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ترکیب الشه
رشد
قزلآالی رنگینکمان

چکیده
مکانیسم رشد جبرانی ماهی قزلآال در شرایط آزمایشگاهی ،به مدت  5هفته در قالب طرح کامال تصادفی
با  4تیمار و  3تکرار و یک گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت .تیمارهای  1تا  4به مدت  2هفته به
ترتیب با  50 ،25 ،0و  55درصد حد سیری تغذیه شدند .پس از طی مرحلهی محرومیت غذایی ماهیها
تا سطح اشباع و دو نوبت در روز غذادهی شدند .نتایج حاصل از بررسی شاخصهای رشد ،ترکیب
شیمیایی الشه و فاکتورهای خونی ،نشان دهنده توانایی این ماهی در جبران کمبود رشد ناشی از
محرومیت غذایی در حد  %25اشباع بود.

مقدمـه
بسیاری از گونههای ماهیان در بخشی از سال در معرض دورههای گرسنگی طبیعی قرار میگیرند .آنها توانمندیهای مؤثری را
برای مقاومت به دورههای طوالنی گرسنگی دارا هستند که ذخایر بدنی آنها را برای زنده ماندن بسیج میکند .دورههای
گرسنگی در طبیعت با یک دوره رشد جبرانی همراه است ( .)Boujard et al., 2000رشد جبرانی در ماهیان نه تنها از نظر
تئو ری جالب توجه است ،بلکه ممکن است در پرورش آنها هم کاربرد داشته باشد .یکی از شیوههای غذادهی در سیستمهای
پرورش آبزیان ،استفاده از رژیمهای محرومیت غذایی و غذادهی مجدد است که منجر به رشد جبرانی میشود ( Wang et al.,
 .)1999تحقیقات نشان داد که سهخاره ماهیان با ایجاد یک پاسخ جبرانی همئوستاتیک (خون سازی) قادر به جبران عقب
ماندگی رشد پس از یک تا دو هفته محرومیت غذایی میباشند ( .)Zhu et al., 2001در حالی که هیبرید تیالپیا محروم شده
از غذا به مدت طوالنی توانایی الزم برای جبرانی عقب ماندگی رشد را ندارد ( .)Zhu et al., 2002نظریه رشد جبرانی بر این
فرض استوار است که جانور پس از طی دوره محرومیت غذایی ،به محض قرار گرفتن در شرایط مطلوب تغذیهای یک پاسخ
( Hyperphagicافزایش اشتها) از خود نشان میدهد .این واکنش در واقع نقش اصلی را در عمل رشد جبرانی و در نتیجه آن
رشد سریعتر ایفا میکند ( .)Tian and Qin, 2004; Jiwyam, 2010مطالعاتی نیز در زمینه تاثیر گرسنگی بر فاکتورهای خونی
انجام شده است که نشان دهنده توانایی ماهی برای سازش با دورههای متفاوت گرسنگی است ( .)Nagha and Ikeda, 1971از
آنجایی که در مزارع پرورش ماهی قزلآالی رنگین کمان ،به طور معمول دورههای کوتاه مدت گرسنگی تجربه میشود
( ،) Azodi et al., 2014aهدف از مطالعه حاضر بررسی مکانیسم رشد جبرانی پس از یک دوره کوتاه مدت گرسنگی به منظور
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تاثیر دوره گرسنگی و غذادهی مجدد بر عملکرد رشد و پالسمای خون ماهی قزلآالی

تاثير دوره گرسنگی و غذادهی مجدد...

ابراهيمی درچه و همكاران

استفاده از این ویژگی در زمان مواجه با عوامل بیماریزا ،محدودیت دسترسی به غذا ،تنشهای ناشی از کیفیت نامطلوب آب،
رقم بندی ،حمل و نقل و  ...میباشد.
مواد و روشها

