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چکیده
این تحقیق در تابستان  1391در کارگاه آموزشی پژوهشی آبزیپروری دانشگاه آزاد آزادشهر بهمدت  12هفته انجام شد .تعداد  162عدد
بچهماهی کپور با وزن متوسط  25±3گرم با تراکم 18عدد در مخازن  1000لیتری توزیع و تغذیه شدند .آزمایشات در  3تیمار و  3تکرار
بهصورت زیر انجام گرفت :تیمار شاهد :دو بار در روز غذادهی ،تیمار  :1دو هفته تغذیه  +یک هفته گرسنگی ،تیمار  :2یک هفته تغذیه  +دو هفته
گرسنگی .نرخ غذادهی براساس  8درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار ،در روز صورت گرفت .در طول دوره پرورش فاکتور رشد مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن بدن بچه ماهی اختالف معنیدار آماری مشاهده میگردد (.)P>0/05
بیشترین افزایش وزن را بچه ماهیان در تیمار شاهد که روزانه تغذیه میشدند داشتند .اختالف معنیداری بین تیمارها در میزان افزایش وزن بدن،
وزن نهایی ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب رشد ویژه و فاکتور وضعیت مشاهده شد .ولی بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار  3که یک هفته
تغذیه و  2هفته گرسنگی داشتند بود .در آنالیز ترکیب الشه بیشترین پروتئین و کمترین مقدار چربی مربوط به تیمار  3بود .در مجموع گرسنگی
روی وزن بدن بچه ماهی کپورمعمولی تاثیر معنیداری خواهد گذاشت ولی تحت شرایط آزمایش انجام شده شامل تعویض آب از طریق سیفون
کردن ،هوادهی توسط پمپ هوا و در شرایط سرپوشیده سالن ،غذادهی کامل بچه ماهیان برای رسیدن به بهترین میزان رشد توصیه میشود.
کلمات کلیدی :رشد جبراني ،گرسنگي ،شاخص های رشد ،بازماندگي ،کپورمعمولي
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عادلی و همکاران

تأثیر دورههای گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخصهای رشد ،بازماندگی و ترکیب الشه بچهماهی....

