررتفراده از آنرالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو
آزمون مقایسررره چند دامنهای دانکن و از آزمون  ،tبه

منظور مقایسه میانگین داده ها در گروه تغذیه شده و
گروه تغذیه نشرده دو وزن ماهی در سطح احتمال 5%
بین تیمرارهای مختلف صرررورت گرفت .برای تجزیه و
تحلیررل داده هررا از نرم افزار  SPSS 16در محیط
ویندوز  XPاستفاده گردید.

 .3نتایج
 .1.3شاخص های رشد
نتایج مربوط به شاخص های رشد دو سایز  Aو
 Bماهی شررانک زرد باله در روزهای  17 ،27و 07بعد
از محرومیرت غرذایی بهترتیب در جدول  2و  1آورده
شررده اسررت .در طول دوره آزمایش ،مرگ و میری در
گروه تغذیه شررده و تغذیه نشررده هر دو سررایز ماهی
دیده نشررد .گرسررنگی بهصررورت معنیداری منجر به
کاهش وزن بدن ،ضرریب رشدویژه ،وزن نهایی ،فاکتور
وضرعیت ،شراخص کبدی و افزایش وزن بدن سایز A
ماهی شرانک زرد باله از روز  17محرومیت غذایی شد
( .)P>7/75شرراخص کبدی در گروه تغذیه نشررده هر
دو سایز ،در روز های  17و  07کاهش معنیداری را با
زمان 27نشان داد ( .)P>7/75همچنین در طول دوره
آزمایش در سایز Bگرسنگی منجر به کاهش معنیدار
وزن نهایی ،افزایش وزن و ضرررریب رشرررد ویژه گروه
تغذیه نشرد (  .)P<7/75به اسررتثنای شاخص کبدی،
کلیه شاخصهای رشد در سایز  Aاختالف معنیداری
را با سایز  Bنشان دادند (.)P>7/75

جدول .1تغییرات میانگین (میانگین ±خطای معیار) شاخص های رشد گروه تغذیه شده و گروه تغذیه نشده از سایز  Aماهی شانک زرد
باله در زمانهای مختلف آزمایش ()n=31

زمان (روز)
وزن نهایی ()g
27
17
07
افزایش وزن ()%
27
17
07
فاکتور وضعیت
27
17

گروه تغذیه شده

گروه تغذیه نشده

اختالف معنی دار بین دو گروه

8/06±7/28 ab
27/61±7/06 a
22/60±2/70 a

0/68±7/06 ab
6/08±7/79 b
6/68±7/97 b

P<7/75
P>7/75
P>7/75

08/17±7/65 ab
06/90±7/62 b
66/00±7/10 a

19/06±1/18 a
16/60±2/81 ab
11/06±2/12 ab

P>7/75
P>7/75
P>7/75

7/86±7/71 a
7/08±7/70 ab

7/55±7/78 a
7/68±7/76 ab

P>7/75
P>7/75
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07
ضریب رشد ویژه ()%
27
17
07
شاخص کبدی
27
17
07

7/81±7/72 a

7/62±7/72 ab

P>7/75

2/68±7/26 a
2/67±7/19 a
2/5±7/28 a

7/00±7/75 a
7/02±7/72 a
7/06±7/22 a

P>7/75
P>7/75
P>7/75

2/05±7/70 a
2/00±7/76 a
2/00±7/79 a

7/81±7/76 a
7/08±7/70 b
7/07±7/75 b

P>7/75
P>7/75
P>7/75

وجود حروف غیر همسان در هرستون نشانه اختالف معنی دار است
جدول .1تغییرات میانگین (میانگین ±خطای معیار) شاخص های رشد گروه تغذیه شده و گروه تغذیه نشده از سایز  Bماهی شانک زرد
باله در زمانهای مختلف آزمایش ()n=31

زمان (روز)
وزن نهایی ()g
27
17
07
افزایش وزن ()%
27
17
07
فاکتور وضعیت
27
17
07
ضریب رشد ویژه ()%
27
17
07
شاخص کبدی
27
17
07

