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  چکیده

عملکرد تغذیه قزل آالي رنگین کمان  و رشد عملکرد مدت و غذادهی مجدد بر براي تعیین اثر دوره هاي گرسنگی کوتاه
(Oncorhynchus mykiss) به  5/17 ± 06/0قطعه بچه ماهی انگشت قد با وزن اولیه  270. روزه انجام شد 60، آزمایش

تیمار رار گرفتند؛ رژیم غذایی متفاوت ق 5ماهیان در معرض . تانک فایرگالس مدور توزیع شدند 15صورت تصادفی در 
روز گرسنگی و  T2 :1؛ را متحمل شد روز غذادهی 2روز گرسنگی و  T1 :1بار در روز در حد اشباع تغذیه شد؛  2: شاهد

روز  16روز گرسنگی و  T4 :4 را متحمل شد و روز غذادهی 12روز گرسنگی و  T3 :3؛ را متحمل شد روز غذادهی 4
ي در بین تیمار شاهد و سایر تیمارها تغذیه و عملکرد پایان آزمایش، عملکرد رشددر . را متحمل گردید غذادهی مجدد

در خاتمه، این آزمایش رشد جبرانی کامل را در رشد و  .(P > 0.05)اختالف قابل توجهی نداشت  متحمل گرسنگی
ذادهی مجدد ممکن است یک اي حاضر در ارتباط با چرخه هاي گرسنگی و غکند برنامه تغذیهتغذیه نشان داد، که بیان می

  .گزینه مدیریتی تغذیه امیدبخش براي پرورش این گونه باشد
  .، رشد جبرانی، عملکرد رشد، عملکرد تغذیه، ترکیب بدنOncorhynchus mykiss: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

  هاي غذا درهزینهیک روش مهم براي کاهش . ها در فرآیند تولید بستگی داردموفقیت در پرورش ماهی به کاهش هزینه
هزینه غذاي فرموله شده و فعالیت  .)10(هاي پروش است پروري تجاري، توسعه مدیریت غذادهی مناسب و استراتژيآبزي 

هاي مناسب یکی از شیوه). 10و  7(مرتبط با غذادهی از مهمترین عوامل تولید هزینه در تولید ماهیان گوشتخوار است 
. شودمحدودیت غذایی و غذادهی مجدد است که به عنوان پدیده رشد جبرانی تعریف میهاي غذادهی استفاده از دوره

اي از رشد سریع است که بعد از یک غذادهی مجدد به ماهی در ادامه یک دوره محرومیت غذایی یا رشد جبرانی مرحله
ي رشد و تغذیه ماهی قزل آالي در این مطالعه هدف بررسی شاخص ها). 3(افتد شرایط غیر نرمال مثل دماي کم اتفاق می

  . باشدهاي متناوب غذادهی و محرومیت میرنگین کمان بعد از دوره
  مواد و روش کار

کمان مورد استفاده در این مطالعه از مزرعه الماس دیمه واقع در استان چهارمحال بختیاري تهیه و به آالي رنگینماهیان قزل
گرم در قالب طرح  5/17 ± 06/0ماهیان با میانگین وزنی . صفهان منتقل گردیدندکارگاه پژوهشی واقع در دانشگاه صنعتی ا
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 100تانک  15براي انجام آزمایش از یک سیستم نیمه مداربسته که شامل . تصادفی در هر تانک آزمایشی توزیع شدند
تکرار انجام  3تیمار و  5این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی شامل . لیتر بود، استفاده شد 90لیتري با حجم آب 

 3روز تغذیه و  12روز گرسنگی، تیمار سوم  1روز تغذیه و  4تیمار دوم روز گرسنگی،  1روز تغذیه و  2تیمار اول . گرفت
ماهیان تیمار شاهد نیز دو وعده در روز و . روز گرسنگی را تجربه کردند 4روز تغذیه و  16روز گرسنگی و تیمار چهارم 

روز یکبار  15شت و هر روز ادامه دا 60این شیوه غذادهی . شدنددر حد اشباع تغذیه  5/3-5/4و  5/8-5/9در ساعات 
در پایان آزمایش  .گرفت انجام سیري حد در غذادهی آزمایش مدت تمام در. سنجی از ماهیان به عمل آمدزیست

  :بررسی قرار گرفتندفاکتورهاي زیر مورد 
  میانگین وزن اولیه بدن-میانگین وزن نهایی بدن= افزایش وزن

  تعداد کل روزهاي پرورش/100×)وزن اولیه بدن ln-وزن نهایی بدن ln= (نرخ رشد ویزه
  100×)3)میانگین طول نهایی بدن/ (میانگین وزن نهایی بدن=(شاخص وضعیت

  100×غذاي مصرف شده /افزایش وزن= راندمان غذایی
  پروتئین مصرف شده/افزایش وزن=راندمان پروتئین

  افزایش وزن/غذاي مصرف شده=ضریب تبدیل غذایی
و ) ANOVA(دار بین تیمارها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه د یا عدم وجود اختالف معنیبراي مشخص کردن وجو

