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 دهيچک

مطالعه هاي محروميت غذايي يا گرسنگي مواجه شوند. توانند با دورهمي ماهيان در هر دو محيط پرورشي و طبيعي

بيوشيميايي بدن، گليکوژن و چربي کبد در بچه ماهي  اتگرسنگي بر ترکيب يهاات دورهحاضر به منظور بررسي اثر

چهار  درگرم  44/12±  14/3عدد بچه ماهي صبيتي با ميانگين وزني  933 در اين بررسي .ديگرد يطراحصبيتي 

 .ندرفتمورد بررسي قرار گليتري  933پلي اتيلني مدور عدد ماهي( در مخازن  12تيمار و سه تکرار )در هر تکرار 

شد سيري غذادهي ميي آزمايش دو بار در روز تا حد ها به ترتيب عبارت بودند از تيمار شاهد که در طول دورهتيمار

در الشه برداري از کبد و . نمونهع شدنديتوز يکه به صورت کامالً تصادف روز محروميت غذايي 2و  4، 1هاي و تيمار

نتايج اين مطالعه  شگاه منتقل شدند.يز به آزمايها جهت انجام آنالانجام شد و نمونهي گرسنگي ابتدا و انتهاي دوره

 4. همچنين (<32/3P)هاي مورد مطالعه تأثير گذار نبود ت غذايي بر هيچ يک از فاکتورروز محرومي 1نشان داد که 

روز محروميت  2اما (. P<32/3)داري اثر گذاشت روز محروميت غذايي تنها بر ميزان گليکوژن کبد به طور معني

با توجه به نتايج مربوط در . (P<32/3)غذايي اثر معني داري بر ميزان گليکوژن کبد، چربي و پروتئين الشه گذاشت 

توان اظهار داشت، در بچه ماهي صبيتي اولويت اول در زمان محروميت غذايي مصرف ذخاير گليکوژن اين تحقيق مي

اولويت بعدي با  وباشد کبد بوده است که اين امر نشان دهنده نقش موثر کبد در تأمين نياز انرژي بدن ماهي مي

 . باشديمئين الشه استفاده از ذخاير چربي و پروت
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 مقدمه. 1

هاي مختلف ماهيان در طول زندگي خود ممکن گونه

است به طور طبيعي با پديده گرسنگي مواجه شوند. 

وضعيت در فصل زمستان، هنگام به عنوان مثال اين 

هاي طوالني به منظور تخم ريزي و يا زماني مهاجرت

که غذا در محيط زندگي، به داليل مختلفي کاهش 

گردد. اين تغييرات معموالً فصلي يابد، مشاهده ميمي

تواند بسيار متغير بوده و از چند هفته است، ولي مي

ي گرسنگي هاتا چندين ماه نيز ادامه پيدا کند. دوره

سبب کاهش شديد ذخاير انرژي بدن ماهي شده و 

گردد ها به منظور ادامه حيات ميبافت مصرفموجب 

(Love, 1980 در دوران گرسنگي متابوليسم موجود .)

همچنين، اعتقاد بر اين است که  .يابدزنده کاهش مي

تواند تا مدتي بعد از رفع کاهش ميزان متابوليسم مي

 ,.Hornick et al)ادامه يابد  شرايط نامساعد نيز

ماهياني که ذخيره چربي زيادي نداشته باشند  (.2000

پروتئين ماهيچه سفيد در طول گرسنگي کاهش پيدا 

. گروه ديگري از ماهيان (Johnston, 1981کند )مي

ذخيره پروتئين بدن را حفظ کرده و بيشتر از چربي و 

 Inceکنند )يا گليکوژن براي تامين انرژي استفاده مي

and Thorpe, 1977.) 

گيرد گليکوژن از منابع کربوهيدرات در کبد شکل مي

-ي آنزيم شکسته ميو هنگاميکه الزم باشد به وسيله

هاي خارجي کبد شود و به صورت گلوکز به بافت

کند. معموالً کاهش گليکوژن يک انتقال پيدا مي

 Navarroشروع گرسنگي است ) دار ازي ادامهپروسه

and Gutierrez, 1995 تقريباً به طور قرينه با کاهش .)