مقدمه
کپورماهیان یکی از خانوادههای مهم ماهیان هستند که با داشتن
بیش از  2000گونه در چهار قاره جهان پراکنش یافتهاند .ماهی
کپورمعمولی ) (Cyprinus carpioاز خانواده ) (Cyprinidaeبومی
آسیای مرکزی است که طی قرن های متمادی درنواحی مختلف جهان
گسترش پیدا کرده است ( Kohlmannو همکاران .)2003 ،ماهی کپور
معمولی ) )Cyprinus carpioجزء گونههای بومی دریای خزر است .این
ماهی در آبهای شیرین و لبشور ،قسمت پایینی رودخانهها ،تاالبها
و دریاچههای آب شیرین زیست مینماید .تغییرات دمای آب ،اکسیژن
محلول و گلآلودگی را تا حد زیادی تحمل میکند(Naderi jolodar
و  .)2004 ،Abdoliبازار پسندی و خوش طعمی ماهی کپور زیاد است
و هنوز هم تقاضاهای زیادی را در بازار بیشتر کشورهای اروپای شرقی،
خاور نزدیک و دور ،جوامع مهاجر انگلستان ،آمریکا و سایر کشورهای
غربی را دارا میباشد .توان رشد سریع که از ویژگیهای انواع کپور
است در آبی که دمای ان بیش از  20درجه سانتیگراد است به بهترین
شکل بروز میکند .کپور مقاومت زیادی را در مقابل تغییرات مختلف
یونهای آب نشان میدهد و میتواند در آبهای لبشور و آبهای
قلیایی با  9 pHزندگی کند .کپور اغلب حساسیت کمتری نسبت به
تغییرات اکسیژن نشان میدهد و میتواند حتی در یک محیط آبی با
تراکم اکسیژن  4-3میلیگرم در لیتر بهخوبی پرورش یابد (خوشخلق،
 .)1384رشد فردی ماهی یکی از پارامترهای مهم در تاریخ زندگی
آنهاست .در واقع رشد موجودات زنده یک فرایند بسیار پیچیده است
که عالوه بر وابستگی به رفتار ،به رشد ماهی و فاکتورهای محیطی
(بهطور عمده موادغذایی و درجه حرارت) وابسته است .برای ماهیان
آب سرد  )2000( Gjedremدریافت که  70تا  80درصد رشد بهوسیله
فاکتورهای محیطی تعییین میشوند درحالیکه  20درصد باقیمانده
مربوط به خواص ژنتیکی میباشد .کنترل رشد مهمترین هدف در
فعالیتهای آبزیپروری است .اغلب تصور بر این است که الگوهای رشد
حیوانات تا حد زیادی از پیش برنامهریزی شده و نسبتاً ثابت است .با
اینحال شواهدی وجود دارد که بعضی موجودات قادر به واکنش پس
از دوره محرومیت از مواد غذایی با افزایش نرخ رشد خود نسبت به
کسانی که محروم نبودهاند وجود دارد ( Joblingو همکاران.)1994 ،
رشد جبرانی یک مرحله از رشد سریع بعد از محدودیت غذایی در
گونههای ماهی که در آب سرد و گرم زندگی میکنند میباشد (Russell
و 1992 ،Wootton؛  Joblingو همکاران1994،؛  Zhuو همکاران
 .)2001به دلیل تغییرات زیاد دسترسی به غذا در سیستمهای طبیعی
آبزیان ،ممکن است درجه تحمل ماهیان به گرسنگی در دوره رشد
متفاوت باشد ( Chappazو همکاران1996 ،؛  Cavalliو همکاران.)1997 ،
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بسته به درجه بازیافت (تغذیه مجدد) رشد جبران میتواند به سه شکل
تقسیمبندی گردد :جبران زیاد ،جبران کامل ( Joblingو همکاران،
1999؛  Kimو 1995 ،Lovell؛  Niciezaو  ،)1997 ،Metcalfeجبران
جزئی ( Weatherleyو 1987 ،Gill؛  Paulو همکاران .)1995 ،نظر
به اینکه مطالعات نشان میدهد که رشد جبران بعد از محرومیت
غذایی رخ می دهد و وابسته به متغییرهای زیادی در گونه های مورد
آزمایش بوده و دستورالمعل تغذیهای شامل درجه و شدت گرسنگی
میباشد ( Yongو همکاران .)2008 ،در مطالعات زیادی معلوم شده
است که رشد جبران در ماهیان میل غذایی را تحریک کرده بههمین
دلیل رشد جبران یک تئوری نظری سودآوری میباشد ( Paulو همکاران،
1995؛  Russellو همکاران )1992 ،و استفاده از این پتانسیل بهعنوان
یک مدیریت در تولید تجاری ماهی محسوب میشود ( Wang Haو
همکاران2005 ،؛  Joblingو همکاران .)1994 ،طی مطالعات صورت
گرفته مشخص شده است ،در تیمارهایی با محرومیت غذایی نسبت به
تیمار شاهد بیشترین رشد جبران صورت گرفته است ( Yongو همکاران،
 .)2008از آنجاییکه سهم عمدهای از هزینههای پرورش ماهی مربوط
به تامین غذاست لذا توجه به مسائل تغذیهای ازجمله نوع غذا ،مقدار
غذا ،زمان غذادهی و هم چنین ارتباط تغذیه با سایر عوامل ازجمله
درجه حرارت آب و اندازه ماهی بسیار مهم است .رشد ماهیان و عواملی
که در روند رشد آنها تاثیر میگذارد برای پرورشدهنده ماهی حائز
اهمیت است ،زیرا حداکثر رشد ماهی در حدال مدت زمان با حداقل
مقدار غذا هدف اصلی است .ماهی کپور ازجمله ماهیانی است که
پرورش آن قدمتی چند هزارساله داشته و یکی از گونههای مهم در
سیستم پرورش ماهیان گرمابی است .در ایران نیز به سهولت پرورش
مییابد .با توجه به قیمت باالی این گونه در مقابل سایر گونههای
ماهیان گرمابی امروزه اکثر پرورشدهندگان سعی در افزایش درصد
این ماهی در ترکیب ماهیان گرمابی مینمایند .همچنین در بسیاری
از منابع این گونه بهصورت مونوکالچر (تکگونهای) پرورش داده میشود،
لذا هرگونه تحقیقی که باعث افزایش بهرهوری از غذا شود حائز اهمیت
خواهد بود .در نتیجه هدف از این تحقیق ارائه الگوی غذادهی مناسب
جهت بهبود پرورش این ماهی با ارزش میباشد.

