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 چکیده

 توانند دوره محرومیت غذایی یا گرسنگی را های مختلف ماهیان می گونه

های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی که  با استفاده از فعالیت اکتسابی مکانیزم

سازد تحمل نمایند مطالعه  شرایط نامناسب محیط سازگار می باآنها را 

ترکیبات  ،های رشد گرسنگی بر شاخصه منظور بررسی اثر هب ،حاضر

شیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی یلی خط کمانی طراحی 

 بچه ماهی یلی با میانگین طولی 181 ،گردید. در این تحقیق

cm21/1±62/6  و وزنیg 31/1±38/1  دو گروه تغذیه شده و تغذیه به

قطعه ماهی در هر تکرار( در مخازن پالستیکی  31نشده و سه تکرار )

L21 .31و  21، 11برداری از ماهی در  نمونه مورد بررسی قرار گرفتند 

آمده حاکی از کاهش  دست هروز محرومیت غذایی انجام شد. نتایج ب

ترکیبات  ،یی(های رشد )ضریب رشد ویژه و وزن نها دار شاخص معنی

شده  در مقایسه با گروه تغذیهنشده  ، چربی( گروه تغذیهشیمیایی )پروتئین

سطح لیزوزیم در گروه تغذیه  ،(. در پایان دوره آزمایشP<15/1)است 

(. نتایج حاضر نشان P<15/1طور معناداری افزایش یافت ) هنشده ب

گرسنگی ماهه  1توانند  با دوره  دهد که ماهی یلی خط کمانی می می

نابع انرژی مورد عنوان مسازش یافته و از ذخایر پروتئین و چربی به

 .دهد استفاده قرار می
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Abstract 

Different fish species tolerate starvation periods 

using distinct strategies of activating adaptive 

biochemical and physiological mechanisms that 

enable them to cope with the adverse condition. 

The present study was investigated the effect of 

starvation on growth, chemical compositions and 

non- specific immune parameters in grunters 

(Terapon jarbua) fry. In this study, 180 fry of  

T.jarbua studied with mean length 4.46± 0.21 cm 

and  weight 1.98± 0.30 g that included fed and 

starved groups each with three replicates (30 fish 

per replicate) in a 60 – liter plastic tanks. Sampling 

of fish was performed at 10, 20 and 30 days of 

food deprivation. The results showed that specific 

growth ratio (SGR) and increased weight gain 

(growth parameters), protein and fat (chemical 

compositions) levels were significantly lower in 

starved group than in fed group (P<0.05). In 

starved group, lysozyme concentrations were 

significantly higher at day 30 (58.44±5.44 

Unit/mL) (P<0.05). The present results indicate 

that grunters can tolerant 1 month starvation period 

and use lipid and protein as energy sources during 

starvation.  

 

Keywords: Terapon jarbua, food deprivation, 

lysozyme, lipid, protein. 
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 مقدمه 
آور بوده و از نظر پرورش ماهی یك صنعت مهم و سود

اقتصادی هزینه مربوط به تغذیه ماهی قسمت اعظم 
 ,.Rahimi et alشود )های پرورش را شامل میهزینه

های متفاوتی برای کاهش این هزینه (. روش2010
توان به محرومیت غذایی وجود دارد که از آن میان می

جر به ایجاد فرایندی به نام و غذادهی مجدد که من
 (.Ali et al., 2003شود اشاره نمود )رشد جبرانی می

های با توجه به مطالعات متعددی که بر روی گونه
 Leiocassis)مختلف ماهیان از جمله گربه ماهی چینی 

longirostris( )Zhu et al., 2005 ماهی سفید ،)
(Coregonus lavaretus( )Kankanen & 

Pirhonen, 2009و ماهی شانك ) (Sparus aurata) 
(Bavcevic et al., 2010 انجام گرفته، بیان شده )

های مختلف ماهیان، با استفاده از است که گونه
های های مشخص از جمله فعالیت مکانیزماستراتژی