گروه تغذیه شده

گروه تغذیه نشده

اختالف معنی دار بین دو گروه

17/51±2/27 b
12/71±2/10 ab
29/71±2/20 ab

29/08±2/66 ab
29/60±2/26 ab
12/29±2/21 a

P<7/75
P<7/75
P<7/75

09/17±2/65 a
08/20±1/62 ab
09/12±7/81 a

00/68±2/18 a
05/25±2/22 ab
06/76±2/76 ab

P<7/75
P<7/75
P<7/75

2/10±7/58 b
2/61±7/71 ab
2/60±7/70 a

2/16±7/76 a
2/28±7/78 ab
7/08±7/76 b

P<7/75
P<7/75
P>7/75

15/88±7/96 ab
16/56±7/50 ab
10/18±7/69 a

10/16±0/75 ab
15/08±2/22 a
15/80±7/12 a

P<7/75
P<7/75
P<7/75

1/06±7/70 a
1/08±7/76 a
1/08±7/76 a

1/27±7/70 a
7/85±7/70 b
7/09±7/71 b

P<7/75
P>7/75
P>7/75

وجود حروف غیر همسران در هرسرتون نشرانه اختالف معنی دار اسرت ( .)P>7/75اختالف معنی دار بین گروه تغذیه شرده و گروه تغذیه نشررده در
سطح  % 5نشان داده شده است

 .1.3ترکیبات شیمیایی الشه
ترکیبات شریمیایی الشه ماهی شانک زرد باله
در گروه تغذیه شرده و گروه تغذیه نشررده سایز  Aو
 17 27و  07در جدول  0و  6آورده شررده
 Bدر روز ̨
اسرررت .در زمانهای مختلف آزمایش̨ میزان پروتئین و

رطوبت الشرره در گروه تغذیه نشررده بیشررتر و چربی
کمتر از گروه تغذیه شده در سایز  Aبود (.)P>7/75
در حالیکه آنالیز تقریبی الشره سرایز  Bنشران داد که
تفاوت معنی داری بین گروه تغذیه شده و تغذیه نشده
وجود نداشت (.)P<7/75

311

اثر گرسنگی بر الگوی رشد،ترکیبات شیمیایی بدن و لیزوزیم در دو وزن مختلف ماهی شانک زرد باله

جدول .3آنالیز تقریبی الشه سایز  Aشانک زرد باله در گروه تغذیه شده و در گروه تغذیه نشده در زمانهای مختلف آزمایش (میانگین ±
خطای معیار) ()n= 6

زمان (روز)

گروه تغذیه نشده

گروه تغذیه شده

اختالف معنی دار بین دو گروه

پروتئین ()%
28/67±1/12

P<7/75

17

26/52±1/21 b

12/26±2/51 a

P>7/75

07

20/52±7/20 ab

12/16±2/68 a

P>7/75

27

a

28/01±2/21

b

چربی ()%
27

2/02±7/76 ab

17

a

2/51±7/70

07

2/62±7/71 ab

2/17±7/00 a
bc

7/08±7/65

7/60±7/79 c

P<7/75
P>7/75
P>7/75

خاکستر ()%
27

6/56±7/72 ab

6/88±7/76 ab

P<7/75

17

5/50±7/76 a

5/86±7/65 a

P<7/75

07

0/60±7/79 c

0/66±7/60 c

P<7/75

رطوبت ()%
27

66/00±2/65 a

06/17±2/22 ab

P>7/75

17

60/76±1/60 a

06/66±2/6 ab

P>7/75

07

69/02±0/06 a

06/08±2/56 a

P>7/75

وجود حروف غیر همسران در هرسرتون نشرانه اختالف معنی دار اسرت ( .)P>7/75اختالف معنی دار بین گروه تغذیه شرده و گروه تغذیه نشررده در
سطح  % 5نشان داده شده است
جدول .4آنالیز تقریبی الشه سایز  Bشانک زرد باله در گروه تغذیه شده و در گروه تغذیه نشده در زمانهای مختلف آزمایش (میانگین ±
خطای معیار) ()n=6

زمان (روز)

