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 چکیده
ی مخدلف های گوارشبببی یتتین،بببینت ییسوتتین،بببین ا  یناب   ی دار هادر این تحقیق توانایی ماهی صبببییدی در تم ی  ا یابیایی یت ین ین ی 

مخ ن گتم در داابد   47/28±24/0ماهی یا میانگین ابن اا یه  300راب مورد مطا عه قتار گت ن.  80محتامین غذایی ا غذادهی مجدد یه مدت 

شامل تیسار  300 پتارشی شدند. چهار تیسار یبمایشی  سابی  ت در ن دا راب گتسمگی ا هشن راب تغذیهماهیا -1 یدتی اب جمس پلی اتیلن ذخیت  

ی گتسمگی هادار . این ت یودنداب گتسمگی ا سی ا دا راب تغذیهماهیان هشن ر- 3ماهیان چهار راب گتسمگی ا شان د  راب تغذیه ا تیسار - 2تیسار 

 ماهیان درتیسار شاهد در یار تکتار شد.  دایار ا یتای تیسار سوم  چهاریارت یتای تیسار دام  هشنراب  یتای تیسار اال  80تا پایان یبمایش ی ا تغذیهت 

،ین  ،ین ا ییسوتتین سطح  عا ین ین ی  تتین شد. در پایان دار  محتامین غذایی  سیتی تغذیه  شاهد یه  ور در تسام مدت یبمایش تا حد  گتا  

اخدالف معمی داری یا گتا   2ا  1 . سببطح  عا ین ین ی   یناب در چتخه اال تیسار >05/0Pمعمی داری یاالتت اب سببطح  عا ین سببایت تیسارها یود ی

شن. ناهد ش شاهد یود ی داریمعمییه  ور  2 عا ین این ین ی  در چتخه میانی تیسار  هت چمد یهدا ا  40 . در پایان رابهای >05/0Pیسدت اب گتا  

ان ماهی داد یهیین  عا ین سه ین ی  گوارشی یین گتا  شاهد ا تیسارها مشاهد  نشد. ندایج تحقیق حاضت نشان  داریمعمیت هیچ گونه اخدالف 80

Sparidentex hasta  ی مخدلف محتامین غذایی ه،دمد.هاتوانایی یابیایی یت ین گوارشی خود پس اب ر ع دار 

 .Sparidentex hastaی گوارشیت هامحتامین غذاییت غذادهی مجددت  عا ین ین ی  واژگان کلیدی:
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Abstract 
In this study, the ability of the Sobeity fish to regulate and restore the capacity of digestive enzymes (trypsin, 

chymotrypsin, and lipase) during different periods of starvation and re-feeding was studied for 80- day period. 

300 fish with an average initial weight of 28.47±0.24 g was stocked in twelve 300-liter polyethylene tanks. In 

four experimental treatments, including treatment 1 (T1), the fish were starved for two days and fed for eight 

days; in treatment 2 (T2), the fish were starved for four days and fed for sixteen days; in treatment 3 (T3), the 

fish were starved for eight days and fed for thirty-three days. The cycles were repeated eight times for the T1, 

four times for the T2, and two times for the T3 until the end of the experiment (80 days). The control treatment 

was also fed to satiety throughout the experiment. At the end of the period of starvation, the activity level of 

trypsin and chymotrypsin in the control treatment was significantly higher than other treatments (P<0.05). The 

lipase activity level in the first cycle of T1 and T2 did not significantly different from the control treatment. 

However, the lipase enzyme activity in the midpoint cycle of T2 was significantly lower than control (P<0.05). 

At the end of days 40 and 80, no significant difference was observed in the activities of three digestive enzymes 

between the control and the experimental treatments. The present study showed that Sparidentex hasta can 

cover their digestive capacity after overcoming various periods of starvation. 
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 مقدمه. 1
ی مخدلف ماهیان در  ول بندگی مسکن اسببن هاگونه

جه شبببوند. این  پدید  گتسبببمگی موا یا  یه  ور  ییعی 

ی  والنی یه هااضعین در  صل بم،دانت همگام مهاجتت

یا  ماندر مم ور تخ  ری ی ا  غذا در محیط یاهش  ب

  مشببببباهببد بنببدگببی یببه دالیببل مببخببدببلببف 

 ;Rungruangsak-Torrissen et al., 2006ی گببتددمببی

Hasanpour et al., 2021; Torfi Mozanzadeh et al., 

ی گتسمگی سیب یاهش ذخایت انتژی یدن هادار .  2021

 یه مم ور ادامه حیات هاماهی شببد  ا موجب تحلیل یا ن

شدت گونهمی ی ماهی راند مدایو یکی پس اب هاگتدد. در یی

یک دار  یوتا  مدت غذادهی مجدد یه سبببطوی پیش اب 

 گتدد. موجودات یا تم ی  سببت ن رشببدمی گتسببمگی یاب

ند ایان انحتاف اب م،یت اصلی رشد  ییعخود قادر یه جیت

رشبببد در یه این پدید  میین انعطاف پذیتی سبببت ن 

 شبببودمی موجودات بند  اسبببن ا رشبببد جیتانی نامید 

 ;Metcalf and Monaghan, 2001; Morales et al., 2004ی

Torfi Mozanzadeh et al., 2021 شد جیتانی سخ ر  . پا

در ماهیان ییشبببدت اای،بببده یه مدت ا شبببدت محتامین 

سنغذایی  ،ده ا سخاای ی ماهیان یه دار  ی ها. یتخی پا

محتامین غذایی ا تغذیه مجدد شببامل پتخوریت ا  ایش 

 .اسنیابد  تغذیه ا یهیود می ان رشد 

ین  یه یت  ماهی  یه ای در  غذ یارایی ت رشببببد ا 

ییوشببیسیایی ا  ی یو وژی ماهی یتای ه بب  ا اندقال مواد 

نقش  ها . ین ی Blier et al., 1997اسببن یاای،ببده مغذی 

جذب غذا در دسبببدگا  گوارا دارند. مهسی در ه ببب  ا 

یت ین گوارشی اب  وامل مه  موثت در نتخ رشد اسن یه 

ممببد  داشبببدببه یبباشببببد توانببمی ی محببداد  قش  ن  د 

 . یا توجه یه ارتیاط م،بببدقی  Belanger et al., 2002ی

ی گوارشبببی ا تغذیه ا تاثیت ین یت راند رشبببد در هاین ی 

شببی در سببطح یا یترسببی  تییمدهای گوار توانمییی یان 

 سبببلو ی -ییوشبببیسیایی یه  موان یک نشبببانگت بی،بببدی

-Rungruangsakییمی نسود ی سلکتد رشببببد را پیش

Torrissen et al., 1994; Jahantigh, 2015 یت یببن  . 