اولیه(گرم)  /میزان افزایش وزن (گرم).
ترکیب شیمیایی الشه ماهیان (پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت) با استفاده از روشهای استاندارد (پروتئین با استفاده از
روش کجلدال و تعیین مقدار نیتروژن کل و ضرب آن در ضریب  ،1/25چربی به روش سوکسله از طریق حل کردن چربی در
 – Nهگزان ،خاکستر از طریق سوزاندن در کوره الکتریکی در دمای  550درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت و رطوبت از
طریق قرار دادن نمونه در آون با دمای  105درجه تا رسیدن به وزن ثابت) و با  3تکرار برای هر تیمار اندازهگیری شد
( .)AOAC, 1998عالوه بر این از محل ساقهی دمی تعدادی از ماهیان هر تکرار به صورت جداگانه خونگیری به عمل آمده و
سرم نمونههای خون به کمک سانتریفیوژ ( 4000دور در دقیقه به مدت 20دقیقه) جداسازی شد .نمونههای سرم تا قبل از
انجام آنالیزهای شیمیایی در فریزر  -17درجه سانتیگراد نگهداری شد .کلیه تستهای بیوشیمیایی شامل اندازهگیری گلوکز،
تری گلیسرید ،کلسترول و پروتئین کل با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر مدل  Roche COBAS MIRAدر آزمایشگاه تشخیص
طبی میالد در شهر اصفهان انجام شد.
تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری  Spss15انجام شد .ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنف ( )Kolmogorov-Smirnovبررسی شد ،سپس تفاوتهای احتمالی بین تیمارها با استفاده از آنالیز
واریانس یکطرفه ( )One way ANOVAبررسی شد .در نهایت برای تعیین تفاوت بین میانگینها از آزمون چند دامنهای
 ) Pاستفاده شد.
دانکن در سطح اطمینان  45درصد(
نتایـج
نتایج مربوط به اندازهگیری فراسنجههای فیزیکوشیمیایی آب در جدول  1و نتایج حاصل از برآورد شاخصهای رشد در جدول
 2آورده شده است .نتایج مربوط به تجزیه شیمیایی الشه ماهیان تیمارهای مختلف در جدول  3ارائه شده است .نتایج مربوط
به تجزیه بیوشیمیایی پالسمای خون ماهیان تیمارهای مختلف در جدول  4ارائه شده است.
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این آزمایش در یک سیستم نیمه بسته با آب در حال گردش واقع در مزرعهی آموزشی -تحقیقی دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد .قبل از شروع آزمایش 150عدد ماهی قزلآالی انگشت قد ( 15/75±0/25میانگین وزنی
اولیه  ±خطای استاندارد) به مدت یک هفته با شرایط محیط آزمایش سازگار شده و به صورت تصادفی در  5تیمار ،هر یک با
 3تکرار توزیع شدند .واحدهای آزمایشی شامل مخزنهای پالستیکی با حجم آبگیری  50لیتر بود که به کمک سنگ هوا،
هوادهی شدند .جهت تغذیه ماهیها از جیره غذایی  FFTقزلآالیرنگینکمان استفاده شد .ماهیان به مدت  2هفته در معرض
سطوح مختلف محرومیت غذایی قرارگرفتند .به این ترتیب که تیمار یک  ،٪0تیمار دو  ،٪25تیمار سوم ، ٪50تیمار چهارم
 ٪55و تیمار شاهد ٪100حد اشباع غذادهی شدند ( .)Tian and Qin, 2004در پایان این مرحله از آزمایش ماهیان پس از
بیهوشی با استفاده از محلول  100میلیگرم در لیتر پودر گل میخک ( )Anderson et al., 1997زیستسنجی شدند .در
مرحلهی تغذیه مجدد ،همهی تیمارها به مدت  3هفته در حد سیری تغذیه گردیدند .در طول دورهی آزمایش غذا دهی در دو
نوبت (ساعت  7و  )15انجام شد .فراسنجههای فیزیکوشیمیایی آب شامل درجه حرارت با استفاده از دماسنج جیوهای ،اکسیژن
محلول با استفاده از اکسیمتر  ،WTWمدل (  pH ،)Oxi320/setبه کمک  pHمتر  ،WTWمدل ( )B3223/setو آمونیاک با
استفاده از دستگاه فتومتر ( )Tinometer Gm BH, Germany; Model pc22اندازهگیری شد (.)Mirrasooli et al., 2012
عملکرد رشد ماهیان در پایان آزمایش براساس پارامترهای زیر مورد ارزیابی قرار گرفت (.)Jahanbakhshi et al., 2012
شاخص وضعیت ( {×100 = )CFطول کل(3سانتیمتر)( /وزن(گرم) } ،ضریب رشد ویژه ({ ×100 = )SGRزمان(روز) /
(لگاریتم طبیعی وزن نهایی -لگاریتم طبیعی وزن اولیه(گرم)} ،ضریب تبدیل غذایی ( = )FCRافزایش وزن(گرم) /مقدار غذای
مصرف شده (گرم) ،بازده پروتئین ( = )PERمقدار پروتئین مصرف شده(گرم)  /افزایش وزن (گرم) ،بازده غذایی ( = )FERوزن

