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61-70صفحات/ 92بهار / شماره اولپیش/ اولسال / پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه 

هاي رشد، بازماندگی و ترکیب الشه بچه اثر محرومیت غذایی و رشد جبرانی روي شاخص
Cyprinus carpioماهی کپور معمولی  

3شایان قبادي،2حدیثه طاهري، 1اصغريمهرداد علی

:کیدهچ
هـاي رشـد و   توانـد روي شـاخص  گرسنگی طی مراحل اولیه تغذیه و رشـد و نمـو مـاهی مـی    هاي دوره

به منظـور تحقیـق روي اثـرات گرسـنگی و رشـد جبرانـی در بچـه مـاهی کپـور          . بازماندگی ماهی تأثیر بگذارد
طول گرم و 551/0±027/0ماه روي بچه ماهیان با وزن اولیه 2اي به مدت مطالعهCyprinus carpioمعمولی

بچه ماهیان در پنج گروه مورد آزمایش قرار گرفتند که هر گـروه داراي  . متر انجام گرفتسانتی43/3±02/0اولیه 
96و ) 3تیمار(ساعت 72، )2تیمار(ساعت 48، )1تیمار(ساعت 24، )کنترل(0ماهیها در فواصل . سه تکرار بود

نتایج نشان داد که تیمارهـا اخـتالف   . سیري شدندهاي گرسنگی وبه طور متناوب متحمل دوره) 4تیمار(ساعت 
حداکثر طـول و وزن نهـایی در گـروه کنتـرل بـه      . )>05/0p(داري از لحاظ طول و وزن نهایی بدن داشتند معنی

گرم مشاهده شد و با افزایش دوره گرسنگی، وزن نهایی 124/2±038/0سانتیمتر و 78/5±09/0ترتیب به میزان 
-و نرخ رشد ویژه نیز اختالف معنـی د افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، نرخ رشد روزانهدرص. بدن کاهش یافت

گروه کنترل داراي بیشترین درصد افزایش وزن، نرخ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه . )>05/0p(داري نشان دادند 
بـود  4تـا  1نرخ بازماندگی گروه کنترل به طـور معنـی داري بیشـتر از تیمارهـاي     . و کمترین ضریب چاقی بود

)05/0p<( .داري در ترکیب الشه مشاهده نشددر این تحقیق اختالف معنی)05/0p>( .دهد شان مینتایج تحقیق ن
.یابدکه با افزایش دوره گرسنگی، توان مکانیزم رشد جبرانی در بچه ماهی کپور معمولی کاهش می

گرسنگی، رشد جبرانی، بازماندگی، ترکیب الشه، کپور معمولی: کلید واژه
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شماره اولپیش/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه62

مقدمه-1
یک گونه گرم آبی است که در آبهـاي شـیرین و   Cyprinus carpioبا نام علمی کپور معمولی 

هاي مهم اقتصـادي در آبهـاي   شود و یکی از گونهلب شور از جمله حوضه آبخیز دریاي خزر یافت می
,Kazanchev)باشد ایرانی دریاي خزر می 1981; Fatemi et al., رشد مـاهی کپـور بـر    . (2009

). 1381وثوقی و مسـتجیر،  (آن، متفاوت است حسب درجه حرارت آب و میزان مواد غذایی موجود در 
هاي محرومیت غذایی نقـش مـؤثري در رشـد ایـن مـاهی      بنابراین نوسانات فراوانی مواد غذایی و دوره

.دارد
-مـدت را سـپري مـی   هاي گرسنگی طوالنی یا کوتاهاز ماهیان در طول زندگی خود دورهبسیاري 

ماهی طـی دوره  . هاي مختلف ماهیان، متفاوت استنههاي گرسنگی، در گوواکنش در مقابل دوره. کنند
در زمان تغذیه مجـدد، پدیـده رشـد    . کندر مواد مغذي الشه خود را مصرف میمحدودیت تغذیه، ذخای
Heide)یابد شود و نرخ رشد افزایش میجبرانی وارد عمل می et al., در واقع رشد جبرانی . (2006
باشد کـه در پـی یـک    اي از رشد سریع میمشاهده شده است مرحلههاي ماهیان که در بسیاري از گونه

