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چکیده

Abstract
Deprivation and re-feeding periods have a special
relationship with possible mechanism of
compensatory growth and reduce the cost of
feeding fish. The present study investigated
different parameters such as feed efficiency,
growth and body composition changes in order to
compensate for the possible mechanism of growth
retardation in Pangasius sutchi fry (with an
average weight of 1.27 g ± 0.24). The survey was
conducted for 60 days in Ghom, Iran. In this
experiment a control group (no period of food
deprivation) and treatments with alternating cycles
of one day of fasting and 4-day feeding (treatment
1), 3 days of starvation and 12-day feeding
(treatment 2), 6 days of starvation and 24-day
feeding (treatment 3). Bioassays were repeated
every 30 days. At the end of the experimental
period, Specific growth ratio (SGR) and protein
efficiency ratio (PER) of the experimental period,
in the treatments of food deprivation compared to
the control group improved (P<0.05). The highest
fat (26.93%±0.98) and the lowest protein (6.43%±
0.44) were observed in treatment 3, but there was
no significant differences were observed between
treatments 1 and 2. The results showed that
Pangasius sutchi fry, has the ability to withstand
food deprivation and compensatory growth
retardation at 6 days of starvation and leading to
improved carcass fat

 ارتباط ویژهای با مکانیسم احتمالی،محرومیت غذایی و غذادهی مجدد

Keywords: Starvation, compensatory growth, feed
conversion ratio (FCR), Protein Efficiency Ratio
(PER), Pangasius sutchi.

، ضریب تبدیل غذایی، رشد جبرانی، گرسنگی:واژههای کلیدی

 شاخصهای مختلف.رشد جبرانی و کاهش هزینه تغذیه ماهیان دارد
 رشد و تغییرات ترکیب الشه بهمنظور بررسی،نظیر کارایی تغذیه
مکانیسم احتمالی جبران عقبافتادگی رشد در بچهماهی پنگوسی
 در شرایط،1/21±0/24g ) با وزن متوسطPangasius sutchi(
 روز و در قالب یک طرح20  به مدت،آزمایشگاهی در شهرستان قم
 یک، در این آزمایش.کامالً تصادفی و با چهار تیمار و سه تکرار اجرا شد
گروه کنترل (بدون دوره محرومیت غذایی) و تیمارهایی با سیکل متناوب
 روز12  روز گرسنگی و3 ،)1 روز غذادهی (تیمار4  روز گرسنگی و1
) طراحی3 روز غذا دهی (تیمار24  روز گرسنگی و2 ،)2غذا دهی (تیمار
 ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی، در پایان دوره آزمایش.گردید
 در تیمارهای با محرومیت غذایی نسبت به،پروتئین کل دوره آزمایش
 بیشترین میزان چربی.)P>0/01( گروه کنترل بهبود یافت
) الشه در%2/43±0/44( ) و کمترین میزان پروتئین%22/33±0/38(
 تفاوت معنیداری2 و1  اما بین تیمار.)P>0/01(  مشاهده شد3تیمار
 توانایی تحمل، نتایج نشان دادند که بچهماهی پنگوسی.مشاهده نشد
 روز گرسنگی را دارد2 محرومیت غذایی و جبران عقب افتادگی رشد تا
.و منجر به بهبود چربی الشه شد

