
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیآملی توسعه و پرورش ماهیان سردهمایش  دومین

 شهرکرد - 1392 اردیبهشت 11و  10

 

٥٩ 
 

کمان رنگینآالياثر گرسنگی و تغذیه مجدد بر عملکرد رشد ماهی قزل
(Oncorhynchousmykiss) 

  
  ، مژگان زارع*، مهسا برهانیعیسی ابراهیمی

  دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیع، گروه شیالت
 borhanimahsa@yahoo.comمهسا برهانی : نویسنده مسئول*

 

  چکیده
رنگین آاليبه منظور بررسی اثر محرومیت غذایی و تغذیه مجدد بر عملکرد رشد در ماهی قزل

قطعه بچه ماهی با وزن اولیه  150تعداد . آزمایشی به شرح زیر طراحی و اجرا شد )(Oncorhynchousmykissکمان
توزیع و آزمایش در قالب طرح کامال ) لیتري 100تانکهاي (واحد آزمایشی  15بصورت مساوي بین گرم  18/0±57/15

بدون (تیمار شاهد : تیمارها به ترتیب عبارت بود از. هفته انجام شد 5تکرار براي هر تیمار به مدت  3تیمار و  5تصادفی با 
پس از . حد اشباعی به مدت دو هفته٪75و  ٪50، ٪25، ٪0ان به ترتیب با تغذیه به میز 4تا  1و تیمارهاي ) محرومیت غذایی

در پایان دوره . در دو نوبت در روز غذادهی شدند) اشباع(پایان دوره محرومیت غذایی تمام تیمارها تا حد سیري
ایج نت. برخی پارامترهاي رشد و ترکیب الشه مورد ارزیابی قرارگرفت) هفته پنجم( و پایان آزمایش) هفته دوم(گرسنگی

حاصل نشان دهنده کاهش وزن متناسب با افزایش سطح گرسنگی نسبت به تیمار شاهد بود بطوري که این کاهش در تیمار 
میزان پروتئین و چربی الشه نیز پس از تحمل محرومیت غذایی و . رسید) >05/0P(دار به حد معنی) 1تیمار(کامال گرسنه 

در مجموع مشاهده تفاوت معنی دار . در بین تیمارها نشان داد)>05/0P(داري را معنیمیزان چربی در پایان آزمایش اختالف 
درپارامترهاي مورد بررسی بین تیمار کامال گرسنه و تیمار شاهد و عدم مشاهده تفاوت معنی دار دربین سایر تیمار ها در 

ان پس از تحمل شرایط محرومیت غذایی ین کمآالر رنگ دهنده  توانایی انجام رشد جبرانی در ماهی قزلپایان آزمایش نشان
این قابلیت می تواند در مدیریت تغذیه این ماهی در . دار بر راندمان رشد و کیفیت الشه می باشد بدون تاثیر منفی معنی

  .هاي بحرانی مورد توجه قرار گیرد مزارع پرورش در زمان
  .رشد جبرانی، محرومیت غذایی، ترکیب الشه ،)Oncorhynchusmykiss(، کمانآالي رنگینقزل: کلمات کلیدي

 
  مقدمه

پروري تواند مهمترین هدف آبزيرشد شامل تغییر فزاینده در اندازه و وزن یا تغییر در محتواي انرژي بدن ماهی است و می
. تغذیه اشاره کردتوان به غذا و مدیریت عوامل بسیاري در نیل به این هدف مؤثر هستند که از جمله آنها می. به شمار آید

بنابراین با توجه به . شناسی، مدیریت و حفاظت ذخایر ماهیان دخیل استهاي اساسی نظیر زیسترشد در بسیاري از جنبه
انکاري بر آینده و توسعه پایدار این پروري در ایران عنایت به مسأله مدیریت تغذیه اثر غیر قابلروند رو به رشد آبزي

 ). 2(صنعت دارد
آنها توانایی مؤثري . گیرندهاي گرسنگی طبیعی قرار میهاي ماهیان در بخشی از سال در معرض دورهاز گونه بسیاري