مواد و روشها
این بررسی در کارگاه آموزشی پژوهشی آبزیپروری واقع در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد آزادشهر از تیرماه الی اواخر شهریورماه  1391بهمدت
 12هفته انجام شد .این آزمایش در  9عدد ونیرو با حجم آب 1000
لیتر انجام شد و هر یک از ونیروها شمارهگذاری شد .این آزمایش در
 3تیمار و  3تکرار بهصورت زیر انجام گرفت :تیمار شاهد :غذادهی
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بهمیزان  2بار در روز ،تیمار  :1دوهفته تغذیه+یک هفته گرسنگی؛ دو
هفته تغذیه+یک هفته گرسنگی؛ دوهفته تغذیه+یک هفته گرسنگی؛
دوهفته تغذیه+یک هفته گرسنگی ،تیمار :2یک هفته تغذیه+دو هفته
گرسنگی؛ یک هفته تغذیه+دو هفته گرسنگی؛ یک هفته تغذیه+دو
هفته گرسنگی؛ یک هفته تغذیه+دو هفته گرسنگی (ایمانی.)1388 ،
جهت تأمین اکسیژن مورد نیاز بچه ماهیها هوادهی ونیروها بهطور
مداوم با استفاده از جریان دوشهایی که در باالی هر ونیرو قرار داشت
صورت پذیرفت .در این طرح بهدلیل شباهتسازی با استخرهای طبیعی
پرورش سعی بر این شد که از هوادههای مکانیکی استفاده نشود .بچه
ماهی کپورمعمولی ( )Cyprinus carpioاز مزرعۀ پرورشی در نزدیکی
گرگان تهیه گردید .در ابتدا و قبل از انجام آزمایش اصلی بچه ماهیان
در مخزن بزرگ  2000لیتری با تراکم  200عدد با استفاده از غذای
کنستانترۀ کپور مورد تغذیه قرار گرفتند .سازگار نمودن بچهماهیان
حدود یک هفته بهطول انجامید .الزم به ذکر است که این مخزن ابتدا
با پرمنگنات پتاسیم ضدعفونی شد .در پایان دورۀ سازگاری تعداد 162
عدد ماهی پس از بیهوش کردن در پودر گل میخک بهمیزان  6گرم
و در  30لیتر آب (محمدی و همکاران )1381 ،زیستسنجی شده و
بهطور کامالً تصادفی در هر ونیرو که قبالً در  3ردیف  3تایی چیده و
شمارهگذاری شده بودند قرار گرفتند .بچهماهیان با میانگین وزن ابتدایی
باالتر از گرم در مخازن توزیع گردیدند .برای آگاهی از عملکرد غذای
داده شده و تأثیر دفعات غذادهی بر روی بازماندگی و رشد بچه ماهیان
کپور هر  14روز از هر تکرار تعداد  5عدد ماهی بهصورت تصادفی انتخاب
و پس از بیهوش کردن با استفاده از پودر گل میخک و سپس با استفاده
از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم و تختۀ بیومتری مورد زیستسنجی
قرار گرفتند .بچهماهیان تلف شده در هر یک از ونیروها بهصورت روزانه
جمعآوری و طول و وزن آنها اندازهگیری و ثبت گردید .غذای مورد
نیاز در هر روز باتوجه به وزن تودۀ زنده به مقاطع زمانی مختلف (معموالً
پس از هر بار زیستسنجی) بهمیزان  8درصد وزن بدن محاسبه شد و
در ساعتهای مشخص 2 ،بار در روز ( 9صبح و  4بعد ازظهر) با ترازوی
دیجیتال با دقت  0/01گرم توزین و در اختیار ماهیان قرار گرفتند .برای
استفادۀ بهینۀ غذا و جلوگیری از پرت غذایی بهواسطۀ وجود نور و سروصدا
در روز مقدار غذای محاسبه شده را بهمیزان  30درصد در صبح و 70
درصد در بعد از ظهر در اختیار بچهماهیان قرار گرفت .بهمنظور ایجاد
شرایط مطلوب در محیط پرورش بچهماهیان ،جریان ورودی و سیستم
آبرسانی آنها بهطور دقیق کنترل میگردید .برای جلوگیری از
آلودگی محیط ،ضایعات غذایی و مدفوع ،روزانه قبل از غذادهی صبح
همۀ ونیروها سیفون انجام میشد و همچنین روزانه  50درصد آب
ونیروها تعویض میشد ،عالوه بر این دیوارۀ داخلی و کف ونیروها برای
زدودن رسوبات ناشی از غذا و مدفوع بهکمک دست
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نظافت میشد .نظر به اهمیت پارامترهای محیطی در پرورش بچهماهیان،
عوامل مختلف ازجمله میانگین درجۀ حرارت (بهکمک یک دماسنج
جیوهای روزانه و اکسیژن و  pHبهصورت هفتگی اندازهگیری و ثبت
گردیدند .آب مورد استفاده در کارگاه نیز از چاه واقع در نزدیکی کارگاه
تأمین میشد .در پایان دورۀ پرورش که  12هفته بهطول انجامید ،پس
از گذشت  24سا عت از زمان قطع تغذیه و اطمینان از دفع کامل
محتویات لولۀ گوارش ،برداشت محصول انجام شد .برای این منظور کل
بچهماهیان توزین شدند و تعدادی ماهی بهطور تصادفی نمونهگیری شد
و در دمای  -20درجهسانتیگراد بهمدت  10روز منجمد گردید در ادامه
جهت تجزیۀ شیمیایی الشه در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفت .پس
از اتمام دوره  45روزه ،بهمنظور تجزیه بافتهای الشه ،از هر تکرار ماهی
بهطور تصادفی انتخاب ،جهت تجزیه بافتهای الشه به آزمایشگاه منتقل
شدند .فاکتورهایی که اندازهگیری شدند شامل پروتئین که توسط دستگاه
ماکروکجلدال ،چربی توسط دستگاه سوکسله ،رطوبت توسط آون با دمای
 105درجه سانتیگراد ،خاکستر توسط کوره الکتریکی با دمای  600درجه
اندازهگیری شد .برای بررسی چگونگی عملکرد جیرههای مختلف و مقایسۀ
آنها ،در فواصل زمانی مشخص از طریق دادههای بهدست آمده از زیست
سنجی و انجام آزمایشات تغذیهای طبق فرمولهای موجود ،برخی از
فاکتورهای رشد شامل ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRضریب رشد ویژه
( ،)SGRدرصد افزایش وزن بدن ( ،)BWIرشد روزانه ( ،)GRفاکتور وضعیت
( )CFو درصد بازماندگی تعیین گردید ( Blakeو همکاران.)2006 ،
آنالیز دادهها :تجزیه و تحلیل بر روی دادههای مربوط به تغییرات
معیارهای رشد ،فاکتورهای تغذیهای و ترکیب شیمیایی الشه بچهماهی
کپور از طریق آزمون تجزیه واریانس یکطرفه ( one-way analysis of
 )variance ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارها براساس آزمون
دانکن  Duncans multiple-range testاستفاده شد .وجود یا عدم وجود
اختالف معنیدار در سطح  %5با استفاده نرمافزار ( SPSSنسخه )9/05
و  )2003( Excelدر محیط ویندوز انجام گرفت و مقادیر p>0/05
معنیدار تلقی گردید.