.Pangasius sutchi ،ضریب کارایی پروتئین

Email: paria.akbary@gmail.com

:* نویسنده مسئول
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مقدمه
پرورش ماهی یك صنعت مهم و سود آور بوده واز نظر
اقتصادی هزینه مربوط به تغذیه ماهی قسمت اعظم
هزینههای پرورش را شامل میشود ( Rahimi et al.,
 .)2010روشهای متفاوتی برای کاهش این هزینه
وجود دارد که از آن میان میتوان به محرومیت غذایی
و غذادهی مجدد که منجر به ایجاد فرایندی به نام
رشد جبرانی میشود ،اشاره نمود (.)Ali et al., 2003
در ماهیها نتایج متنوع و جالبی گزارش شده
است .بهعنوان مثال در قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissسه هفته بعد از
گرسنگی میزان چربی موجود در کبد و دستگاه گوارش
کاهش یافت ( .)Quinton & Blake, 1990در
ماهیانی که ذخیره چربی زیادی نداشته باشند پروتئین
ماهیچه سفید در طول گرسنگی کاهش مییابد
( .)Hormick et al.,2000همچنین در مطالعهای بر
روی گربه ماهی چینی ()Leiocassis longirostris
میزان پروتئین ماهیچه در زمان گرسنگی ،بهعلت
تغییرات در سطوح انرژی و پروتئین رژیم غذایی
کاهش یافت اما میزان چربی کاهش را نشان نداد
(.)Zhu et al., 2005
گونههای مختلف ماهی در پاسخ به محرومیت
غذایی و غذادهی مجدد واکنشهای متفاوت
فیزیولوژیکی را از خود نشان میدهند که موید
وضعیت متابولیکی آنها میباشد ( Pottinger et al.,
 .)2003بررسی رشد جبرانی با توجه به رابطه مستقیم
با میزان مصرف غذا و کارآیی تبدیل غذایی میتواند
منجر به کاهش هزینههای غذا ،نیروی کار و  ...شود
که منجر به بازدهی اقتصادی بهتری میشود.
رشد جبرانی با توجه به مطالعات متعددی که بر
روی گونههای مختلف ماهیان از جمله گربه ماهی
روگاهی (Gaylord et ( )Ictalurus punctatus
 ،)al., 2001گربه ماهی چینی (،)Zhu et al.,2005
ماهی سفید ()Coregonus lavaretus
( )Kankanen & Pirhinen, 2009و ماهی باس

دریایی (Bavcevic et al., ( )Sparus aurata

 )2010انجام گرفته ،یك رویداد کامالً شناخته شده
است و معموالً بعد از یك دوره محدودیت غذایی
موقت ،میزان رشد سریع میشود تا عقبافتادگی رشد
جبران شود .توانایی آبزی برای جبران رشد از دست
رفته ،به عوامل مختلفی از جمله گونه ،سن ،طول دوره
محدودیت و شرایط محیطی بستگی دارد ( Blyth et
.)al., 1993
گربه ماهی پنگوسی گیاهخوار ( Pangasius
 )sutchiدر ایران بهعنوان ماهی زینتی و در بسیاری
از کشورها از جمله کشورهای جنوبشرقی آسیا
بهعنوان غذا مطرح بوده و دارای ارزش خوراکی با بازار
پسندی بسیار باال میباشد .همچنین با توجه به گوشت
خوراکی و لذیذ آن میتوان این ماهی را به کشورهای
مصرفکننده صادر و بهعنوان کاالی صادراتی و با
ارزش اقتصادی به آن نگریست و مورد بررسی و
مطالعه ویژه قرار داد.
لذا هدف این تحقیق ،بررسی اثرات احتمالی
محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر میزان رشد ،روند
مصرف غذا و ترکیبات الشه در بچهماهی پنگوسی
می باشد.
مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورش

این تحقیق در فروردینماه  7938در سالن تکثیر و
پرورش ماهیان زینتی واقع در شهرستان قم صورت
گرفت 711 .قطعه بچهماهی پنگوسی برای انجام
آزمایش با میانگین وزنی  7/81±0/81گرم از کشور
تایلند خریداری و قرنطینه شدند و قبل از شروع
آزمایش ،به مدت  71روز با شرایط محیط سازگار
شدند .بهمنظور اجرای این تحقیق از  78عدد آکواریوم
 10لیتری که با آب لولهکشی شهری که قبالً در
مخزن  7000لیتری کلرزدایی شده پر شدند .طی دوره
 00روز آزمایش ،میانگین دمای آب 90/87±0/8 °C
و اکسیژن محلول  0/31±0/11mg/Lو pH

پورمهر و همکاران :اثر دورههای محرومیت غذایی و غذادهی بر رشد ،کارایی ...