دوره محرومیت  توانند میبیوشیمیایی و فیزیولوژیکی 
اسب تحمل نمایند غذایی را در شرایط محیطی نامن

(Bandeen & Leatherland, 1997; Caruso et 

al., 2012; Small, 2005 در ماهیانی که ذخیره .)
چربی زیادی نداشته باشند پروتئین ماهیچه سفید در 

 Chatzifotis etکند )طول گرسنگی کاهش پیدا می

al., 2011 گروه دیگری از ماهیان ذخیره پروتئین را.)
مین أبیشتر از چربی و یا گلیکوژن برای تحفظ کرده و 

 ;Black & Shinner, 1986انرژی استفاده می کنند )

Collins & Anderson, 1995.) 
راسته سوف  ( ازTerapon jarbuaیلی ) ماهی

جای دارد  Terapontidaeماهی شکالن و در خانواده 
گونه را در خود جای  54جنس و  71.این خانواده بیش از 

گونه از یلّی ماهیان در خلیج  5م کدست  داده است.
فارس وجود دارند که این گونه آکوآریومی هم از  همیشه

 گویندکمانی می خط آن جمله است در فارسی به آن یلّی
گیرند و این ماهیان مورد استفاده خوراکی انسان قرار می

تواند در آب این ماهی می ای دارندمزهگوشت بسیار خوش
 ,.Satari et al) شیرین زندگی کند شور و لب شور و

که گرسنگی حالت استرس مزمن  جایی (. از آن2002
تواند منجر به مهار رشد، اختالل در تولید  است که می

اکسیدانی مثل و پاسخ ایمنی گردد. فعالیت ایمنی و آنتی
منظور از عملکردهای فیزیولوژیکی مهم در ماهی به

ها تغییر میزان این فعالیتباشد و جلوگیری از بیماری می
گیری  های وابسته مختلفی اندازه واسطه شاخصبه

برای  مؤثرهای ایمنی شوند. لیزوزیم یکی از فاکتور می
های عفونی است و افزایش، مقاومت در برابر بیماری

کاهش میزان آن وابسته به سن، اندازه، جنس و گونه 
 (.  Caruso et al., 2012ماهی است )

 93این تحقیق، بررسی اثر گرسنگی )هدف از 
های رشد، ترکیبات شیمیایی و ایمنی روزه( بر شاخص

ماهی ماهی یلی صورت غیر اختصاصی )لیزوزیم( بچه
 گرفته است. 

 

 هامواد و روش
 ماهی و شرایط پرورش 

در انستیتو موسسه تحقیقات شیالت  7939در آذر ماه 
یلی خط کمانی از ماهی  قطعه بچه 743چابهار و با انتقال 

کیلومتری بندر چابهار به محل  4اسکله رمین واقع در 
مدت انجام شد. پس از طی مرحله سازگاری به ،آزمایش

میانگین  ها با ماهی ،سالمتی آنهادو هفته و اطمینان از 
 g 93/3±34/7و وزنی  cm17/3±51/5 طولی 

 L 13  مخزن 1قطعه به  93شمارش شده و با تراکم 
وه( منتقل شدند. در با سه تکرار برای هر گر )دو گروه

طور ی شد. بهگیر اندازههای آب پارامتر ،طول دوره
درجه  L 31/3±94شوری میانگین در کل دوره 

 اکسیژن محلول  ،C 4/3±1/14° حرارت آب
mg/L 41/3±37/1  وpH  بود. در طی  4/1±5/3آب

بود.  L71:D71صورت دوره آزمایش فتوپریود به
ها هر یك ازمخزنمنظور هوادهی و نیاز اکسیژن به به

یك سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود نصب 
)گروه  عنوان گروه شاهدگردید. یك گروه از ماهیان به