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،7شماره  ،1تابستـان 1316
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جدول  .1فراسنجه های فیزیکی و شیمیایی آب در طی دوره گرسنگی و تغذیه مجدد ماهیان مورد آزمایش (میانگین  ±خطای استاندارد)
عامل

دما ()°C

pH

اکسیژن
محلول ()ppm

تعویض روزانه

دبی ()ml/min

)NH3 (ppm

آب (درصد)

میانگین±خطای استاندارد

14/4±0/4

5/5±0/1

5/5±0/75

500

10

0/005±0/002

دامنه تغییرات

14-11

5/2-5/1

1/7-7/5

-

-

-

شاخص
وزن اولیه (گرم)
وزن بعد از گرسنگی
وزن نهایی
ضریب رشد ویژه(درصد)
ضریب تبدیل غذایی ()FCR
نسبت بازده غذایی
شاخص وضعیت ()CF
نسبت بازده پروتئین ()PER

شاهد

تیمار1

تیمار2

تیمار3

تیمار4

11/04±0/14

15/04±0/41

15/17±0/17

11/01±0/14

15/70±0/12

c

a

b

c

bc

14/73 ±0/14
a
21/05 ±2/54
a
1/17 ±0/17
1/17±0/17
a
73/45 ±12/35
0/45.±0/03
2/14±0/37

25/25 ±1/04
b
34/21 ±0/11
b
2/45 ±0/11
1/21±0/03
b
144/54 ±4/12
0/41±0/02
2/35±0/01

24/55 ±1/05
b
35/51 ±3/51
ab
2/17 ±0/22
1/14±0/13
ab
121/04 ±17/14
1/04±0/12
2/54±0/31

21/31 ±1/01
ab
32/37 ±2/50
ab
2/12 ±0/12
1/11±0/24
ab
105/54 ±4/14
0/41±0/01
2/71±0/47

23/44 ±1/01
b
35/34 ±1/14
ab
2/23 ±0/04
1/31±0/04
ab
124/01 ±5/27
0/42±0/01
2/30±0/15

جدول  .3تغییرات ترکیب شیمیایی الشه ماهیقزلآالی رنگین کمان در طی یک دوره کوتاه مدت گرسنگی و تغذیه مجدد (میانگین  ±خطای
استاندارد)
شاهد

تیمار1

تیمار2

تیمار3

تیمار4

بعد از گرسنگی

a

11/25 ±0/25

ab

14/25 ±0/32

a

13/55 ±0/35

cd

15/54 ±0/11

bc

14/41 ±0/11

پایان آزمایش

14/25±0/25

13/34±0/52

14/42±0/15

14/47±0/41

13/44±0/70

5/75 ±0/55

A

7/11 ±0/14

b

شاخص
پروتئین
چربی
خاکستر
رطوبت

بعد از گرسنگی

b
b

b

5/51 ±0/01

1/31 ±14

Ab

a

b

ab

5/53 ±0/4
ab

پایان آزمایش

5/75 ±0/52

5/51 ±0/45

5/14 ±0/31

5/12 ±0/25

5/15 ±0/14

بعد از گرسنگی

0/15±0/04

0/51±0/02

0/54±0/14

0/17±0/01

0/10±0/03

پایان آزمایش

0/11±0/01

0/50±0/03

0/50±0/04

0/14±0/07

0/17±0/01

بعد از گرسنگی

53/40±0/44

55/03±0/11

54/20±0/25

53/42±0/31

54/23±0/70

پایان آزمایش

a

b

ab

ab

54/31 ±0/73

55/12 ±0/45

55/32 ±0/14

54/40 ±0/50

ab

51/5 ±1/34

P

حروف مشابه در هر ردیف نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است

جدول  .4تغییر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی قزلآالی رنگین کمان در طی دوره گرسنگی و تغذیه مجدد (میانگین  ±خطای استاندارد)
P
حروف مشابه در هر ردیف نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است
شاخص

شاهد

تیمار1
2/11±0/22

تیمار2

پروتئین کل (میلیگرم بردسی لیتر)

2/21±0/07

2/20±0/45

2/32±0/24

کلسترول (میلیگرم بردسی لیتر)

323/11 ±13/71

ab

214 ±15/15

310 ±33/50

304 ±17/72

315/33 ±25/21

b

تری گلیسیرید (میلیگرم بردسی لیتر)