 8/00±0/77برآورد شد .پس از پایان دوره
سازشپذیری ،بچه ماهیهای پنگوسی با میانگین
وزنی  7/81±0/81gو میانگین طولی 0/0±0/10cm
بهصورت تصادفی شمارش شده و با تراکم  78قطعه
بهازای هر آکواریوم ،به آکواریومهای پرورش منتقل
شدند.
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)WG( :Weight gain=W2–W1
=)FCR(: Feed Conversion Ratio
افزایش وزن بدن ( / )gمقدار غذای خورده شده ()g
)G%(: Growth percent= W2 /W1 ×700
= )Specific Growth Rate (SGR
 × 700دوره پرورش به روز )Ln W2 – Ln W1( /
پروتئین مصرفی ( /)gوزن تر تولیدشده ()PER( = )g

طراحی آزمایش و نحوه تغذیه

در این طرح از چهار رژیم غذایی در قالب  1تیمار در 9
تکرار استفاده شد .تیماربندی این آزمایش تلفیقی از
دورههای مختلف گرسنگی و غذادهی مجدد و مدت
دوره تغذیه مجدد  1برابر بلندتر از دورههای گرسنگی
میباشد ( .)Nikki et al., 2004رژیمهای غذایی
بهکار رفته در این مطالعه در جدول  7ارائه شده است.
غذادهی به صورت دو نوبت روزانه ( 8صبح و  1عصر)
صورت گرفت .در طول دوره  00روزه آزمایش این
رژیم غذایی (جدول  )7تکرار گردید.
جدول  .1معرفی رژیم غذایی بهکار رفته برای تیمارهای
مختلف آزمایش
تیمار

رژیم غذایی

کنترل غذادهی کامل (روزانه دو نوبت) در حد اشتها
سیکل متناوب  7روز گرسنگی  1 +روز غذادهی
7
سیکل متناوب  9روز گرسنگی  78 +روز غذادهی
8
سیکل متناوب  0روز گرسنگی  81 +روز غذادهی
9

زیستسنجی و بررسی پارامترهای رشد و تغذیه

بهمنظور اندازهگیری شاخصهای رشد ،در میان دوره
(روز  )90و انتهای آزمایش ( 00روز) تمام الروهای هر
مخزن خارج شده و وزن (با دقت 0 /07گرم) و طول
(با دقت  7میلیمتر) آنها ثبت گردید .با استفاده از
دادههای حاصل از زیستسنجیها ،درصد رشد
( ،)%Gضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRضریب رشد
ویژه ( ،)SGRمیزان رشد ( ،)WGشاخص وضعیت
( )CFو نرخ بازده پروتئین ( )PERتعیین شد
(.)Farhangi & Carter, 2001

آنالیز الشه

بهمنظور تعیین ترکیب الشه ،در میان دوره و پایان
دوره آزمایش از هر مخزن آزمایش ،بهصورت تصادفی
 09قطعه ماهی پس از تحمل  81ساعت گرسنگی،
صید شده و بهمنظور تجزیه ترکیب شیمیایی الشه به
آزمایشگاه شبکه دامپزشکی چابهار منتقل شد .تجزیه
شیمیایی ترکیب الشه بر اساس روش استاندارد
 AOACانجام گرفت .میزان پروتئین الشه از روش
کلدال ،چربی با استفاده از روش سوکسله و از طریق
حل نمودن چربی در اتر ،رطوبت از طریق قرار دادن
نمونه در دمای  700 °Cو توزین نمونه بعد از خنك
شدن و خاکستر از طریق سوزاندن نمونه در دمای
 000°Cبهمدت  0ساعت و توزین نمونه پس از خنك
شدن محاسبه شدند (.)AOAC, 1989
آنالیز آماری

تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از اندازهگیری
شاخصهای رشد ،تغذیه و ترکیب الشه با استفاده از
آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون مقایسه
 ،LSDدر سطح احتمال  0درصد بین تیمارهای مختلف
صورت گرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSS 16در محیط ویندوز  XPاستفاده گردید.
نتایج
شاخصهای رشد و تغذیه