تغذیه شده( در نظر گرفته شد و به همان روش دوره 
سازگاری تغذیه شدند. گروه دوم )گروه گرسنه( 
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 17تولیدی  گونه غذای دستی )شرکت تعاونی هیچ
 فیبر ،%75چربی  ،54شیراز با میزان پروتئین % ،بیضاء

% در طی دوره 41/73و خاکستر جیره غذایی  %3/7
 .آزمایش دریافت نکردند

 
 زیست سنجی و بررسی پارامترهای رشد و تغذیه

برداری از نمونه ،های رشدی شاخصگیر اندازهمنظور به
 93و 13،  73آزمایش،ترتیب در آغاز ماهیان آزمایشی به

روز پس از شروع آزمایش صورت گرفت. در هر مرحله 
طور تصادفی از هر مخزن قطعه ماهی به 73تعداد 

( 1g/Lبرداشته و با استفاده از پودر گل میخك بیهوش )
( mm7 ( و طول )با دقتg 37/3شدند. وزن )با دقت

های حاصل از زیست ها ثبت گردید. با استفاده از داده آن
 Wahliهای رشد، افزایش وزن بدن )شاخص ،هانجیس

et al., 2003فاکتور وضعیت و شاخص  ،(، نرخ رشد ویژه
 ( تعیین شد.Peres et al., 2011کبدی )

            

   
 

BWf =( وزن نهاییg) ،BWi =( وزن ابتداییg) 
 

 (SGRنرخ رشد ویژه )

.    
           

 
     

= Ln Wt ( لگاریتم طبیعی وزن نهاییg) 
n = ( لگاریتم طبیعی وزن ابتداییg) 
t  =( طول دوره پرورشd  ) 

 

 . (CF)فاکتور وضعیت 

Wf/L
3
) ×100) CF =  

=Wf ( وزن نهاییg) ،L= ( طول نهاییcm) 
 

 .(HSIشاخص کبدی )

HIS = (Wl / Wb) × 100 
Wl= ( وزن کبدg) ،Wb= ( وزن بدنg  ) 

 
 آنالیز الشه

و  13، 73، 3های در زمان ،منظور تعیین ترکیب الشهبه

با  ،قطعه ماهی 1روز پس از شروع آزمایش تعداد  93
طور به ،گرسنگی h  15پس از ،g 54/3متوسط وزن 

دمای  تصادفی از کل جمعیت ماهیان صید شده و در
°C 43- از هر  ،نگهداری شد. در انتهای آزمایش نیز

قطعه الرو ماهی  9تصادفی صورت به ،مخزن آزمایش
منظور صید شده و به ،گرسنگی h15  پس از تحمل
شیمیایی الشه به آزمایشگاه شبکه  تجزیه ترکیب

دامپزشکی چابهار منتقل شد. تجزیه شیمیایی ترکیب 
انجام گرفت.  AOACالشه بر اساس روش استاندارد 

چربی با استفاده از  ،میزان پروتئین الشه از روش کلدال
 ،سوکسله و از طریق حل نمودن چربی در اترروش 

و  C 734°طوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای ر
توزین نمونه بعد از خنك شدن و خاکستر از طریق 

و توزین  h 1مدت هب C 443°سوزاندن نمونه در دمای 
 ,AOACنمونه پس از خنك شدن محاسبه شدند )

1986.) 
 

 سنجش لیزوزیم

برای سنجش لیزوزی، پس بیهوش کردن ماهی با 
روز پس از  93و  13، 73 های زمانپودر میخك در 
قطعه ماهی در هر نوبت نمونه  1شروع آزمایش، 

 7:7برداری، آن را دو بار با سرم فیزیولوژی شسته و با 
سرم فیزیولوژی در دستگاه میکسر هموژنیزه نموده و 

 C˚5ی در دما min73مدت به 9333با دور 
سازی مایع رویی مجدد سانتریفیوژ نموده و بعد از جدا