342/50±17

245/33±3/43

305±24

273/11±17/55

244/33±10/33

گلوکز (میلیگرم بردسی لیتر)

101/11±13/22

44/11±5/21

115/33±10/57

100±5/23

124±11/15

a

2/32±0/15

تیمار3

تیمار4

ab

ab

بحث
یک روش مناسب برای کاهش هزینه های غذا در پرورش ماهی سود بردن از ویژگی رشد جبرانی است که به صورت گسترده
در ماهیان گزارش شده است ( .)Azodi et al., 2014aبهبود مصرف غذا ،افزایش نرخ رشد و انعطافپذیری رژیم تغذیهایی از
جمله مکانیسمهای رشد جبرانی در مدیریت تغذیه ماهیها بوده است ( .)Tian and Qin, 2004; Azodi et al., 2014bدر
161
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جدول  .2تغییر شاخص های رشد در ماهیان مورد آزمایش در طی دوره گرسنگی و تغذیه مجدد (میانگین  ±خطای استاندارد)
P
حروف مشابه در هر ردیف نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است

تاثير دوره گرسنگی و غذادهی مجدد...
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تحقیق حاضر بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان تحت تأثیر یک دوره کوتاه مدت محرومیت غذایی قرار گرفتند .وزن ماهیان
بدون محرومیت غذایی (گروه شاهد) بعد از اتمام دوره گرسنگی به طور معنی داری باالتر از تیمارهای ماهیان با محرومیت
غذایی بود ( . )P≤0/05این وضعیت نشان دهنده اثر منفی محرومیت غذایی بر عملکرد رشد ماهیان تحت آزمایش است که با
یافتههای سایر محققان روی همین ماهی در توافق کلی قرار دارد ( .)Azodi et al., 2014a; Imani et al., 2007در حالی که
گزارش هایی نیز مبنی بر عدم جبران محرومیت غذایی در برخی از گونهها وجود دارد ( Tian and Qin, 2004; Eroldogan et
 .)al., 2006وجود اختالف معنیدار بین میانگین وزن نهایی ماهیان تیمار ( 1که شدیدترین محرومیت غذایی را تحمل کردند)
و تیمار شاهد ،نشان دهنده شدت محرومیت غذایی اعمال شده بر این تیمار بود و ناشی از ناکافی بودن دوره غذادهی مجدد
برای جبران عقب ماندگی رشد در این تیمار است.
از آنجایی که سرعت رشد در ماهیان تحت تأثیر شرایط مختلف محیطی بهخصوص شدت تغذیه قرار دارد ،مشاهده اختالف در
ضرایب رشد ویژه بین تیمارهای مختلف آزمایش طبیعی است ،زیرا ماهیان تیمارهای مختلف نسبتهای متفاوتی از محرومیت
غذایی را در طی آزمایش تجربه کردهاند .به همین دلیل اختالف معنیداری در ضریب رشد ویژه بین ماهیان تیمارهای مختلف
مشاهده شده است .این یافتهها مشابه نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده روی هیبرید تیالپیا (،)Wang et al., 1999
 ،)Tian and Qin, 2004( Barramundi ،)Eroldogan et al., 2006( Sparusaurataو سه خاره ماهی ( three- spinal stickle
 )Zhu et al., 2002( )backمی باشد .در عین حال اختالف معنیداری در شاخصهای  PER ،FCRو  CFبین گروههای
آزمایشی مشاهده نشد .با توجه به این که این شاخصها بیشتر تحت تأثیر ویژگیهای وراثتی گونه پرورشی ،شرایط پرورش و