گليکوژن کبد، ذخاير چربي براي کسب انرژي استفاده 

شود. وقتي هر دو ذخيره تقريباً کاهش يافت، مي

 رديگيمورد استفاده قرار م پروتئين ماهيچه

(Navarro and Gutierrez, 1995; Echevarria et 

al., 1997; Meton et al., 2003.) 

Sparidentex hasta هاي مهم و تجاري خليج از گونه

هاي کم اين ماهي در آب .شودفارس محسوب مي

عمق ساحلي تا اعماق متوسط خليج فارس و سواحل 

ي ترال کفي و به وسيله شود. صيد آنهند يافت مي

نيز  ماهي صبيتيگيرد. رشته قالب طويل صورت مي

هرمافروديت  Sparidaeهاي خانواده مانند اکثر جنس

باشد که در مراحل ابتداي بلوغ جنس نر مي ش نريپـ 

 دهدو در مراحل بعدي به ماده تغيير جنسيت مي

(Devlin and Nagahama, 2002; Fischer and 

Bianchi, 1984) . 

و يزيو ف يکيمورفولوژ يهايژگيوبر  ياثرات گرسنگ

 ازکم مطالعه شده است  يليان خيدر ماه يکيژلو

بر  1339در سال و همکاران Zhu  يجمله مطالعه

و  aculeatus Gasterosteous، Barcellos يگونه

 Rhamdia quelen يگونه بر 1323در سال همکاران 

 يگونهبر  1322در سال و همکاران  Liuو 

Acipenser sinensis  که نتايج اين مطالعات نيز

تالش  قين تحقين اساس در ايبر هم .باشدمتفاوت مي

کوژن يبدن، گل ييمايوشيب اتبيرات ترکييد تا تغيگرد

محروميت غذايي کوتاه مدت کبد را در اثر  يو چرب

هاي منابع تأمين مورد ارزيابي قرار داده و اولويت 

ن يدر اي انرژي در دوران محروميت غذايي کننده

 تشخيص داده شود.کشور  يتجار يگونه

 

 هامواد و روش . 2

بندر  ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي دراين مطالعه 

هاي مجهز به سيستم هوادهي، شير )ره( ينيامام خم

 21گرديد. از انجام تنظيم هوا و سيستم گرمايشي 

 123با حجم آب ليتري  933تانک فايبر گالس مدور 

 جهتداخل هر تانک يک سنگ هوا  استفاده شد. تريل

قرار داده  محلول آب در حد مطلوب تامين اکسيژن

ها مجهز به يک سيستم کدام از تانکشد. همچنين هر

وات( براي  923)بخاري گرم کننده  کنترل دمايي

C) ي مطلوبثابت نگه داشتن دما در دامنه
º 12-12) 

 بودند.

 ± 14/3قطعه ماهي با ميانگين وزن  933تعداد 

بطور کامالً تصادفي بين  (Mean±S.D)گرم  44/12

قطعه ماهي به  12الس توزيع شدند )تانک فايبر گ 21

ي سازگاري ماهيان جهت سازگار ازاء هر تانک(. دوره

شدن با شرايط جديد به مدت دو هفته قبل از شروع 
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انجاميد و تغذيه ماهيان درطي اين  به طول آزمايش

انجام  تا حد سيري مدت با غذاي بيومار دو بار در روز

 تيمحرومهاي شد. به منظور بررسي اثرات دوره

ي بر ترکيبات بيوشيميايي بدن و همچنين يغذا

کبد، چهار تيمار با سه  يمحتواي گليکوژن و چرب

به ترتيب  9و  1، 2 يهاماريتدر نظر گرفته شد. تکرار 

را تحمل کرده و يک  ييت غذايمحرومروز  2و  4، 1

تيمار نيز مربوط به گروه شاهد بود که در تمام مدت 

 يسيري با استفاده از غذابر اساس روش آزمايش 

،  14/42ن خام ي، پروتئ 19/2خاکستر )ومار يب يتجار

 ي، انرژ 24/12درات ي، کربوه 24/22خام  يچرب

به صورت دستي در دو نوبت در ساعات  و (42/13

 تغذيه شد.  24:33و  23:33

درجه حرارت آب با شامل آب  يفيک يهفاکتور

-Horiba U) ديجيتال قابل حمل استفاده از دماسنج

متر  pHي و شوري به ترتيب بوسيله pHو  ، ژاپن(10

(ebro.PHT-3140و شوري )( سنجHoriba U-10 ،

گيري و ثبت ( قابل حمل به صورت روزانه اندازهژاپن

توسط دستگاه ديجيتال اندازه  . اکسيژن نيزندگرديد

گيري اندازه( TECPEL DO-1609گيري اکسيژن )

  شد.