نتایج حاصل از بررسی اثر محرومیت غذایی در
دورههای مختلف بر معیارهای رشد در بچهماهی
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پنگوسی در روز  90ام در جدول  8ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود .در تیمارهای با
محرومیت غذایی ،وزن نهایی ،طول نهایی ،نرخ رشد
ویژه ( ،)SGRدرصد رشد ( ،)G%میزان افزایش وزن
()WGاز نظر عددی کمتر از گروه کنترل گزارش
شدند و بین تیمار  8و  9با گروه کنترل اختالف
معنیداری مشاهده شد ( .)P>0/00اما بین تیمار  7با
سایر تیمارها اختالف معنیداری وجود نداشت
( )P<0/00ولی ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای با
محرومیت غذایی افزایش یافت و اختالف معنیداری
را با گروه کنترل نشان داد ( )P>0/00اما بین تیمار 8
و  9اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P<0/00بین
ضریب کارایی پروتئین در تیمارهای مختلف آزمایش
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P<0/00
نتایج دومین زیستسنجی پس از  00روز در جدول
 9نشان میدهد که افزایش معنیدار ضریب رشد ویژه

( )SGRدر بچهماهی پنگوسی با رژیم غذایی  9روز
گرسنگی  78 +روز غذادهی) (تیمار )8در مقایسه با گروه
کنترل مشاهده شد ( .)P<0/00همچنین از نظر عددی
ضریب رشد ویژه ( )SGRدر تیمارهای  8و  9نسبت به
گروه کنترل بیشتر بود و اختالف معنیداری را نشان داد
( .)P<0/00اما تیمار  8و  9از نظر وزن نهایی و درصد
رشد ( )%Gبا گروه کنترل تفاوت معنیداری نداشت
( .)P<0/00در روز 00ام ،ضریب تبدیل غذایی ()FCR
در تیمارهای با محرومیت غذایی نسبت به گروه شاهد
کمتر بود اما تنها تیمار  7و  9اختالف معنیداری را با
گروه کنترل نشان دادند ( .)P<0/00بین تیمارهای با
محرومیت غذایی تفاوت معنیداری وجود نداشت
( .)P<0/00ضریب کارایی پروتئین ( )PERدر تیمارهای
با محرومیت غذایی اختالف معنیداری را با گروه کنترل
نشان دادند ( .)P<0/00بیشترین ضریب کارایی پروتئین
در تیمار  7گزارش شد.

جدول  .2شاخصهای رشد حاصل از تیمارهای مختلف در  90روز اول آزمایش در بچهماهیهای پنگوسی
طول کل

وزن کل

ضریب رشد ویژه

نسبت رشد

افزایش رشد

ضریب

ضریب کارایی

()cm

()g

()%

()%

()g

تبدیل غذایی

پروتئین

78/81±7/87 a

0/70±0/98 a

0090/1±08/1 a

0/77 ±0/08 a 0/17±0/07 c 70/39±7/87 a

7

0/13±0/99 ab 70/08±7/07 ab 70/98±0/91 ab

0108/9±08/91 ab

8/01±7/07 ab

0/10± 0b

0/03 ±0/07 a

8

3/01±0/80 b

3/70±0/0 b

0/70±0/87 b

1178/8±97/03 b

1/87±0/0 b

/0±0/07a

0/03 ±0/00 a

9

3/01±0/87 b

3/00±0/03 b

1001/9±90/01 b 0/09±0/80 b

1/77±0/03 b

0/13±0 a

0/08 ±0/09 a

تیمار

کنترل 70/01±0/17 a

حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارها است ( .)P>0/00کنترل :غذادهی کامل (روزانه دو نوبت) در حد اشتها و تیمارهای  7تا  9بهترتیب
عبارتند از سیکل متناوب 7روز گرسنگی  1 +روز غذادهی ،سیکل متناوب  9روز گرسنگی  78 +روز غذادهی ،سیکل متناوب 0روز گرسنگی  81 +روز غذادهی است.