شتایط گوناگون یه نوع گونه  شی ماهیان در مقایله یا  گوار

ی گوارشی های مخدلف اب ن ت  عا ینهای،دگی دارد. گونه

 محتامین غذایی ر داری مدفاات اب خود نشبببان در یتایت

ی گوارشبببی ماهی یلسه هادهمد. مطا عه  عا ین ین ی می

ی هببادار   ببدم تبباثببیببت ت Rutilus rutilus caspicusی

محتامین غذایی ا غذادهی مجدد را نشبببان داد  اسبببن 

ی گوارشی هادر حا ی یه ین ی  ت Abolfathi et al., 2012ی

سانیالی رنگینق لماهی    Oncorhynchus myykissی ی

ی محتامین غذایی ا غذادهی هایه شبببدت مداثت اب دار 

ا  Furne . هسچمین Imani et al., 2010ی اسبببنمجدد 

ی گوارشی را پس ها  یابیایی  عا ین ین ی 2008هسکاران ی

سمگی در ماهی خاایار ،وس در داران گت  یاب یاهش مح

 یسانیالی رنگینق ل  ا Acipenser naccariiیدریاتیک ی

ی هببا  ین ی 2008یا هسکبباران  Chanنشببببان دادنببد. 

  ی مببوبامببیببیببکپببتاتببئببابی مبباهببی تببیببالپببیببا

  را در  ببی مببدت Oreochromis mossambicusی

محتامین غذایی ا غذادهی مجدد مورد مطا عه قتار دادند 

پس اب  تین ی  تتین،ینمی ان  عا ین ا مشاهد  یتدند یه 

 تییسوتتین،بببینمی ان  عا ین ا  یسدت تدار  گتسبببمگی

. در پایان غذادهی مجدد می ان اسنییشدت اب گتا  شاهد 

 عا ین این دا ین ی  ییشببدت اب گتا  شبباهد یود. مطا عات 

ی گوارشبببی تحن هامشبببایهی رای یت ین  عا ین ین ی 

 Eroldoğanی Sparus aurataی گتسمگی در هاتاثیت دار 

et al., 2008 ت Sebastes schlegeli یOh et al., 2008 ا  

Gadus morha یBelanger et al., 2002  گ ارا شببد  

 اسن.

خانواد  ی Sparidentex hastaماهی صبببییدی ی   اب 

ی مه  ا تجاری خلیج هااب گونه شببانک ماهیان اسببن یه

،وب ارس  .  Kuronuma and Abe, 1986ی شودمی مح

یه یاهش نهاد  را  گونه ماهیی اخیت ذخایت این هادر سال

اسبببن. این ماهی می ان صبببید یاالیی در مما ق مخدلف 

سدان در  سدان خوب سواحل ا ایتان ا خلیج  ارس خصوصاً 

ی  تااانی در مورد هایوین دارد. پتاژ  هسچمین سبببواحل

شور ا  شکد  یی ی پتاری جموب ی سط پژاه این ماهی تو

سن ،دگا  تحقیقاتی ماهیان دریایی یمدر امام یر   در د  ای

صمو ی ین اقدام  سن تا یدوان یا تکثیت م اجتا قتار گت ده ا
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یابار  یایی یتای  نه در یاب این گو تامین می ان مورد ن یه 

یه  جه  یا تو مایتاین  یسیود ا ال ات در مصبببتف نسود. ی

سمگی ،د هاخصوص گت سی سده در  ی تکثیت ا های ناخوا

 دسبببدگا گونه ا اثتات ین یت یت ین  عا ین  پتارا این

سی توانایی یابگشن  عا ین  گوارات در این مطا عه یه یتر

ماهی صبببییدیهاین ی  ی هادر  ول دار  ی گوارشبببی 

محتامین غذایی ا غذادهی مجدد پتداخده شد تا یدوان یت 

گوارشی این گونه ماهی  اساس ین درک مماسیی اب  تییمد

 در بمان ا سال گتسمگی ا تغذیه مجدد یه دسن یارد.

 

 مواد و روش کار. 2

 طراحی سیستم آزمایش .2.1
 یدتی اب  300 مخ ن پتارشبببیاین مطا عه در داابد  

جمس پلی اتیلن در ای،بببدگا  تحقیقاتی ماهیان دریایی 

ت راب انجام گتدید. ه 80امام خسیمی یر  ت یه مدت یمدر 

شوری  مخ ن شد  دریا یا مدوسط   50/0توسط یب  یلدت 

 04/25 ± 61/0 در دمایا  ق،بببسن در ه ار 05/42 ±

د  مجه  یه سی، مخابنییگیتی گتدید.  گتادساندیدرجه 

مد   خاری گتم یم مایی یی ین 350یمدتل د ثا اات  یتای 

شدن دما یودند. هسچمین هت  سمگ هوا  مخ ننگه دا یک 

یتای تامین ای،ببیژن داشببن. هوادهی یه  ور پیوسببده در 

هن حف   غذادهیت ج مان  مام ب یه اسبببدث  ول تحقیقت 

جام  6یشبببدت اب ای،بببیژن محلول ی میلی گتم در  یدت ان

ماهی جوان صبببییدی یا میانگین ابن اا یه  300گتدید. 