عدد ماهي به طور تصادفي  23آزمايش قبل از شروع 

جهت آناليز بيوشيميايي ابتدايي الشه، گليکوژن و 

ماهي  ششانتهاي دوره نيز انتخاب شد. در چربي کبد

به صورت تصادفي جهت آناليز بيوشيمايي  ماريتاز هر 

-گرديد. نمونهانتخاب  الشه و گليکوژن و چربي کبد

ت کبد، هاي انتخابي تشريح و پس از جداسازي باف

 -23توسط تانک ازت به آزمايشگاه منتقل و در فريزر 

 جهتها نيز . الشهندشددرجه سانتيگراد نگهداري 

تا موقع انجام آزمايش در فريزر  ييايميوشيبآناليز 

 .ديگرددرجه سانتيگراد نگهداري  -13

بر اساس  ييه و نهايالشه اولآناليز بيوشيميايي تقريبي 

پروتئين خام و خاکستر با استفاده ميزان چربي خام، 

صورت گرفت  جزء به جزء از روش کار استاندارد

(AOAC, 1998).  براي محاسبه رطوبت الشه، ابتدا

، سپس داخل ورقه آلومينيومي ندها وزن شدنمونه

گراد به مدت درجه سانتي 232قرار گرفته و در دماي 

ساعت در آون خشک گرديد. پس از خارج نمودن  14

ها در دسيکاتور سرد و مجدداً وزن آون، نمونهاز 

هاي الشه شدند. پس از محاسبه ميزان رطوبت، نمونه

آسياب شده و به صورت يک مخلوط همگن در آمدند. 

براي  گرديد و هچربي خام با روش سوکسله محاسب

ها ، پس از هضم نمونهپروتئين خام الشهي محاسبه

 Buchi, Digest Automat)با استفاده از دستگاه 

K438ها با استفاده از ( مقدار نيتروژن کل در نمونه

 Buchi, Auto Kejldahlروش کجلدال )دستگاه 

K370 جهت  تعيين شد. 12/2( و ضرب آن در عدد

ساعت  21ها به مدت  محاسبه ميزان خاکستر، نمونه

درجه  223در درجه حرارت  الکتريکيي در کوره

  سانتي گراد سوزانده شدند.

و  Loي ميزان گليکوژن کبد از روش جهت محاسبه

و همچنين به منظور سنجش ميزان  (1970همکاران )

 (1972و همکاران )  Fringsچربي کبد از روش

ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و نمونه استفاده شد

به همچنين  .نانومتر خوانده شد 243در طول موج 

-ام نمونهمنظور کاهش خطاي نتايج، سنجش براي تم

 بار تکرار انجام شد. 9ها با 

خطاي استاندارد  ±ها در نتايج به صورت ميانگين داده

(Mean±S.D)  .به هاداده بودن نرمالبيان شده است 

 گرفت. قرار بررسي موردShapiro-Wilk آزمون  وسيله

جهت مقايسه آناليز الشه، گليکوژن و   T-testاز آزمون

 و از آزمون با گروه شاهد رمايهر تکبد بين  يچرب

هاي جهت مقايسه تيمار  آناليز واريانس يک طرفه

دار بودن به مختلف استفاده شد و در صورت معني

مقايسات چند گانه صورت  Tukeyآزمون کمک پس

درصد  32اختالف در سطح اطمينان باالي . گرفت

 نرم توسط هاداده تحليل و تجزيه .پذيرفته شد

 .گرفت صورت SPSS 11.5و  EXCEL 2007افزار

 

 نتايج. 3

 ،2در شکل  بدن نيپروتئبر  يج اثرات گرسنگينتا

 ،9، خاکستر بدن در شکل 1بدن در شکل  يچرب
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 2 شکلدر  کبدگليکوژن و  4کبد در شکل  يچرب

 ارائه شده است.

