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"مقاله پژوهشی"
تغییرات اسیدهای چرب در مرحله جنینی و الروی ماهی صبیتی
))Sparidentex hasta

 .0گروه شیالت ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران
 .2پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور -استان خوزستان،
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران
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مریم نیکنام ،1مازیار یحیوی* ،1جاسم غفله مرمضی ،2علیرضا ساالرزاده ،1حبیب

وهابزاده3

با توسعه آبزیپروری در بخش ماهیان دریایی ،شناسایی ترکیب مواد مغذی موردنیاز الرو در مراحل آغازین زندگی ،بیشتر مورد توجه
قرار گرفتهاست .علیرغم اهمیت آشکار تغذیه در رشد الرو ماهی صبیتی ،که از گونههای اقتصادی در آبزیپروری جنوب کشور است ،به-
زرده تحت تاثیر تغدیه مولدین میباشد و با توجه به نقش حیاتی اسیدهای چرب در نفوذپذیری غشا در مرحله الروی ،میتوان با مدیریت
صحیح ترکیبات اسیدهای چرب موردنیاز در شروع تغدیه آغازین (غذای خشک و یا غنی سازی غذای زنده) ،درصد بقای الروها را افزایش
داد .در این تحقیق نمونه ها در سه مرحله گاستروال ،در زمان جذب کیسه زرده و سه روز پس از جذب کامل کیسه زرده (آغاز تغدیه فعال)
برداشت گردید .سپس داخل ازت مایع و فریزر  -51درجه تا زمان انجام کار آزمایشگاهی با استفاده از کروماتوگرافی گازی  ،GCنگهداری
شد .فراوانترین اسیدهای چرب ،اولئیک و پالمتیک بود و در مراحل مختلف اسیدهای چرب اختالف معنیدار آماری مشاهده گردید
( .)P<0.05باتوجه به نتایج در  SFAو  PUFAتا مرحله الروی روند افزایشی و در  MUFAو اولئیک روند کاهشی بود .کاهش برخی اسید-
های چرب به دلیل مصرف انرژی و افزایش بیشتر برای نقش ذخیره سازی مخصوصا در بافت غشایی است .بنابراین مقدار و نسبت اسیدهای
چرب در مراحل اولیه زندگی ماهی صبیتی ،حداقل نیاز الروی در جیره آغازین را تعیین میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

دلیل ریز و حساس بودن به دستکاری الرو ماهیان دریایی ،اطالعات کمی در مورد احتیاجات غذایی در دست میباشد .ترکیبات جنین و کیسه

کلمات کلیدی :ماهی صبیتی ،مرحله جنینی ،مرحله الروی ،اسیدهای چرب
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مقدمه
ماهی صبیتی ) (Sparidentex hastaیکی از ماهیان
دریایی وابسته به کف و متعلق به خانواده شانکماهیان

( )C22:6 n-3دوکوزاهگزانوئیک و ( )C20:5 n-3می-
باشد (.)Shirai et al., 2004

باوجود توسعه آبزیپروری هنوز اصلیترین مشکل

اعماق متوسط در مناطق گرمسیری آبهای دریایی و

است .تالشهای سالهای اخیر ،حاکی از عدم موفقیت

لبشور در بخشهای غربی اقیانوس هند (خلیجفارس و

کامل برای جایگزینی غذای کنستانتره با ترکیب غذایی

سواحل هند) پراکنش دارد ( Bauchot, and Smith

مناسب ،بهجای غذای زنده است .همچنین بهدلیل

 .)1984آمار صید این ماهی در حال افزایش است.