Ali)کند و با افزایش اشتها همراه است دوره محدودیت یا محرومیت غذایی بروز می et al., 2003;
Xie et al., هـاي ماهیـان دریـایی داراي قابلیـت رشـد جبرانـی هسـتند        بسـیاري از گونـه  . (2001

(Jobling et al., برانی در برخی موارد قادر به جبران کامل تأخیر در رشد است  اما رشد ج. (1994
Schwarz)در موارد دیگر قادر نیست کاستی در رشد را بطور کامل جبران کنـد   et al., کـه  ;1985
Heide)به گونه ماهی، سن ماهی، مدت گرسنگی و تغذیه مجدد بستگی دارد  et al., عالوه . (2006

د، مطالعات متعددي در مورد اثرات گرسنگی و رشد جبرانی روي بازمانـدگی  بر بررسی پارامترهاي رش
(Bilton&Robins, 1973; Dabrowski et al., Teskeredzic)و ترکیـب الشـه   (1986 et

al., 1995; Heide et al., 2006; Imani et al., هـاي مختلـف ماهیـان انجـام     در گونـه (2009
در رابطه با اثرات گرسنگی و رشد جبرانی روي بچه ماهی کپـور  تا کنون تحقیقات جامعی . گرفته است

با توجه به این که ایران در زمینه تکثیر کپور و بازسازي ذخایر ایـن  . معمولی در ایران منتشر نشده است
از اهمیـت  بـه منظـور تـأمین نیازهـاي غـذایی     کنسانترهگونه فعالیت دارد و تغذیه بچه ماهیان با غذاي

ریزي دقیق و علمی به منظور غذادهی با کمترین هزینه و بیشـترین بـازده   است، برنامهرخوردارخاصی ب
به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی اثرات گرسنگی و رشد جبرانـی روي  . باید مورد توجه قرار گیرد

.شاخصهاي رشد، بازماندگی و ترکیب الشه در بچه ماهی کپور معمولی می پردازد

هامواد و روش-2
انجـام  در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان گرگـان 1389ماه طی تابستان سال 2به مدت آزمایشاین 
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63...         اثر محرومیت غذایی و رشد 

مورد آزمایش قـرار گرفتنـد کـه هـر     ) تیمار و یک گروه کنترل4(بچه ماهیان کپور در پنج گروه .گرفت
، )S2تیمـار  (ساعت 48، )S1تیمار (ساعت 24، )کنترل(0ماهیها در فواصل . گروه داراي سه تکرار بود

هـاي گرسـنگی و سـیري    به طور متنـاوب متحمـل دوره  ) S4تیمار(ساعت 96و ) S3تیمار (ساعت 72
حجـم  . میلیمتـر بـود  43/3±02/0گرم و طـول اولیـه آنهـا    551/0±0.027وزن اولیه بچه ماهیان . شدند

. قطعه بود60لیتر و تعداد بچه ماهی در هر مخزن 300مخازن پرورش 
% 49این غـذا حـاوي   . وزانه دو وعده و با استفاده از غذاي تجاري بیومار انجام شدتغذیه ماهیان ر

. شن به عنوان فیلـر بـود  % 5جو و % 8کنسانتره سویا، % 8کیک سویا،% 12روغن ماهی، % 13آرد ماهی، 
در هر وعده، غذا با توجه به وزن توده زنده به میزان اشباع بـه صـورت خمیـر داخـل ظـروف در کـف       

پـس از هـر   . باشندسیر شده و محدودیتی در تغذیه نداشته در اختیار ماهیان قرار گرفت تا کامالًمخازن
به منظور حفظ کیفیت مناسـب  . شدوعده غذایی، مواد اضافه و پسماندهاي غذایی از مخازن برداشته می

هوادهی توسط پمپ هـواده بـه   . شددرصد آب هر مخزن تعویض می40روزانه آب براي رشد ماهیان، 
کنتـرل گـراد  سانتیهدرج5/24±5/0حد درمخازن با کمک هیتردماي آب . گرفتروش تزریقی انجام 

.شد
قطعـه  10براي کنترل تأثیر گرسنگی روي شاخصهاي رشد، هر ده روز یک بار از هر تکرار تعداد 

بچه ماهی جهت زیست سنجی به صورت تصادفی انتخاب و با اسـتفاده از تـرازوي دیجیتـال تـوزین و     
بچـه  بـه دسـت آمـده از   با استفاده از اطالعـات  . پس از زیست سنجی، از چرخه آزمایش حذف شدند