سازد ذخایر بدنی خود را براي زنده ماندن  هاي طوالنی مدت گرسنگی دارند که آنها را قادر میبراي مقاومت در برابر دوره
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رشد جبرانی در ماهیان نه تنها . )3(با یک دوره رشد جبرانی همراه استهاي گرسنگی در طبیعت معموالً دوره. کنندبسیج 
هاي مدیریت تغذیه در یکی از شیوه. پروري هم کاربرد داشته باشدتواند در آبزي از نظر تئوري جالبتوجه است، بلکه می

خاص است که منجر به رشد دهی مجدد در شرایط هاي محرومیت غذایی و غذاهاي پرورش آبزیان، استفاده از رژیمسیستم
مطالعاتی با هدف بررسی پاسخ رشد جبرانی در ماهی سه خاره نشان از یک پاسخ جبرانی .)11(شودجبرانی می

اي باالتري در مقایسه بایک همئوستاتیک در این ماهی داد به طوریکه ماهیان با دو هفته محرومیت غذایی کارایی تغذیه
توان گفت که سه خاره ماهیان رشد جبرانی اساس می این بر.محرومیت نشان دادند هفته محرومیت غذایی و گروه بدون

این در حالی است که هیبرید تیالپیا محروم مانده از غذا ). 13(کامل را بعد از یک یا دو هفته محرومیت غذایی نشان دادند
نسبتا ضعیفی براي رشد جبرانی برخوردار فاقد توانایی الزم براي رسیدن به وزن ماهیان شاهد است و احتماال از ظرفیت 

نظریه اصلی رشد جبرانی این . )11(پس محرومیت غذایی طوالنی منجر به پاسخ جبرانی در هیبرید تیالپیا نخواهد شد. است
است که جانور یک دوره محرومیت غذایی را تجربه کرده و به محض برطرف شدن محرومیت غذایی یک پاسخ 

Hyperphagic )کننده اصلی در عمل رشد جبرانی است و در نتیجه دهد که در واقع شرکتاز خود نشان می) شتهاافزایش ا
در طول ) افزایش اشتها(جبرانی همراه با یک پاسخ هایپرفاژي  رشدBarramundi ماهی در ). 10(شودآن رشد سریعتر می

آسیایی با افزایش جذب غذا همرا است ولی بهبود در اگر چه رشد جبرانی در گربه ماهی . ي تغذیه اشباع همراه استدوره
هاي رشد و ترکیب شیمیایی الشه جهت در این مطالعه سعی شد تا شاخص). 6(راندمان غذایی آنها مشاهده نشد است

آالي رنگین کمان مورد بررسی مکانیسم احتمالی رشد جبرانی در مقابل سطوح مختلف محرومیت غذایی در ماهی قزل
 .ار گیردمطالعه قر

 
  مواد و روش کار

دامنه . ي منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شداین تحقیق در یک سیستم نیمه بسته با آب در حال گردش در مزرعه
تا  8/6در طول دوره آزمایش به ترتیب برابر ) وآمونیاك pHاکسیژن محلول، دما،(تغییرات پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب 

 . میلیگرم در لیتر اندازه گیري شد 01/0و کمتر از 2/7تا  6/7درجه سانتیگراد،  18تا14میلیگرم در لیتر،  5/8
گرمبطور مساوي و به 57/15±18/0آالي انگشت قد با میانگین وزنی قطعه ماهی قزل 150قبل از شروع آزمایش تعداد 

تکرار  3تیمار و  5آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با . لیتري توزیع شد100وان پالستیکی  15ورت تصادفی بین ص
پساز یک هفته سازگاري . ها بصورت تصادفی به یک تکرار اختصاص داده شد براي هر تیمار تعریف شد و هریک از وان
هفته  در  2بچهماهیان به مدت ،)FFTتغذیه با جیره (د سیرشدگی ي یکسان تا حبه شرایط آزمایش و تغذیه ماهیان با جیره