یامالً تصبببباد ی در  24/0±47/28 یه  ور  خابن گتم  م

قطعه ماهی یه ابای  25ذخیت  سبابی گتدیدند ی پتارشبی

ر شتایط یبمایشگاهی سابگا هتتانک  ا یه مدت دا هفده یا

یان جوان صببییدی شببدند. در  ی متاحل سببابگاریت ماه

  SAS company- Franceتوسبببط غذای تجاری ییومار ی

 54/11 ± 87/0درصبد پتاتئین ا  27/46 ± 24/1حاای 

درصبببد چتیی یتاسببباس راا سبببیتیت دا یار در راب در 

یه صورت دسدی تغذیه گتدیدند.  17:00ا  10:00سا ات 

ب تسامی ماهیان در یتایت شتایط تماا پتارات در  ی دار 

 ییعی ا یک،انی قتار داشدمد.نوری  

در این مطا عه چهار تیسار یا سببه تکتار  تاحی گتدید 

سمگی را تحسل یتد  ا یک  8ا  4ت 2یه یه تتتیب  راب گت

تا حد  سام مدت یبمایش  هد یود یه در ت تیسار نی  شبببا

شد سمگی ندسیتی تغذیه  شدن دار  گت سنتی  . پس اب 

ار  سابگاری تسام تیسارهای گتسمه تا حد سیتی هسانمد د

ند.  ول دار  یه شبببد غذ هار یتایت ت جدد چ یه م غذ ی ت

 . یه 1؛ شکل Nikki et al., 2004ی گتسمگی یود یهادار 

سمگی را تحسل  1 یارت دیگت در تیسار  ماهیان دا راب گت

شدندت در تیسار  شن راب تغذیه  ماهیان چهار  2یتدند ا ه

شدند ا راب گتسمگی را تحسل یتدند ا شان د  راب تغذیه 

سمگی را تحسل یتدند ا  3در تیسار  شن راب گت ماهیان ه

سببی ا دا راب تغذیه شببدند. این سببیکل تا پایان یبمایش 

سار اال  80ی سار دام  8راب  یتای تی یار ا  4یارت یتای تی

 یار تکتار شد. 2یتای تیسار سوم 

شتاع یبمایش  صاد ی  قطعه 10قیل اب  ماهی یه  ور ت

گوارا جهن سبببمجش اا یه یتای جداسبببابی دسبببدگا  

سط ا ها عا ین ین ی  شد. در ایددات ا شی اندخاب  ی گوار

اندهای دار  نی  دا ماهی اب هتتکتار یه صببورت تصبباد ی 

هن  یه  تعیین می انج ید.  خاب گتد ین ین یسی اند عا   

ت 2یدا راب گتسبببمگی  در رابهای  1 یارت دیگت اب تیسار

سمگی  یچها 2ا اب تیسار  80ا  72ت 40ت 32ت 10 ر راب گت

 8ی 3ا یتای تیسار  80ا  64ت  40ت 24ت 20ت 4در رابهای 

ا یتای تیسار  80ا  48ت 40ت 8راب گتسببمگی  در رابهای 

نسونه یتداری انجام شد. ذیت شد ت شاهد در تسام رابهای 

جام ی جهن یاهش اسبببدتست ا  نسونه یتداریه مم ور ان

سن در ق، 10یا داب  MS222 ماد  ییهوشی ماهیان توسط

 هاماهیگتدیدند. سببنس ا یسببان یشببی ییهوا  میلیون

شد  ا  شایی  سدگا  گوارا اب متی تا مختج جدا یا یدگ د

ی هاچتیی تا توبین گتدید. جهن دقن در سمجش ین یسی

جدار  راد  ا ضبببساپ  پیلوریک جدا ا هسچمین محدویات 

اب راد  خارج گتدید ا یا سبببتم  تغذای یاقیساند  در راد 

شد ی تی ی یو وژ شو داد   ،د ش  . Lemieux, 1999راد  

یلیه متاحل نسونه یتداری در یمار یخ صبببورت پذیت ن. 

نه مایش هانسو جام یب مان ان مای  هاتا ب جه  -80در د در

 نگهداری شدند. گتادساندی
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 دوره گرسنگی( نمای شماتیک طراحی تیماربندی آزمایش )مستطیل سفید= دوره غذادهی، مستطیل سیاه= -1شکل 

 

ی هاتهیه عصاره آنزیمی خام و سنجش آنزیم .2.2

 گوارشی
ی گوارشی راد ت هایه مم ور انداب  گیتی  عا ین ین ی 

،سن  3ایددا راد  یه  ،ی  گتدید ا ق ،اای تق ،سن م ق

یل ضببساپ  پیلوریک در محلول یا ت قدامی راد  یه هستا  

  هسوژن گتدیببد w/vی 9یببه  1هسوژن یببه ن،بببیببن 

ساخن Rungruangsak-Torrissen et al., 2006ی  . یتای 

 EDTA 1/0میلی موالرت  Tris-HCl 100 تیببا ت هسوژن

درصد تتییب گتدیدند ا  X-100 Triton 1/0ت میلی موالر

pH  تم ی  شببببد ی 8/7محلول نی  رایFurne et al., 

2008; Bavi et al., 2022اسبببن یه هسه   . البم یه ذیت

متاحل رای یخ انجام گت ن ا یتاف نسونه در تسام مدت 

در میان یخ قتار داد  شبببد  یود. سبببنس یا سببباندتیفیوژ 

یا دار PKR131ت ALCیخچال دار یمدل    g 30000  یه

هسوژن ا  گتادسببباندیدرجه  4دقیقه در دمای  30مدت 

 -80مایع رایی حاصبببله جدا گتدید ا یه  تی ر یا دمای 

 Pérez-Jiménez etاندقال داد  شببد ی گتادسبباندیدرجه 

al., 2007 صله یتای سمجش سوپتناتانن حا  . در نهاین اب 

 ین یسی اسدفاد  شد. عا ین 

 اب راا  هبباار پتاتئین نسونببهیتای سبببمجش مقببد

Bradfordاسدفاد  گتدید. در این راا اب ی یومین 1976ی  

سداندارد  سدفاد  گتدید. یدین مم ور ممحمی ا ستم گاای ا

  BSA: Bovine Serum Albomineی یومین ستم گاای ی

رسبب  گتدید. جهن تتسببی  این ممحمی توسببط دسببدگا  

اسببنکدتا دومدتت ایددا محلول اا یه سببتم گاای یا غل ن 

µg/ml 100  تهیه شبببد ا سبببنس میکتاگتم /میلی  یدت

ا  80ت 60ت 40ت 20ت 0ی مدفاات یهایی یا غل نهامحلول

100 µg/ml سمجش پتاتئینت سنس یتای    تهیه گتدید. 

ی ها  گتدید ا پتاتئین تسام  صار محلول یتد ورد اسدفاد

شدند. یتای این یار  سمجش  ین یسی یا یسک این محلول 

صار  یا دی یا  20 سی محلول در  و ه  5میلی گتم   سی 

جذب در  ید ا  مایش مخلوط گتد پن  595یب نانومدت قتا

یه ممحمی  هاگتدید. قتاپن نوری یدسبببن یمد  اب نسونه

ستم گاای ممدقل سداندار ی یومین  شد ا می ان پتاتئین  ا

 محلول یتاساس ممحمی یه دسن یمد.