گروه تغذیه نشده

گروه تغذیه شده

اختالف معنی دار بین دو گروه

پروتئین ()%
11/60±1/12

P<7/75

17

11/08±0/60 ab

11/26±2/21 ab

P<7/75

07

10/50±0/20 a

11/80±1/10 a

P<7/75

27

ab

11/60±1/78

ab

چربی ()%
27

6/82±7/76 b

6/17±7/67 a

P<7/75

17

6/65±7/76 a

0/66±7/60 ab

P<7/75

07

6/82±7/76 b

7/80±7/71 c

P<7/75

خاکستر ()%
27

5/60±7/16 ab

5/85±7/66 ab

P<7/75

17

5/06±7/01 ab

5/97±7/56 ab

P<7/75

07

6/50±2/7

6/56±7/70

P<7/75

a

رطوبت ()%

a
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27

00/81±1/65 ab

00/56±1/12 ab

P<7/75

17

06/06±1/87 a

06/21±1/06 a

P<7/75

07

00/02±2/06 b

06/50±1/02 a

P<7/75

وجود حروف غیر همسران در هرسرتون نشرانه اختالف معنی دار اسرت ( .)P>7/75اختالف معنی دار بین گروه تغذیه شرده و گروه تغذیه نشررده در
سطح  % 5نشان داده شده است

 .3.3پارامتر ایمنی غیر اختصاصی
ارر گرسررنگی بر میزان فعالیت لیزوزیم پالس رما
ماهی شرررانک زرد باله در گروه تغذیه شرررده و تغذیه
نشرررده در روزهای  17 ،27و  07سرررایز  Aو  Bدر
جدول  5نشران داده شرده است .در گروه تغذیه نشده

از روز  17افزایش معنی داری در میزان لیزوزیم در
مقایسره با گروه تغذیه شررده در هر دو سررایز مشاهده
شرررد همچنین میزان فعالیت لیزوزیم پالسرررما ماهی
شررانک زرد باله در گروه تغذیه شررده و تغذیه نشررده
سررایز  Aاختالف معنیداری را با گروه تغذیه شررده و
تغذیه نشده سایز  Bنشان داد (.)P>7/75

جدول  .5تغییرات میانگین (میانگین  ±خطای معیار) سطوح لیزوزیم پالسما ماهی شانک زرد باله در گروه تغذیه شده و گروه تغذیه
نشده سایز  Aو  Bدر زمانهای مختلف آزمایش ()n= 9

زمان (روز)

گروه تغذیه شده

گروه تغذیه نشده

اختالف معنی دار بین دو گروه

لیزوزیم ( Unit/mLسایز )A
27

60/60±7/60 a

65/60±0/56 b

P<7/75

17

08/65±2/00 ab

57/12± 1/29 a

P>7/75

07

06/56±7/66 ab

62/21±6/25 a

P>7/75
P<7/75

لیزوزیم ) Unit/Mlسایز ) B
27

ab

00/60±2/20

17/57±0/7 b

17

66/08±2/60 a

17/57±0/7 b

P>7/75

07

09/09±0/12

17/57±0/7 b

P>7/75

ab

وجود حروف غیر همسران در هرسرتون نشرانه اختالف معنی دار اسرت ( .)P>7/75اختالف معنی دار بین گروه تغذیه شرده و گروه تغذیه نشررده در
سطح  % 5نشان داده شده است

 .4بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به بررسررری ارر گرسرررنگی بر روی
عملکرد رشرررد ،ترکیبررات شررریمیررایی و ایمنی غیر
اختصرراصرری در ماهی شررانک زرد باله بهعنوان یکی از
گونره هرای تجاری مهم پرداخته همچنین ارر سرررایز
وزنی شرررانک زرد باله در پاسررر های فیزیولوژیکی به
دوره  07روزه محرومیررت غررذایی ،مورد مطرالعرره قرار
گرفته است.
نترایج حراصرررل از این تحقیق نشررران داد که
فاکتورهای وزن نهایی ،ضریب رشد ویژه ،افزایش وزن
بدن ،شرراخص کبدی و فاکتور وضررعیت در ارر اعمال
گرسررنگی ،کاهش معنیداری را در گروه تغذیه نشررده
سایز  Aدر مقایسه با گروه تغذیه شده نشان دادند .در