جدول  .3شاخصهای رشد در تیمارهای مختلف در روز  00ام آزمایش در بچهماهی پنگوسی
طول کل

وزن کل

ضریب رشد ویژه

نسبت رشد

افزایش رشد

ضریب

ضریب کارایی

()cm

()g

()%

()%

()g

تبدیل غذایی

پروتئین

کنترل 9/31±0/10 b 88/80±7/10 ab 79/00±0/90 ab

7810/8±87/19 b

3/99±7/38 b

0/80±0 a

0/03 ±0/08 d

1/91±0/93 a 83/79±8/09 a

9878/8±01/90 a

78/01±9/98 a

0/89 ±0 b

0/71 ±0/07 a

تیمار

7

79/17±0/01 a

8

79/80±0/10 ab

80/09±7/88 b

9

78/80±0/00 c

1/80±0/90 a 87/00±8/38 ab

0/78 ±0/00 b 0/80±0/7 ab 71/98±7/10 a 8388/0±89/11 ab 1/00±0/90 a
8180±90/10 ab

0/77 ±0/09 c 0/89±0/00 b 78/01±8/31 ab

حروف غیر مشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارها است ( .)P>0/00کنترل :غذادهی کامل (روزانه دو نوبت) در حد اشتها و تیمارهای  7تا  9بهترتیب
عبارتند از سیکل متناوب 7روز گرسنگی  1 +روز غذادهی ،سیکل متناوب  9روز گرسنگی  78 +روز غذادهی ،سیکل متناوب  0روز گرسنگی  81 +روز غذادهی است.
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ترکیب شیمیایی الشه

ترکیب شیمیایی الشه ماهی پنگوسی در تیمارهای
مختلف در میان دوره آزمایش (روز  )80در شکل 7
نشان داده شده است .میزان پروتئین و خاکستر در بین
تیمارها اختالف معنیداری را نشان نداد (.)P<0/00
بیشترین میزان چربی خام در تیمار شاهد مشاهده شد
و اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد
( .)P>0/00همچنین کمترین میزان رطوبت در تیمار
شاهد مشاهده شد و اختالف معنیداری را با تیمار  7و
 9نشان داد (.)P>0/00
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نتایج حاصل از آنالیز الشه در پایان دوره آزمایش
(روز  )00در شکل  8نشان داده شده است .کمترین
میزان پروتئین الشه در تیمار  9مشاهده شد و اختالف
معنیداری را با بقیه تیمارها و تیمار شاهد نشان داد
( .)P>0/00بیشترین میزان چربی در تیمار  9مشاهده
شد و اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد
( .)P>0/00کمترین میزان رطوبت در تیمار  9و 7
مشاهده شد واختالف معنیداری را با تیمار شاهد و 8
نشان داد ( .)P>0/00اختالف معنیداری بین تیمارها
از نظر میزان خاکستر مشاهده نشد (.)P<0/00

شکل  .1تغییرات میانگین ترکیبات شیمیایی الشه بدن ماهی پنگوسی در روز  90ام آزمایش در تیمارهای مختلف (حروف غیر مشابه در
هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است ( )P>0/00شاهد :غذادهی کامل (روزانه دو نوبت) در حد اشتها و تیمارهای  7تا 9
بهترتیب عبارتند از سیکل متناوب  7روز گرسنگی  1 +روز غذادهی ،سیکل متناوب  9روز گرسنگی 78 +روز غذادهی ،سیکل متناوب 0

روز گرسنگی  81 +روز غذادهی است.