یتای سبببمجش  عببا یببن ین ی  تتین،بببین اب راا 

Worthington اسدفاد  گتدید. در این 1991ا هسکاران ی  

  یه BAEEیرژنین اتیل اسبببدت ی -L-یم اپیل -Nراا اب 

 موان سبببوی،بببدتا اسبببدفاد  شبببد. یتای سبببمجش ین ی  

  اسببدفاد  گتدید. 1959ی Hummelییسوتتین،ببین اب راا 

 تیتابین اتیببل اسبببدت –L -یم اپیببل-Nدر این راا اب 

یه  موان سببوی،ببدتا اسببدفاد  گتدید.  عا ین ین ی    BTEEی

سدفاد  اب یین تو یدی شتین پارس یبمون یتهتانت   یناب یا ا

سمجش گتدید-ایتان  ا راا  دومدتیک ین یسی  یا تیسدتی 

  .Tietz and Shuey, 1993; Graca et al., 2005ی

 هاداده آماری تجزیه و تحلیل .2.3
ساس هاتسامی داد  ،سن ندایج یت ا شد  در ق ی اراپه 

 هاخطای اسببداندارد گ ارا شببد  اسببن. داد  ±میانگین 

یترسبببی  Shapiro-wilkیا یبمون  نتمال یودنایددا جهن 

مون  ج یببهشببببدنببد. اب یب نس یببک  ت ببه  ت  ااریببا

یبمون تویی جهن انداب  نس س   اOne way ANOVAی

 ا 80ا  40گیتی اخدالف یین تیسببارهببا در رابهببای 
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یتای مقای،بببه تیسارها یا گتا   T-testاب یبمون  هسچمین

یا  05/0شبباهد در رابهای دیگت در سببطح احدسال یماری 

اسبببدفاد   16ن،بببخه  SPSSاسبببدفاد  اب نتم ا  ار یماری 

 گتدید.

 

 نتایج. 3
ین ین ی  عا  ماهیان ی گوارهاسبببمجش   چه  شبببی ی

یار نسونه یتداری  12تیسار یبمایشببی  ی  4صببییدی یتای 

ساسهاصورت گت ن. می ان  عا ین ین ی  شی یتا   ی گوار

U /mg protein یدپتاتیین   گتممیکتگتم/میلی یان گتد  .ی

ی هامی ان  عا ین اخدصاصی ین ی  تتین،ین تحن تاثیت دار 

ین ی  یارد  شد  اسن.  1گتسمگی ا تغذیه مجدد در جدال 

ی گتسمگی قتار داشن ا اخدالف هاتتین،ین تحن تاثیت دار 

معمی دار یین تیسار گتسببمگی ا گتا  شبباهد مشبباهد  شببد 

  یه  وری یه ین ی  تتین،ببین در تیسار گتسببمگی >05/0Pی

یسدت اب گتا  شببباهد یودت اما پس اب غذادهی مجدد سبببطح 

رسببید ا اخدالف می  ین ین ی  تتین،ببین یه گتا  شبباهد عا

نداشبببن ی داریمعمی یان P>05/0یا ین  پا  . هسچمین در 

ها ا گتا   داریمعمیاخدالف  80ا  40ی هاراب سار یین تی

شببباهد در مورد  عا ین ین ی  تتین،بببین مشببباهد  نگتدید 

های P>05/0ی سار تاثیت تی حن   . ین ی  ییسوتتین،بببین ت

  ا نتخ  عا ین این ین ی  در 2ت ن یجدال گتسببمگی قتار گ

پایان بمان گتسببمگی در تیسارها یسدت اب گتا  شبباهد یود ا 

شدمد ی داریمعمیاخدالف  سطح P>05/0یا ین دا  . یسدتین 

سمگی تیسار  شد. اما پس  3 عا ین پس اب بمان گت شاهد   م

اب غذادهی مجدد نتخ  عا ین ین ی  ییسوتتین،بببین یه گتا  

یا گتا  شبباهد نداشببدمد  داریمعمیا اخدالف شبباهد رسببید 

یان رابP>05/0ی پا  داریمعمیاخدالف  80ا  40ی ها . در 

سطح  . P>05/0یین تیسارها ا گتا  شاهد مشاهد  نگتدید ی

صی ین ی   یناب در چتخه اال تیسار  صا ه یی 2ا  1 عا ین اخد

 داریمعمیاخدالف نسونه یتداری   20ا  10تتتیب رابهای 

نسونه  64راب  . در 3ت جدال <05/0Pداشن ینیا گتا  شاهد 

سار  یتداری سار ا گتا   داریمعمیاخدالف  2تی یین این تی

  یه  وری یه می ان  عا ین >05/0Pشاهد مشاهد  گتدید ی

شاهد یود. در تیسار  سمگی یسدت اب گتا   ین ی   یناب تیسار گت

گتا  شببباهد  یا نسونه یتداری 8راب  در داریمعمیاخدالف  3

اخدالف  48شببدت هت چمد یه در این تیسار در راب مشبباهد  

 . در راب P>05/0ی معمی داری یا تیسار شببباهد ثین نگتدید

یین تیسارها ا گتا  شبباهد  داریمعمینی  اخدالف  80ا  40

  .P>05/0اجود نداشن ی

 (=6nخطای استاندارد،  ±)میانگین  U/mg proteinمیزان فعالیت اختصاصی آنزیم تریپسین ماهی صبیتی بر حسب  -1جدول 

 تیسارهای یبمایشی
 راب

 شاهد 1تیسار  2تیسار  3تیسار 

 یگ  2 ±98/3 5/0* 07/0±48/3  

 یگ  4 45/0±97/4*  78/0±37/2 

 یگ  8 22/0±08/6*   11/0±42/1

 یس  10 41/0±87/5 22/0±97/4  

 یس  20 23/0±2/6  27/0±07/4 

 یگ  24 49/0±48/6*  95/0±46/3 

 یگ  32 29/0±02/6* 26/0±35/4  
a15/0±32/4 a98/0±94/4 a58/0±64/5 a33/0±61/5 40  یس 

 یگ  48 26/1±75/6*   73/0±03/2

 یگ  64 19/0±7/6*  8/0±42/3 

 یگ  72 31/0±00/7* 23/0±08/6  
a36/0±28/6 a65/0±84/5 a19/0±08/5 a24/0±21/6 80  یس 

  . >05/0Pااریانس یکطت ه اسن ی تج یههای یبمایشی یتاساس دار یین گتا نشانه  دم اجود اخدالف معمی 80ا  40حتاف مشایه در راب

 گ: نسونه یتداری پایان گتسمگیت س: نسونه یتداری پایان سیتی.  .T-testاسن ی در یک نقطه بمانی هانشان دهمد  تفاات معمی داری یین گتا  هاسدار 
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 (=6nخطای استاندارد،  ±)میانگین  U/mg proteinمیزان فعالیت اختصاصی آنزیم کیموتریپسین ماهی صبیتی بر حسب  -2جدول 