Hung)شـد  محاسـبه  1(BWI%)درصدبدن به صورتافزایش وزن مقدار، مخزندر هر نماهیا et

al., 1989):
%BWI = (BWf-BWi)/BWi×100

متوسط وزن نهایی در هر مخـزن  Bwfمتوسط وزن اولیه در هر مخزن و Bwiکه در این فرمول، 
.است

,Hung&Lutes)توسط فرمول زیر محاسبه شد 2(CF)ضریب چاقی  1987):
CF = (BW/TL3)×100

میانگین طول کل نهایی بـر  TLمیانگین وزن نهایی بدن بر حسب گرم و BWکه در این فرمول، 
.حسب سانتیمتر است

Hung)طبق رابطه زیر محاسبه شد ) روز/ گرم(روزانه (G.R)نرخ رشد  et al., 1989):
G.R = (Bwi-Bwf)/n

تعـداد روزهـاي   Nمتوسـط وزن نهـایی و   Bwfمتوسـط وزن اولیـه،   Bwiکه در این فرمـول،  

1- Body Weight Increase
2-Condition Factor
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شماره اولپیش/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه64

.پرورش است
Ronyai)طبق فرمول زیر محاسبه شد 1(S.G.R)ضریب رشد ویژه  et al., 1990):

S.G.R = (LnWt-LnWo)/t×100
Tو ) گـرم (میـانگین بیومـاس نهـایی    Wt، )گـرم (میانگین بیوماس اولیه Woکه در این فرمول، 

.تعداد روزهاي پرورش است
,Bilton&Robins)بازماندگی ماهیان طبق فرمول زیر محاسبه شد درصد  1973):
درصد بازماندگی) = تعداد ماهیان در آغاز آزمایش/ تعداد ماهیان در پایان آزمایش (×100

تـایی و در انتهـاي آزمـایش    15به منظور تعیین ترکیب الشه ماهیان، در ابتداي آزمایش یک نمونه 
پـروتئین کـل بـا    . تیمار به طور تصادفی انتخاب و بـه آزمایشـگاه منتقـل شـدند    تایی از هر5سه نمونه 

استفاده از دستگاه کجلدال، چربی با استفاده از روش سوکسـله و مقـدار خاکسـتر بـا اسـتفاده از کـوره       
.(AOAC,1990)ساعت اندازه گیري شد 4درجه سانتیگراد و به مدت 550الکتریکی در دماي 

SPSSافزارهاي کامپیوتري هاي آزمایش از نرمل دادهبراي تجزیه و تحلی Excelو 10.0 2003
.گرفتانجام DUNCANها با استفاده از آزمون استفاده شد و مقایسه میانگین

نتایج و بحث-3
بـا یکـدیگر   )>05/0p(داري میانگین وزن نهایی تمام تیمارها در پایـان آزمـایش اخـتالف معنـی    

بـه دسـت آمـد    ) بدون گذراندن دوره گرسـنگی (بیشترین وزن نهایی در گروه کنترل ). 1شکل (داشتند 
با افزایش مدت گرسنگی، از وزن ماهیان کاسته شد و کمترین وزن نهایی مربوط ). گرم027/0±124/2(

).1جدول ) (گرم538/1±034/0(بود 4به تیمار 
در میـان  . )>05/0p(داري داشـت  با تمام تیمارها اخـتالف معنـی  طول نهایی بدن در گروه کنترل

به طور کلی . )<05/0p(اختالف معنی داري در طول نهایی وجود نداشت 2و 1تیمارها فقط بین تیمار 
).1جدول (با افزایش مدت گرسنگی، از طول نهایی ماهیان کاسته شد 

و کمترین مقدار آن ) درصد30/157(در گروه کنترل (BWI%)بیشترین درصد افزایش وزن بدن 
دهنـده تـأثیر   که نشـان )>05/0p(داري داشت در تمام تیمارها اختالف معنیBWI%. بود4در تیمار 

داري ضریب چاقی بین تیمارهاي مختلف اخـتالف معنـی  . باشدهاي گرسنگی روي این پارامتر میدوره
دار توانـد بیـانگر تـأثیر معنـی    مشاهده شد که مـی 4ر تیمار چاقی دبیشترین ضریب . )>05/0p(داشت 