اهمیت ترکیب اسیدهای چرب ضروری موردنیاز در

تولید آبزیپروری صبیتی از  0تن در سال  0118توسط

مرحله الروی ،برای غنیسازی غذاهای زنده مانند

بحرین رو به افزایش است .از آن بهبعد کویت ،عربستان

آرتمیا ،در مراکز تکثیر ماهیان دریایی تحقیقاتی برای

سعودی و امارات متحده عربی پرورش صبیتی را آغاز

تعیین نسبت مناسب  DHA/EPAصورت گرفتهاست

کردند .تولید آبزیپروری در سال  2113به  180تن

(آق و سارجلوس.)0313 ،

و  881تن رسید ) .)Buxton et al., 2014در ایران نیز

جنینی (قبل از اولین تغذیه) نسبت به پروتئین و

شرکت بینالمللی آبزیپروری خلیج فارس در سال

کربوهیدرات ،در دورههای اولیه الرو ماهیان پرورشی

2110موفق به تولید تخم انبوه این گونه برای پرورش در

دارای اهمیت می باشند .این مواد برای کیفیت الرو

قفس گردید و به عنوان یک گونه بومی مستعد پرورش

مفیدند و روی میزان تخمگذاری و کیفیت آن در تمام

در جنوب کشور مطرح است.

گونههای پرورشی اثرگذارند .برخی از آبزیان قادر به

یافته ،جنین و جنین آزاد تقسیم میشود و با تخمگشایی

زنجیره

دوکوزا-

پایان مییابد (موسوی ثابت .)0312 ،به دلیل اهمیت این

هگزانوئیکاسید نمیباشند .اهمیت این ترکیبات حیاتی

گونه دریایی جهت پرورش انبوه ،مراحل اولیه تکوین

در جیره غذایی الروها از طریق غنیسازی غذای زنده

ماهی صبیتی توسط ایگدری و همکاران ( )0310تا 38

مشخص میگردد .بهعنوان مثال  (n-3) HUFAدر جیره

روزگی برای شناخت تغییرات بدن جهت رفع نیازهای

غذایی با تاثیر بر نفودپذیری غشاء سلولی موجب

زیستی بررسی شد .بافت ماهیان از نظر دارا بودن اسید-

افزایش مقاومت الروها در برابر تنش میگردد (موسوی

های چرب غیراشباع غنی هستند و تحقیقات درخور

ثابت.)0312 ،

مثل

ایکوزاپنتانوئیکاسید

و

توجهی نیز در زمینه شناسایی و ترکیب اسیدهای چرب

درمورد ماهیان پرورش یافته در تفریخگاه که در هر

بافت ماهی صورت پذیرفتهاست .بهطورکلی تخم

مقطع زمانی توسط یک نوع غذای زنده تغذیه میشوند

ماهیان دارای بیشترین میزان اسیدهای ایکوزاپنتانوئیک

ثابت شدهاست که اضافه کردن اسیدهای چرب
ضروری به درون غذاهای زندهای که بعداً به الرو داده

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85

دوره جنینی از لقاح آغاز و به سه مرحله تخم لقاح-

تبدیل اسیدهای چرب لینولنیک به اسیدهای چرب بلند-

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

افزایش یافت و در سال  2101و  2100به ترتیب 801/8

چربیها بهعنوان یک منبع انرژی در دوران الروی و

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

) (Sparidaeاست که در آبهای ساحلی کمعمق یا

در پرورش الرو ماهیان ،تولید غذا با کیفیت مناسب
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تغییرات اسیدهای چرب در مرحله جنینی و الروی ماهی صبیتی......