سانتریفیوژ نموده و تا  min 4مدت در همین دور به

 mL1های در میکروتیوب -C˚ 43زمان آنالیز در دمای
 (. Hanif et al., 2004نگهداری شد )

ها، بر اساس روش  سنجش میزان لیزوزیم در نمونه
 صورت خواهدEllis (1990 )توصیه شده توسط 

لیتر از سوسپانسیون  میلی 714گرفت. ابتدا 
 Micrococcusمیکروکوکوس لیزودیکتیکوس )

lysodeikticus)  محصول سیگما( )معادل مقدار(
لیتر بافر فسفات سدیم با گرم به ازای هر میلی 914/3

 143(  با میزان  1/1برابر  pHو  34/3موالریته 
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 C˚ 11ر دمای میکرولیتر از هر نمونه مخلوط و د
 74انکوباسیون خواهند شد. میزان جذب نوری پس از 

ثانیه به روش اسپکتروفتومتری و در طول موج  743و 
گردد. سپس تفاوت جذب نوری نانومتر قرائت می 133

 بین اولین و دومین مرحله نورسنجی ثبت خواهد شد و
لیتر نمونه هر میلی نتایج حاصله بر حسب واحد به ازای

 اسبه شد.سرم مح
 

 آنالیز آماری

خطای استاندارد  ±میانگین صورت ها در نتایج بهداده
(Means±SEبیان شده است. نرمال ب )ها  ودن داده
مورد بررسی قرار  shapiro-Wilkوسیله آزمون  هب

ها   جهت مقایسه میانگین داده T-testگرفت. از آزمون 
آنالیز شده( و از آزمون  بین دو گروه )گرسنه و تغذیه

ها در  طرفه جهت مقایسه شاخص واریانس یك
( در 93و  13، 73، 3برداری )های مختلف نمونه زمان

دار بودن هر گروه استفاده شد و در صورت معنی

کمك پس آزمون دانکن مقایسات چندگانه صورت  به
درصد  34اختالف در سطح اطمینان باالی  گرفت.

افزار  وسط نرمها تتجزیه و تحلیل داده پذیرفته شد.
Excel 2013  وSPSS 11.5 صورت گرفت. 

 

 نتایج 
 های رشد و تغذیه شاخص

میانگین افزایش وزن، فاکتور وضعیت، ضریب رشد 
عنوان مهمترین  هویژه، وزن نهایی و شاخص کبدی ب

های رشد مورد محاسبه قرار گرفتند که در  شاخص
ها آورده شده است. گرسنگی مقادیر آن 7جدول 

داری سبب کاهش وزن بدن و ضریب معنی طور به
که کمترین وزن بدن و ضریب طوریرشد ویژه شد. به

روه روز محرومیت غذایی در گ 93رشد ویژه پس از 
(. اما طول دوره P<34/3نشده مشاهده شد ) تغذیه

داری بر افزایش وزن بدن و یمعن تأثیرگرسنگی 
  .(P>34/3شاخص کبدی نداشت )

 
روز پس از  93و  13 ،73های  زمان نشده ماهی یلی خط کمانی در های رشد در گروه تغذیه شده و گروه تغذیه تغییرات شاخصه .1جدول 

 شروع آزمایش
 دار بین دو گروهاختالف معنی نشده گروه تغذیه  شدهگروه تغذیه  زمان )روز(

    وزن نهایی )گرم(
73 b 94/3±44/71 a 17/3±31/4 34/3>P 
13 ab 4/3±77/79 b 13/7±45/1 34/3>P 
93 a 5/3±91/74 c 43/1±45/5 34/3>P 

    افزایش وزن )%( 

73 a 14/3±74/33 a 17/3±39/33 34/3<P 
13 a 79/3±13/33 a 74/3±75/33 34/3<P 
93 a 77/3±94/33 a 73/3±73/34 34/3<P 

    فاکتور وضعیت
73 a 34/3±31/3 a 31/3±44/3 34/3<P 
13 ab 14/3±44/3 b 14/3±43/3 34/3<P 
93 a 39/3±37/3 ab 14/3±45/3 34/3<P 