نتایج
نتایج حاصله نشان داد که بهطورکلی در تیمارهای آزمایشی در
پایان دوره و در طول دوره آزمایش از نظر وزن و طول بدن اختالف
معنیدار وجود دارد ) .)p>0/05بعد از بیومتریهای انجام شده مشخص
شد که بیشترین افزایش وزن و طول مربوط به تیمار  1که غذادهی
بهصورت روزانه بود و این درحالی بود که بهترین  FCRمربوط به تیمار
 3با غذادهی دو هفته گرسنگی و یک هفته تغذیه بود .از آنجاییکه
در دوران گرسنگی معموالً ماهی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود
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مجبور به استفاده از ذخایر درونی بدن می باشد بنابراین کاهش سرعت
رشد در گروه گرسنه منطقی بهنظر میرسد .سرعت کاهش وزن بدن
در دوران گرسنگی در ماهی احتماالً به دو دلیل نسبت به حیوانات
خشکزی کمتر است .اول اینکه ماهی یک حیوان خونسرد است و لذا
جهت تنظیم دمای بدن خود انرژی چندانی مصرف نمیکند و از طرفی
نیاز کمتری به صرف انرژی بهمنظور حرکت در آب دارد .دلیل دوم که
از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است به احتمال زیاد مربوط به هیدراته
شدن بدن و به این ترتیب جبران بخشی از کاهش وزن در دوران گرسنگی
میشود .نتایج مربوط به وزن اولیه ،وزن پس از گرسنگی ،وزن نهایی
( ،)FWضریب رشد ویژه ( ،)SGRنرخ بقا ( ،)Sضریب تبدیل غذا (،)FCR
درصد مصرف غذای روزانه ( )FIو رشد روزانه ) )GRدر جدول  1ارائه
شده است.
جدول :1مقایسه برخی از معیارهای رشد و بازماندگی و تغذیهای (میانگین و
انحراف معیار) بهدست آمده در ماهی كپور تغذیه شده طی مدت  84روز پرورش
فاكتور