 تیسارهای یبمایشی
 راب

 شاهد 1تیسار  2تیسار  3تیسار 

 یگ  2 4/395 ± 1/8 * 2/276 ± 3/2  

 یگ  4 3/428 ± 8/22 *  5/315 ± 6/36 

 یگ  8 1/425 ± 5/25 *   6/231 ± 8/23

 یس  10 2/457 ± 6/5 7/401 ± 7/21  

 یس  20 6/406 ± 1/13 *  2/411 ± 3/23 

 یگ  24 6/456 ± 7/74 *  9/128 ± 4/40 

 یگ  32 3/504 ± 4/14 * 2/400 ± 6/60  
a1/23 ± 0/470 a2/15 ± 2/414 a6/34 ± 9/473 a2/32 ± 2/467 40  یس 

 یگ  48 1/576 ± 4/69 *   6/311 ± 5/21

 یگ  64 2/558 ± 3/20 *  1/382 ± 1/58 

 یگ  72 6/618 ± 3/27 * 7/526 ± 5/76  
a 7/83 ± 3/561 a 5/94 ± 2/478 a 3/25 ± 4/482 a 4/46 ± 7/584 80  یس 

  . >05/0Pااریانس یکطت ه اسن ی تج یههای یبمایشی یتاساس دار یین گتا اخدالف معمی نشانه  دم اجود 80ا  40حتاف مشایه در راب

 گ: نسونه یتداری پایان گتسمگیت س: نسونه یتداری پایان سیتی.   .T-testاسن ی در یک نقطه بمانی هانشان دهمد  تفاات معمی داری یین گتا  هاسدار 

 

 (=6nخطای استاندارد،  ±)میانگین  U/mg proteinمیزان فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز ماهی صبیتی بر حسب  - 3جدول

 تیسارهای یبمایشی
 راب

 شاهد 1تیسار  2تیسار  3تیسار 

 یگ  2 82/2 ± 14/0 * 84/1 ± 00/0  

 یگ  4 73/2 ± 27/0 *  75/1 ± 12/0 

 یگ  8 32/4 ± 80/0 *   53/1 ± 97/0

 یس  10 63/3 ± 69/0 80/2 ± 47/0  

 یس  20 46/3 ± 45/0  40/3 ± 54/0 

 یگ  24 71/3 ± 38/0 *  00/2 ± 29/0 

 یگ  32 80/3 ± 42/0 * 05/2 ± 00/0  
a 85/0 ± 23/3 a 39/0 ± 00/4 a 10/0 ± 57/2 a 95/0 ± 37/3 40  یس 

 یگ  48 02/5 ± 93/0   92/3 ± 49/0

 یگ  64 57/4 ± 85/0  77/3 ± 14/0 

 یگ  72 98/4 ± 70/0 86/3 ± 49/0  
a 79/0 ± 3677/4 a 70/0 ± 33/5 a 15/0 ± 71/5 a 34/0 ± 78/6 80  یس 

  .>05/0Pااریانس یکطت ه اسن ی تج یههای یبمایشی یتاساس دار یین گتا نشانه  دم اجود اخدالف معمی 80ا  40حتاف مشایه در راب

 گ: نسونه یتداری پایان گتسمگیت س: نسونه یتداری پایان سیتی.  .T-testاسن ی در یک نقطه بمانی هانشان دهمد  تفاات معمی داری یین گتا  هاسدار 
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 و نتیجه گیری نهایی بحث. 4
ستیع ا ییش اب حد  ییعی  رشد جیتانی موجب رشد 

غذایی ین  حداد هایی می در داران ر ع م جه ن گتدد. ندی

سب یا انداب   سن یاردن انداب  ای مدما شد جیتانی یه د ر

شد را تجتیه  ست ن ر سن یه متحله یاهش  ی جانورانی ا

نکتد  اند. یترسی  ی یو وژی تغذیه ماهی ا مکانی،  رشد 

ی محتامین غذایی ا غذادهی مجدد هادر پاسبببخ یه دار 

شیو  یاری داد  ا د ما را در یه یار یتدن یهیمه توانمی این 

یهیود ییفین ا یسین تو ید یی یان را ممجت شبببود. اجود 

سیب شد  ،  پیچید  ر یه هسوار   وامل  شودمی مکانی

مدعددی در می ان رشد اثت گذار یاشمد ا ندوان شاهد یک 

مدغیت یشبببیو  غذادهی  در   املندیجه مشبببخز اب یک 

ب ینجا یه  . اCuvier-Perez et al., 2002یود ی هایبمایشبب

شی  امل تع ین یممد  در می ان ه   مواد ییت ین گوار

مغذیت تامین اسببیدهای یمیمه ا در ندیجه رشببد اسببن 

   ذا یترسبببی ین یسی یه جمیه Belanger et al., 2002ی

شامل شیسیایی  تییمد گوارا را  ت شودمی مو کو ی ا ییو

د مخدصببات دقیقی اب اضببعین تغذیه ای ماهی ا توانمی

 Rugraungsak-Torrissenه بب  یه ما اراپه دهد ی تییمد 

et al., 2006.  