و  ٪75، تیمار چهار  ٪50، تیمارسه٪25،تیماردو ٪0تیماریک : تیمارها به ترتیب شامل.معرض محرومیت غذایی قرارگرفتند
ي تیمارها مجدد همه ي تغذیهدر مرحله. در پایان این مرحله ماهیان بیومتري شدند. اشباعی غذادهی شدند ٪100تیمار شاهد

جهت . دهی در دو نوبت در روز انجام شد ي آزمایش غذادر طول دوره. هفته  در حد سیري یا اشباع تغذیه شدند 3به مدت 
، بازده )FCR(، ضریب تبدیل غذایی)SGR(، میزان رشد ویژه)CF(ارزیابیعملکرد رشد از فاکتورهایی نظیر شاخص وضعیت

ي ماهیان براساس روشهاي آنالیز تقریبی ترکیب شیمیایی الشه.استفاده شد) FER(غذایی و نسبت بازده) PER(پروتئین
براي . انجام گرفت ٪95اي دانکن در سطح اطمینانها با استفاده از آزمون چند دامنهي میانگینمقایسه. استاندارد انجام شد

  .استفاده شدSpss(15) انجام محاسبات آماري از نرم افزار
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  نتایج 
  هاي رشد شاخص

ها نشان داده شده است، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت بین تیمار 1هاي رشد در جدولنتایج ارزیابی شاخص
اختالف معنی داري را نشان نداد ولی میانگین وزن بالفاصله بعد از گرسنگی، وزن نهایی، طول نهایی، طول بعد از 

داري بین دهی مجدد اختالف معنیعد از رفع محرومیت غذایی و غذاگرسنگی، نسبت بازده غذایی و ضریب رشد ویژه ب
  .)>05/0P(تیمارها نشان داد

  هاي رشد ماهیدهی مجددبر شاخصاثر محرومیت غذایی و غذا  -1جدول

 

 رشد ویژه)=لگاریتم طبیعی وزن نهایی -لگاریتم طبیعی وزن اولیه/(ي پرورشطول دوره
  شاخص وضعیت=وزن/ طول کل ×100

بازده پروتئین)=وزن نهایی-وزن اولیه/(مقدار پروتئین داده شده به هرماهی    
ضریب تبدیل غذایی=مقدار غذاي مصرف شده)/وزن نهایی-وزن اولیه(  

نسبت بازده غذایی)=مجموع وزن نهایی -مجموع وزن اولیه/ (مجموع وزن ابتدایی  
 

  ترکیب شیمیایی الشه
میزان خاکستر بعد از گرسنگی و در . ارائه شده است 2تیمارهاي مختلف در جدولنتایج مربوط به تجزیه شیمیایی الشه 

ولی میزان .داري را بین تیمارها نشان ندادپایان آزمایش، میزان رطوبت بعد از گرسنگی و میزان پروتئین نهایی اختالف معنی
داري را بین تیمارها نشان ختالف معنیرطوبت نهایی، میزان پروتئین و میزان چربی خام پس از گرسنگی و چربی نهایی ا

ها به جز تیمار شاهد در پایان آزمایش نسبت به پایان دوره محرومیت غذایی کاهش یافته میزان چربی تیمار .)>05/0P(داد
ن شود با ایاین روند در میزان پروتئین الشه نیز مشاهدهمی. ولی چربی سایر تیمارها به میزان چربی گروه شاهد رسیده است

تفاوت که این بار تیمار شاهد هم میزان پروتئین کمتري را در پایان آزمایش نسبت به پایان دوره محرومیت غذایینشان می
هاي مختلف در داري در میزان پروتئین الشه بین تیمارشود اختالف معنیدر هرصورت همان گونه که مشاهده می.دهد

  .شودپایان آزمایش مشاهده نمی
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  دهی مجدد بر ترکیب شیمیایی الشهمحرومیت غذایی و غذا اثر -2جدول

  