با گروه  1و  2 يمار هاين تيب يدار يتفاوت معن

 ن الشه مشاهده نشديزان پروتئيشاهد در م

(32/3P> )(2 شکل.)  روز  2پس از  يعامل گرسنگاما

ن الشه در بچه يبر پروتئ يدار ير  معنيتاث 9مار يدر ت

زان ي. م(P<32/3) داشته است يتيصب انيماه

نتر از گروه شاهد بود ييمار پايت 9ن الشه در هر يپروتئ

درصد  مشاهده شد. 9مار يزان آن در تين ميو کمتر

طور معني داري کمتر از به  9در تيمار  چربي بدن

( درحاليکه 1 شکل) (P<32/3) گروه شاهد بود

 1و  2گرسنگي بر ميزان چربي بدن در تيمار هاي 

. کمترين و (<32/3P) تاثير معني داري نداشت

و  9بيشترين ميزان چربي بدن به ترتيب در تيمار 

همچنين بر اساس آناليز  گروه شاهد مشاهده شد.

ها تفاوت با ساير تيما 9يمار واريانس يک طرفه بين ت

زمان هاي مختلف  .(P<32/3) معني دار ديده شد

گرسنگي تاثير معني داري بر هيچ يک از تيمار هاي 

 مورد آزمايش در ميزان خاکستر بدن نداشت

(32/3P>) (9 شکل.)  اما بر اساس آناليز واريانس يک

و همچنين  9با گروه شاهد و تيمار  1طرفه بين تيمار 

 .(P<32/3) تفاوت معني دار مشاهده شد 9با  2تيمار 

ان يکبد ماه يزان چربيباعث کاهش م يگرسنگ

د هر يه شده گرديان تغذيسه با ماهيگرسنه در مقا

 را نشان نداد يدار ير معنين کاهش تاثيچند که ا

(32/3P> )(4 شکل)کبد در  يزان چربي. حداقل م

زان آن در گروه شاهد يو حداکثر م 9مار يان تيماه

بر اساس آناليز واريانس يک طرفه بين مشاهده شد. 

ها تفاوت معني دار با ساير تيمار 2گروه شاهد و تيمار 

 دار يباعث کاهش معن يگرسنگ.(P<32/3) ديده شد

در  9و  1 يمار هايان تيکوژن کبد در ماهيگل يمحتو

با وجود  يول (P<32/3)د يسه با گروه شاهد گرديمقا

با  2مار يان تين کبد در ماهژکويزان گليکاهش در م

 را نشان نداد يدار يگروه شاهد تفاوت معن

(32/3P> )(2 شکل) . آناليز واريانس يک طرفه تفاوت

در ميزان هاي مختلف معني داري را بين تيمار

زان ين ميکمتر.(P<32/3) نشان دادگليکوژن کبد 

و  يروز گرسنگ 2 با 9مار يان تيکوژن کبد در ماهيگل

 زان آن در گروه شاهد مشاهده شد. ين ميشتريب

 

 
که با حروف متفاوت مشخص شده اند  يري. مقاديتيصب يماه هدر بچ يمختلف گرسنگ يدوره هاميزان پروتئين بدن در رات ييتغ .2شکل 

مشخص شده  *مقاديري که با عالمت  .(>32/3P)باشند  يم مختلف يهادر روز بين گروه هاي مختلف آزمايشدار  ياختالف معن يدارا

 (.>32/3P)  باشندميدر همان روز اند داراي اختالف معني دار ميان گروه شاهد با گروه گرسنه 
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بدن در دوره هاي مختلف گرسنگي در بچه ماهي صبيتي. مقاديري که با حروف متفاوت مشخص شده اند  يچربتغييرات ميزان  .1شکل 
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در دوره هاي مختلف گرسنگي در بچه ماهي صبيتي. مقاديري که با حروف متفاوت مشخص شده  کوژن کبديگلتغييرات ميزان  .2شکل 

مشخص  *(. مقاديري که با عالمت >32/3Pمي باشند ) مختلف يهادر روز اند داراي اختالف معني دار بين گروه هاي مختلف آزمايش

 (.>32/3Pباشند  )ميدر همان روز شده اند داراي اختالف معني دار ميان گروه شاهد با گروه گرسنه 

 

 و نتيجه گيري بحث. 4

دار محروميت  ياز اثر معن يج بدست آمده حاکينتا

روز گرسنه در  2مار ين تيزان پروتئيغذايي بر م

و  Wang باشد.يمه شده يسه با گروه تغذيمقا

رشد جبراني به دنبال  1333همکاران در سال 

 هيبريد تيالپيا محدوديت غذايي و تغذيه مجدد را در

(Oreochromis mossambicus * O. Niloticus )

مطالعه کردند و به اين نتيجه رسيدند که تفاوت معني 

ت يداري در ميزان پروتئين در پايان دوره محروم

گرسنه مشاهده  يمارهايشاهد و ت بين گروه ييغذا

 شد.