حالیکه در سرایز  Bماهی شانک زرد باله به استثنای
فاکتور وضرعیت و شاخص کبدی شاخصهای رشد در
گروه تغذیه نشررده کاهش معنیداری را در مقایسرره با
گروه تغرذیره شرررده نشررران نردادنرد .همچنین کلیه
شراخصهای رشرد در سایز ( Aبه جز شاخص کبدی
در روز  17و  )07تفاوت معنیداری را در مقایسررره با
سررایز  Bنشرران داد .نتایج حاصررل از این تحقیق در
ارتباط با سررایز  Aبا مطالعات صررورت گرفته بر روی
فیررل مرراهی (Falahatkar et al., ( )Huso huso
 ) 2013و باس دریایی (Peres ( )Sparus aurata
 ) et al., 2011هرمخروانری دارن رد .در حررالیکرره
 Friedrich and Stepanowskaدر  1721نشررران
دادنرد کره گرسرررنگی در یک دوره  8هفته تاریری بر
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فراکتورهای رشرررد ماهی کپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioبرا میانگین وزنی  682/6 gنداشرررت ،که با
نتایج بهدست آمده از این تحقیق در ارتباط با سایز B
همخوانی دارد ولی با سرایز  Aشانک زرد باله مغایرت

داشررت .میتوان گفت که پاس ر فیزیولوژیکی به عامل
اسرترس گرسنگی در بین گونه های مختلف ماهیان با
سرایزهای مختلف متغیر اسررت .این تحقیق نشان داد
کره سرررایز  Bمراهی شرررانک زرد باله با کاهش نرخ
مترابولیکی و سرررازگراری خود برا روشهررای مختلف
توانسرته دوره  07روزه محرومیت غذایی را در مقایسه
با سرایز  Aتحمل نماید که نشاندهنده تاریر سایز در
پاس فیزیولوژیکی به عامل استرس میباشد ( Ali et
) )al., 2003; Eroldogan et al., 2006و فاکتور
وضررعیت و شرراخص کبدی پارامترهایی هسررتند که
توضررریح دهنررده وضرررعی رت فیزیولوژیکی اسررررت
( .)Rehulka, 2000در ایرن ترحقیق طبق جرردول
2و 1فاکتور وضرررعیت و شررراخص کبدی گروه تغذیه
نشرده سرایز  Aاز روز 27و شراخص کبدی سایز  Bاز
روز  17و فراکتور وضرررعیت این سرررایز از در روز 07
گرسنگی کاهش معنی داری در مقایسه با گروه تغذیه
شررده نشرران داد که با مطالعه صررورت گرفته توسررط
 Velisekو همکاران در سررال  1775روی قزل آالی
رنگین کمرران ( )Oncorhynchus mykissهمخوانی
داشت ( .)Velisek et al., 2005ولی با نتایج بدست
آمده از تحقیق  Shreniو همکاران در سررال 2909
روی گ رربرره مرراهرری ()Heteropneustes fossilis
همخوانی نداشرت .آنها نشان دادند که گرسنگی کوتاه
مردت براعث کاهش معنی داری در فاکتور وضرررعیت
نگردیرد ( .)Shreni, 1979کره علرت این تفرراوت در
نترایج بدسرررت آمده را میتوان به نوع گونه ،جنس و
اندازه دانست ( .)Rehulka, 2000گرسنگی همانطور
که انتظار می رفت ،باعث کاهش شاخص کبدی شد و
بررا افزایش طول دوره گرسرررنگی مقرردار آن کرراهش
بیشررتری نشرران داد و این تغییرات در طول آزمایش
معنیدار بود کره برا نترایج بدسرررت آمده  Wangو
همکاران در سررال  1775بر روی تحقیق خود بر روی
هیبریررد تیالپیررا ( Oreochromis mossambicus
×  )O. niloticusهمخوانی داشرت .آنها اشرراره کردند
کره وزن کبرد در ارر گرسرررنگی کراهش می یابد که
میتواند بهدلیل کاهش چربی و گلیکوژن در ارر میزان