میشوند برای سپرماهی ،سیم ماهی دریایی سرطالیی و

فیزیولوژیک در سنتز غشا و تکوین جنینی اهمیت دارند

ال
ماهی خاویاری مفید می باشد .درحالی که معمو ً

).(Cejas et al., 2004

هگزانوئیکاسید اسیدهای چرب بسیار مهمی در تغذیه

اسیدهای چرب اندازهگیری شده در سه مرحله

الرو ماهیان میباشند .نیاز به اسیدهای چرب خاص در

گاستروالسیون ،تفریخ و نیز الروی میتواند منجر به

بین گونهها تغییر میکند (احتشامی.)0358 ،

مدیریت تغذیه و جیرهنویسی مناسب در این مرحله

درخصوص بررسی آنتوژنی اسیدهای چرب میتوان

حساس شروع تغدیه فعال باشد .بر پایه اطالعات موجود

به گونه  Sander luciopercaتوسط (Abi-Ayad et

از نیازهای تغذیهای و قابلیتهای غنیسازی غذای زنده

) Sparus aurata ،al., 2004توسط ) (Naz, 2009و

و از سوی دیگر تهیه جیرههای غذایی خشک مناسب

گونه  Cyprinus carpioتوسط ( Farhoudi et al.,

برای این گونه دریایی میتواند یکی از مهمترین

 )2011اشاره نمود .همچنین تغییرات اسیدهای چرب در

مشکالت در تهیه غذای این مرحله زندگی ماهیان را

دوره تکوین تاسماهی ایرانی (بابایی و همکاران،

مرتفع سازد .بیشتر مطالعات شانکماهیان روی دو گونه

 ،)0351ماهی سفید (خسروی )0311 ،و ماهی کپور

سیم دریایی سرطالیی و سیم دریایی سرقرمز است .اما

دریایی (فرهودی )0351 ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاست

شانکماهیان طیف گستردهای از گونهها با عادات

(عابدیان کناری.)0318 ،

غذایی متفاوت و ظرفیت استفاده از موادغذایی مختلف

زندگی جنین و الرو را تعیین میکند و امکان ارزیابی

الروی گونه ماهی صبیتی فراهم گردد .ارزیابی مناسب

توان سازگاری الرو را در برابر تغییر شرایط محیطی و

پتانسیل تغذیهای در راستای تنوع آبزی پروری اساسی

نیز کیفیت تخم را فراهم میسازد ).(Tocher, 2003

میباشد.

ترکیب چربی در طول نمو تخم نشاندهنده نیازهای
انرژیک الرو در طی انتقال به تغذیه خارجی است
) .(Haliloghlo, et al., 2002درواقع چربی ذخیره در
تخم در تامین انرژی و سنتز ترکیبات غشای سلولی و
تامین اسیدهای چرب موردنیاز الرو مصرف میشود
).(Naz, 2009

مصرف اسیدهای چرب در مرحله ابتدای الروی با
زرده انتقال یافته از والدین است ( Abi-Ayad et al.,

 .)2000اسیدهای چرب چندغیراشباع  21کربنه به لحاظ

این تحقیق در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر
امام خمینی خوزستان در فصل تکثیر ماهی صبیتی (با-
توجه به دما اواخر اسفند تا اردیبهشت ماه میباشد) ،در
روزهای آغاز فروردین  0310انجام شد .به منظور
اندازهگیری و تهیه پروفیل اسیدهای چرب ،سه مرحله
نمونهبرداری به صورت جداگانه بین  2تا  3گرم از هر
نمونه انجام گردید .هرکدام از نمونهها با سه تکرار در
سه مرحله تکثیر متفاوت در شرایط یکسان در  -0مرحله
گاستروال ( 3-0ساعت پس از لقاح) -2 ،در زمان
جذب کیسه زرده  -3 ،سه روز پس از جذب کامل

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85

تفاوت در بین گونهها ،وابسته به ترکیب ذخایر کیسه

مواد و روشها

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

سطح چربی موجود در زرده تخم ماهی استراتژی

را شامل میگردد که نیاز است جیره غذایی خاص

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

گفتهمیشود که ایکوزاپنتانوئیکاسید و دوکوزا-

دستاورد تحلیل مناسب تغییرات مشاهدهشده در
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نمونهداری ،نمونهها در کپسول ازت  -018نگهداری و

دادهشد .در این روش از گاز هلیم (خلوص )% 11/11

باتوجه به دستورالعمل اجرایی ،به فریزر  -51درجه

بهعنوان گاز حامل و گاز هیدروژن بهعنوان سوخت،

سانتیگراد پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب

ازت(خلوص  )% 11/11بهعنوان گاز کمکی و هوای

منتقل شد .در زمان مقتضی نمونهها طی چند ساعت با

خشک استفاده شد .با مقایسه پیکهای استاندارد تزریق

یخ خشک برای انجام بخش آزمایشگاهی به دانشکده

شده و پیکهای نمونه به صورت خودکار با نرمافزار

کشاورزی و منابع طبیعی کرج انتقال یافت .بهمنظور
جلوگیری از نوسانات احتمالی فاکتورهای فیزیکو-
شیمیایی تانکهای پرورش بهطور روزانه اکسیژن با
روش وینکلر pH ،و شوری با دستگاههای پرتال مورد
سنجش و کنترل قرار گرفت .آزمون کلموگروف
اسمیرنوف و شاپیرو جهت بررسی نرمال بودن دادهها
انجام شد و سپس آزمون آنالیز واریانس اسیدهای
چرب انجام گردید.

