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 چکيده 
کيلوژول بر گرم  24و  22، 25وح مختلف انرژی )%( و سط15% و44 ،%45% ،44ير سطوح مختلف پروتئين )اين پژوهش به منظور بررسي تاث

تکرار برای هر تيمار به  9تيمار و  62ای و ترکيب شيميايي الشه ماهيان صبيتي جوان، در  های تغذيه رشد، بازماندگي، شاخصهای  شاخصغذا( بر 

قطعه  68تعداد  یسازبا ذخيرهليتر آبگيری(  255ليتری )با  955اتيلني های پلي که در داخل تانک بود روز 41اجرا در آمد. دورة پرورش  مرحلة

در پايان گرفت و سنجي صورت زيستهر دو هفته يک بار پرورش در طول دوره گرفت. صورتگرم  33/22±64/5وزن با متوسط يصبيت يبچه ماه

نتايج نشان داد که  شه مورد استفاده قرار گرفت.برداری شده و جهت آناليز شيميايي السنجي نهايي از هر تانک نمونهدوره پرورش بعد از زيست

ای، رشد، تغذيههای  شاخصر های مورد آزمايش )اثر متقابل بين سطوح پروتئين و انرژی جيره( و نيز سطوح مختلف پروتئين جيره بجيره

پروتئين، چربي  بازدهبر ضريب تبديل غذايي،  جيره پروتئينسطوح مختلف درصد (، اما P > 54/5)داشت دار اندگي و ترکيبات الشه تاثير معنيبازم

تغذيه ای نداشت ولي بر ميزان  رشد و های شاخصو فيبر الشه تاثير معني دار نداشت. سطوح مختلف انرژی جيره به تنهايي تاثير معني دار بر 

( در جيره غذايي 49/41±6549 همچنين نتايج نشان داد که بيشترين افزايش وزن ) (.P >54/5)داشت  داراندگي و ترکيبات الشه تاثير معنيبازم

 8( در جيره غذايي 24/35±43/8 باالترين ميانگين بازماندگي ) اما با بازماندگي بسيار پايين، (کيلوژول بر گرم 24 یدرصد و انرژ 15)پروتئين  62

( 18/5±64/5و  56/9±15/5، بهترين ضريب تبديل غذايي و بازده پروتئين به ترتيب با مقادير )کيلوژول بر گرم( 22 یدرصد و انرژ 44)پروتئين 

درصد  45ن يسطح پروتئ آمدهدستبهدر نهايت با توجه به نتايج . دست آمدبه کيلوژول بر گرم(  24 یدرصد و انرژ 45)پروتئين  1در جيره غذايي 

اين گونه در مرحلة جواني مناسب  جيره( ی)از نظر پروتئين و انرژ غذاييغذا برای تامين نيازهای ( 4جيره )لوژول برگرم يک 22و سطح انرژی 

 تشخيص داده شد.

 
 های رشد و تغذيه شاخص، پروتئينينيازهای ، (Sparidentex hasta) يتيصبكليدي:  واژگان
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 مقدمه. 1

از خانواده  Sparidentex hastaماهي صبيتي با نام علمي 

( از جمله ماهيان تجاری Sparidaeشانک ماهيان )

های مختلف شانک ماهيان از اهميت گونهباشد.ارس ميف خليج

به همين  صيد و تکثير و پرورش برخوردارند زيادی از لحاظ

های مختلف از آنها در زمينهای بر روی  گسترده دليل مطالعات

است. با توجه به اهميت  گرفته جمله نيازهای غذايي صورت

های خصکنون بر روی شات زيادی تامطالعا ،باالی تجاری آن

رشد، سن، ادوات مناسب صيد، توليد مثل و تکثير مصنوعي 

 ;Teng, 1981; Teng, 1983ويژه در کويت ) آن، به

Marzouk, 1983) و ايران (Saghavi et al., 2007; 

Saghavi et al., 2010) و مناطق ديگر (Heps, 2003) 