گلوکونئوژنزیس پایین باشد (.)Wang et al., 2005
همچنین در کل دوره آزمایش ،در هر دو سرررایز ماهی
شرررانک زرد باله در گروه تغذیه نشرررده و گروه تغذیه
شرده تلفاتی مشراهده نشد که با نتایج بدست آمده بر
روی کپور معمولی (Friedrich and ( )C.carpio
 ) Stepanoswska, 2001در یررک دوره  8هفترره
گرسنگی همخوانی داشت.
نتایج بدسررت آمده از این تحقیق نشرران داد که
کیفیت الشرره در گروه تغذیه نشررده سررایز  Bتفاوت
معنی داری را برا گروه تغذیه شرررده نشررران نداد .در
حالیکه میزان پروتئین و رطوبت گروه تغذیه نشرررده
سرررایز  Aبرهطور معنی داری افزایش و میزان چربی
کاهش معنی داری را در مقایسرره با گروه تغذیه شررده
نشران داد .این موضروع نشان می دهد که سایز ماهی
شرررانرک زرد باله میتواند بر کیفیت الشررره در دوره
گرسنگی تاریر گذار باشد .افزایش پروتئین الشه گروه
تغرذیه نشرررده سرررایز  Aنشررران میدهد که فعالیت
پروتئولیتیک در طول دوره گرسررنگی بر روی پروتئین
الشرره صررورت نگرفته و تنها از پروتئین خون بهمنظور
پروسره گلیکونئوژنزیز اسرتفاده شرده اسررت .همچنین
افزایش رطوبت در گروه تغذیه نشده سایز  Aحاکی از
متابولیسرم چربی الشه در دوره گرسنگی بوده که هم
حجم آن رطوبت جایگزین گردیده است ( Friedrich
 .) and Stepanoswska, 2001از اینرو اولین ارر
گرسرنگی بر ترکیب بیوشیمیایی بدن بعضی از گونهها
کاهش میزان چربی میباشد (.)Wang et al., 2000
 Wangو همکاران در سررال  1777با مطالعه بر روی
هیبریرد تیالپیرا بره این نتیجره رسررریردند که تفاوت
معنیداری در میزان پروتئین و چربی در پررایرران دوره
محرومیت غذایی بین گروه شاهد و تیمار های گرسنه
مشراهده شرده است که با نتایج حاصل از این تحقیق
همخوانی داشررت .همچنین  Zhuو همکاران در سررال
 1770نشان دادند که در پایان دوره محرومیت غذایی،
میزان چربی در گروه تغذیه شرررده ماهی سررره خاره
( )Gasterosteus aculeatusبطور معنراداری باالتر
از گروه هرای گرسرررنره بود امرا بین زمانهای مختلف
گرسرنگی تفاوت معنا داری وجود نداشرت .عدم تشابه
نتایج بدست آمده از تحقیق های متعدد در این زمینه
را میتوان بره تاریر عوامل متعدد از جمله گونه ماهی،
انردازه و طول دوره گرسرررنگی بر اسرررتفاده از ذخایر
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متررابولیکی در دوره محرومیررت غررذایی نسررربررت داد
(.)Ower et al., 2000; Salam et al., 2000
میزان خاکسرتر الشرره در گروه تغذیه نشده در هر دو
سایز تفاوت معنیداری را در طول دوره آزمایش نشان
نداد که نتایج حاضر با نتایج  Xieو همکاران در سال
 1772بر روی ماهی حوض ()Carassius auratus
همخوانی داشت (.)Xie et al., 2001
میزان لیزوزیم در گروه تغذیه نشررده سررایز B
کاهش معنیداری را درمقایسرره با گروه تغذیه نشررده
سررایز  Aنشرران داد این موضرروع نشرران میدهد که
لیزوزیم یکی از فراکتورهرای ایمنی مورر برای مقاومت
در برابر بیمراریهای عفونی اسرررت و افزایش ،کاهش
میزان آن وابسررته به سررن ،اندازه ،جنس و گونه ماهی
است (.)Caruso et al., 2012; Feng et al., 2011
نتایج مربوط به سررطوح لیزوزیم ماهی شررانک زرد باله
در زمانهای مختلف گرسررنگی در سایز  Aو  Bنشان
داد کره از روز  17بره بعررد فعررالیرت لیزوزیم در گروه
تغذیه نشرررده هر دو سرررایز بطور معنی داری افزایش
یافت .نتایج حاصل از این تحقیق با  Fengو همکاران
در سررررال  1722برر روی ترراس مرراهرری چینی
 Acipenser sinensisهمخوانی داشت .آنها نشان
دادند که با افزایش طول دوره گرسنگی میزان لیزوزیم
در تراس ماهی افزایش یافت (.)Feng et al., 2011
این موضرروع نشرران میدهد که سرریسررتم ایمنی غیر
اختصرراصرری در ماهی شررانک زرد باله در هر دو سررایز
تحت تاریر استرس گرسنگی قرار نگرفت.
Bélanger, F., Blier, P.U., Dutil, J.D., 2002
Digestive capacity and compensatory growth in
Atlantic cod (Gadus morrhua). Fish Physiology
and Biochemistry 26, 121-128.
Bromage, N.R., Robert, R.G., 2001. Broodstock
management and egg and larval quality.
Blackwell Science. 425p.
Caruso, G., Denaro, M.G., Caruso, R., Genovese, L.,
Mancari, F., Maricchiolo, G., 2012. Short fasting
and refeeding in red porgy (Pagrus pagrus,
Linnaeus
1758):
Response
of
some
haematological, biochemical and non specific
immune parameters. Marine Environmental
Research 81, 18-25.
Caruso, G., Denaro, M.G., Caruso, R., Mancari, F.,
Genovese, L., Maricchiolo, G., 2011. Response to
short term starvation of growth, haematological,
biochemical and non-specific immune parameters
in European sea bass (Dicentrarchus labrax,
Linnaeus, 1758) and blackspot sea bream
(Pagellus bogaraveo, Brünnich, 1768). Marine
Environmental Research 72, 46-52.