نرخ رشد روزانه و همچنین نرخ رشد ویـژه  . هاي محرومیت غذایی روي نسبت طول و وزن باشددوره
و بیشـترین مقـدار مربـوط بـه گـروه کنتـرل بـود        )>05/0p(داري با هم داشتند تیمارها اختالف معنی

1-Specific Growth Rate
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65...         اثر محرومیت غذایی و رشد 

).1جدول (
Heide)بچــه ماهیــان هــالیبوت اقیــانوس اطلــس  اي کــه رويدر مطالعــه et al., 2006)

Hippoglossus hippoglossus  تیالپیـا ،Oreochromis mossambicus(Wang et al.,
Salvelinus alpinus(Jobling، مـاهی چـار قطبـی    (2000 et al., و کپـور معمـولی   (1993

Cyprinus carpio(Schwarz et al., انجام گرفت، رشد جبرانی تنهـا بخشـی از اثـرات    (1985
-ل و تیمارهاي گرسـنگی اخـتالف معنـی   هاي گرسنگی را جبران کرد و بین وزن نهایی گروه کنتردوره

اي کـه روي  در مقابـل، در مطالعـه  . داري وجود داشت که تحقیق حاضر نیز با این نتـایج مطابقـت دارد  
ام شد، رشد جبرانـی توانسـت کـاهش وزن ناشـی از     انجGadus morhuaماهی کاد اقیانوس اطلس

داري میان وزن نهایی تیمار گرسنگی و گـروه  دوره گرسنگی را بطور کامل جبران نماید و اختالف معنی
Jobling)کنترل مشـاهده نشـد    et al., نتـایج مشـابهی نیـز در مـورد مـاهی پروگـی قرمـز        . (1994
Pagrus pagrus(Rueda et al., ــاهی (1998 ــوت ، م Scophthalmus maximusتورب

(Saether&Jobling, Carassius auratus gibelio(Qian، مـاهی حـوض   (1999 et al.,
2000; Xie et al., Gasterosteus aculeatus(Zhuو مـاهی سـه خـاره    (2001 et al.,

تلـف  هـاي مخ باید توجه داشت که سطح توانایی پدیـده رشـد جبرانـی در گونـه    . به دست آمد(2001
یز سن و مرحلـه رشـد و نمـو مـاهی     هاي گرسنگی و نهمچنین طول مدت دوره. ماهیان، متفاوت است

در اغلب موارد که تغذیـه مجـدد قـادر بـود رشـد از      . ثر باشدؤتواند در کارایی پدیده رشد جبرانی ممی
هـاي  بررسـی . رشد جبرانی طوالنی بودنـد هاي گرسنگی ورا به طور کامل جبران کند، دورهدست رفته

پـس از آغـاز   روز 6-12انجام شده روي کپورماهیان سردآبی نشان داده است که فرآیند رشـد جبرانـی   
Wieser)شود تغذیه مجدد پدیدار می et al., و در اغلب موارد، جبران کامل رشـد از دسـت   (1992

Ali)همچون دما نیز در این امر مـؤثر هسـتند  انجامد و عوامل محیطیهفته به طول می4تا 2رفته  et

al., -بنابراین با افزایش مدت غذادهی مجدد، احتمال تقویت پدیده رشد جبرانـی بیشـتر مـی   . )2003
توانند شرایط اه مدت گرسنگی و تغذیه مجدد، نمیهاي کوتتوان بیان داشت که دورهاز این رو می. شود

.اهم سازندالزم را براي پدیده رشد جبرانی فر
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شماره اولپیش/اولسال /پروريعلوم تکثیر و آبزيفصلنامه66

تیمارها طی دوره آزمایش(SD+)روند تغییرات میانگین وزن . 1شکل 
و درصد بازماندگی در تیمارهاي BWI ،CF ،GR ،SGR%طول و وزن نهایی، ) انحراف معیار استاندارد±(میانگین . 1جدول

مختلف در پایان دوره پرورش

وزن نهاییتیمار
(g)

طول نهایی 
(cm)

نرخ رشد روزانهضریب چاقی(%)افزایش وزن 
بازماندگی نرخ رشد ویژه)روز/ گرم(

(%)