های در آب Samuel (6384)است. مطالعات  گرفته صورت

 که رشد گونه صبيتي نسبت به گونه شانککويت نشان داد 

 باشد. تر ميسريع (Acanthopagrus latus) زردباله

با امکان پرورش ماهي صبيتي در استخرهای خاکي 

آمده با  دست هاستفاده از غذاهای پليت بررسي گرديد. نتايج ب

بسيار باال و بازماندگي کم، حاکي از آن بوده که  FCRتوجه به 

استخرهای خاکي مقرون پرورش اين گونه با اين نوع غذاها در 

در  .(Ghafleh Marammazi et al., 2010) ستينبه صرفه 

روتئين و انرژی جيره بر ای ديگر تاثير سطوح مختلف پ مطالعه

شاخص های رشد، بازدهي غذايي و ترکيبات شيميايي بدن 

جوان مورد Acanthopagrus latus ماهي شانک زرد باله 

، 44سه سطح پروتئين خام )، گرفت. در اين مطالعه مطالعه قرار

کيلوژول بر  24و  25،22درصد( و سطح انرژی ) 14و  44

گرم  62گرم( بر روی بچه ماهيان شانک زرد باله با وزن اوليه 

ياد شده بر ميزان بازماندگي  گزارش شد که سطوح شد يبررس

های ولي بر شاخص ؛شتدار ندامعنيتاثير  ،ماهيان شانکبچه

 دارمچنين ترکيب الشه تاثير معنيو ه رشد و تغذيه ای

درصد پروتئين با انرژی  44ای حاوی در نهايت جيره،داشته

کيلو ژول بر گرم غذا را برای تغذيه ماهي شانک  24تا  22

 Ghafleh)است  بوده زردباله در مقطع سني ياد شده مناسب

Marammazi et al., 2011.) هاست که در سال ،اين گونه

 ريتکثره( ماهيان دريايي بندر امام خميني )ايستگاه تحقيقاتي 

ماهيان آن به ای از بچهو ساالنه تعداد قابل توجهشده است 

امام خميني  منظور بازسازی ذخاير اين گونه در خوريات بندر

پسندی نه به دليل بازاروشود، اما اين گميو ماهشهر رهاسازی

تواند گزينه مناسبي مي، نسبتاً خوبوب در منطقه و رشد خ

های های بتني و قفسبرای پرورش در استخرهای خاکي، تانک

توان يک يي باشد. طبيعي است که هنگامي ميشناور دريا

عنوان گونه مناسب برای پرورش به صنعت ه گونه آبزی را ب

آبزی پروری معرفي کرد که عالوه بر امکان تکثير آن و تامين 

مورد نياز، بتوان غذای مناسب برای تغذيه آنها در بچه ماهيان 

شرايط پرورشي را فراهم کرد. بديهي است که برای توليد 

بايد از نيازهای غذايي آن گونه  ابتداً، غذای مناسب هر گونه

 آگاهي داشت و اين ممکن نيست مگر با تعريف پروژه های

دار بندی غذايي آبزيان مقمطالعاتي در اين زمينه. در جيره

های نسبت پروتئين و ميزان انرژی در واحد جيره از شاخص

های توليد غذای ش مهمي از هزينهچرا که بخ. استمهم 

-نهيخواری( را هزويژه آبزياني با جيره غذايي گوشته بآبزيان )

 دهد. ين به خود اختصاص مين منابع پروتئيتام یها

ن يتئآوردن مقدار نسبت پرو دست هن مطالعه با هدف بيا

ره در چهار سطح يج یزان مناسب انرژين ميره و همچنيج

درصد( و سه سطح  15و  44،  45، 44ره )ين جيدرصد پروتئ

ف شد و در يلوژول بر گرم( تعريک 24و  22،  25) یزان انرژيم

و  یاهي، تغذيرشد، بازماندگ یهاان دوره پرورش شاخصيپا

 شد. يبررس يتيان صبيبدن بچه ماه ييايميب شيترک

 هامواد و روش. 2

ين پروژه در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندرامام ا

پروری جنوب کشور به )ره( وابسته به پژوهشکده آبزی خميني

 955 يلنياتيپل یهاان از تانکيپرورش ماه یآمد. برااجرا در

شد که در آنها به منظور  استفاده یريتر آبگيل 255با  یتريل

متصل به سنگ هوا استفاده شد و  یلنگ هواياز ش يهواده

 یآب ورود يبا دب یستم آب جاريق سيض آب آنها از طريتعو

وم يتر آکواريقه صورت گرفت و با استفاده از هيتر در دقيک لي

گراد درجه سانتي 26- 29 ک دما در محدودهياتومات يبرق

 .(Silva et al., 2002) تنظيم شد

در  که يصبيت يه ماهبچ قطعه 148ابتدای پروژه  در

)ره( تکثير  يخمينماهيان دريايي بندر امام  يتحقيقاتايستگاه 

 33/22 ± 64/5 ميانگين وزني داری شده بودند باو در آنجا نگه

گرم جداسازی و براساس طرح آزمايشي کامالً تصادفي 

(CRD
شدند.  سازیذخيره تانک هر در قطعه 68( باتراکم 6
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سازگاری به مدت دو هفته با غذای دستي با تيمارها به منظور 

ه يلوژول بر گرم تغذيک 25درصد و انرژی  44ميزان پروتئين 

 3بار در روز در ساعات  2ها در اين مدت تغذيه ماهي شدند.