کیفیت غذا میباشد ،به نظر میرسد دلیل این امر یکسان بودن شرایط پرورش ،گونه ماهی ،جیره غذایی و همچنین محدود
بودن دوره آزمایش باشد .این نتیجهگیری با یافتههای مطالعات مشابه روی قزلآالی رنگینکمان ( ;Azodi et al., 2014a
 )Imani et al., 2007و هیبرید تیالپیا ( )Wang et al., 1999همخوانی دارد.
در مطالعه حاضر مقادیر مربوط به پروتئین الشه بعد از گرسنگی تفاوت معنیداری را در بین گروههای آزمایشی نشان داد
( .)P≤0/05در حالی که در مطالعات مشابه محرومیت غذایی تاثیر معنیدار بر میزان پروتئین الشه نداشته است ( Imani et
 .)al., 2007به نظر میرسد کاهش مشاهد ه شده در میزان پروتئین الشه پس از دوره محرومیت غذایی به دلیل استفاده از
پروتئین ذخیره شده در بدن به منظور تأمین انرژی مورد نیاز در زمان محرومیت غذایی (به عنوان یک منبع سهلالوصول
انرژی) بوده است .همانگونه که مشاهده میشود ،هرچه شدت محرومیت غذایی بیشتر شده (تیمار  )1میزان کاهش پروتئین
الشه نیز بیشتر گردیده است (جدول  .)3در مقابل ،عدم مشاهده تفاوت معنیدار در میزان پروتئین الشه در بین تیمارهای
مختلف در پایان آزمایش نشان دهنده جبران کمبود پروتئین الشه در طی دوره غذادهی مجدد است که توانسته است میزان
پروتئین ال شه را در تیمارهای محروم از غذا در حد پروتئین الشه در تیمار شاهد تأمین کند .بهبود نسبی بازده مصرف پروتئین
پس از دوره تغذیه مجدد در تیمارهایی که محرومیت شدیدتری را تحمل کردهاند مؤید این وضعیت است (جدول  .)2میزان
چربی الشه نیز پس از دوره گرسنگی و هم در پایان آزمایش تنها در تیمار  1تفاوت معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان
داد ( . )P≤0/05این پارامتر نیز مانند پروتئین الشه نشان دهنده محرومیت غذایی شدیدتر اعمال شده در خصوص این تیمار
است (جدول .) 3عالوه بر این میزان چربی الشه در ماهیان گروه شاهد در هر دو مرحله اندازهگیری (بعد از گرسنگی ،و پایان
آزمایش) ثابت بود در حالی که در تیمارهایی که شدتهای مختلف محرومیت غذایی را تحمل کردهاند به صورت جزیی کاهش
یافته است .نتایج حاصل با یافته های حاصل از مطالعات مشابه روی همین ماهی مطابقت خوبی را نشان میدهد ( Boujard et
 .)al., 2000در مجموع کاهش معنیدار میزان پروتئین و چربی الشه در تیمار  1که شدیدترین محرومیت غذایی را تحمل
نموده است نشان دهنده مصرف پروتئین و به خصوص چربی الشه در دوره گرسنگی کامل غذایی به عنوان منابع تأمین کننده
انرژی است .کاهش معنیدار وزن در همین تیمار نسبت ب ه تیمار شاهد و سایر تیمارها دلیل دیگری بر این ادعا است (جدول
 .)2میزان چربی الشه در پایان آزمایش در تمام تیمارها (به جز تیمار شاهد) نسبت به زمان پس از محرومیت غذایی کاهش
یافت (جدول  .)3دلیل این امر می تواند افزایش نسبی رطوبت الشه و وزن ماهیان در زمان تغذیه جبرانی باشد که با ابقاء
پروتئین و چربی الشه همراه بوده است .بر خالف یافتههای تحقیق حاضر ،در مطالعات مربوط به هیبرید تیالپیا ( Wang et al.,