شکل  .2تغییرات میانگین ترکیبات شیمیایی الشه بدن ماهی پنگوسی در روز 00ام آزمایش در تیمارهای مختلف (حروف غیر مشابه در
هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است ( .)P>0/00شاهد :غذادهی کامل (روزانه دو نوبت) در حد اشتها و تیمارهای  7تا  9به
ترتیب عبارتند از سیکل متناوب  7روز گرسنگی  1 +روز غذادهی ،سیکل متناوب  9روز گرسنگی  78 +روز غذادهی ،سیکل متناوب 0
روز گرسنگی  81 +روز غذادهی است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از جدول  9نشان داد که رشد بهطور
کامل جبران شده و حتی از نظر عددی شاخصهای
رشد نظیر ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی پروتئین
با محرومیت نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و
اختالف معنی داری را نشان دادند .که نتایج بهدست
آمده از این تحقیق ،با نتایج بهدست آمده بر روی کپور
( ،)Wieser et al., 1992گربه ماهی روگاهی
( )Gaylord et al., 2001و گربه ماهی چینی ( Zhu
 )et al., 2005همخوانی داشتGaylord et al. .
( )2001گزارش کردند که گربه ماهی روگاهی بعد از
 9روز محرومیت غذایی ،در دوره رشد جبرانی بهبود در
معیارهای رشد را نشان داد ودر کپور بعد از  0روز
گرسنگی و  78روز غذادهی مجدد رشد بهطور کامل
جبران شد ( .)Wieser et al., 1992به نظر میرسد
که علت باالتر بودن ضریب رشد ویژه ،درصد رشد و
افزایش وزن در تیمارهای با محرومیت غذایی در این
تحقیق این است که ماهیان پس از گذراندن دوره
گرسنگی مجدد غذادهی شدند و در نتیجه ماهی برای
جبران نمودن دوران گرسنگی دارای سرعت رشد
باالتراز ماهیهای با تغذیه معمولی (گروه کنترل)
میباشند .لذا سرعت رشد در مرحله جبران در
ماهیهایی که دچار سوء تغذیه شدند ،باالتر از
ماهیهای با تغذیه معمولی است ( Zhu et al.,
 )2011( Peres et al. .)2005گزارش کردند که
گرسنگی بهمدت  7یا  8هفته باعث از دست رفتن
مقدار قابل توجهی از وزن بدن در الرو ماهی باس
دریایی شد و در طول  8هفته تغذیه مجدد بهبود
مشاهده نشد که مؤید آن است که تغذیه مجدد برای
مدت کوتاه در استراتژی پرورش ماهی باس دریایی
مؤثر به نظر نمیرسد که با نتایج این تحقیق همخوانی
نداشت .عدم همخوانی نتایج را میتوان بهخاطر نوع
گونه ،شرایط آزمایش و وجود واکنشهای
فیزیولوژیکی متفاوت در ماهیها بیان نمود
(.)Pottinger et al., 2003

نتایج حاصل از ضریب تبدیل غذایی در این
تحقیق نشان داد که در پایان روز 90ام ،میزان آن در
تیمارهای با محرومیت غذایی بیشتر از گروه کنترل
بود درحالیکه در پایان روز 00ام آزمایش میزان
ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای با محرومیت غذایی
نسبت به گروه کنترل کاهش یافت و به استثنای
تیمار 7بین سایر تیمارهای با محرومیت غذایی با گروه
کنترل اختالف معنیداری وجود داشت که با نتایج
بهدستآمده بر روی گربه ماهی روگاهی ( Gaylord
 )et al., 2001و ماهی پنگوسی ( Pangasius
 )Jiwyam, 2010( )bocourtiهمخوانی داشت.
 )2001( Gaylord et al.بیان کردند که بعد از سه
روز محرومیت غذایی در دوره رشد جبرانی بهبود در
بهره وری تغذیه در گربه ماهی روگاهی دیده شد.
ضریب کارایی پروتئین در این تحقیق نشان داد که در
روز  90ام آزمایش ،در تیمارهای با محرومیت غذایی
نسبت به گروه کنترل تفاوت معنیداری را نشان نداد
ودر روز 00ام آزمایش ،ضریب کارایی پروتئین در
تیمارهای با محرومیت غذایی نسبت به گروه کنترل
بهبود یافت .میتوان بیان نمود که در مطالعه حاضر
بهدلیل استفاده از غذای با میزان پروتئین باال (%00
جیره) ،ماهی پروتئین مورد نیاز بدن را در تمام مراحل
تغذیه دریافت کرده و به همین دلیل نیازی به دریافت
بیشتر پروتئین نداشته است .همچنین رشد جبرانی
منجر به بهبود ضریب کارایی پروتئین در تیمارهای با
محرومیت غذایی شده است که با تحقیق صورت
گرفته بر روی قزلآالی رنگینکمان ( Imani et al.,
 )2001; Zhu et al., 2005همخوانی داشت آنها
گزارش نمودند که شاخصهای ضریب کارایی پروتئین
و ضریب تبدیل غذایی در ماهی قزلآالیرنگین کمان
با  9هفته گرسنگی از نظر عددی بیشتر از گروه کنترل
بود.
نتایج حاصل از آنالیز ترکیبات شیمیایی الشه در
تحقیق حاضر ،نشان داد که در روز 90ام آزمایش،
میزان چربی الشه در تیمارهای با محرومیت غذایی