 .شدتا حد سيری انجام  62و

برای تعيين سطوح مناسب انرژی و پروتئين در جيره های 

جيره غذايي آزمايشي  62قدی يتي در مرحله انگشتماهي صب

 9و %(15% و44%، 45%،44) ينئسطح پروت 4با در نظر گرفتن 

کيلو ژول بر گرم( تهيه و برای هر  24و 25،22سطح انرژی )

شد. با توجه به اين که مطالعه  تکرار در نظر گرفته 9جيره 

به عمل نيامده و سطوح  صبيتي خاصي در مورد تغذيه ماهي

کدام از مراحل رشد تعيين  هيچ مناسب انرژی در جيره آن در

ه از لذا سطوح منظور شده آزمايش با استفاد؛ نشده بود

های ديگر در اين خانواده و مطالعات صورت گرفته بر گونه

 های نزديک به آن تعيين شد.گونه

آوری شده در دمای  آرد ماهي کيلکا عملبا استفاده از  

ان منبع پروتئيني، عنوه پائين، کنجاله سويا و ژالتين وکازئين ب

 62عنوان منبع چربي، ه روغن سويا و روغن ماهي کيلکا ب

%(، هر 15% و44%، 45%،44) سطح پروتئيني 4جيره حاوی 

 کيلوژول بر گرم( 24و  22، 25) نسبت انرژی 9يک با 

دست آوردن نسبت بهينه پروتئين و ه جهت ب شد. ساخته

های  ن جيرهفرموالسيو فرموله شدند.( P/Eانرژی به صورت )

 غذايي آزمايشي وترکيب تقريبي آنها توسط نرم افزار

WUFFFDA  مختلف تهيه های  جيرهفرمول تنظيم شده که

طمينان ااست. برای  شده آورده 6در جدول شده در اين مطالعه 

های  ترکيب تقريبي جيرهها از صحت ترکيب و ساخت جيره

پروری آبزیليز غذايي پژوهشکده آزمايشگاه آنا درغذايي 

 (AOAC, 1995)گيری روش اهواز و با به کار -جنوب کشور

 گرديد. استاندارد تعيين

جهت ساخت غذا ابتدا ترکيبات جامد و خشک )آرد ماهي، 

( با استفاده از غيره کنجاله سويا، پودر ژالتين و کازئين و

سپس ، پودر نرم و يکنواخت در آمده به صورتدستگاه آسياب 

با يکديگر  ه با استفاده از دستگاه مخلوط کن،دقيق 25به مدت 

مخلوط شدند. سپس به مخلوط حاصل، ترکيبات با مقاديرکم 

، به مدت شده مکمل معدني اضافه واز قبيل مخلوط ويتامين 

سپس روغن )گياهي و شدند؛ دقيقه با يکديگر ترکيب  64

دقيقه کل  64شد و به مدت  جانوری( به مخلوط جديد افزوده

ترکيب مجدداً با يکديگر مخلوط شدند. عمليات مخلوط کردن 

دقيقه طول  44ـ  45کامل ترکيبات در مجموع به مدت 

دن خمير ميلي ليتر آب برای به دست آور6555بعد  .ديکش

خمير حاصله با استفاده از دستگاه  سپسشد؛ مطلوب اضافه 

متر ميلي 2چرخ گوشت تجاری به صورت پلت استوانه با قطر 

ها در دستگاه  . پلتشد تهيهبا توجه به اندازه دهاني ماهي( )

