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چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات دورههای کوتاه مدت محرومیت غذایی بر عملکرد رشد ،کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی
بدن الرو ماهی قزلآالی رنگین کمان پرورش یافته در سطوح شوری  0/5گرم در لیتر (آب شیرین) و  1/95گرم در لیتر (لب
شور) بود .الروهای ماهی با میانگین وزن  300 ± 10میلیگرم به مدت  40روز تحت سه رژیم غذایی شامل یک گروه با تغذیه
پیوسته (شاهد) و دو گروه دیگر  5F + 2Sو  :F( 2F + 2Sتغذیه و  :Sگرسنگی) قرار گرفتند .نتایج عملکرد رشد نشان داد که
تفاوت معنیدار آماری بین تیمارهای مختلف وجود دارد ( .)P<0/05بیشترین وزن نهایی در تیمار شاهد با تغذیه مستمر
(1935/47 ± 23/13میلیگرم) به دست آمد .نتایج نشان داد که نسبت کارایی پروتئین ،چربی و انرژی الشه به طور معنیداری
در تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای آزمایشی ارتقاء یافته است ( .)P˂0/05بیشترین میزان نسبت کارایی پروتئین ،چربی و
انرژی در تیمار شاهد به ترتیب  5/26 ،1/70و  0/56بود .در پایان آزمایش ،آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی بدن انجام شد .بیشترین
میزان پروتئین خام در تیمار شاهد به میزان  %74/65و کمترین آن در تیمار  2F + 2Sبه میزان  %59/72به دست آمد .نتایج
نشان داد محرومیت غذایی در مرحله الروی پرورش ،اثر منفی بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن دارد.
کلمات کلیدی :الرو ماهی قزلآال ،محرومیت غذایی ،شوری آب ،رشد ،ترکیبات شیمیایی بدن
* نویسنده مسئولAdineh.h@gmail.com :
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مقدمه
از مهمترین اهداف فعالیتهای آبزیپروری ،کنترل فرآیند
رشد و تغذیه است ،به طوری که عوامل مؤثر بر این فرآیند
نیز شامل عوامل محیطی (شوری ،درجه حرارت ،تغذیه و
غیره) و عوامل زیستی (اندازه ماهی ،تراکم ماهی ،میزان
فعالیت ماهی و غیره) است ( .)Jobling et al. 1994به
خاطر تغییرات دسترسی به غذا در روشهای آبزیپروری،
ممکن است درجه تحمل ماهیان به گرسنگی در دوره رشد
و رویش و عمدتاً در میزان رشد متفاوت باشد ( Cavalli
 .)et al. 1997رشد جبرانی یک مرحله رشد سریع به
دنبال محدودیت غذایی میباشد که در گونههای مختلف
ماهیان گرمآبی و سردآبی وجود دارد ( Hayward et al.
 .)1997بیشتر موجودات زنده به واسطه محرومیت غذایی
به طور جزئی و یا کلی ،رشد سریعی در زمان رفع
گرسنگی ،نسبت به آنهایی که به طور مداوم در طول مدت
زندگی خویش تغذیه شده بودند ،از خود نشان میدهند.
مطالعات نشان داده است که تناوب غذایی و استفاده از
محرومیت کوتاهمدت غذایی ،باعث افزایش بهرهوری غذا
(افزایش میزان رشد) ،حداقل شدن هدر رفت غذا (Tian
 ،)and Qin, 2003افزایش کارآیی تبدیل غذا و کاهش
زمان تولید شده است .بنابراین ،از این توان بالقوه میتوان
برای کاهش هزینه غذا در مدیریت تولید تجاری ماهی
استفاده کرد ( Hayward et al. 1997; Wang et al.
 .)2005بر اساس گزارشهای برخی محققان ،ماهیانی که
هر چند روز یک بار تحت محرومیت غذایی قرار میگیرند،
نسبت به آنهایی که به صورت پیوسته همه روزه غذادهی
میشوند ،دارای رشد جبرانی هستند ( Hayward et al.
.)1997; Nikki et al. 2004; Yong et al. 2008
 Boujardو همکاران ( )2000نشان دادند که وزنگیری
در دوره غذادهی مجدد به طور مثبت تحت تأثیر پیشینه
تغذیهای حیوان است .ماهیان قزلآالی رنگین کمان با سه
هفته گرسنگی و سه هفته غذادهی ( )3 : 3همانند ماهیان
گروه شاهد رفتار کردند و عملکرد آنها از الگوهای 1 : 1
(یک هفته گرسنگی و یک هفته سیری) و ( 2 : 2دو هفته
گرسنگی و دو هفته غذادهی) بهتر بود ( Boujard et al.
.)2000
کیفیت آب محیط پرورشی ،عامل تعیین کننده مهم
فیزیولوژیک برای ماهی است که بر روی رشد تأثیر
میگذارد .شوری آب میتواند مقدار انرژی قابل دسترس