124/2±038/0کنترل
a

09/0±78/5
a

02/6±30/157
a

052/0±099/1
e

00027/0±03932/0
A

158/0±373/3
a

94%

801/1±1053/0تیمار
b

11/0±75/4
b

74/5±00/125
b

039/0±680/1
d

00039/0±03125/0
B

145/0±960/2
b

89%

737/1±2034/0تیمار
c

0.08±51/4
c

16/7±60/118
c

073/0±893/1
b

00011/0±02965/0
C

133/0±870/2
c

87%

675/1d14/0±51/4±3045/0تیمار
c

38/5±40/112
d

056/0±825/1
c

00023/0±02810/0
D

117/0±779/2
d

89%

538/1±4061/0تیمار
e

17/0±16/4
d

41/6±70/98
e

044/0±136/2
a

00031/0±02467/0
E

108/0±566/2
e

88%

تواند تحت تأثیر دوره هاي گرسنگی پروري است و میی یکی از پارامترهاي مهم در آبزيبازماندگ
گیرنـد،  هاي گرسنگی قرار مـی ثیر دورهأدر اغلب موارد، ماهیانی که براي مدت کوتاه تحت ت. قرار گیرد

ــر   ــا اگ ــد ام ــاالیی دارن ــدگی ب ــی  بازمان ــزایش م ــر اف ــرگ و می ــد دوره گرســنگی طــوالنی شــود، م یاب
(Bilton&Robins, 1973; Dabrowski et al., 1986; Sheng et al., در ایـن  . (2006

امـا  . )<05/0p(داري در نرخ بازمانـدگی مشـاهده نشـد    هیچ اختالف معنی4تا 1تحقیق بین تیمارهاي 
هـاي گرسـنگی نشـان داد    ا تیمارهـاي متحمـل دوره  داري بدرصد بازماندگی گروه کنترل اختالف معنی

)05/0p<(.
و % 2/11، %4/15در آنالیز الشه در ابتداي آزمایش درصد پروتئین، چربـی و خاکسـتر بـه ترتیـب     

). 2جدول (در انتهاي آزمایش نیز آنالیز الشه ماهیان هر گروه آزمایشی تعیین شد . گیري شداندازه% 9/2
با یکدیگر اختالف معنی داري از لحاظ ترکیب الشـه  4تا 1نترل و تیمارهاي نتایج نشان داد که گروه ک

در تحقیقی که به مدت هشت هفتـه روي مـاهی قـزل    . )<05/0p(نداشتند ) پروتئین، چربی و خاکستر(
آالي رنگین کمان انجام گرفت، ترکیب الشه در پایان دوره محرومیت غذایی، تفاوت معنی داري نشـان  
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05/0p>((Imani(نداد  et al., همچنین در تحقیقی که روي ماهی هالیبوت اقیانوس اطلس . (2009
(Heide et al., Teskeredzic)و قزل آالي رنگین کمان (2006 et al., انجـام شـد نیـز    (1995

نتـایج  . اختالف معنی داري در آنالیز الشه مشاهده نشد که نتایج تحقیق حاضر نیز با آنهـا مطابقـت دارد  
داري روي درصـد پـروتئین،   گرسنگی تـأثیر معنـی  هايدهد که دورهالشه در این تحقیق نشان میآنالیز

.چربی و خاکستر الشه بچه ماهی کپور ندارد

)درصد(ترکیب الشه در تیمارهاي مختلف در پایان دوره پرورش . 2جدول 
(%)خاکستر (%)چربی (%)ینئپروت گروه آزمایش

2/3 9/20 2/16 کنترل
1/3 1/21 0/16 1تیمار 
1/3 0/21 1/16 2تیمار
2/3 8/20 2/16 3تیمار
0/3 9/20 3/16 4تیمار

داري داشـتند کـه بیـانگر عـدم     هاي رشد اخـتالف معنـی  در این تحقیق، تیمارها از لحاظ شاخص
کپـور در  هاي گرسنگی در بچه ماهی توانایی مکانیزم رشد جبرانی در پوشش کامل اثرات ناشی از دوره

هـاي گرسـنگی قـرار    یب الشه ماهی نیز تحـت تـأثیر دوره  درصد بازماندگی و ترک. باشدکوتاه مدت می
با توجه به نتایج تحقیق، در شرایط پرورش با غذاي کنسانتره، غـذادهی و سـیري کامـل بچـه     . گیردنمی

.شتماهی کپور به دلیل رشد بیشتر و نرخ بازماندگی باالتر نتیجه بهتري خواهد دا
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