ی تتین،ین ا ییسوتتین،ین هاندایج نشان داد یه ین ی 

تاثیت دار  حن  ناب ت تا حدادی  ی ی گتسبببمگی قتار هاا 

دارندت اگتچه پس اب غذادهی مجدد دایار  یه سببطح اا یه 

خود یابمی گتدند. تتین،بببین ا یسوتتین،بببین اب جسله 

سیعی اب یی یان یا ای پتاتئابی های ین  ند یه در محداد  ا

هد  یا  خواران مشبببا فاات حدی گ یه ای مد غذ   ادات ت

 . هسچمین در  ییعنت Kuzmina et al., 1990شوند یمی

توانمد سبببطح یاالیی اب  ینید را می ماهیان گوشبببن خوار

شی  صتف یممد ا یتای هسین  عا ین  یناب در  و ه گوار م

 . Chakrabarti et al., 1995ییشببدتی دارد ی ینها اهسین

 درتحقیق حاضبببت یا توجه یه یوتا  یودن مدت گتسبببمگی

سمگی تاثیت یسی می شن یه دار  گت توان چمین ایهار دا

شی  گذارد ا هسین امت ممجت یه اینمی یت  تییمدهای گوار

ی هاشود یه پس اب غذادهی مجدد سطح  عا ین ین ی می

 ن اا یه خود یتگتدد. یوتا  یا یلمد گوارشببی سببتیعاً یه حا

ساس یاب  بمانی  صت اً یتا سمگی را نی   یودن  ول دار  گت

نه ا  ی یو وژی  تنسی توان تعیین یتد نایی گو که توا یل

یه دار  پاسبببخ  غذایی ا نی  هاگوارا در  ین  ی محتام

سب یودن  سی در تعیین مما سا شی ا شتایط یبمایش نق

کاران ی Abolfathiدارد.  ها ول این دار    2012ا هس

 Rutiluss rutilusی گوارشببی را در گونه ها عا ین ین ی 

caspicus  هفده گتسببمگی ا  3ا  2ت 1جوان در تیسارهای

،ین در هیچ یک  سی یتدند.  عا ین تتین شاهد یتر گتا  

در  .اب تیسارها مداثت اب گتسبببمگی ا غذادهی مجدد نشبببد

یه  کاران ی Imaniحا ی  ی هادار   اثتات 2010ا هس

ی هامحتامین غذایی ا غذادهی مجدد را یت  عا ین ین ی 

 Oncorhynchusی یسانیالی رنگینق لگوارشبببی ماهی 

mykiss تاثیت حن  ین ین یسی ت عا  ند ا   عه یتد طا    م

 ی محتامین غذایی قتار گت ن.هادار 

سن ا نقش  شی ا ،ین مهسدتین انداپتاتئاب گوار تتین

ی انداپتاتئابی هادن دیگت ین ی انکار ناپذیتی در  عال یت

ضساپ  پیلوریک ا ایددای راد   ،ین در  اب جسله ییسوتتین

یا توجه Rugruangsak-Torrissen et al., 2006دارد ی  . 

باپد  پیلوریک یود   5یه ایمکه یچه ماهیان صببییدی دارای 

شدخوار ه،دمد تغییتات ین ی  ی پتاتئابی اب جسله هاا گو

ین ی  دیگتی مورد اند ار خواهد یودت تتین،ین پیش اب هت 

نه لب گو ین ین ی هابیتا در اغ عا  ی های گوشبببدخوار  

ای دیگت اسببن ی یا  ادات تغذیههاپتاتئابی یاالتت اب گونه

ضت نی  در پایان Lundstedt et al., 2004ی  . در تحقیق حا

نه ممیع  یه هیچ گو گامی  غذاییت هم ین  داران محتام

ین ین ی  غذایی در  و ه گوارا  عا  نداشببببنت   اجود 

یدا یتد. این درحا ی یود یه در  ند ن ا ی پ تتین،بببین را

یا ح بببور غذا در  و ه ها ول دار  ی غذادهیت هس مان 

شد ا ا  ایش یا ن.  ستگت ده  ،ین اب  گوارا  عا ین تتین

Einarsson نی  در راسبببدای مطا عات خود ییان 1996ی  

،ین متتیط یا می ان شح تتین شن یه تت دریا ن غذا ا  دا

ا  دم اجود سوی،دتا یماد   گیتدمی صورتپتشدن راد  

غذایی  در دسبببدگا  گوارا ممجت یه تقلیل  عا ین ین ی  

گتدید. یاهش  عا ین ین ی  تتین،ببین خواهد تتین،ببین 
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ماهیان صبببییدی در داران  چه  یه ی نشبببان اب این دارد 