برای رشد ماهیان را بهوسیله تغییرات انرژتیک یونی و
تنظیم فشار اسمزی تغییر دهد .بههرحال ،ارتباط بین
شوری و رشد پیچیده است و نیاز به مطالعه دارد .میزان
سطح مطلوب شوری برای رشد ،بقا و کارآیی تغذیه برای
اغلب گونههای ماهیان متفاوت است ( Ruscoe et al.
 .)2004برای مثال ،درارتباط با یکی از سویههای آب
شیرین ماهی قزلآالی رنگینکمان ،نرخ رشد در آب
شیرین و آب لبشور با سطح شوری  9گرم در لیتر شبیه
به هم بود ،در حالی که میزان رشد در همین ماهی در
شوری  18گرم در لیتر باال بود و نسبت به شوری پائینتر
اختالف معنیداری از خود نشان داد .نتایج تحقیق
جعفریان ( )1388نشان داد که ماهی قزلآالی رنگین
کمان جوان در آب لبشور ( 2/95گرم در لیتر) ،در
مقایسه با آب شیرین ( 0/57گرم در لیتر) از قابلیت رشد
خوبی برخوردار بوده و عملکرد رشد این ماهـی در آب
لبشور بیشتر است .در گزارشی دیگر McKee ،و Wolf
( )1971نشان دادند که ماهی قزلآالی رنگین کمان
قابلیت تحمل شوری  35گرم در لیتر را دارد .هدف از این
مطالعه ،بررسی اثرات سطوح مختلف محرومیت غذایی بر
عملکرد رشد ،کارایی تغذیه و ترکیبات بدن الرو ماهی
قزلآالی رنگین کمان پرورش یافته در دو سطح شوری
بود.
مواد و روش ها
الروهای آزمایشی
الرو ماهی قزلآالی رنگین کمـان بـا میـانگین وزنـی 300
میلیگرم (تعداد  2000قطعه) پس از عملیات رقمبندی از
کارگــاه مهنــدس یــمیری واقــع در منطقــه زریــن گــل
شهرستان علی آباد کتول تهیه و توسط نـایلون پالسـتیکی
طبــق اســتاندارد  1آب بــه  3هــوا و  2آب بــه  3هــوا بــه
آزمایشگاه گنبد کاووس انتقال داده شـدند .الروهـا پـس از
یک هفته مرحله سازگاری با محلول نمک  %2حمام کوتـاه
مدت شـده و بـه مـدت  2-3دقیقـه یـدعفونی و بـهطـور
تصادفی در  6تیمار که هر یک دارای  4تکرار بـود ،توزیـع
شدند .آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی ،بـه مـدت
 40روز انجام شد.
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محیط پرورش
الروهــای مــاهی در دو محــیط آبــی بــا ســطوح ( 0/5آب
شیرین) و  1/95گرم در لیتر (آب لب شور) پرورش یافتند.
آب شیرین مورد استفاده در ایـن آزمـایش بـرای پـرورش
الروها از آب شرب شهری تهیه و پس از ذخیـرهسـازی در
مخازن  400لیتری ،توسط تیوسولفات سدیم با هوادهی به

مدت  24ساعت کلرزدایی شد .آب لبشـور نیـز از طریـق
آب زیرزمینی (چاه) تهیه و در مخـازن بـا حجـم آبگیـری
 400لیتری ذخیرهسازی و پس از کنترل و سنجش برخی
از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در طـول دوره آزمـایش ،در
بین تیمارهای آزمایشی توزیع شد (جدول .)1

جدول  -1مشخصات فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده برای پرورش الرو ماهی قزلآالی رنگین کمان.