پورمهر و همکاران :اثر دورههای محرومیت غذایی و غذادهی بر رشد ،کارایی ...

نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ودر میزان پروتئین
الشه تفاوت معنیداری مشاهده نشد .این موضوع
نشان میدهد که در دوران گرسنگی ،ذخیرههای
چربی بهعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار میگیرد.
 )1990( Quinton & Blakeگزارش کردند که در
ماهی قزلآالیرنگین کمان سه هفته بعد از گرسنگی
میزان چربی موجود در کبد و دستگاه گوارش کاهش
یافت که با نتایج حاضر همخوانی داشت .همچنین
 )2011( Peres et al.گزارش نمودند که در ماهی
باس دریایی درصد ماده خشك و چربی بدن نیز در
دوران محرومیت غذایی کاهش یافت درحالیکه درصد
پروتئین بدن حفظ شد .در روز  00ام آزمایش ،میزان
پروتئین در تیمارهای با محرومیت غذایی به استثنای
تیمار  9اختالف معنیداری را با گروه کنترل نشان نداد
درحالیکه میزان چربی در تیمارهای با محرومیت
غذایی نسبت به گروه کنترل افزایش یافت که با
تحقیق صورت گرفته بر روی گربه ماهی روگاهی
( )Zhu et al., 2005همخوانی داشت .در این تحقیق
بیان شد که میزان چربی در گربه ماهی روگاهی
گرسنه در عرض یك هفته تغذیه مجدد بازسازی شد
و از نظر میزان پروتئین ،چربی و خاکستر با گروه
کنترل مشابه بوده و جبران بهطور کامل صورت گرفت
اما در یکی از گروهها میزان پروتئین باالتر از گروه
کنترل گزارش شد ( .)Zhu et al., 2005در حالیکه
در تحقیق حاضر میزان پروتئین الشه در تیمار  0( 9روز
گرسنگی  81 +روز غذادهی مجدد) کمتر از گروه کنترل
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بود که در این ارتباط میتوان به تفاوت الگوی بازسازی
ترکیب و بافت بدن در دوره تغذیه مجدد در بین
گونههای ماهی اشاره نمود (.)Peres et al., 2011
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد بچهماهی
پنگوسی توانست  0روز محرومیت غذایی را تحمل
نماید و رشد جبرانی نقش مؤثری در بهبود
شاخصهای رشد ،درصد چربی الشه و کارایی تبدیل
غذا بعد از  0روز محرومیت غذایی در بچهماهی
پنگوسی داشت .درحالیکه بعد از سه روز محرومیت
غذایی در دوره رشد جبرانی بهبود در بهرهوری تغذیه
در گربه ماهی روگاهی مشاهده شده است ( Gaylord
 .)et al., 2001لذا رشد جبرانی می تواند بهعنوان
یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینههای
جاری پرورش مورد استفاده قرار گیرد .همچنین با
توجه به مزایای رشد جبرانی در کاهش هزینههای
کارگر ،غذا ،کنترل کیفیت آب و عرضه محصول در زمان
مناسب میتوان از این پدیده جهت کاهش هزینههای
جاری استفاده مطلوب به عمل آورد و شناخت این فرآیند
میتواند منجربه برنامهریزی مناسب مدیریت تغذیهای در
مزارع پرورش آبزیان گردد.
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