  بحث
هاي تولید غذا بوده و از سوي دیگر در صنعت الرشد ترین بخشپروري یکی از سریعاز آنجایی که در سالهاي اخیر آبزي

نقش مهمی در  تغذیه. دهد هاي تولید را بخود اختصاص میدرصد از کل هزینه 70تا  50هاي خوراك پروري هزینهآبزي
یک روش براي کاهش هزینه. ها و به طور کلی سالمت ماهی داردسود آوري، عملکرد سیستم ایمنی، مقاومت به بیماري

اي در یرخی ماهیان گزارش شده هاي تولید در پرورش ماهی سود بردن از رشد جبرانی است که به صورت گسترده
در پایان، وزن ماهیان بدون .أثیر سطوح مختلف گرسنگی قرار گرفتنددر تحقیق حاضر بچه ماهیان یکسان تحت ت).7(است

اما اختالف بین این گروه و . بطور معنی داري باالتر از ماهیان با محرومیت غذایی کامل بود) گروه شاهد(محرومیت غذایی 
ر گرفتن در شرایط مناسب آال در جبران رشد در صورت قرا دارنبوده که نشان دهنده توانایی ماهی قزلسایر گروههامعنی

) 6(و گربه ماهی آسیایی) 1، 4(کمانرنگینآاليهاي سایر محققین روي ماهی قزل این نتایج با یافته. ي است تغذیه
از سوي دیگر این نتایجبرخالفنتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته روي ماهی . همخوانی دارد

Barramundi)10(،Sparusaurata)5(پرورش یافته در آب دریا وهیبرید تیالپیا)رسد علت این ناتوانی در  بنظر می. است)11
رسیدن به وزن ماهیان شاهد در تحقیقات فوق، ظرفیت نسبتاً ضعیف این ماهیان براي رشد جبرانی و یا کاهش وزن بیشتر در 

رشد جبرانی بیان شده طول زمان محرومیت غذایی در دماهاي باال ویا عدم وجود زمان کافی براي نمایان شدن قابلیت 
بین وزن ماهیان با محرومیت غذایی بعد از دوره ) >05/0P(داردر مطالعه حاضر با توجه به وجود اختالف معنی).11(است

توان چنین استنباط در بیشتر تیمارها می) پس از دوره تغذیه مجدد(گرسنگی و کاهش این اختالف در انتهاي دوره آزمایش
دار در وجود اختالف معنی. اندتواناییجبران عقب ماندگی رشد در دوره محرومیت غذایی راداشته آالکرد که ماهیان قزل

چرا که در . تواند ناشی از کوتاه بودن دوره غذادهی مجدد باشدنسبت به گروه شاهد می 1پایان آزمایش در تیمار شماره 
کافی براي جبران کامل عقب ماندگی رشد وجود برخی از گروهها به دلیل تحمل شرایط سخت تر محرومیت هنوز زمان 

آال در تامین رشد پس از محرومیت غذایی مشابه مطالعات پیشین روي گیري در مورد توان قزلنداشته است، این نتیجه
  . است)1(همین ماهی 

پرورش ناشی از وجود ضرایب رشد ویژه متفاوت بین تیمارهاي مختلف در این تحقیق با توجه به یکسان بودن شرایط 
هاي انجام شده روي این نتیجه گیري مشابه بررسی. متفاوت بودن شدت محرومیت غذایی در طی آزمایش بوده است
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در عین حال عدم وجود اختالف .است)13(، و سه خاره ماهی )5(،Barramundi)10(Sparusaurata، )11(هیبرید تیالپیا 
آال در انجام  رهاي مختلف در پایان آزمایشناشی از توانایی ماهی قزلبین تیما PER,FCR,CFهاي  داري در شاخصمعنی

  ). 1( هاي پیشین تایید می شود این نتیجه گیري با یافته. فرایند رشد جبرانی است
هاي مختلف نشان داد که بر خالف را بین تیمار)>05/0P(دارمقادیر پروتئین الشه پس از محرومیت غذایی اختالف معنی