)(Varian Star Chromatography Worksatation

نوع و میزان هر اسید چرب به صورت درصد سطح زیر
پیک هر اسید چرب به کل اسیدهای چرب موجود در
نمونه بیان شد .در پایان برای تجزیه و تحلیل آماری
دادهها از آزمون واریانس یک طرفه (

one-way

 )ANOVAو دانکن استفاده شد.
نتایج
نتایج به دست آمده از داده ها نشان دادند میزان

به منظور آنالیز جنین و الرو ماهی صبیتی ،نمونهها با

، C20:3 (n-9 ( ، C20:1 ، C20 ، C20 ، C18:3(n-3( ،

حالل کروفرم و متانول به نسبت  0به  ،0استخراج

C20:5(n-3) ،C20:4(n-6)ARA

) )and Schmitz, 1961و در ویالهای  0میلیلیتر قرار
گرفتند .برای تعیین پروفیل اسیدهای چرب از دستگاه
( Chromatography Gas (GCمدل ()Unicam 4600
و ستون کاپیالری ( 0.25 mm*0.22µm*30m SGE

 )BPX70استفاده شد .دمای تزریق در  281درجه
سانتیگراد و دمای روی  311درجه سانتیگراد FID

(دتکتور) آشکارساز سانتیگراد تنظیم گردید و برای
سانتیگراد به مدت  8دقیقه شروع شد پس از آن بهمدت

، EPA

C22:5 (n-3) ،C22:4 (n-6) DTA

 C24 ،DPAو  C22:6(n-3) DHAبراساس آزمون
واریانس یکطرفه و دانکن ،در سه مرحله اختالف معنی
دار داشته است ( .)P<0.05همچنین در این تحقیق با
بررسی بقیه اسیدهای چرب اندازهگیری شده ،نتایج
بیانگر آن است که بین سه مرحله گاستروال ،تفریخ و
ابتدای الروی ،این اسیدهایچرب اختالف معنی داری
وجود نداشت (جدول .)P>0.05( )0

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85

هر تیمار سه تزریق انجام شد .دمای آون از  001درجه

)، C20:3 (n-3

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

تهیه پروفیل اسیدهای چرب

اسیدهای چرب C18:2(n-6)C ، C18:1(n-9)C ، C14

) (Folch, 1951و سپس نمونهها استری شده Metcalfe

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

کیسه زرده و شروع تغذیه فعال برداشت شد .پس از

 1دقیقه  051 oCو بهمدت  28دقیقه در  211oCقرار
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......تغییرات اسیدهای چرب در مرحله جنینی و الروی ماهی صبیتی

 الروی و تفریخ ماهی صبیتی، تغییرات اسیدهای چرب در سه مرحله گاستروال. 0 جدول

[ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85 ]

[ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9 ]
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) Mean± SE( میانگین اسید چرب

