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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

*5

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

 .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
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( 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.
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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
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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
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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
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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 ()%
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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
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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
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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.
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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.

References
Ali, M., Nicieza, A., Wootton, R.J., 2003. Compensatory
growth in fishes: a response to growth depression.
Fish and Fisheries 4, 147-190.
AOAC, 1989. Association of Official Analytical Chemists
(AOAC). Official Method of Analysis of the
Assosiation of Official Analytical Chemists, 15th
ed. Assosiation of Official Analytical Chemists,
Arlington, VA, USA.
Barcellos, L.J.G., Marqueze, A., Trapp, M., Quevedo,
R.M., Ferreira, D., 2010 The effects of fasting on
cortisol, blood glucose and liver and muscle
glycogen in adult jundiá Rhamdia quelen.
Aquaculture 300, 231-236.
Bayir, A., Sirkecioglu, A.N., Bayir, M., Haliloglu, H.I.,
Kocaman, E.M., Aras, N.M., . 2011. Metabolic
responses to prolonged starvation, food restriction,
and refeeding in the brown trout, Salmo trutta:
oxidative stress and antioxidant defenses
Comparative Biochemistry and Physiology Part B:
Biochemistry and Molecular Biology 159, 191196.

Archive of SID
ترکیبات شیمیایی بدن و لیزوزیم در دو وزن مختلف ماهی شانک زرد باله،اثر گرسنگی بر الگوی رشد
Caruso, G., Maricchiolo, G., Micale, V., Genovese, L.,
Caruso, R., Denaro, M.G., 2010. Physiological
responses to starvation in European eel (Anguilla
anguilla): effects on haematological, biochemical,
non-specific immune parameters and skin structure
Fish Physiology and Biochemistry 36, 71-83.
Eroldogan, O.T., Kumlu, M., Kiris, G.A., Sezer, B., 2006.
Compensatory growth response of Sparus aurata
following different starvation and refeeding
protocols. Aquaculture Nutrition 12, 203-210.
Eroldogan, O.T., Kumlu, M., Kiris, G.A., Sezer, B., 2006
Compensatory growth response of Sparus aurata
following different starvation and refeeding
protocols. Aquacuture Nutrition 12, 203-210.
Falahatkar, B., Akhavan, S.R., Efatpanah, I., Meknatkhah,
B., 2013. Effect of feeding and starvation during
the winter period on the growth performance of
young-of-year (YOY) great sturgeon, Huso huso.
Journal of Applied Ichthyology 29, 26-30.
Feng, G., Shi, X., Huang, X., Zhuang, P., 2011. Oxidative
stress and antioxidant defenses after long-term
fasting in blood of Chinese sturgeon (Acipenser
sinensis). Procedia Environmental Sciences 8,
469-475.
Friedrich, M., Stepanoswska, K., 2001. Effect of
starvation nutritive value of carp (Cyprinus carpio
L.) and selected biochemical components its blood.
Acta Aichthyologic Ae Tpiscatoria 31, 29-36.
Furné, M., Morales, A.E., Trenzado, C.E., GarcíaGallego, M., Hidalgo, M.C., Domezain, A., Rus,
A.S., 2012. The metabolic effects of prolonged
starvation and refeeding in sturgeon and rainbow
trout Journal of Comparative Physiology B:
Biochemical, Systemic, and Environmental
Physiology 182, 63-76.
Gillis, T.E., Ballantyne, J.S., 1996. The effects of
starvation on plasma free amino acid and glucose
concentrations in lake sturgeon. Journal of Fish
Biology, 49, 1306-1316.
Guderley, H., Lapointe, D., Bédard, M., Dutil, J.-D., 2003.
Metabolic priorities during starvation: enzyme
sparing in liver and white muscle of Atlantic cod,
Gadus morhua L. Comparative Biochemistry and
Physiology Part A 136, 347-356.
Laiz-Carrión, R., Viana, I.R., Cejas, J.R., Ruiz-Jarabo, I.,
Jerez, S., Martos, J.A., Berro Eduardo, A.,
Mancera, J.M., 2012. Influence of food deprivation
and high stocking density on energetic metabolism
and stress response in red porgy, Pagrus pagrusL.
Aquaculture International 20, 585-599.
Hardy, R.W. 1998. Nutrition and feeding of fish, In:
Lovell, T. (Ed.). Feeding salmon and trout, Kluwer
Academic Publishers, Boston. pp. 175–197.
Luo, G., Liu, G., Tan, H.-X., 2012. Effects of stocking
density and food deprivation related stress on the
physiology and growth in adult Scortum barcoo
(McCulloch and Waite). Aquaculture Research 44,
885-894.
McCue, M.D., 2010 Starvation physiology: reviewing the
different strategies animals use to survive a
common challenge. Comparative Biochemistry
and Physiology Part A 156, 1-18.
Misra, C.K., Kuamr, D.B., Mukherjee, S.C., Pattnaik, P.,
2006. Effect of long term administration of dietary
â-glucan on immunity, growth and survival of
Labeo rohito fingerlings. Aquaculture 255, 82-94.
Morales, A.E., Pérez-Jiménez, A., Parmen Hidalgo, M.,