تیمار شاهد

تیمار 2

تیمار 3

وزن اولیه (گرم)
وزن ثانویه (گرم)
ضریبتبدیل غذایی
ضریب رشد ویژه
(درصد در روز)
درصد افزایشوزن بدن
فاکتور وضعیت
(گرم/سانتیمتر)
غذای خورده شده
(درصد در روز)
رشد روزانه (گرم درروز)
درصد بقاء ()%

27/58 ±3/25
53/74±14/77
5/02±0/25a

28/69±4/82
49/74±12/95
4/08±0/06b

27/90±3/46
42/86±7/16
2/93±0/52 c

0/78±0/02 a

0/66±0/01b

0/50±0/08c

26/02±1/34a

21/31±0/32 b

15/19±3/01 c

1/59±0/10a

1/60±0/08 b

1/41±0/04 b

4/03±0/06 a

4/13±0/06 a

4/45±0/11 b

0/30±0/01 a
%100

0/24±0/005 b
%100

0/17±0/03 c
%100

عدم وجود حروف در هر ردیف بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد (.)P<0/05

نتایج حاصله نشان داد که بهطورکلی در تیمارهای آزمایشی در
پایان دوره و در طول دوره آزمایش از نظر وزن و طول بدن اختالف
معنیدار وجود دارد ) .)p>0/05بعد از بیومتریهای انجام شده مشخص
شد که بیشترین افزایش وزن و طول مربوط به تیمار شاهد که رژیم
غذایی آن غذادهی روزانه بود.
نتایج فاكتورهای رشد و بازماندگی:
مقایسه میانگین وزن نهایی بچهماهیان  :W2براساس آزمون تجزیه
واریانس یکطرفه درخصوص مقایسه میانگین وزن نهایی بچه ماهیان،
بین شاهد با تیمارهای 2و  3اختالف معنیدار آماری مشاهده شد
( )P<0/05بهطوریکه بیشترین وزن نهایی مربوط به در تیمار شاهد که
هر روز غذادهی میشد ،بود (جدول .)1
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مقایسه درصد میانگین افزایش وزن بدن :براساس آزمون تجزیه
واریانس یکطرفه درخصوص مقایسه میانگین درصد افزایش وزن بدن
بچهماهیان ،بین شاهد و تیمارهای  2و  3اختالف معنیدار آماری مشاهده
شد ( )P<0/05اما بیشترین افزایش وزن بدن در تیمار شاهد معادل
(26/02±1/34گرم) بود (جدول .)1
مقایسه نرخ رشد ویژه (درصد در روز) بچهماهیان :براساس آزمون
تجزیه واریانس یکطرفه درخصوص مقایسه نرخ رشد ویژه بچهماهیان،
بین شاهد و تیمارهای  2و  3اختالف معنیدار آماری مشاهده شد
( )P <0/05بهطوریکه بیشترین نرخ رشد ویژه در تیمار شاهد
(0/78±0/02درصد در روز) بهدست آمد (جدول .)1
مقایسه فاكتور وضعیت :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه میانگین فاکتور وضعیت بین شاهد و تیمارهای  2و 3
اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( )P<0/05با اینحال بیشترین
میزان فاکتور وضعیت درتیمار  )1/60±0/08( 2بود (جدول .)1
مقایسه درصد بازماندگی :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه میانگین درصد بازماندگی بین شاهد و تیمارهای2
و  3اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد ( )P>0/05بهصورتیکه در
تمامی تیمارهای شاهد 2 ،و  3مقدار بازماندگی  %100بود (جدول .)1
مقایسه میانگین رشد روزانه :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه میانگین تولید نهایی بین شاهد و تیمارهای  2و 3
اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( )P<0/05اما بیشترین تولید نهایی
در تیمار شاهد معادل ( )0/30±0/01گرم در روز بود (جدول .)1
مقایسه ضریب تبدیل غذا :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه میانگین  FCRبین شاهد و تیمارهای  1و  1/5درصد
ال-لیزین اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( )P<0/05بهطوریکه
بهترین مقدار  FCRدر تیمار  )2/93±0/52( 3بود (جدول .)1
غذای خورده شده بهازای هر ماهی به درصد در روز