اسید چرب

نام اسید چرب

الروی

بعد از تفریخ

گاستروال

0/28 ± 1/01b

2/38 ± 1/38 a

2/80 ± 1/28 a

C14:0

Myristic

1/82 ± 1/10 a

1/85 ± 1/00 a

1/80 ± 1/18 a

C15:0

Pentadecanoic

20/08 ± 1/20 a

20/80 ± 0/55 a

21/18 ± 0/81 a

C16:0

Palmitic

2/10 ± 1/10 a

8/08 ± 0/30 a

8/81 ± 0/12 a

C16:1

Palmitoleic

1/80 ± 1/18 a

1/80 ± 1/13 a

1/88 ± 1/10 a

C17:0

Margaric

1/03 ± 1/10 a

1/31 ± 1/11 a

1/00 ± 1/18 a

C17:1

Vaccenic

08/00 ± 1/02 a

0/15 ± 1/03 a

5/30 ± 1/81 a

C18:0

Stearic

00/00 ± 1/88 b

22/00 ± 3/11 ab

25/50 ± 0/81 a

C18:1(n-9)C

Oleic

3/25 ± 1/08 a

2/21 ± 0/25 a

2/00 ± 0/11 a

C18:1(n-9)T

Elaidic

0/58 ± 1/88 b

20/13 ± 0/21 a

05/30 ± 2/22 ab

C18:2(n-6)C

Linoleic

1/38 ± 1/10 a

1/85 ± 1/ 38 a

1/53 ± 1/22 a

C18:3(n-6)

gama.linolenic

1/00 ± 1/13 b

1/31 ± 1/10 b

0/20 ± 1/01 a

C18:3(n-3)

alfa.linolenic

1/38 ± 1/10 a

1/08 ± 1/12 b

1/00 ± 1/10 b

C20:0

Arachidic

1/25 ± 1/12 a

1/12 ± 1/12 b

1/20 ± 1/00 ab

C20:1

Paullinic

1/05 ± 1/10 a

1/00 ± 1/02 a

1/02 ± 1/10 a

C20:2

Eicosadienoic.acid

1/22 ± 1/10 a

1/11 ± 1/11 b

1/10 ± 1/12 a

C20:3 (n-9)

Mead.acid

1/01 ± 1/10 a

1/11 ± 1/11 c

1/00 ± 1/15 a

C20:3 (n-3)

Eicosatrienoic.acid

8/00 ± 1/03 a

0/53 ± 1/50 b

0/30 ± 1/33 a

C20:4(n-6)ARA

Arachidonic

1/00 ± 1/10 a

1/11 ± 1/18 a

1/00 ± 1/10 a

C22:0

Behenic

1/03 ± 1/12 a

1/11 ± 1/11 a

1/00 ± 1/10 a

C22:1

Erucic

3/08 ± 1/15 a

0/00 ± 1/88 b

0/80 ± 1/00 a

C20:5(n-3) EPA

Eicosapentaenoic

1/80 ± 1/18 a

1/11 ± 1/12 a

1/08 ± 1/13 b

C22:4 (n-6) DTA

Adrenic

0/15 ± 1/12 a

1/31 ± 1/01 b

1/01 ± 1/00 b

C24:0

Lignoceric

1/11 ± 1/11

1/11 ± 1/11

1/11 ± 1/11

C22:5 n-6

Docosapentaenoic.acid

2/15 ± 1/15 a

0/08 ± 1/88 b

0/11 ± 1/33 b

C22:5 (n-3) DPA

Eicosapentaenoic.acid

01/30 ± 1/01 a

5/15 ± 3/01 b

8/25 ± 0/08 b

C22:6(n-3) DHA

Docosahexaenoic.acid

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال پانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان 0011

11

بحث

انسان مطرح گردند .هادیزاده و همکاران ( )0312در

جلوگیری از آسیبهای مراحل اولیه تغذیه الروی

گفتند اسیدهای چرب غیر اشباع فراوانتر بود .از بین

ضروری است و افزایش تا سطح مطلوب موجب رشد و

اشباعها پالمتیک و اسیداستئاریک بیشتر بود و از

بقا میگردد .اغلب تحقیقات انجام شده میزان مطلوب و

اسیدهای چرب غیراشباع اولئیک اسید ،دوکوزا-

نه حداقل نیاز را مطرح می نماید که با توجه به مرحله

هگزانوئیک اسید ،ایکوزاتری انوئیک اسید و ایکوزا-

تکوین و فیزیولوژیکی ماهی و محتوای چربی جیره

پنتانوئیک اسید غالب بودند .ترکیب اسیدهای چرب و

اولیه متفاوت است ).(Sargent et al., 2002

مراحل ابتدایی الرو  Hippocampus guttulatusبه

اندازه کوچک و رشد و نمو ضعیف دستگاه گوارش

منظور فهم بهتر نیازهای تغذیهای مولدین و اولین تغذیه

الرو ماهیان دریایی ،مشکل اصلی تعیین دقیق احتیاج

خارجی الرو توسط  Faleiroو همکاران ()2101

ماهیان دریایی به اسیدهای چرب ضروری است

بررسی شد .اسیدهای چرب همراه با توسعه الرو

) .(Yufera and Darias, 2007استفاده از ریزجیرهها

مصرف میشدند.