ي گرسنگي برطرف پاسخ معمول ماهيان در طي دوره

هاي انرژي خود با استفاده از ذخاير چربي و کردن نياز

پروتئين است. اين در حاليست که پروتئين زماني 

گيرد که ذخاير چربي به اتمام مورد استفاده قرار مي

 Henderson et al., 1988; Weatherleyرسيده باشد )

and Gill, 1987 .)Quinton در سال  و همکاران

ميزان مدرکي را آماده کردند مبني بر اينکه  1334

تحت تاثير منابع پروتئين نسبت به چربي شديداً 

به هر حال محروميت غذايي اثر   .وراثت قرار دارد

مشخصي روي راندمان چربي و رژيم غذايي دارد 

 باشد.پروتئين تأثير گذار نمي ييکارادرحاليکه روي 

( گزارش کرد که ميزان 1994) Shearerضمن اينکه 

در حال رشد با اندازه ماهي  انيآزادماهپروتئين 

هاي محيطي، نرخ ارتباط داشته اما تحت تاثير فاکتور

شود درحاليکه ميزان رشد و يا ترکيب جيره واقع نمي

داخلي و هاي چربي متفاوت است و تحت تاثير فاکتور

 گيرد.خارجي قرار مي

در مطالعه ي حاضر در پايان آزمايش، ميزان چربي 

 يدار يبه طور معن يروز گرسنگ 2مار يالشه در ت

( 2000و همکاران ) Wang ن تر از گروه شاهد بود.ييپا

رشد جبراني را در هيبريد تيالپيا بدنبال گرسنگي و 

نگي تغذيه مجدد بررسي کردند و در پايان دوره گرس

به اين نتيجه ( يهفته گرسنگ 4و  1، 2 يهاماري)ت

رسيدند که با افزايش طول دوره ميزان چربي کاهش 

رشد جبراني  1339و همکاران در سال  Zhuيابد. مي

بدنبال پروتکل Gasterosteus aculeatus را در 

محروميت غذايي و تغذيه مجدد بررسي کردند و 

محروميت غذايي ميزان دريافتند که در پايان دوره 

-چربي گروه شاهد به طور معني داري باالتر از گروه

هاي گرسنه تفاوت معني هاي گرسنه بود اما بين گروه

ماهيان چرب و غير چرب به داري وجود نداشت. 

دهند. به اين هاي مشابهي به گرسنگي پاسخ ميروش

معني که چربي چه در کبد باشد چه در ماهيچه قبل 

گيرد. اگرچه هر نوع ن مورد استفاده قرار مياز پروتئي
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شود ذخيره کربوهيدراتي قبل از همه استفاده مي

(Love, 1980 طبق برخي مطالعات اولين اثر .)

ها گرسنگي بر ترکيب بيوشيميايي بدن بعضي از گونه

 ;Nimmi, 1972) باشدکاهش ميزان چربي مي

Larsson and Lewander, 1973;Stirling, 1976.)    

هاي محروميت غذايي، ميزان خاکستر بعد از دوره

هاي مختلف داري را بين تيمارالشه تفاوت معني

و  Xieنتايج حاضر با نتايج  آزمايش نشان نداد.

 Carassius auratus gibelio( روي 2001همکاران )

داري را از نظر ميزان خاکستر در که اختالف معني

رش نکردند همخواني هاي آزمايشي خود گزابين تيمار

 دارد.

هاي محروميت غذايي، ميزان گليکوژن بعد از دوره

هاي گرسنه کمتر از داري در تيمارکبد به طور معني

( 2006و همکاران )  Wookhurگروه شاهد بود. 