Feed intake

) :(%/dayبراساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه درخصوص این پارامتر
تغذیهای بین  3با تیمارهای شاهد و  2اختالف معنیدار آماری مشاهده
شد ( )P<0/05بهطوریکه بیشترین میزان این شاخص در تیمار 3
معادل ( )4/45±0/11درصد در روز بود (جدول.)1
نتایج تجزیه بافتهای الشه:
مقایسه درصد ماده خشك الشه :براساس آزمون تجزیه واریانس
یکطرفه درخصوص مقایسه درصد ماده خشک الشه بین شاهد و
تیمارهای  2و  3اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( )P<0/05اما
بیشترین مقدار ماده خشک در تیمار  )29/36±2/34( 3بود (جدول)2
مقایسه درصد پروتئین الشه :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه درصد پروتئین در آزمایشهای تجزیه بافتهای الشه

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بین شاهد و تیمارهای  2و  3اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ()P<0/05
بهطوریکه بیشترین درصد پروتئین الشه در تیمار )71/32±1/41( 3
و کمترین آن در تیمار شاهد ( )66/91±1/15بود (جدول .)2
مقایسه درصد چربی الشه :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه درصد چربی الشه بین شاهد و تیمارهای  0/5و 1درصد
ال-لیزین اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( .)P <0/05در این میان
بیشترین درصد چربی در تیمار شاهد ( )37/0±25/91بود (جدول .)2
.

مقایسه درصد خاكستر الشه :براساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه
درخصوص مقایسه درصد خاکستر بافت الشه بین شاهد و تیمارهای2
و اختالف معنیدار آماری مشاهده شد ( )P <0/05بهطوریکه بیشترین
درصد خاکستر در تیمار شاهد ( )9/77±1/18بود (جدول  .)2با توجه به
جدول آنالیز الشه ماهی کپورمعمولی ،در دوره بلند مدت ( 12هفته)
محرومیت غذایی بهطور کامل منجر به استفاده چربی امعاء و احشاء بدن
میشود ،هم چنین میزان خاکستر کاهش ولی این درحالی است که
میزان پروتئین افزایش مییابد.
3

جدول  :2تاثیر دورههای مختلف گرسنگی بر تركیب الشه
ماهی كپور (برحسب درصد ماده خشك) پس از  84روز پرورش
فاكتور

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 2

تیمار3

مادهخشک ()%
پروتئین خام ()%
چربی خام ()%
خاکستر ()%

28/16±4/28 a
66/91±1/15 b
33/12±1/57 a
9/77±1/18a

21/00±0/44b
69/41±1/14a
30/68±0/59b
7/52±0/22b

29/36±2/34a
71/32±1/41a
28/68±1/07b
7/70±0/72b

وجود حروف غیرمشترک درهرردیف نشانه معنیدار بودن میباشد (.)P>0/05

با توجه به اهمیت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب ازجمله اکسیژن
محلول ،دما و pHو تأثیر آنها برتغذیه و در نهایت رشد ماهیان ،این
عوامل در تمام مدت پرورش بهطور دقیق کنترل گردید (جدول  )3نتایج
پارامترهای کیفی آب هیچگونه اختالف معنیداری را در طول دوره
پرورش نشان نداد (.)P >0/05
جدول :3میانگین فاكتورهای فیزیكوشیمیایی آب طی دوره پرورش
فاكتور

میانگین

بیشترین

كمترین

اکسیژن (میلیگرم در لیتر)
دما (سانتیگراد)

5
20/2
7/43
0/2

5/24
20/4
7/45
0/2

4/7
20/1
7/42
0/2

pH

شوری (گرم در لیتر)

بحث
از آنجاییکه در دوران گرسنگی معموالً ماهی برای تأمین انرژی
مورد نیاز خود مجبور به استفاده از ذخایر درونی بدن میباشد بنابراین