ترکیبی از غنیسازی غذای زنده و ریز جیره ها با

و لینولئیک بود .درمرحله تفریخ باز هم همین ترکیب با

احتیاجات کمی و کیفی اسیدهای چرب در مراحل

ترتیب متفاوت اسید اولئیک ،لینولئیک و پالمتیک

الروی ماهیان دریایی در برخی از گونهها گزارش

بیشترین فراوانی را شامل میشد .اما در مرحله الروی

شدهاست .بخشی از این اسیدهای چرب نقش تولید

هم اولویت اول اولئیک بود و بعد از آن  DHAو

انرژی دارند و مصرفی هستند و بخشی دیگر نقش

استئاریک با روند افزایشی در رده های بعد قرار داشتند.

ساختاری دارند و افزایش مییابند (عابدیان کناری،

درواقع از اسیدهای چرب  ،SFAبیشترین مقدار در هر

 .)0318شکرالهی و همکاران ( )0310با بررسی ماهی

سه مرحله (گاستروالسیون ،تفریخ و الروی) مربوط به

حلوا اعالم نمودند اسیدهای چرب اشباع فراوانتر بود و

اسید چرب پالمتیک بود و بعد از آن بیشترین فراوانی را

اسید پالمتیک اسید چرب غالب بود .پس از آن

استئاریک داشت .از بین اسیدهای چرب MUFA

لینولئیک اسید ،اولئیک اسید ،دوکوزاهگزانوئیک اسید

بیشترین فراوانی در هر سه مرحله مربوطه به اولئیک

و میریستیکاسید بودند .در مجموع از لحاظ امگا  3و

اسید و در بین اسیدهای چرب چند غیر اشباع PUFA

امگا 8و امگا  5منبع غنی غذایی بودند .افخمی و

بیشترین فراوانی را لینولئیک مخصوصا در دو مرحله

همکاران ( )0312با بررسی ترکیب اسیدهای چرب

اول گاستروالسیون و تفریخ داشت و سپس تا حدی

هامور معمولی و صبیتی اعالم داشتند گونههای پرورشی

کاهش نشان داد .بابایی ( )0351روند تغییرات اسیدهای

هامور و صبیتی بهدلیل وجود مقادیر باالی  DHAو

چرب در گونه های تاسماهی ایرانی را بررسی نمودند

 EPAمیتواند بهعنوان غذای مناسبی حفظ سالمت

که اسیدهای چرب اشباع روندی افزایشی داشت در

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

استفاده از غذاهای زنده ضروری میباشد .تاکنون

اسیدچرب در مرحله گاستروال ،اسید اولئیک ،پالمتیک

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85

برای رشد و نمو الروی این ماهیان دشوار است و

درطی نمونهبرداری مرحله اول بیشترین مقدار

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

کمترین سطح میزان اسیدهای چرب ضروری برای

بررسی ترکیب اسیدهای چرب ماهی سارم دهان بزرگ
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تغییرات اسیدهای چرب در مرحله جنینی و الروی ماهی صبیتی......

روندی کاهشی نشان داد .اسیدهای بلند زنجیره

و استئاریک ،آراشیدیک و لیگنو سریک روند افزایشی

غیراشباع و چند غیراشباع تا پایان دوره نوسان داشت.

نشان دادند .با توجه به نتایج این تحقیق به طور کلی در

در گونه کپورماهی دریایی (فرهودی  )0351 ،مجموع

 SFAروند افزایشی را مشاهده نمودیم با نتایج

اسیدهای چرب اشباع تا پایان دوره کاهش مییابند.