داري را بدنبال محروميت غذايي در کاهش معني

ميزان گليکوژن کبدي در ماهي کفشک زيتوني 

(Paralichthys olivaceus نشان دادند. در بيشتر )

 ,.hilarii Rhamdia (Machado et al ها، شاملگونه

روز گرسنگي  2-13( ، گليکوژن کبد در ابتداي 1988

 Dicentrarchusکند. اين نتيجه در پيدا مي کاهش

labrax (Gutiérrez et al., 1991 و )O.mykiss 

(Hilton, 1982 و )Salmo trutta (Navarro et al., 

تغيير در ميزان گليکوژن کبد  ( نيز مشاهده شد.1992

 Acipenserهاي در تحقيقات انجام شده روي گونه

trans montanus (Hung et al., 1997 ،)Cyprinus 

carpio (Shimeno et al., 1997 ،)Sparus aurats 

(Power et al., 2000; Meton et al., 2003 ،)

Brycon cephalus (Figueredo-Garutti et al., 

Acipenser sinensis  (Liu et al., 2011 )( و2002

و  Barcellosهمچنين نيزگزارش گرديده است. 

( اثر گرسنگي را بر گليکوژن کبد 2010همکاران )

بررسي کردند. در پايان دوره   Rhamdia quelenدر

روز، ميزان گليکوژن کبد به  12و  24، 4گرسنگي 

 داري کاهش يافته بود.طور معني 

انرژي ذخاير کبدي بخش کوچکي از کل ذخاير بدن 

دهند اما آنها مهمترين منبع براي ماهي را تشکيل مي

ي محروميت غذايي هستند مصرف در ابتداي دوره

(Collins and Anderson, 1997; Echevarria et al., 

1997; Hemre et al., 2002; Meton et al., 2003 .)

داليلي که عموماً گليکوژن کبدي نخستين  يکي از

سوبستراي مورد استفاده در طي محروميت غذايي 

است که به راحتي تجزيه و مورد استفاده  آناست، 

گيرد. همچنين گلوکزي که از گليکوژن مشتق قرار مي

در طول  2شده، ممکن است براي حفظ قند خون

 در زمان ي نخست گرسنگي استفاده شده باشد.مرحله

گرسنگي نه تنها ذخيره سازي مواد در کبد متوقف 

گردد، بلکه گليکوژن و چربي کبدي نيز براي مي

گيرد تأمين احتياجات انرژي مورد استفاده قرار مي

(Hilton, 1982; Navarro and Gutierrez, 1995; 

Sanches et al., 1995 معموالً کاهش گليکوژن يک .)

 Navarroگي است )شروع گرسن دار ازي ادامهپروسه

and Gutierrez, 1995.) هرچند کهNagha   وIkeda 

اي را در کپور معمولي انجام دادند و ( مطالعه1971)

روز گرسنگي است  11عدم تغيير گليکوژن کبد بعد از 

 را گزارش کردند.

هاي محروميت غذايي، ميزان چربي کبد بعد از دوره 

-بين تيمارداري را تفاوت معنيکاهش يافت اگرچه 

ي هاي مختلف آزمايش نشان نداد. بر خالف مطالعه

( اثر 2011و همکاران ) Lioاي که حاضر، در مطالعه

 Acipenser sinensisگرسنگي و تغذيه مجدد را در 

داري را در ميزان چربي بررسي کردند تفاوت معني

روز  9کبد در پايان گرسنگي بين گروه شاهد و گروه 

روز گرسنگي  12، 24، 4اي هگرسنگي با تيمار

 مشاهده شد. 

تقريباً به طور قرينه با کاهش گليکوژن کبد، ذخاير 

شود. وقتي هر دو چربي براي کسب انرژي استفاده مي

 ذخيره تقريباً کاهش يافت، پروتئين اساساً از ماهيچه

 ;Navarro and Gutierrez, 1995)شود ياستفاده م

Echevarria et al., 1997; Meton et al., 2003 .)
                                                           
1
 Glycoemia 
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 زانين ميشتريبگروهي از ماهيان نظير قزل آال معموالً 

نمايند و چربي را در کبد و احشاي داخلي ذخيره مي

اين چربي در اثر گرسنگي به منظور تأمين انرژي 

خيلي سريع شکسته شده و موجب افزايش سطح 

 ,.Ince and Thopeگردد )اسيد چرب آزاد پالسما مي

1976; Jezierska et al., 1982; Legar, 1981.) 