342

Abellán, E., Cardenete, G., 2004. Oxidative stress
and antioxidant defenses after prolonged starvation
in Dentex dentexliver. Comparative Biochemistry
and Physiology 139C, 153-161.
Morshedi, V., Ashouri, G., Khochanian, P., Yavari, V.,
Bahmani, M., Pourdehghani, M., Yazdani, M.A.,
Fashtami, H.R.P., Azodi, M., 2011. . Effects of
short-term starvation on hematological parameters
in cultured juvenile Beluga. Journal of Veterinary
Research 66, 363-368.
Navarro, I., Gutiérrez, J., 1995. Fasting and starvation. In:
Hochachka, P.W., Mommsen, T.P. (Eds.),
Biochemistry and Molecular Biology of Fishes.
Elsevier, Amsterdam, pp. 393-434.
Nogueira, N., Cordeiro, N., Canada, P., Cuz e Silva, P.,
Ozório, R.O.A., 2011. Separate and combined
effects of cyclic fasting and L-carnitine
supplementation in red porgy (Pagrus pagrus, L.
1758). Aquaculture Research 41, 795-806.
Ower, D.M., Melo, J., Santos, C.R.A., 2000. The effect of
food deprivation and refeeding on the liver, thyroid
hormones and transthyretin in sea bream. Journal
of Fish Biology 56, 374-387.
Peres, H., Santos, S., Teles, A.O., 2011. Lack of
compensatory growth response in gilthead
seabream (Sparus aurata) juveniles following
starvation and subsequent refeeding. Aquaculture
318, 384-388.
Pérez-Jiménez, A., Guedes, M.J., Morales, A.E., OlivaTeles, A., 2007. Metabolic responses to short
starvation and refeeding in Dicentrarchus labrax.
Effect of dietary composition. Aquaculture 265,
325-335.
Qian, X., Cui, Y., Xiong, B., Yang, Y., 2000.
Compensatory growth, feed utilization and activity
in gibel carp, following feed deprivation. Journal
of Fish Biology 56, 228-232.
Rehulka, J., 2000. Influence of astaxanthin on growth rate,
condition, and some blood indices of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 190, 27-47
Rueda, F.M., Martinez, F.J., Zamora, S., Kentouri, M.,
Divanach, P., 1998. Effects of fasting and
refeeding on growth and body composition of red
porgy, Pagrus pagrus L. Aquaculture Research 29,
447-452.
Salam, A., Ali, M., Masoud, S., 2000, Effect of various
food deprivation regimes on body Composition
dynamics of Thaila, Catla catla. Journal of
Research Science 11, 26-32.
Shreni, K.D., 1979. Influence of starvation on the brain
and liver cholesterol level of the cat fish
Heteropneustes fossilis. Proceedings: Animal
Sciences 88, 205-208.
Velisek, J., Svobodova, Z., Piaakova , V., 2005 Effects of
Clove Oil Anaesthesia
on Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss). Acta Veterinaria
Brunensis 74, 139-146.
Vigliano, F.A., Quiroga, M.I., Nieto, J.M., 2002.
Metabolic adaptation to food deprivation and
refeeding in fish. Revista Ictiología 10 79-108.
Wahli, T., Verlhac, V., Griling, P., Gabaudan, J.,
Aebischer, C., 2003. Influence of dietary vitamin
C on the wound healing process in rainbow trout
(Oncorhyncus mykiss). Aquaculture 225, 371-386.
Wang, Y., Cui, Y., Yang, Y., Cai, F., 2000. Compensatory
growth
in
hybrid
tilapia, Oreochromis
mossabicus × O.niloticus, reared in seawater.

www.SID.ir

Archive of SID

341

3161  تابستان،2  شماره،96  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

Aquaculture 189, 101-108.
Wang, Y., Cui, Y., Yang, Y., Cai, F., 2005. Partial
compensatory growth in hybrid tilapia
(Oreochromis mossambicus × O. niloticus)
following food deprivation. Applied Ichthyology
21, 389-393.
Xie, S., Zhu, X., Cui, Y., Wootton, R.J., Lei, W., Yang,
Y., 2001 Compensatory growth in the gibel carp
following feed deprivation: temporal patterns in
growth, nutrient deposition, feed intake and body
composition. Journal of Fish Biology 58, 9991009.
Zhang, X.-D., Zhu, Y.-F., Cai, L.-S., Wu, T.-X., 2008.
Effects of fasting on the meat quality and
antioxidant defenses of market-size farmed large
yellow
croaker
(Pseudosciaena
crocea).
Aquaculture 280, 136-139.
Zhu X., Wu, L., Cui, Y., Yang Y., Wootton, R.J., 2003
Compensatory growth response in three-spined
stickleback in relation to feed-deprivation
protocols. Journal of Fish Biology 62, 195-205.

www.SID.ir