 Farhoudiو همکاران در سال  2100مطابقت داشته و

بلندزنجیرهاشباع و چندغیراشباع تا پایان دوره روندی

نشاندهنده عدم مصرف این اسیدهای چرب برای

کاهشی داشت .کاهش در میزان اسیدهای چرب غیر-

انرژی و دخیره در بافت فسفولیپیدی غشای الروی می

اشباع تک زنجیره نشاندهنده استفاده از آن بهعنوان

باشد .همچنین با نتایج جیحون و جواهری ( )0318و

منبع انرژی است و افزایش در مقدار دوکوزا-

خسروی و همکاران ( )0311متفاوت است.

هگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانوئیک در برخی از

در بررسی اسیدهای چرب تکغیراشباع )(MUFA

مراحل نشاندهنده ذخیره اسیدهای چرب مذکور برای

در اولئیک و پالمتیک اختالف معنیدار آماری مشاهده

فرایندهای فیزیولوژیکی و عدم مصرف آنها به عنوان

شد ،که در اولئیک کاهش و در پالمتیک افزایش

سوبسترای انرژی است.

مشاهده گردید .فرهودی و چمن آرا ( )0312با بررسی

اسیدهای چرب را در مراحل مختلف الروی و رشدی

الرو کپور علفخوار اعالم داشتند همزمان با افزایش

بررسی کردند که مجموع اسیدهای چرب غیراشباع

اسیدهای چرب اشباع ،اسیدهای چرب تکغیراشباع

فیلماهی با افزایش سن تغییرات فاحشی نداشت.

کاهش پیدا می کند .اسیدهای چرب تکغیراشباع منبع

 MUFAو  PUFAبا افزایش سن افزایش نشان دادند.

مهم تامین انرژی در طی مراحل جنینی و تکوین الروی

صابری و همکاران ( )0311بررسی و اندازه گیری

است .تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو

اسیدهای چرب غیراشباع ) (EPA, DHAو امگا  8در

جنینی و الروی ماهی کپور سرگنده توسط جیحون و

گوشت سه نوع ماهی پرورشی کپور ،فیتوفاك وقزل

جواهری ( )0318مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان

آال بررسی و مقایسه گردید که ماهی قزل آال مقدار

دادند که اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه

بیشتری از این اسیدهای چرب داشت.

در طول دوره جنینی کاهش معنیداری یافت )(SFA

با توجه به نتایج این تحقیق از بین اسیدهای چرب

اشباع در طول دوره جنینی والروی روند افزایشی

لیگنوسریک اختالف معنیدار آماری بین سه مرحله

نتایج نشاندهنده نقش انرژی زایی اسیدهای چرب امگا

مشاهده گردی ،که مریستیک روند کاهشی ،در

 3و در کل اسیدهای چرب اشباع در دوره جنینی و

استئاریک ابتدا در مرحله بعد از تفریخ کاهش و سپس

نقش ساختاری اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند

در مرحله الروی افزایش داشت .دررابطه با آراشیدیک

دوگانه و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه

روند افزایشی مشاهده گردید .درواقع فقط مریستیک

در دوران جنینی و الروی می باشد.

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85

اشباع ) (SFAدر مریستیک  ،استئاریک ،آراشیدیک و

 DHAدوره جنینی و الروی کاهش معنیداری نیافتند.

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

 Abedian Kenariو همکاران ( )2111تغییرات

آنزیم های گوارشی در طی تغییرات آنتوژنی تخم و

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

مقابل اسیدهای چرب تک زنجیره غیراشباع تا الروی

روند افزایشی از مرحله گاستروالسیون تا الروی داشت
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در رابطه با اسیدهای چرب چند غیر اشباع ،PUFA
لینولئیک و آلفا لینولنیک در طی سه مرحله کاهش

های آماده متناسب تولید کرد و یا جیرههای غذای زنده
را با اسیدهای چرب ضروری غنی سازی نمود.