اي که در ماهي کاد اقيانوس اطلس در مطالعه

(Gadus morhuaانجام گرفت، چربي ) هاي کبد به

طور موثري با گرسنگي کاهش يافت. در واقع اين 

اي حتي در صورتي که مقادير زيادي از منبع ذخيره

کاهش ذخاير اوليه گليکوژن وجود داشته باشد هم 

 علت تفاوت (.Black and Love, 1986يابد )مي

ي حاضر با مطالعات ساير محققين موجود در مطالعه

تواند تفاوت در نوع گونه، اندازه، طول احتماالً مي

ي محروميت غذايي و يا شرايط آزمايش دوره

به هر حال (. Thorpe, Metcalfe and 1992باشد)

هاي انرژي بدن درگونهبع امن هاي استفاده ازويتاول

 ,Navarro and Gutierrez) مختلف متفاوت است

1995 .) 

توان اظهار مي ق حاضريحاصل از تحقج يبا توجه به نتا

داشت، در بچه ماهي صبيتي اولويت اول در زمان 

محروميت غذايي مصرف ذخاير گليکوژن کبد بوده 

است که اين امر نشان دهنده نقش موثر کبد در 

باشد و اولويت بعدي ز انرژي بدن ماهي ميتأمين نيا

باشد. به با استفاده از ذخاير چربي و پروتئين الشه مي

رات يتاث يروز گرسنگ 2و  4، 1 يهادوره يطور کل

 يکوژن و چربي، گلييايميوشيبات بيبر ترک ينامطلوب

توان گفت که بچه يم يکبد داشته است. به عبارت

 يگرسنگ يهانتوانسته است با دوره يتيصب يماه

ت حمل يدا کند. با توجه به اهميکوتاه مدت سازش پ

ن يو همچن يپرور يآبز يهاان در سامانهيو نقل ماه

 يهايماريب يان برخين نکته که در جريتوجه به ا

د يه بايتغذ يطيمح يهايان و آلودگيماه يعفون

ر يدر خصوص تاث يلذا انجام مطالعات ،متوقف شود

تواند تاثير مي ذکر شده يهابر فاکتور يگرسنگ

ها و کنترل آنها داشته بسزايي در تشخيص بيماري

توان به ها نميباشد. اما با اندازه گيري اين فاکتور

تنهايي وضعيت فيزيولوژيک ماهيان را ارزيابي کرد و 

هاي شود در مطالعات آينده ساير فاکتورپيشنهاد مي

هاي هماتولوژيکي نيز ين فاکتورفيزيولوژيکي و همچن

  مورد بررسي قرار گيرد. 

 

 

 تشکر و قدرداني

 ين آبهااير و پرورش ماهيت محترم مرکز تکثيرياز مد

ق و يتحق يدر اجرا يهمکار يجنوب کشور برا

و مهندس محمد  يمهندس پاشا زنوسجناب  نيهمچن

و  يدر مراحل آمار يهمکار يان برايرضا صحرائ

پروژه و دانشگاه علوم وفنون خرمشهر  ياهگشيآزما

ر و يها تقدشيفراهم نمودن امکان انجام آزما يبرا

  شود.يتشکر م
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Abstract 

Both in nature and in aquaculture, fishes coulde xperience periods of food deprivation or 
starvation. The present study was investigated the effect of starvation on biochemical body 

composition, glycogen and fat of liver in Sobaity fingerling. In this study, 300 fingerlings of 

Sparidentex hasta studied with mean weight 28.47 ± 0.24 g that included four treatments each 

with three replicates (25 fish per replicate) in a 300-liter polyethylene tanks. Fish of control 

treatment were fed to saturation twice daily and other treatments of were starved 2, 4 and 8 

days. Biochemical composition of liver and carcass were performed at the beginning and end 

of the period of starvation and samples were transported to the laboratory for analysis . The 

results of this study showed that 2 days of food deprivation did not affect any of the factors 

studied (P>0.05), also 4 days of food deprivation was significantly affected on liver glycogen 

only (P<0.05), but 8 days of food deprivation was significantly effected on liver glycogen, fat 

and protein of body composition (P<0.05). According to the results of this study it can be 

stated that; in Sobaity fish, the first priority was the use of liver glycogen stores in food 

deprivation times; this shows the key role of the liver as the provider of fish body's energy 

needs, and the next priority was the use of fat and protein stores. 
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