    ضریب رشد ویژه
73 b 13/3±45/3 a 31/3±94/3 34/3>P 
13 ab 34/3±43/3 ab 14/3±14/3 34/3>P 
93 c 14/3±19/3 c 14/3±74/3 34/3>P 

    شاخص کبدی
73 a 31/3±44/7 a 94/3±15/7 34/3<P 
13 a 31/3±44/7 a 31/3±3/7 34/3<P 
93 a 33/3±13/7 a 49/3±39/3 34/3>P 

دار  یدهنده تفاوت معن قطعه ماهی از هر گروه(. حروف نامشابه در هر ستون نشان 93بیان شده است ) (Means± S.E)خطای معیار  ±ها بر اساس میانگین  داده
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 درصد نشان داده شده است. 4نشده در سطح  شده و گروه تغذیه دار بین گروه تغذیه (. اختالف معنیP<34/3باشد ) می
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ترکیب شیمیایی الشه

 مدت زمان گرسنگی بر  تأثیرنتایج مربوط به 
ارائه  1ترکیبات شیمیایی الشه ماهی نیز در جدول 

های مختلف گرسنگی، میزان شده است. در زمان
نشده کمتر از  ه تغذیهپروتئین و چربی الشه در گرو

ها مربوط به میزان آنشده بود و کمترین  گروه تغذیه
(. P<34/3روز پس از محرومیت غذایی بود ) 93

 بیشترین میزان رطوبت و خاکستر در گروه 
روز پس از محرومیت غذایی مشاهده  93نشده  تغذیه

شده نشان داد  داری را با گروه تغذیه شد و تفاوت معنی
(34/3>P.) 

 
 لیزوزیم

با  شود که میزان لیزوزیممشاهده می 9طبق جدول 
که به  طوریافزایش دوره گرسنگی افزایش یافت به

داری روز محرومیت غذایی اختالف معنی 93استثنای 
وجود  نشده تغذیهروز در گروه  13و  73های در زمان
 .(<34/3Pنداشت )

 
روز  93و  13 ،73های نشده ماهی یلی خط کمانی در زمان تغذیه شده و گروه تغییرات ترکیبات شیمیایی الشه در گروه تغذیه .2جدول 

 پس از شروع آزمایش

 دار بین دو گروه معنی اختالف نشده  گروه تغذیه  شده گروه تغذیه  زمان )روز(
    پروتئین )%(

73 b 33/3±49/13 a 39/3±.3/71 34/3>P 
13 ab 31/3±91/17 b 15/3±35/75 34/3>P 
93 a 54/3±43/17 b 53/3±4/75 34/3>P 

    چربی )%(

73 c 79/3±11/9 a 31/3±74/7 34/3>P 
13 b 31/3±44/4 b 37/3±44/3 34/3>P 
93 a 34/3±57/1  c39/3±15/3 34/3>P 

    خاکستر)%(
73 a 33/3±11/4 b 79/3±11/4 34/3<P 
13 b 73/3±41/9 c 71/3±71/5 34/3<P 
93 a 31/3±74/4 a 34/3±45/1 34/3>P 

    رطوبت )%(
73 a 39/3±39/11 b 99/3±44/15 34/3>P 
13 a 54/3±15/19 a 31/3±71/11 34/3>P 
93 a 53/3±39/19 a 39/3±53/11 34/3>P 

دار  یمعن دهنده تفاوت قطعه ماهی از هر گروه(. حروف نامشابه در هر ستون نشان 1بیان شده است ) (Means± S.E)خطای معیار  ±ها بر اساس میانگین  داده
 درصد نشان داده شده است.  4نشده در سطح  شده و گروه تغذیه دار بین گروه تغذیه (. اختالف معنیP<34/3باشد ) می