کاهش سرعت رشد در گروه گرسنه منطقی بهنظر میرسد .سرعت
کاهش وزن بدن در دوران گرسنگی در ماهی احتماالً به دو دلیل نسبت
به حیوانات خشکزی کمتر است .اول اینکه ماهی یک حیوان خونسرد
است و لذا جهت تنظیم دمای بدن خود انرژی چندانی مصرف نمیکند
و از طرفی نیاز کمتری به صرف انرژی بهمنظور حرکت در آب دارد.
دلیل دوم که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است به احتمال زیاد
مربوط به هیدراته شدن بدن و به این ترتیب جبران بخشی از کاهش
وزن در دوران گرسنگی میشود .بنابراین شاید بتوان اینطور نتیجه
گرفت که دورههای گرسنگی چه کوتاهمدت و چه بلندمدت باعث کاهش
رشد در ماهی کپورمعمولی میگردد .اما نتایج بهدست آمده توسط
محققین دیگر در گونههای مختلف متفاوت میباشد بهطوریکه در بعضی
از تحقیقات صورت گرفته توسط محققین دیگر نتایج مشابه این تحقیق
گزارش گردید اما در بعضی از بررسیهای صورت گرفته رشد جبرانی
باعث عدم تغییرات در میزان رشد و به نوعی رشد جبرانی کامل شده
است .شرایط رقابتی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم بر جمعیت عالوه
بر هزینههای متابولیکی میتواند عامل ایجاد اختالف در پاسخ جبرانی
افراد نیز باشد ( Fraserو همکاران .)2007 ،عواملی که در کنار خطاهای
آزمایش منجر به عدم نمایش واضح اختالفات در شاخصهای مورد
مطالعه میشوند بهعالوه ،این امر را حتی میتوان به نامناسب بودن
جیره غذایی و ناکارآمدی رژیم غذایی اعمال شده نسبت داد (Nikki
و همکاران.)2004 ،
مقادیر مربوط به درصد پروتئین الشه بعد از گرسنگی اختالف
معنیداری در گروههای آزمایشی نداشت ،ولی یک افزایش عددی در
ماهیان با محرومیت غذایی مشاهده شد که مشابه نتایج مطالعات سایر
محققین میباشد ( Blakeو همکاران .)2006 ،فرایند رشد جبرانی ممکن
است بهخاطر تغییرات سیستم درونریز ایجاد شود ( Hornickو همکاران،
 .)2000اهمیت نقش هورمونها در کنترل رشد مشخص گردیده است
( Jonesو  .)1995 ،Clemmonsنقش هورمونهای تیروئیدی در فرایند
رشد مشخص میباشد .در طول دوره محرومیت غذایی توام با کاهش
رشد هورمونهای تیروئیدی نیز کاهش مییابند ،اما با غذادهی مجدد
همراه با افزایش رشد روند صعودی پیدا میکنند ( Navaroو ،Gutierrez
1995؛  Mackenzieو همکاران.)1998 ،
نتایج این تحقیق نشان داد استراتژیهای مختلف تغذیهای باعث
تغییرات معنیداری در عملکرد رشد ماهی کپورمعمولی دارد .فاکتورهای
افزایش وزن بدن ،فاکتور وضعیت و ضریب رشد ویژه از مهمترین
فاکتورهایی بودند که در اثر اعمال گرسنگی کاهش معنیداری داشتند.
 Falahatkarو همکاران ( )2007مطالعهای را روی بچهماهیان فیلماهی
زیر یکسال انجام دادند و با اعمال گرسنگی مشاهده کردند فاکتورهای
وزن نهایی ،افزایش وزن بدن و  SGRکاهش معنیداری یافته است که
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نتایج آن مطابق نتایج در این آزمایش بود .در این مطالعه کمترین
مقدار  FCRمربوط به تیمار  3بود که با بیشترین گرسنگی روبهرو
بود .فاکتور وضعیت یکی از مهمترین پارامترهایی است که توضیح
دهنده وضعیت فیزیولوژیک ماهی است که اولین مراحل بلوغ جنسی
خود را میگذراند ( .)2000 ،Rehulkaدر آزمایش انجام شده توسط
 Falahatkarو همکاران ( )2007به روی فیلماهی مقدار این شاخص
در اثر اعمال گرسنگی کاهش معنیدار داشت که مطابق با نتایج این
آزمایش بود .ظرفیت رشد جبرانی در پستانداران همانند ماهیها بستگی
به فاکتورهایی مثل شدت و طول دوره محرومیت غذایی و سن موجودات
زمانی که محرومیت اعمال میگردد داشته باشد و رشد جبرانی ضعیف
ماهی کپورمعمولی میتواند بهدلیل اختالف گونهها ،تأثیر درجه حرارت،
عادات تغذیه و طراحی آزمایش باشد.