  .استفاده شد Tukey در صورت وجود اختالف معنی دار از پس آزمون
  نتایج و بحث

از نظر  شاهد گروه ماهیان ماهیان تیمارهاي مختلف با داري بینهیچ اختالف معنی) 2و  1جداول (با توجه به نتایج حاصل 
اي شامل ضریب هاي تغذیههاي رشد شامل وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و شاخصشاخص

  . تبدیل غذایی، راندمان غذایی، راندمان پروتئین و غذاي مصرفی وجود نداشت
-ایج مطالعه حاضر با یافتهنت. در تحقیق حاضر ماهیان در پایان آزمایش هیچ اختالفی را در وزن خود نشان ندادند

 نتایج با حاضر تحقیق در مقابل نتایج. همخوانی داشت) 12( Quinton and Blakeو ) 14(و همکاران  Xie، )Foss  )5هاي
 و روز 14 و 8،  4 ،2 هايگرسنگی اعمال با) 11( همکاران و Nikki. نمی باشد راستا هم گرفته صورت مطالعات از برخی

 وزن نظر از گرسنگی روز 8 تیمار متحمل که دادند گزارش کمانرنگین آاليقزل روي بر مجدد غذادهیدر ادامه آن 
  .داد نشان تیمارها سایر و شاهد گروه با را) P < 0.05( داريمعنی اختالف

  )خطاي استاندارد ±میانگین (دوره پرورش  انتهاي در ماهیان رشد هايشاخص. 1جدول 

4تیمار  3تیمار   2 تیمار  1تیمار     شاهد 

07/0±30/17  15/0±51/17  13/0±40/17  12/0±55/17 )گرم(وزن اولیه   14/0±76/17   

97/1±88/56  30/2±68/55  14/3±25/59  37/3±07/60  44/2±23/66 )گرم(وزن نهایی    

79/10±72/228  39/10±67/217  64/15±17/240  49/17±01/242  90/10±70/272 (%)افزایش وزن بدن   

05/0±98/1  05/0±92/1  07/0±03/2  08/0±04/2  04/0±19/2  نرخ رشد ویژه 

00/0±05/1  01/0±07/1  00/0±05/1  01/0±06/1  00/0±07/1  شاخص وضعیت 
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  )خطاي استاندارد ±میانگین (اي ماهیان در انتهاي دوره پرورش هاي تغذیهشاخص. 2جدول 

4تیمار  3تیمار   2تیمار   1تیمار     شاهد 

02/0±22/1  02/0±27/1  01/0±24/1  02/0±14/1  05/0±19/1   ضریب تبدیل غذایی 

49/1±80/81  77/1±21/78  82/0±59/80  58/1±64/87  12/4±12/84  راندمان غذا 

04/0±04/2  04/0±95/1  02/0±01/2  03/0±19/2  10/0±10/2  راندمان پروتئین 

� P)باشد عدم وجود حروف متفاوت نشان دهنده عدم اختالف معنی دار در تیمارهاي مختلف می  0.05)  
 

� P)داري نرخ رشد ویژه نیز اختالف معنی مطالعات . بین ماهیان با محرومیت غذایی و گروه شاهد نشان نداد (0.05 
Xie  14(و همکاران ( ،بر روي ماهی حوضEroldogan  و همکاران)و ایمانی و  بر روي سیم دریایی سر طالیی) 4

� P)هاي این تحقیق هیچ اختالف قابل توجهی ن مطابق با یافتهکماآالي رنگینبر روي قزل) 1(همکاران  را در  (0.05 
شاید بتوان دلیل این مساله را به سلسله مراتب . ضریب رشد ویژه ماهیان مورد آزمایش با تیمارهاي شاهد مربوطه نشان نداد

جویانه از خود نگی رفتارهاي مخاطرهتغذیه در ماهیان درون مخازن پرورش نسبت داد زیرا ماهیان بعد از برطرف شدن گرس
، همچنین تنوع فردي باال نیز ممکن است )2( کننددهند و افراد غالب تالش بیشتري براي به دست آوردن غذا مینشان می

در تحقیق حاضر عدم مشاهده اختالف در ضریب تبدیل غذایی با نتایج ). 14(اثر هر تیمار بر راندمان رشد را پوشانیده باشد
 Fossدر مقابل . همخوانی داشت) 13( ،Kankanen and Pirhonen )8(   Tian and Qin،)1(انی و همکاران ایم

در این پارامتر مشاهده کردند که در  (P < 0.05)در بین برخی از تیمارهاي خود اختالف قابل توجهی ) 5(و همکاران 
 فعالیت در افزایش به منجر است ممکن غذا کمبود یا گرسنگی که انددادنده نشان مطالعات مختلف. تضاد با نتایج ما بود

و این امر در زمان تغذیه مجدد باعث بهبود ضریب تبدیل ) 9و  6( شود دستگاه گوارش مختلف هايبخش هايآنزیم
  . غذایی گردد
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