محتامین غذایی هیچ گونه ممیع پتاتئیمی دریا ن نکتد  

اند ا اگت ه  در  ول گتسمگی یوتا  مدت ممیع پتاتئیمی 

اجود داشببدهت یه انداب  ای نیود  اسببن یه یدواند سببطح 

بیتا یه تتشح پتاتئابها  ت عا ین ین ی  تتین،ین را یاال ییتد

گیتد می در پاسخ یه پتاتئین یا یمیمواسید دریا دی صورت

ین شببدن پس اب تام ت . یمایتاینEinarsson et al., 1996ی

،دتا یاهش  عا ین ین یسی ر ع  گتدید ا راند خواهدسوی

یه  وری  خواهد یتد.  عا ین یه حا ن  ادی خود یتگشن

سی یت  عا ین در همگام غذادهی  ،و سمگی اثت مح یه گت

نمیا این رد ندا کارگیتی داران توا کان ی د نشبببان اب ام

ی غذایی یدان هاگتسببمگی یتای صببت ه جویی در ه یمه

یاشبببد. در داران گتسبببمگی  تاثیت یت دایو یکی  ند م را

یایدت یه نحوی یه می ان می مدایو ی،  موجود بند  یاهش

ی یعدی داران محتامین غذایی هامدایو ی،ببب  در هفده

فدببه ه ینهببان،بببیببن یببه  دت تی یغبباب س   شبببودمی ی

 . هسچمینت ا دقاد یت این اسببن Bolasina et al., 2006ی

ند تا مدتی یعد اب ر ع توامی یه یاهش می ان مدایو ی،ببب 

  .Hornick et al., 2000شتایط نام،ا د نی  ادامه یاید ی

 صببییدی عا ین ین ی  ییسوتتین،ببین در یچه ماهیان 

تاثیت دار  ا اخدالف  شبببنی گتسبببمگی قتار داهاتحن 

مان  داریمعمی یان ب پا هد در  ها ا گتا  شبببا سار یین تی

. پس اب غذادهی مجدد  عا ین مشبباهد  شببدگتسببمگی 

یدا  هاین ی   80ا  40یه  وری یه در راب  یتدتا  ایش پ

یین تیسارها ا گتا  شببباهد  داریمعمیهیچ گونه اخدالف 

د. در یتخی مطا عات اب این ین ی  یه  موان شببمشبباهد  ن

 این موضوع ممطقی یه ن ت . نشانگت تغذیه ای اسدفاد  شد

،ین اب جسله ین ی می سد؛ چتا یه ییسوتتین سن هار یی ا

سدگا  گوارا الرا یه شتاع تغذیه خارجی در د  هاقیل اب 

  هسان  ور یه در Applebaum et al., 2003اجود دارد ی

 عا ین ییسوتتین،ببین نی  هسانمد  تندایج مشبباهد  شببد

تتین،ببین در اثت محتامین غذایی یاهش مح،ببوسببی را 

یه  موان پتاتئابی یه دهدمی نشبببان . ییسوتتین،بببین 

ی تامین یمیمواسببب فه  گام اجود ایی هد  دارد هم د را یت  

سببوی،ببدتا یماد  غذایی  در  و ه گوارا ا  ایش ن،ببیی 

 . اگتچه یتخی Einarsson et al., 1996خواهد داشبببن ی

ا  ایش ن،بببیی ین ی  ییسوتتین،بببین در بمان  هاگ ارا

 ,.Yoshinaka et alاند یمحتامین غذایی را ییان داشببده

1984 . Buddington اDoroshov  ند 1986ی یان یتد   ی

یه ا  ایش  عا ین ین ی  ییسوتتین،ین در گتسمگی یوتا  

تواند یه  لن ادامه داشببدن سببمد  ین یسیت مدتی می مدت

لیببه غببذا یبباشببببد. خ ت   Martinez-Palacios پس اب 

   هببسببیببن نببدببایببج را در گببونببه 2006ا هببسببکبباران ی

Chirostoma estor estor  یه یک ماهی گوشبببدخوار یب

  ییان 2011ا هسکاران ی Hidalgoد. شببیتین اسببن یا دم

داشببدمد یه ا  ایش ا یا یاهش  عا ین ین ی  تتین،ببین ا 

گونببه  ین در دا  ین،ببب تت سو ی  Gambusia punctataی

یگیاهخوار  مدماسبببب یا  Limia vittataیگوشبببدخوار  ا 

گت صبببورت ی ی  می یکببد ن  ی ان  عببا یببن ی م یتد.  گ

ی ها ییسوتتین،بین در یچه ماهیان صبییدی در پایان دار

گیتد می ی غذادهی قتارهاغذادهی مجدد تحن تاثیت دار 

یه اخدالف می ا ا  ایش جا  تا ین ید  یین  داریمعمییا

توان می تیسارها ا گتا  شببباهد اجود ندارد. د یل ین را

پدان،بببیل یاالتت این ماهیان یتای جیتان یاهش  عا ین 

غذایی ا هاین ی  ییسوتتین،بببین در دار  ین  ی محتام

مواد غذایی مورد نیاب جاندار یه حد یا ی در داران  اجود

یا دن ین ی  یه ا  ایش  یه مجدد ذیت یتد؛ چتا  غذ ی هات

مد ییسوتتین،بببین  مان عد اب  4-14پانکتاس  سبببا ن ی

همبگببام اراد غببذا یببه راد  رخ هیت    دهببدمی غببذاد

یه  ور یلیEinarsson et al., 1996ی لن می  .  توان  

تغذیه وتتین،ببین در  ول دار  ا  ایش  عا ین ین ی  ییس

را تالا ماهی یتای ه   ییشدت جهن جیتان دار   مجدد

ت  امل هامحتامین غذایی ذیت یتد. یا توجه یه یترسبببی

اصببلی یاهش ا ا  ایش  عا ین ین ی  ییسوتتین،ببین یچه 

در مطا عه حاضببت می ان غذای موجود در  صببییدیماهیان 

یاشببد. اگتچه تغییتات ییسوتتین،ببین اای،ببده یه می راد 

فاات در  یا ت ندار ا  جا نهت  ی یو وژی ه ببب  در  نوع گو

،ین نی   شح ا یا تو ید ییسوتتین ،  تم ی  تت سنمکانی  ا

 . راند ا  ایش  عا ین ین ی  Applebaum et al., 2003ی

سابگاری یچه ماهی  شان اب  ییسوتتین،ین در  ول دار  ن
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 غذیه ای دارد.صییدی یا شتایط ت

ضسن تایید یا ده سایت مطا عات هااین ندیجه گیتی  ی 

در شببتایطی مشببایه یا شببتایط این تحقیقت توانایی یچه 

ماهیان صببییدی را در رسبباندن  عا ین ین ی  تتین،ببین ا 

،ین پس اب ا سال محتامین غذای چتخه ای ا  ییسوتتین

شاهد مورد تایید هادار  سطح گتا   ی غذادهی مجدد یه 

 .دهدمی تارق

یت  2ا  1ی گتسببمگی در چتخه اال تیسارهای هادار 

صییدی اثتگذار یود.  می ان  عا ین ین ی   یناب یچه ماهیان 

شاهد   سوم اثت قایل مالح ه ای م اگتچه در چتخه دام ا 

شد ا اخدالف  شاهد اجود  داریمعمین یین تیسارها اگتا  

 عا ین  مشاهد  گتدید یه 3 . در تیسار P>05/0نداشن ی

یان  پا ناب پس اب  راب گتسبببمگی یاهشبببی در  8ین ی   ی

 عا ین خود نداشبببده اسبببن. هسچمین در پایان غذادهی 

هیچ گونببه اخدال ی یین  80ا  40ی هببامجببدد در راب

 . البم یه P>05/0تیسارها ا گتا  شبباهد مشبباهد  نشببد ی

ی ین یسی  یناب راد  هاذیت اسبببن یه سبببمجش  عا ین

شبببح شبببد  اب ضبببساپ  پیلوریک ا ی تتهاشبببامل ین ی 

ا  لور یایدتیایی راد  اسببن  های اپیدلیوم سببلولهاین ی 

  .Hoehne-Reitan et al, 2003ی

تامین انتژیهسوار  در  جام  جتیان  نداران جهن ان جا

ندار  تا جا تامین گتدد  ید  یا یاب  امور مخدلفت انتژی مورد ن

ا  Furneقادر یه ادامه  عا ین خود یاشبببد. هسان  ور یه 

  نی  اذ ان داشده اند  عا ین  یناب توانایی 2008هسکاران ی

سن در  ضعین تغذیه ای را دارد اگتچه مسکن ا تطایق یا ا

اثت گتسمگی  والنی مدتت ست ن یتگشن پذیتی  عا ین 

،ده یه نوع گونه ا  ی یو وژی تغذیه ای   یناب ا می ان ین ی

سمگی ا تو شتایط گت سابا یا  انایی ین تفاات یمد. راند 

شتایط  شن یه  یتای تکامل تحسل داران یسیود غذا ا یتگ

غذا در گتا  جدد  یا ن م یه پس اب در ی مخدلف هااا 

 . Love, 1970ی اسببنماهیان ی،ببیار گوناگون ا مدفاات 

می ان  عا ین پایین ین ی   یناب در سببیکل اال گتسببمگی 

تواند ناشببی اب  دم تطایق یا ی جاندار می 2ا  1در تیسار 

شببتایط تغذیه ای یاشببد ا مدت بمانی یه جاندار یتای یا 

تطایق نیاب دارد. یسا ایمکه در چتخه اال گتسببمگی تیسار 

شودت  عا ین ین ی   یناب یاهش نیا ده اسن. می مشاهد  3

یاب شبببدید  احدساالً  والنی تت یودن دار  گتسبببمگی ا ن

ین ین ی   عا  ندن   ما یاال  یه  یه ممیع انتژی ممجت  ندار  جا

سن. محتامین غذایی  ین اب جهن تامین نیاب جاندار یود  ا

ی غیت هاا تغذیه مجدد دسدگا  گوارا را یه نو ی یا ا د 

سدگا  گوارا می معسول مواجه صورت د یممد یه در این 

ا  ایش  عا ین  -1 یمد:می یه دا صبببورت یا ین یتخورد

یه ایژ   ها  ین ی  گوارشبببی جهن جیتان سبببتیع یسیود

سیدهای  سدفاد  اب ضتاری ا یا یمیموا ممیع انتژی مانمد ا

ی هاپتخوری د یله ییاهش  عا ین ین یسی  -2 ینیدها. 