در نتایج بررسیهای صورت گرفته در داخل کشور رحمتی و
همکاران ( )1388از کاهش میزان رشد ماهی آزاد دریای خزر تحت
تاثیر دورههای گرسنگی خبر دادند .محمدنژاد شموشکی و همکاران
()1389؛ اثر رشد جبرانی و تأثیر گرسنگی روی شاخصهای رشد و
بازماندگی بچه ماهی سفید  Rutilus frisii kutumرا بررسی کردند و
نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن بدن بچه
ماهی اختالف معنیدار آماری مشاهده میگردد ( .)P>0/05بیشترین
افزایش وزن را بچهماهیان در  6هفته غذادهی کامل داشتن و با افزایش
گرسنگی رشد کاهش پیدا کرد که مطابق با نتیجه بهدست آمده در
این طرح بود.
علیاصغری ()1390؛ اثرات گرسنگی رشد جبرانی روی وزن
نهایی و بازماندگی بچهماهی سفید دریای خزرRutilus frisii kutum
را بررسی کردند ،نتایج آنها نشان داد که با افزایش دورۀ گرسنگی،
توان مکانیزم رشد جبرانی در بچهماهی سفید کاهش یافته و وزن
نهایی ماهیان نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا میکند که همسو با
نتایج این طرح بود Tian .و )2003( Qin؛ ماهیان باراموندی ( Lates
 )calcariferکه برای مدت یک هفته بهطور کامل از تغذیه محروم
شده بودند ،یک رشد جبرانی قابل توجهی را بعد از تغذیه دوباره و
هم چنین افزایش وزن را در مقایسه با ماهیان گروه شاهد (که بهطور
مداوم تغذیه شده بودند) از خود نشان دادند ولی در ماهیانی که بیش
از یک هفته گرسنه مانده بودند فقط یک رشد جبرانی جزئی مشاهده
شد که با نتایج این طرح متفاوت بود که تفاوتهای حاضر میتواند بهعلت
تفاوت شرایط آزمایشی ،پروتکل آزمایش یا شرایط فیزیولوژیک ماهی
باشد Jobling .و همکاران ()1993؛ ماهیان چهار قطبی با چرخه
غذادهی سه هفته محرومیت و سه هفته غذادهی ( )3:3در مقایسه با
گروههای  1:1 ،0:1و ( 1/5 :1/5غذادهی :محرومیت) در دوره با  6هفته
غذادهی تا حد اشباع که بعد از  24هفته با دورههای مختلف غذادهی
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و محرومیت انجام شده میزان افزایش وزن باالتری نشان دادند مطابقت
با نتایج فوق نداشت که میتواند بهدلیل تفاوت در دورههای گرسنگی
باشد.
ایمانی ()1388؛ شاخصهای تغذیه و رشد در ماهی قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissطی دورههای مختلف محرومیت
غذایی و غذادهی مجدد را بررسی نمود ،نتایج نشان داد که ماهی
قزلآالی رنگینکمان با وزن متوسط  44/01±0/19گرم توانایی تحمل
محرومیت غذایی و جبران عقب افتادگی رشد را دارد که با یافتههای
این طرح مطابقت نداشت که تفاوت آن میتواند نوع غذای مصرفی
درجه حرارت و یا شرایط فیزیکی و شیمیایی آب باشد .کنترل رشد
به شیوه امن یک نیاز اساسی برای سیستمهای پرورش آبزیان محسوب
میشود .یکی از روشهای کنترل و دستکاری رشد ،استفاده از مکانیسم
رشد جبرانی است که در دهه  1960در پستانداران و پرندگان و از
دهه  1980در ماهیان شناخته شده است .با استفاده از پدیده جبران
عالوه بر مدیریت رشد ،میتوان به مدیریت تولید پساب در سیستمهای
پرورشی نیز دست یافت .از سوی دیگر افزایش کارایی تغذیهای آبزیان،
جابجایی زمان ارائه محصول به بازار و نیز کاهش هزینههای کارگری
مزرعه از طریق مدیریت تغذیه که امروزه درآبزیپروری جهانی جایگاه
خود را یافته است ،قابل دستیابی میباشند.
در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد که گرسنگی روی وزن بدن
بچه ماهی کپورمعمولی تاثیر معنیداری خواهد گذاشت ولی تحت
شرایط آزمایش انجام شده شامل تعویض آب از طریق سیفون کردن،
هوادهی توسط پمپ هوا و در شرایط سرپوشیده سالن ،غذادهی کامل
بچهماهیان سفید برای رسیدن به بهترین میزان رشد توصیه میشود.
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