شوری
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب

آب شیرین
( 0/50گرم در لیتر)

آب لبشور
( 1/95گرم در لیتر)

0/5 ± 0/08
829/92 ± 10/34

1/95 ± 0/15
3419/4 ± 20/26

دما (درجه سانتیگراد)

18/2 ± 1/14

18/2 ± 1/14

اکسیژن محلول (میلیگرم در لیتر)
اسیدیته ()pH

8/0 ± 2/23
7/4 ± 0/15

8/0 ± 1/56
7/6 ± 0/34

300/76 ± 45/25

1120/12 ± 54/15

شوری (گرم در لیتر)
قابلیت انتقال الکترون (میکروموس بر سانتیمتر)

سختی کل (میلیگرم در لیتر)
تغذیه الرو ماهیان
در این تحقیق ،الروهای ماهی قـزلآالی رنگـین کمـان در
سه نوع آب با سطوح مختلف شوری با مـدلهـای مختلـف
غذادهی شدند که عبارتند از تیمار تغذیهای مستمر (تغذیه
همــه روزه) ،تیمــار ( 5F + 2Sپــنج روز تغذیــه  +دو روز
گرســـنگی) و تیمـــار ( 2F + 2Sدو روز تغذیـــه  +دو روز
گرسنگی) .تغذیه الروهـای مـاهی در طـی دوره آزمـایش،
روزانه در  4نوبـت در شـبانهروز (سـاعات ،12:00 ،04:00
 18:00و  )24:00از غــذای پــودری الرو مــاهی قــزلآال
ساخت شرکت بیومار فرانسه با مقدار پروتئین  ،%54چربی
 ،%18انرژی قابل هضم  4500کالری بر گرم ،رطوبت %10
انجام شد .نرخ تغذیه روزانه برای الروهای مورد آزمایش به
میزان  %10وزن بدن بود .غذای باقیمانده نیم ساعت پـس
از هر نوبت غذادهی توسط میکروپیپت جمـعآوری شـده و
پس از خشک کردن از کل غذای داده شده کسر میشد.
معیارهای رشد و تغذیه
برای بررسی ویعیت رشد ماهیان ،به دست آوردن
بیوماس الروهای ماهی و محاسبه غذای روزانه در طول
دوره آزمایش ،به فاصـله هر هفته تعداد  10قطعه از

الروهـای ماهـی به طور تصادفـی از هر حویچـه
نمونهبرداری و پس از بیهوشسازی در عصاره پودر گل
میخک ( 100میلیگرم در لیتر) میانگین طول و وزن
آنها با استفاده از کولیس با دقت یک میلیمتر و ترازوی
دیجیتالی با دقت  0/01گرم اندازهگیری شد .در انتهای
دوره آزمایش ،معیارهای مورد نظر مانند نرخ رشد ویژه
وزن (] = )SGRلگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی
(گرم) -لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی (گرم) /طول
دوره آزمایش[ × 100؛ یریب چاقی (] = )CFوزن
نهایی ماهی (گرم) /توان سوم طـول کل ماهـی
(سانتیمتر)[ × 100؛ یریب تبدیل غذایی (= )FCR
وزن بهدستآمده (گرم) /غذای خورده شده (گرم)؛
کارآیی تبدیل غذا (] = )FCEغذای خورده شده (گرم)
 /وزن بهدستآمده (گرم)[ × 100؛ نسبت کارآیی
پروتئین ( = )PERپروتئین خورده شده (گرم)  /وزن
بهدستآمده (گرم)؛ نسبت کارآیی چربی (= )LER
چربی خورده شده (گرم)  /وزن بهدستآمده (گرم)؛
نسبت کارآیی انرژی ( = )EERانرژی خورده شده
(ژول)  /وزن بهدستآمده (گرم) سنجش شد.
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اختالف معنیدار برخوردار بود ( ،)P0/05بهطوریکه
بیشترین و کمترین به ترتیب مربوط به تیمار شاهد آب
شیرین ( )83%/50 ± 0/99و  2F + 2Sآب لبشور (1/60
 )%45/53 ±بود .مقایسه میانگینها نشان داد که نسبت
کارآیی پروتئین در تیمار آب شیرین به بیشترین میزان
معـادل  1/70 ± 0/02رسید و این معیار در تیمـار آب
لبشور به کمترین مقدار معادل  0/93 ± 0/03کاهش
یافت .بین تیمارهای تغذیهای و همچنین ،بین آب با
سطوح مختلف شوری اختالف معنیداری از نظر نسبت

آنالیز ترکیبات شیمیایی بدن
به منظور تعیین تقریبی ترکیبات شیمیایی الشه،
الروهای ماهی به تعداد  50قطعه در ابتدا و  20قطعه
از هر تکرار در انتهای دوره آزمایش ،نمونهبرداری و پس
از انجماد در یخزن با دمای  -18درجه سانتیگراد به
آزمایشگاه مرکز تحقیقات امور دام گرگان انتقال داده
شد .در آزمایشگاه تجزیه الشه و تعیین ترکیبات
شیمیایی بدن مطابق با استاندارد )1990( 1AOAC
انجام شد.