یه تکسیل ا یی نیابی اب مواد ضبببتاری  تی قیلیهاا د 

یو ه  یی ن یتهاا هورمون هاشبببود محتکمی یا ث

تتشح نشوند ا   Cholecystokinin, CCKسی،دوییمین ی

ین ین ی  عا  ند ی گوارهایا در   شبببی موثت ااقع نشبببو

  .Yoshinaka et al, 1984ی

ا دقاد یت این اسببن یه ین ی   یناب اای،ببده یه نسکهای 

نقش   Bile salt-dependent lipase, BSDLی صبببفتاای

ند  هااصبببلی گوارا چتیی هد  دار یان یت   ماه را در 

ضت یا توجه یه این  . Murray et al., 2003ی در مطا عه حا

یه می ان  عا ین  یناب در یچه ماهیان صبببییدی پس اب 

یا گتا  شببباهد  داریمعمیی گتسبببمگی اخدالف هادار 

ی تتین،ببین ا هانداشببن؛  لی رغ  یاهش شببدید ین ی 

توان یه اسدفاد  می ییسوتتین،ین پس اب داران گتسمگیت

سمگی اب ممیع  ینیدی  یت  ایذخ یچه ماهیان در  ول گت

یه  موان تامین یممد  انتژی اذ ان نسود.  ذا اسبببدفاد  اب 

های ا تاف  و ه گوارا ید ناب ا ه ببب   ین یه در ت  ی

تشبببتیحات صبببورت گت ده رای یچه ماهیان صبببییدی 

ییترسببی  ی ا تاف  و ه گوارا یامالً مشببهود یودهاچتیی

توان ین را ممیع تامین انتژی ینها دان،ببن. می تچشببسی 

ا یه در بمان محتامین غذاییت  سد  تتین یا ن میدا بیت

راد  ممببایع چتیی ذخیت  ای ا تاف یتای تببامین انتژی 

 . مصببتف  ینید یا Weatherley and Gill, 1981ی اسببن

تواند یاتا ی   شببدن می ذخیت  ای دریا دی یا یتیوهیدرات

پتاتئین را یاهش دهد ا ممجت شبببود تا پتاتئین یه جای 

انتژیت صبببتف تو ید یا ن گتدد ا  تییمد پتارا اب تو ید 
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مه گتدد  ید بی،ببببن محیطی یهی ن ت اقدصببببادی ا  وا

  .Kaushik and Oliva-Teles, 1985ی

سن یه  شانگت ین ا سمگی ن  عا ین  یناب در داران گت

. اجود اسبببنتوانایی ه ببب  در این داران در حد معسول 

   یبمایشراند صعودی در  عا ین ین ی   یناب در  ول دار

ن  لی رغ  نوسانات؛ ا  ایش توانایی ه   را مدماسب یا س

هدمی نشببببان کاران ی Imani. د   نی  چمین 2010ا هس

شاهد  سن جاندار م سب یا   ا  ایش  عا ین ین یسی را مدما

ی گتسببمگی هاتوان دریا ن یه دار می نسودند. هسچمین

ییدی اثت چمدانی یت راند  عا ین ین ی   یناب یچه ماهیان ص

نداشبببده اسبببن. چتا یه جاندار در همگام یحتان غذایی 

ی یدن هاتوان،ببده اسببن تا یه راحدی اب ذخایت انتژی یا ن

 خویش اسدفاد  یمد ا این یسیود را جیتان یمد.

Molayemraftar در جامعه یماری   2014ا هسکاران ی

مشببایه مطا عه حاضببت یا یترسببی رشببد در یچه ماهیان 

یی الشه را در تیسارها ن،ین یه صییدیت یاهش سطح چت

گتا  شاهد نشان دادند یه یتاساس مطا عات این  امل یه 

د یل  عا ین یاالی ین ی   یناب در داران گتسبببمگی یود  

اسببن ا  ینید یاتایو ی   شببد  یه حدی یود  اسببن یه در 

 داران غذادهی مجددد ندوان،بببده اسبببن یابیایی شبببود.

ها گ ارا نسودند ی ی هاشببباخز  یه 2019هسچمین ین

ی گتسمگی ا تغذیه مجدد هارشد ا تغذیه تحن تاثیت دار 

یین تیسارهای یبمایشبببی ا شببباهد اخدالف معمی داری 

یا توجه یه یاهش  عا ین تتین،بببین ا مشببباهد  نگتدید. 

ییسوتتین،ین مطا عه حاضت ا ا  ایش  عا ین ین ی   ینابت 

صییدی ااضح اسن یه اا وین تامین انتژی در یچه ماهیان 

 . ماهیان چتب Eroldoğan et al., 2008ی اسنیا  ینیدها 

 ی مشبببایهی یه گتسبببمگی پاسبببخهاا غیت چتب یه راا

یا در می یاشبببد ا  یه این معمی یه چتیی در یید  دهمد 

 گیتد.می ماهیچهت قیل اب پتاتئین مورد اسدفاد  قتار

 

 گیری نهایینتیجه
تتین،ین ا ی هانشان داد یه ین ی  ینهای ندیجه گیتی

اب  80ییسوتتین،ببین توان،ببده اند جیتان یامل را در راب 

گتچه نتخ  عا ین ین ی   یناب پس اب  تخود نشبببان دهمد

غذادهی مجدد چتخه یخت در گتا  شبباهد یاالتت اب سببایت 

تیسارها یود ا جیتان  عا ین ین یسی در پایان دار  اتفاق 

داد. یه ن ت نیف نه می ا ی  ین  توانمیرسبببد این گو عا   

ی های گوارشی خود را تحن تاثیت دار هااخدصاصی ین ی 

 گتسمگی یا تغذیه مجدد جیتان نسایمد.

 

 تشکر و قدردانی
نوی،بببمدگان مقا هت متاتب تقدیت ا تشبببکت خود را اب 

ی هادانشگا   لوم ا  مون دریایی ختمشهت یه  لن حساین

اب نوی،ببمدگان نساید. هسچمین می تحقیقت ا الم نما ی ای

ی پتسمل ای،دگا  تحقیقاتی ماهیان هاهسکاری ا م،ا دت

سابی  ستم  ،ه  س شهت ا مو دریایی امام خسیمی یر   ماه

ند. هسچمین ن تات ا  ین تشبببکت را دار ها رابی اهواب ن

در  K. Rungruangsak-Torrissenی دیدت هبباهسکبباری

 خور سدایش ایژ  اسن.
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