 
روز پس از  93و  13 ،73های نشده ماهی یلی خط کمانی در زمان شده و گروه تغذیه در گروه تغذیهتغییرات سطوح لیزوزیم  .3جدول 

 شروع آزمایش
 دار بین دو گروه اختالف معنی نشده  گروه تغذیه  شده گروه تغذیه  زمان )روز(

    Unit/mL)لیزوزیم )
73 ab 41/±11/94 b 13/1±14/54 34/3<P 
13 a 53/7±11/51 b 31/5±41/53 34/3<P 
93 ab 99/3±11/91 a 55/4±55/44 34/3>P 

-دار می دهنده تفاوت معنیقطعه ماهی از هر گروه(. حروف نامشابه در هر ستون نشان 1بیان شده است ) (Means± S.E)خطای معیار  ±ها بر اساس میانگین  داده

 درصد نشان داده شده است.  4نشده در سطح  شده و گروه تغذیه دار بین گروه تغذیه (. اختالف معنیP<34/3باشد )
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 گیری بحث و نتیجه
های حاصل از این تحقیق نشان داد که فاکتورنتایج 

ترین وزن نهایی و ضریب رشد ویژه از مهم
فاکتورهایی بودند که در اثر اعمال گرسنگی کاهش 

داری را داشتند که با مطالعات صورت گرفته بر معنی
 Huso huso( )Falahatkar etروی فیل ماهی )

al.,2013( و باس دریایی )Sparus aurata )
(Peres et al., 2011 .همخوانی دارد ) 

هایی فاکتور وضعیت و شاخص کبدی پارامتر
دهنده وضعیت فیزیولوژیکی است هستند که توضیح

(Rehulka, 2000 در این تحقیق طبق جدول .)7 
روز  93فاکتور وضعیت ماهی یلی خط کمانی بعد از 

داری را در مقایسه با گروه گرسنگی کاهش معنی
نشان نداد که با مطالعه صورت گرفته توسط  نشده تغذیه

Shreni  (1979( روی گربه ماهی )Heteropneustes 

fossilis همخوانی داشت. ولی )Velisek et al. 
روز(  73مدت ) ( نشان دادند که گرسنگی کوتاه2005)

آالی  داری در فاکتور وضعیت در قزل باعث کاهش معنی
گردید. که با ( Oncorhynchus mykissکمان ) رنگین

نتایج این تحقیق همخوانی نداشت که علت این تفاوت 
توان نوع گونه، جنس و اندازه  آمده را می دست هدر نتایج ب
 ;Mirsa et al., 2006; Wahli et al., 2003دانست )

Rehulka, 2000.) طور که انتظار گرسنگی همان
رفت باعث کاهش شاخص کبدی شد و با افزایش می

رسنگی مقدار آن کاهش بیشتری نشان طول دوره گ
دار نبود که داد ولی این تغییرات در طول آزمایش معنی

بر روی Wang et al. (2005 )آمده  دست هبا نتایج ب
 Oreochromisتحقیق خود بر روی هیبرید تیالپیا )

mossambicus × O. niloticus همخوانی داشت )
(Wang et al., 2005)کردند که وزن  . آنها اشاره

تواند یابد که میکاهش میکبد در اثر گرسنگی 
دلیل کاهش چربی و گلیکوژن در اثر میزان  به

 باشد.  گلوکونئوژنزیس پایین 
دار گرسنگی آمده حاکی از اثر معنی دستنتایج به

نشده در  ان پروتئین و چربی در گروه تغذیهبر میز

مقایسه با گروه ( در (93و  13، 73های مختلف ) زمان
با مطالعه Wang et al. (2000 )باشد. تغذیه شده می

بر روی هیبرید تیالپیا به این نتیجه رسیدند که تفاوت 
داری در میزان پروتئین و چربی در پایان دوره معنی

محرومیت غذایی بین گروه شاهد و تیمارهای گرسنه 
مشاهده شده و با فزایش طول دوره میزان چربی و 