کارآیی چربی و انرژی وجود داشت (.)P0/05
ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی قزلآال در جدول  3آورده
شده است .پروتئین خام الشه ماهیان در تیمارهای مختلف
تناوب غذایی در دو محیط آبی از تفاوت آماری معنیدار

آنالیز آماری
این تحقیق با  6تیمار آزمایشی و هرکدام با  4تکرار در
قالب طرح فاکتوریل ( )2 × 3انجام شد .از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovبه منظور بررسی نرمال
بودن دادهها استفاده شد .دادههای به دست آمده به
کمک آنالیز واریانس یکطرفه و با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
همچنین ،برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در
سطح  0/05استفاده شد .از آزمون تجزیه واریانس برای
بررسی اثر متقابل تیمارهای مختلف محرومیت غذایی و
آب با سطوح شوری مختلف استفاده شد.

برخوردار بود ( ،)P0/05به طوریکه بیشترین میزان
پروتئین خام در تیمـار تغذیه مستمـر آب لبشور

( )%74/65  0/33و کمترین آن در تیمار  2F + 2Sآب
شیرین ( )%59/72  2/12بود .نتایج به دست آمده از
آنالیز الشه نشان داد که اختالف معنیداری بین تیمارهای
مختلف آزمایشی (محرومیت غذایی در سطوح مختلف
شوری) وجود دارد ( .)P0/05بر این اساس بیشترین

میزان چربی خام ( )%12/39  0/56مربوط به تیمار

نتایج
نتایج آنالیز دادههای به دست آمده (جدول  )2نشان داد
که بیشترین وزن نهایی در تیمارهای با تغذیه مستمر
(شاهد) نسبت به دیگر تیمارها به دست آمد .بیشترین
مقدار نرخ رشد ویژه در تیمارهای با تغذیه مستمر در دو
محیط آبی و کمترین آن در تیمار  2F + 2Sآب لبشور
حاصل شد .نتایج نشان داد که بیشترین درصد یریب
چاقی در تیمار  )%2/06 ± 0/05( 5F + 2Sدر آب لبشور
به دست آمد.
یریب تبدیل غذایی که یکی از مهمترین شاخصهای
تغذیهای است ،در این آزمایش تحت تأثیر شوری و
گرسنگی قرار گرفت .بهطوریکه با افزایش زمان محرومیت
غذایی و همچنین با افزایش شوری آب محیط پرورش،
افزایش یافت .کارآیی تبدیل غذا در بین تیمارهای تناوب
گرسنگی و همچنین بین سطوح مختلف شوری آب از
Association of Official Analytical Chemists
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تغذیه مستمر و کمترین آن ( )%6/26  0/44مربوط به
تیمـار  5F + 2Sدر آب شیرین اسـت .تفاوت آمـاری
معنیداری از نظر میزان انرژی خام ،ماده خشک ،رطوبت،
خاکستر ،کلسیم و فسفر بین تیمارهای مختلف آزمایشی
مشاهده شد ( ( )P<0/05جدول .)3

تغذیه آبزیان (سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 5 / )1396

جدول  -2مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) برخی معیارهای رشد و تغذیه الرو ماهی قزلآالی رنگین کمان در دو محیط آبی و تاثیر متقابل آنها.
آب شیرین
تغذیه مستمر (شاهد)

آب لبشور

5F+2S

2F+2S

تغذیه مستمر (شاهد)

2F+2S

5F+2S

آب

وزن نهایی (میلیگرم)