هاي آزمایشی در پایان آزمایش درحالی که درصد پروتئین الشه در گروه). 9، 8، 1(مطالعات سایر محققین استنتایج 
رسد کاهش مشاهده شده در به نظر می. تقریباً مشابه بود که نشان دهنده جبران رشد در تیمارهاي محروم شده از غذا است

دار در میزان چربی الشه، به دلیل مقابل عدم مشاهده اختالف معنیمیزان پروتئین الشه پس از دوره محرومیت غذایی و در 
-استفاده از پروتئین ذخیره شده در بدن به منظور تأمین انرژي مورد نیاز در زمان محرومیت غذایی به عنوان یک منبع سهل

اي مختلف در پایان آزمایش دار در میزان پروتئین الشه بین تیمارهدر مقابل عدم مشاهده تفاوت معنی. الوصول انرژي است
باشد که توانسته است تفاوت بین میزان دهی مجدد میاي در طی دوره غذانشان دهنده جبران کمبودهاي پروتئین ذخیره

میزان چربی الشه ماهیان مورد .پروتئین الشه در تیمار هاي آزمایشی با تیمار شاهد را به کمتر از حد معنی دار برساند
بین تیمارهاي است  )>05/0P(داريمحرومیت و پس از پایان آزمایش نشان دهندن وجود تفاوت معنی آزمایشپس از دوره

این بدان معنی است که در دوره محرومیت .است)3(کمانآالي رنگینکه مشابه نتایج مطالعات پیشین روي ماهی قزل
در نتیجه متناسب با شدت گرسنگی در انتهاي  غذایی چربی به عنوان منبع تأمین کننده انرژي مورد استفاده قرار گرفته و

و همچنین مطالعه )11(در حالی که در مطالعات مربوط به هیبرید تیالپیا . آزمایش شاهد کاهش میزان چربی الشه بوده ایم
روند افزایش در میزان چربی در طول آزمایش مشاهده شد که بر خالف نتایج فوق )1(کمان آالي رنگینروي قزل

ن رطوبت الشه در پایان آزمایش نسبت به دوره اعمال محرومیت غذایی افزایش عددي داشته که منطبق با میزا.است
نسبتهاي مخالف ایاما با توجه به اینکه رطوبت و چربی در ترکیب الشه ماهیان دار).3(مطالعات موجود در این زمینه نیست

افزایش مصرف غذا در طول دوره .منطقی و طبیعی است کامالًافزایش رطوبت ، با توجه به کاهش میزان چربی هستندهم 
، سه خاره )3(، قزل آالي رنگین کمان )10(Barramundi، )11(، هیبرید تیالپیا )Sparusauratus)5رشد جبرانی براي ماهی 

 در پژوهش حاضر نیز مصرف غذا در مرحله دو. گزارش شده است)14(و گربه ماهی دراز پوزه چینی) 12(و ماهی قنات
داري در پایان ابتدا در تیمار اولو با گذشت زمان در سایر تیمارها افزایش حاصل کرد اما اختالف معنی) دهی مجددغذا(

آالي رنگین کمان در صورت  درمجموع نتایج حاصل نشان داد که ماهی قزل. هاي آزمایشی مشاهده نشدآزمایش بین گروه
بی جهت رشد جبرانی بوده و در صورت در یافت غذاي مناسب و کافی می مواجه با محرومیت غذایی داراي توانایی مناس

هاي پرورشی، پدیده رشد جبرانی می تواند در مدیریت پساب سیستم. تواند بخوبی عقب ماندگی رشد خود را جبران نماید
گري مزرعه از طریق هاي کارافزایش کارایی تغذیه آبزیان، جابه جایی زمان ارائه محصول به بازار و نیز کاهش هزینه

  .مدیریت تغذیه مفید واقع گردد
  

  

  منابع
، شاخص هاي تغذیه و رشد در ماهی قزل آالي 1387ایمانی، آ، فرهنگی، م، یزدانپرست، ر، بختیاري، م، سلجوقی، ظ، مجازي امیري، ب، )1(
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