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،7شماره  ،1تابستـان 1316

در مجموع نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که گرسنگی کوتاه مدت اثر نامطلوبی بر ترکیب شیمیایی الشه،
میزان گلوکز ،تریگلیسیرید و پروتئین پالسما نداشته است .لذا میتوان اطمینان داشت که تنشهای غیرقابل پیشبینی از
جمله ایجاد شرایط نامطلوب در محیط پرورش ،حملو نقل ،رقم بندی و غیره که منجر به تحمیل گرسنگی کوتاه مدت به
ماهیان می شود از طریق توانایی رشد جبرانی در این ماهی قابل جبران است .بعالوه کنترل رشد به شیوه امن که یکی از
روشهای آن استفاده از مکانیسم رشد جبرانی است میتواند در مواجهه با شرایط بحرانی ،مدیریت زیست محیطی و کنترل
پسابهای مزارع پرورشی ماهی ،افزایش کارایی تغذیه آبزیان ،مدیریت اقتصادی و کنترل زمان ارائه محصول به بازار و نیز
کاهش هزینههای کارگری مزرعه از طریق مدیریت تغذیه نقش اساسی داشته باشد.
منابـع
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 )1999و قزلآالی رنگینکمان ( ) Imani et al., 2007میزان چربی الشه در طول آزمایش روند افزایشی نشان داد .با توجه به
اینکه رطوبت و چربی در ترکیب الشه ماهیان ترکیبات مخالف هم هستند ( ،)Boujard et al., 2000این وضعیت کامال منطقی
و توجیهپذیر است.
در مطالعه حاضر میزان گلوکز خون در پایان آزمایش اختالف معنیداری را بین شدتهای مختلف محرومیت غذایی نشان نداد.
در حالی که مطالعه صورت گرفته روی همین ماهی توسط  Hollowayو همکاران ( )1999کاهش معنیدار گلوکز در پایان
13هفته محرومیت غذایی را نشان داد .ثبات غلظت گلوکز خون در طی دورههای گرسنگی کوتاه مدت به علت مصرف
گلیکوژن کبد بوده و در مطالعات مشابه روی قزلآال ( )Hochachka and Sinclair, 1962به اثبات رسیده است که مطابقت
خوبی را با یافتههای این تحقیق دارد .بر عکس ،گزارشهایی نیز در خصوص کاهش قند خون در اثر گرسنگی در ماهی
قزلآالی رنگین کمان ( )Weatherley, 1981و قزلآالی قهوهای ( )Navarro et al., 1992( )Salmo trutta farioوجود دارد .به
نظر میرسد مهم ترین دلیل اختالف در نتایج مطالعات صورت گرفته با مطالعه حاضر تفاوت در چگونگی سازگاریهای
متابولیکی در دوره محرومیت غذایی در گونههای مختلف و تحت شرایط مختلف آزمایش باشد .اختالف در سازگاریهای درون
گونهای نیز میتواند متأثر از سن ماهی ،ذخایر انرژی در دسترس ،پیشینه تغذیه و غیره باشد ( .)Holloway et al., 1999عدم
مشاهده تفاوت معنیدار در مقادیر گلوکز ،تری گلیسیرید و کلسترول خون ماهیان مورد آزمایش در این تحقیق میتواند ناشی
از کوتاه بودن زمان محرومیت غذایی و کافی بودن زمان تغذیه مجدد برای سازگاری فعل و انفعاالت متابولیکی و برگشت به
شرایط طبیعی باشد .همین امر باعث گردیده که اختالف در مقادیر این شاخصها در بین تیمارها در حد معنیدار نمایان
نشود .براساس مطالعات صورت گرفته روی ماهی قزلآالی رنگین کمان در زمان گرسنگی ،بهرهگیری از ذخایر پروتئینی برای
کسب انرژی در اولویت سوم پس از گلیکوژن و چربی قرار میگیرد .در این صورت در طی محرومیت غذایی ذخایر پروتئینی از
بافت عضالنی آزاد شده و در مسیر گلوکونئوژنزیز در کبد به گلوکز تبدیل میشود .بنابراین انتظار نمیرود پس از دو هفته
گرسنگی در تیمارهای محروم شده تغییر قابل مالحظهای در میزان پروتئین پالسما نسبت به دیگر گروههای آزمایشی مشاهده
شود .این نتایج همسو با مطالعه صورت گرفته روی همین ماهی ( )Hajimoradi et al., 2006است .عدم مشاهده تفاوت
معنیدار در غلظت پروتئین کل پالسما در تحقیق حاضر ،میتواند به دلیل کوتاه بودن زمان محرومیت و همچنین محدود
بودن شدت آن در برخی از تیمارها باشد .در مجموع میتوان اینگونه استنباط کرد که در گرسنگیهای کوتاه مدت با وجود
عدم دریافت پروتئین در جیره ،به دلیل آزاد شدن اسیدهای آمینه عضالنی ،کاهش محسوسی در میزان پروتئین پالسما دیده
نمیشود.
تاثیر دورهی محرومیت و تغذیه مجدد برسطح کلسترول خون ماهیان در این مطالعه معنیدار بود ( ،)P≤0/05به طوری که بین
تیمار کامالً گرسنه (تیمار  )1و تیمار تغذیه شده به میزان  %55حد اشباع (تیمار )4تفاوت معنیدار مشاهده شد ( .)P≤0/05با
این حال درخصوص میزان کلسترول خون در گونه های مختلف ماهیان پس از دوران محرومیت غذایی و استفاده از ذخایر
چربی گزارشهای بسیار متفاوتی ارائه شده است؛ به عنوان مثال Weatherley ،و همکاران ( )1471در قزلآالی رنگین کمان
کاهش اسید چرب و افزایش میزان کلسترول در اثر اعمال دورههای گرسنگی را گزارش کردند.
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