1935/47 ± 23 /13a

1638/66 ± 40/23

1249/14 ± 21/51

1911/92 ± 96/81

1507/75 ± 21/80

1061/22 ± 37/42

S

نرخ رشد ویژه (روز)%/

4/66 ± 0/02

b

4/24 ± 0/06

3/56 ± 0/04

a

4/62 ± 0/02

c

4/03 ± 0/03

e

3/15 ± 0/08

S

bc

ab

a

d

a

b

b

d

a

c

e

غذادهی
S
S

اثر متقابل
آب × غذادهی
NS
S

1/79 ± 0/02

1/94 ± 0/04

1/92 ± 0/05

2/00 ± 0/03

2/06 ± 0/05

1/78 ± 0/03

NS

S

S

یریب تبدیل غذایی

1/20 ± 0/01e

1/42 0±/03d

1/86 ± 0/03b

1/22 ± 0/05e

1/54 ± 0/02c

2/19 ± 0/07a

S

S

S

کارایی غذا ()%

83/50 ± 0/99

70/31 ± 1/72

53/60 ± 0/93

82/04 ± 1/15

64/69 ± 1/03

45/53 ± 1/60

S

نسبت کارایی پروتئین

a

1/70 ± 0/02

1/44 ± 0/03

1/01 ± 0/01

1/68 ± 0/08

c

1/33 ± 0/02

0/93 ± 0/03

S

نسبت کارایی چربی

a

5/26 ± 0/06

4/34 ± 0/10

3/30 ± 0/05

5/06 ± 0/25

c

نسبت کارایی انرژی

0/44 ± 0/26ab

0/48 ± 0/01ab

0/36 ± 0/06b

0/56 ± 0/02a

یریب چاقی

d

a

b

b
b

c

d

d
d

a

a
a

در هر ردیف اعدادی که دارای حروف غیرمشابه هستند ،از نظر آماری اختالف معنیدار دارند ()n =20( )P>0/05
) :Non-Significant (NSاختالف آماری معنیداری وجود نداشت :Significant (S) .اختالف آماری معنیدار وجود داشت.

c

e

e

S
S

NS
NS

3/99 ± 0/06

2/81 ± 0/09

S

S

NS

0/44 ± 0/07ab

0/31 ± 0/01b

NS

S

NS

e
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جدول  -3مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) ترکیبات شیمیایی بدن الرو ماهی قزلآالی رنگین کمان در دو محیط آبی و تاثیر متقابل آنها.
آب شیرین
تغذیه مستمر (شاهد)
پروتئین خام ()%
چربی خام ()%
انرژی خام
(کالری/گرم)

5F+2S

73/71 ± 0/78a
b

آب لبشور
2F+2S

تغذیه مستمر (شاهد)

63/95 ± 0/68

59/72 ± 2/12

74/65 ± 0/33

62/98 ± 2/44

26/6 ± 0/44

6/80 ± 0/7

11/91 ± 0/26

9/27 ± 0/59

b

12/39 ± 0/56

5F+2S

c

d

a

a
b

bc

c

2F+2S

آب

NS 60/84 ± 2/85
S 10/72 ± 0/75bc
bc

4400/05 ± 81/58b 4566/41 ± 41/03ab 4606/14 ± 90/78a 4436/20 ± 50/55b 4411/24 ± 61/38b 4555/32 ± 80/30ab

S

اثر متقابل
غذادهی
آب × غذادهی
S
S

S

S

S

S

NS

S

NS

ماده خشک ()%

26/04 ± 3/23ab

21/67 ± 1/52c

22/25 ± 1/48c

28/69 ± 0/22a

22/89 ± 1/57bc

رطوبت ()%

73/96 ± 3/23bc

78/32 ± 1/52a

77/74 ± 1/48a

71/30 ± 0/22c

71/11 ± 1/57c

NS 23/03 ± 0/55bc
NS 76/97 ± 0/55ab

خاکستر ()%

ab

12/11 ± 0/56

11/51 ± 1/02

10/62 ± 1/21

14/19 ± 0/73

10/82 ± 2/23

کلسیم ()%

3/52 ± 0/22

NS 11/06 ± 1/07
3/27 ± 0/17ab
S

S

1/64 ± 0/28

NS 1/67 ± 0/08

S

فسفر ()%

ab

2/22 ± 0/13

b

b

3/21 ± 0/15

b

c

1/75 ± 0/06

b

3/31 ± 0/13

ab

c

1/75 ± 0/06

a

3/63 ± 0/11

a

2/51 ± 0/08

a

در هر ردیف اعدادی که دارای حروف غیرمشابه هستند ،از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)n =20( )P>0/05
) :Non-Significant (NSاختالف آماری معنیداری وجود نداشت :Significant (S) .اختالف آماری معنیدار وجود داشت.