در کل نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که
گرسرررنگی برهمرردت  07روز منجر برره کرراهش کلیرره
شاخصهای رشد و چربی و افزایش پروتئین و رطوبت
الشررره در سرررایز  Aماهی شرررانک زرد باله گردید در
حالیکه بر روی پارامترهای رشرد و کیفیت الشه سایز
 Bتاریر معنیداری نداشرت و شاخصهای رشد ایمنی
غیر اختصرراصرری و ترکیبات شرریمیایی الشرره اختالف
معنیداری را بین دو سرررایز مراهی نشررران دادند .لذا
میتوان بیان نمود که دوره گرسرررنگی  07روزه برای
سرررایز  Aمراهی شرررانک زرد باله بهعنوان یک عامل
اسرترس عمل نموده و میتواند وضعیت سالمت ماهی
را بهمخاطره بیندازد در حالیکه سایز  Bمیتواند دوره
گرسرررنگی  07روزه را تحمل نماید .از آنجاییکه این
اولین تحقیقی اسررت که به بررسرری ارر گرسررنگی بر
شراخصهای رشد و کیفیت الشه در ماهی شانک زرد
باله در دو سررایز متفاوت پرداخته اسررت لذا به تحقیق
بیشتری در این زمینه نیاز میباشد.

تقدیر وتشکر
بدین وسررریله از همکاری ریاسرررت و پرسرررنل
محترم انسررتیتو موسررسرره تحقیقات شرریالت چابهار،
کارشرناس محترم آزمایشگاه شبکه دامپزشکی چابهار،
آزمایشرررگاه تشرررخیص طبی و پاتوبیولوژی صررردف
چابهار،آزمایشررگاه ایمنی غدد متابولیسررم و درون ریز
دانشرررگاه شرررهید بهشرررتی تهران تشرررکر و قدردانی
میگردد.
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