یابد که با نتایج حاصل از این ین کاهش میپروتئ
 .Zhu et alتحقیق همخوانی داشت. همچنین 

نشان دادند که در پایان دوره محرومیت  (2003)
غذایی، میزان چربی در گروه تغذیه شده ماهی سه 

داری طور معنی( بهGasterosteus aculeatusخاره )
ای هاما بین زمان ،های گرسنه بودباالتر از گروه

داری وجود نداشت. مختلف گرسنگی تفاوت معنی
توان بیان نمود که ماهیان در طی دوره گرسنگی  می
منظور برطرف نمودن نیازهای انرژی خود از ذخایر به

نمایند و از پروتئین زمانی چربی و پروتئین استفاده می
نمایند که ذخایر چربی به اتمام رسیده باشد استفاده می

گرسنگی بر ترکیب بیوشیمیایی بدن لذا اولین اثر 
 Wangباشد )ها کاهش میزان چربی می بعضی از گونه

et al., 2000ثنای روز ت(. میزان خاکستر الشه به اس
شده و گروه  داری را بین گروه تغذیهتفاوت معنی 93

 Xie etنشده نشان نداد که نتایج حاضر با نتایج  تغذیه

al. (2001) ( بر روی ماهی حوضCarassius 

auratus .همخوانی داشت ) 
برای  مؤثرلیزوزیم یکی از فاکتورهای ایمنی  

های عفونی است و افزایش،  مقاومت در برابر بیماری
کاهش میزان آن وابسته به سن، اندازه، جنس و گونه 

(. نتایج مربوط به Caruso et al., 2012ماهی است )
های سطوح لیزوزیم ماهی یلی خط کمانی در زمان

ارائه شده است. افزایش  9مختلف گرسنگی در جدول 
هفته محرومیت غذایی  9نسبی در میزان لیزوزیم  تا 

داری  شود. اما با شروع آزمایش اختالف معنیمیدیده 
دار دیده تفاوت معنی 5 دهد. ولی در هفتهرا نشان نمی

حاکی  شده همچنین مقایسه آن با گروه تغذیه شودمی
نشده و گروه  دار بین گروه تغذیهیاز اختالف معن



 49 ... و ییایمیش باتیرشد، ترک هایبر شاخص یاثر گرسنگاکبری و همکاران:  

 (.P<34/3باشد )آزمایش می 5شده در هفته  تغذیه
 Feng et al. (2011)این تحقیق با  نتایج حاصل از

 Acipenser sinensisبر روی تاس ماهی چینی 

همخوانی داشت آنها نشان دادند که با افزایش طول 
دوره گرسنگی میزان لیزوزیم در تاس ماهی افزایش 

دهد که سیستم ایمنی یافت. این موضوع نشان می
غیراختصاصی در ماهی یلی خط کمانی در طول دوره 

 گردد.  گرسنگی حفظ می
در کل نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

دار  هفته منجر به کاهش معنی 5مدت گرسنگی به
وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، پروتئین و چربی الشه و 

)در طول محرومیت غذایی (در گروه  افزایش لیزوزیم

تغذیه نشده در مقایسه با  گروه تغذیه شده گردید. اما 
هر چند فاکتور وضعیت و شاخص کبدی کاهش یافت 

شده وگروه   داری را بین گروه تغذیهاما تفاوت معنی
دهد ماهی نشده نشان نداد که این امر نشان می تغذیه

اهه گرسنگی م 7با دوره  تواندیلی خط کمانی می
عنوان منابع سازش یافته و از ذخایر پروتئین و چربی به

  دهد.   انرژی مورد استفاده قرار می
 

 تقدیر وتشکر
سسه ؤاز همکاری ریاست و پرسنل محترم انستیتو م

تحقیقات شیالت چابهار و کارشناس محترم آزمایشگاه 
 گردد. تشکر و قدردانی می ،شبکه دامپزشکی چابهار
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