b

3/28 ± 0/30

ab

c

b

c

NS

S

S
NS
NS
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بحث
ماهیان زمانی که در یک محیط آبی بهطور دائم زندگی
میکنند ،تحت تأثیر عوامل محیطی دچار تغییرات ظاهری
و بافتی بدن (ترکیبات شیمیایی) میشوند
( .)Weatherley and Gill, 1987تغییرات ظاهری
بدن شامل تغییرات طولی ،وزنی و توده بدن است ،در
حالی که تغییرات بافتی بدن شامل تغییرات سطوح
پروتئین خام ،چربی خام و یا دیگر ترکیبات شیمیایی بدن
است ( .)Ali et al. 2005مویوع گرسنگی ماهی باعث
آشکار شدن رشد جبرانی و در نتیجه ،بهبود معیارهای
تغذیهای در طول مدت تغذیه مجدد میشود .در ارتباط با
رشد جبرانی Wang ،و همکاران سال ( )2000گزارش
دادند که وزن تیالپیای هیبریدی بعد از گرسنگی به مدت
 2 ،1و  4هفته به ترتیب  48 ،71و  %26نسبت به تیمار
شاهد بوده است .این نتایج مبین آن است که با افزایش
طول مدت گرسنگی ،ماهی نمیتواند به مسیر اصلی رشد
خود برگردد .بررسی  10هفته تناوب گرسنگی و سیری
ماهی قزلآالی رنگین کمان با وزن  8/46 ± 0/07گرم
نشان داد که ماهیانی که تحت  1و  2روز گرسنگی در طی
یک هفته بودند ،نسبت به تیمار شاهد با تغذیه مستمر از
جبران باالیی برخوردار بوده و تیمار  3روز گرسنگی در
هفته دارای رشد جبرانی جزئی هستند ( Taşbozan et
 .)al. 2016به طور عمومی ،آخرین زمان رشد جبران بعد
از شروع مجدد تغذیه بوده و وابستگی مختلفی با نوع گونه
آزمایشی دارد ( .)Yong et al. 2008همچنین ،به نظر
میرسد مکانیسم جبران متأثر از شرایط مکانی آزمایش
است ( .)Känkänen and Pirhonen, 2009نرخ رشد
ویژه الروهای ماهی قزلآالی رنگین کمان در تحقیق
حایر در مقایسه با نتایج به دست آمده توسط Koskela
و همکـاران ( )1997در میزان باالتـری قرار داشـت.
یافتههای این تحقیقات نشان داد که در موافقت با نتایج
تحقیق  Känkänenو  Pirhonenدر سال  2009است.
آنها با استفاده از دستورالعمل غذایی (تغذیه مستمر+ 2 ،
 5و  ) 2 + 2برای ماهی سفید دریافتند که بیشترین میزان
نرخ رشد ویژه مربوط به تیمارهای غذایی تغذیه مستمر
( )2/22و کمترین آن مربوط به تیمار تغذیهای 2 + 2
( )1/83است .با توجه به نتایج به دست آمده ،مشاهده
میشود که سطوح مختلف شوری و دوره گرسنگی کوتاه
مدت بر روی یریب چاقی الروها اثرات متفاوت معنیداری