معنادار و میراسید و آراشیدونیک افزایش معنا دار به
دلیل نقش ساختاری نشان دادند .خسروی و همکاران
مراحل تکوین الرو ماهی سفید پرداختند که مجموع
اسیدهای چرب غیراشباع تکزنجیره در طول تکامل
الروی افزایش یافتند این در حالی است که اسیدهای
چرب غیراشباع چند زنجیره و بلند زنجیره روند کاهشی
از خود نشان دادند.
مجموع اسیدهای چرب اشباع ابتدا افزایش و سپس
در مراحل پایان آزمایش کاهش یافتند .ترکیب
اسیدهای چرب درتخم لقاح یافته والرو دارای کیسه
زرده  Sparus aurataتوسط ) Naz (2009بررسی

از مدیریت و کارکنان محترم مرکز تحقیقات
شیالتی آبهای جنوب کشور ،مرکز تکثیر ماهیان دریایی
بندر امام خمینی خوزستان ،مرکز تحقیقات علوم و فنون
دریایی دکتر کیوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهیجان و اسانید محترم دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تشکر می نماییم .همچنین از همه کارشناسان بخش های
تحقیقاتی،

عملیاتی،

آزمایشگاهی

آن

مراکز

سپاسگزاریم.
منابع

مجموع اسیدهای تک زنجیره غیراشباع افزایش

راهنمای پرورش و غنیسازی غذا زنده جهت استفاده

و  PUFAنوسان داشت .نسبتهای اسیدهای چرب در

در پرورش الرو آبزیان ،مترجمان :ضیایینژاد ،س ،و

ماهیان دریایی از اهمیت بیشتری برخوردار است در

جهانگیری ،ف ،.انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.

رابطه با  EPA ،DHAو  DHAتا مرحله الروی روند

 018صفحه.

نیاز زیستی آنها در جیره غذایی کمتر از ماهیان شیرین
است .اما این نسبت ها در گونه های مختلف ماهیان
دریایی باز هم متفاوت است .تغییرات انجامشده نشان-
دهنده مصرف برخی اسیدهای چرب در طی مراحل
جنینی و ابتدای الروی و تبدیل به سایر انواع اسیدهای
این سه مرحله نشان دادند اما مقادیر تغییر یافته اختالف

معاونت آبزیپروری ،مدیریت فنی و امور آبزی-
پروران 000 .صفحه.
 .3افخمی ،م ،.خزاعلی ،آ ،.مخلصی ،ا ،.یحیوی ،م،.
احسان پور ،م ،.جوادی ،ع .0312 ،.بررسی ترکیب
اسیدهای چرب در دوگونه هامور معمولی و صبیتی
(پرورشی و وحشی) در هرمزگان ،مجله آبزیان و
شیالت ،بندرعباس.0-01 ،)08( 0 .
 .0ایگدری ،س ،.مشیدی ،ف ،.و ناظم رعایا ،س.0310 ،.

معنادار آماری را نشان نداد.

تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات ریختی در طی

در واقع با شناسایی دقیق نیازهای زیستی و ترکیب

مراحل اولیه تکوینی ماهی صبیتی ( Sparidentex

اسیدهای چرب مورد نیاز در این مقطع می توان غذا-

 .)hastaنشریه توسعه آبزی پروری.88-00 ،)0( 1 ،

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.85

چرب می باشد .بقیه اسیدهای چرب نیز تغییراتی در طی

 .2احتشامی ،ف .0358 ،.تغذیه ماهیان پرورشی ،تهران،

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.8.9

شد .اسیدهای چرب اشباع بعد از 18ساعت کاهش،

 .0آق ،ن ،.و سارجلوس ،پ .0313 ،.شیوه های اجرایی و

افزایشی داشتند با توجه به تولید آنها در ماهیان دریایی

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

( )0311به بررسی روند تغییرات اسیدهای چرب در طی

سپاسگزاری

تغییرات اسیدهای چرب در مرحله جنینی و الروی ماهی صبیتی......

 .8بابایی ،ص .0351 ،.مطالعه رشد ،فعالیتهای آنزیمهای
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نامه کارشناسی ارشد شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و

طی مراحل تکامل الروی .پایاننامه کارشناسی ارشد
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