داشته و بهترین تیمار آزمایشی در این خصوص نیز
تیمارهای تغذیه مستمر و ( 5F + 2Sبه ترتیب  2/00و
 )%2/06در آب لبشور هستند .در مغایرت با نتایج این
تحقیق Känkänen ،و  )2009( Pirhonenنشان دادند
که در تیمارهای تغذیهای (تغذیه مستمر 5 + 2 ،و )2 + 2
از نظر فاکتور ویعیت ،اختالف معنیداری وجود نداشت و
مقدار یریب چاقی به دست آمده به ترتیب ،%1/26
 %1/24و  %1/23بود .اگرچه فرآیند غذادهی در
تحقیق  Känkänenو  )2009( Pirhonenو تحقیق
حایر یکی است ،ولی گونه ماهی و همچنین ،شرایط
محیطی از عوامل بسیار مهم این دو مطالعهاند که این امر
ال مشابه به دست نیاید.
باعث شده است تا نتایج کام ً
 Mohantyدر سال  2015با بررسی تأثیر محرومیت
غذایی بر عملکرد رشد جبرانی کپور هندی در یک
تشکیالت پلیکالچر گزارش داد که بهترین کارآیی رشد،
کمترین میزان غذای مصرفی و در نتیجه ،باالترین کارآیی
تولید ،با کمترین میزان تعویض آب در تیمار  2روز
محرومیت غذایی پس از  8روز تغذیه مستمر در مقایسه با
تیمار شاهد به دست آمده است Palmeri .و همکاران در
سال  2009در تحقیقی که بر روی دو گروه ماهی
 Maccullochella peelii peeliiتغذیه شده با تنها
روغن ماهی و استفاده از روغن ماهی همراه با بهکارگیری
محرومیت غذایی (صفر 10 ،5 ،و  15روز) به مدت  90روز
انجام دادند ،گزارش کردند که با افزایش محرومیت غذایی،
میزان یریب تبدیل غذایی افزایش مییابد Quinton .و
 )1990( Blakeدر تحقیقات خود مشخص کردند که
صرفهجویی در میزان غذای مصرفی ماهی قزلآالی رنگین
کمان با محرومیت غذایی ( 3 : 3سه هفته غذادهی و سه
هفته گرسنگی) در پایان هفته  12از نظر وزنی با ماهیان
تیمار شاهد اختالف وزنی نداشتند ،ولی حدود  2/5برابر
کمتر از آنها از غذا استفاده کرده بودند .در همین ارتباط،
در این تحقیق با افزایش محرومیت غذایی (تیمار + 2S
 )2Fو همچنین با افزایش سطح شوری آب (آب لبشور)
میزان کارآیی تبدیل غذا به کمترین حد در مقایسه با
تیمار شاهد رسید .مطابق با این یافتهها Guzel ،و
 )2011( Arvasدریافتند که  2روز گرسنگی در هفته
باعث میشود تا کارآیی رشد منفی در ماهی قزلآالی
رنگین کمان با میانگین وزنی  10/44 ± 0/40گرم
مشاهده شود .کارایی تبدیل چربی و انرژی در تیمارهای
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آزمایشی تفاوت معنیداری را نشان داد .ماهی قزلآالی
قهوهای با سن  3الی  4ماهه ،نشان داد در شوری  9گرم
در لیتر بیشترین کارآیی تبدیل غذا را دارد ( Altinok
 ،)and Grizzel, 2004در حـالی که در مقابل این
گونههای یوری هالین ،گونههای استنوهالین نظیر گربه
ماهی نهری و ماهی قرمز و کپور معمولی تنها دامنه شوری
پائین را میتوانند تحمل کنند .بنابراین ،بیشترین میزان
جذب انرژی و کارآیی تبدیل رشد را در آب شیرین از خود
نشان دادند ( .)Allen and Avault, 1970در همین
راستا ،بررسی درصد کارآیی تبدیل غذا در ماهی آزاد
اقیانوس اطلس مشخص کرد که با افزایش محرومیت
غذایی در آب شور (آب دریا) به ترتیب 1/15 ،0/81 ،0/64
و  1/37بین  4تا  6هفته گرسنگی در تیمارهای با میزان
غذای  75 ،50 ،25و  %100به دست میآید
( Taşbozan .)Stefansson et al. 2009و همکاران
( )2016گزارش دادند که  1روز گرسنگی در هفته باعث
افزایش کارآیی رشد (وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،میانگین
رشد ویژه) و افزایش پروتئین و چربی بدن شده است ،در
حالی که در این تحقیق گرسنگی باعث کاهش کارآیی
رشد و کاهش پروتئین و چربی بدن شده است.
محیط آبی میتواند بر روی ترکیبات شیمیایی بافت بدن
مانند پروتئین خام ،چربی خام و یا دیگر ترکیبات
شیمیایی تأثیرگذار باشد ( .)Ali et al. 2005در بین
ترکیبات شیمیایی بدن ،میزان پروتئین خام یکی از
مهمترین عوامل مهم برای نشان دادن سالمتی ماهی است
( .)Weatherley and Gill, 1987در مطالعه حایر
بهطور کلی میزان پروتئین خام و چربی خام الشه الرو
ماهیان در تیمارهای تحت محرومیت غذایی  5F + 2Sو
 2F + 2Sنسبت به تیمار شاهد با تغذیه مستمر در آب
شیرین و لبشور به طور معنیداری کاهش یافت .در این
ارتباط Yong ،و همکاران ( )2008در مطالعات خود در
خصوص ماهی صخرهای سیاه ()Sebastes schlegeli
که به مدت  14روز به طول انجامید ،دریافتند که تفاوت
معنیداری بین تیمار شاهد با تیمار  5روز گرسنگی
( )14/95نداشت ،در حالی که با افزایش روزهای گرسنگی
به میزان  10و  14روز (به ترتیب  14/24و ،)13/42
اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد.
این نتایج مبین آن است که ماهیان جوان توانایی تحمل 5
روز محرومیت غذایی را دارند و در صورت زیاد شدن ،این

دوره امکان یعیف شدن و عقب افتادگی مشاهده میشود.
با وجود این ،در آزمایش حایر به دلیل کوچک بودن
ماهی (حساسیت باال) نتایج قابل قبولی به دست نیامد.
 Quintonو  )1990( Blakeبعد از سه هفته گرسنگی،
افزایشی نسبی در میزان پروتئین خام و رطوبت الشه
ماهی قزلآال و کاهشی در میزان چربی خام مشاهده
کردند که با نتایج بررسی حایر مشابهت ندارد .این نکته را
باید در نظر داشت که آزادماهیان می توانند از بافتهای
ذخیرهای در بخش امعاء و احشاء استفاده کنند .البته
ذخیره گلیکوژنی کبد نیز حائز اهمیت است ( Heide et
 )al. 2006و ممکن است این تغییرات نتواند از طریق
تجزیه الشه کل بدن (که در این مطالعه به کار رفته) خود
را نشان دهد و بهتر است از طریق مطالعه امعاء و احشاء
صورت گیرد Ali .و همکاران در سال  2003گزارش دادند
که کاهش فعالیت در دوره تغذیه مجدد میتواند بر جبران
رشد به دست آمده به وسیله افزایش قابلیت مصرف انرژی
برای رشد مؤثر باشد .همسو با این یافتهها ،در مطالعه
حایر پس از آنالیز الشه مشخص شد که میزان انرژی
الشه در طی دوره گرسنگی کوتاه مدت به طور معنیداری
( )P0/05کاهش یافته است .در مطالعه حایر در بین
گروههای آزمایشی ،میزان رطوبت الشه اختالف معنیدار
چشمگیری نشان نداد .این نتایج مطابق با یافتههای
 Wangو همکاران ( )2005بود ،در حالی که با نتایج
 Zhuو همکاران ( )2005مغایرت داشت Azodi .و
همکاران ( )2013با بررسی تیمارهای مختلف تناوب
غذایی در مقایسه با تیمار شاهد به مدت  30روز بر روی
قزلآالی  17/50 ± 0/5گرمی دریافتند که بین تیمارهای
آزمایشی و تیمار شاهد از نظر کارآیی رشد و تغذیه و
همچنین ترکیبات الشه اختالف آماری معنیداری وجود
ندارد .بنابراین ،جبران کامل به دست آمده و تیمارهای
( 1 :T1روز گرسنگی 2 -روز سیری)2 :T2( ،روز
گرسنگی و  4روز سیری) و ( 3 :T3روز گرسنگی و 12
روز سیری) مدل تغذیهای موفق برای بهبود ویعیت
اقتصادی مزارع پرورش قزلآالست .از آنجا که مرحله
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میشود ،لذا به کارگیری تناوب گرسنگی کـوتاه مـدت
میتواند اثرات سوئی بر رشد ،کارآیی تغذیه و همچنین
ترکیبات بدن ماهیان مورد مطالعه داشته باشد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of short term starvation periods on growth,
feed efficiency and chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae
cultured at two salinity levels; 0.5 ppt (fresh water) and 1.95 ppt (brackish water). Fish larvae
averaged 300 ± 10 mg in weight were exposed to three different feeding regimes for 40 days:
one group (control) which continuously fed and the two other groups including T1 (5 days
feed + 2 days starvation) and T2 (2 days feed + 2 days starvation). The growth performance
results indicated that there are significant differences (P0.05) between the treatments. The
maximum body weight (1935.47 mg) was obtained in control group. These results indicate
that protein, lipid and energy efficiency ratio in control group were significantly enhanced in
comparison with T1 and T2 (P0.05). The highest PER, LER and EER amounts (1.70, 5.26
and 0.56, respectively) were also obtained in control. Body composition was also analyzed at
the end of the experiment. The highest and lowest crude protein levels were obtained in
control (74.65%) and T2 (59.72%), respectively. The results showed that food deprivation has
a negative impact on the growth performance and body composition in the fish larval stage.
Keywords: Fish larvae, Starvation, Water salinity, Growth, Chemical composition
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