خشک سانتي گراد  95ساعت در دمای  24کن به مدت  خشک

در  ،گذاری شده بندی و شمارهبسته، . پس از خشک شدنشد

داری شد. تا زمان مصرف، نگهگراد درجه سانتي -25فريزر در 

-Alwarez عمل براساس روش استفاده شده توسطاين 

genzalez, 2001  يتحقيقات و نهايتاً به ايستگاهشد انجام 

 شدند. )ره( انتقال داده ماهيان دريايي بندر امام خميني

ها، يک ساعت قبل از توزيع غذا در تانک ،جهت غذادهي

داری های ساخته شده از فريزر خارج و در دمای اتاق نگهجيره

کنسانتره، با ، پس از متعادل شدن درجه حرارت غذای شد 

 یماهيان تيمارها وزن شده و 56/5استفاده از ترازوی ديجيتال

. چون شدنديمربوط به آن تيمار تغذيه م یمختلف با غذا

به مدت نيم ساعت لذا غذا  ،شدتغذيه در حد سيری انجام مي

های . سپس غذامصرف شود ماند تا کامالًدر تانک باقي مي

-Alwarezشد )ز ميافي شمارش، سيفون و تانک تمياض

Gonz´alez, 2001 مصرفي هر (. برای تبديل ميزان غذای

های های مصرفي غذا که به اندازهجيره به گرم، تعداد تکه

غذايي  قطعهوزن هر ميانگين مشابه تبديل شده بودند، در 

گرانول به  65از تقيسيم وزن  يقطعه غذايضرب شد. وزن هر 

بار  65برای اطمينان اين عمل شد تعداد آن )ده تکه( محاسبه 

 (.Mathiz et al., 2003شد ) انجام و از ميانگين آن استفاده

 3:55در ساعات ) ازظهر وتغذيه در دو نوبت صبح و بعد

 (. Alwarez-Gonz´alez, 2001) تپذيرف ( صورت62:55و

 ،دما، pHو شيميايي آب ) يهای فيزيکهر تغذيه فاکتور بعد از

گيری شدند. در اندازه صبح و بعدازظهروری( در دو نوبت ش

فاکتورهای فيزيکي و شد هفته( سعي  8طول اجرای آزمايش )

شيميايي موثر در پرورش، برای تيمارهای مختلف يکسان باشد 

عنوان يک شاخص اصلي، ه و تنها متغير، نوع جيره غذايي ب

صورت جمعي با استفاده از ه بار ب هفته يک دوماهيان هر  بود.

طبق آن روند  وگرم توزين  56/5ی ديجيتال با حساسيت ترازو

و با هفته بعد تنظيم  دورشد و مقدار جيره غذايي برای 
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متر طول کل و يبا دقت يک ميل يسنجاستفاده از تخته زيست

. به منظور کاهش استرس بعد از شدياستاندارد سنجيده م

 Mathiz, et) شديه به مدت يک روز متوقف ميتوزين، تغذ

al., 2003،گل  عصارهماهيان با استفاده از  ( برای توزين

همه ماهيان شدند و مي( ppm 655)با دوز هوش ميخک بي

 Sharifpour et) شدندوزن مي جاصورت يکه داخل تانک ب

al., 2002). هوش و در آب در پايان دوره تمام ماهيان را بي

( Mathiz, et al., 2003تا کشته شوند ) يخ شوك دمايي داده

و سپس ماهي ها با استفاده از ترازوی ديجيتال با حساسيت 

متر يگرم توزين و طول کل و استاندارد با دقت يک ميل 56/5

قطعه ماهي در  1دوره پرورش تعداد  یمحاسبه شد. در ابتدا

قطعه  1ابتدا و انتهای آزمايش نيز از هر تانک پرورش تعداد 

 -25رکيب تقريبي الشه در جمع آوری و برای تعيين ت يماه

و (Kang’ombe, et al., 2007)  منجمد شدندسانتي گراد 

جنوب کشور  یپروریبه آزمايشگاه تغذيه پژوهشکده آبز

  . انجام شودمربوط به آناليز الشه  یمنتقل شدند تا کارها
 

های آزمايشي و  آناليز تقريبي ترکيبات و مواد اوليه، جيره

گيری روش از آزمايش با به کارن قبل و بعد بدن ماهيا

 654ها و ماهي در  جيره  انجام شد. نمونه AOAC, 1995های

ساعت تا رسيدن به يک وزن  1مدت ه بگراد سانتيدرجه 

 خام با گيری رطوبت خشک شدند. پروتئين ثابت، برای اندازه

( با استفاده از روش N= 24/1کل ) گيری نيتروژن اندازه

 BUCHI, Digest Automatدستگاه کجلدال با استفاده از 

k438 کسله با استفاده از حالل  تعيين شد، چربي با روش سو

 1تا  4به مدت گراد  يسانت 15تا  45کلروفروم با نقطه جوش 

 (fat analyser)آناليز چربي ساعت استخراج و با دستگاه

محاسبه گرديد. خاکستر با سوزندان الشه در کوره الکتريکي 

گيری شد.  ساعت  اندازه 3به مدت  گرادسانتيدرجه  445

)شرکت  FIWEبرای محاسبه فيبر از دستگاه سنجنده فيبر 

VELP) بر اساس هضم اسيدی و هضم بازی  و

(AOAC,1995)  ،استفاده گرديد. برای محاسبه انرژی خام

انرژی مربوط به هر ماده غذايي در مقدار مواد محاسبه شده از 

کيبات غذايي وجيره ها، ضرب و مجموع طريق آناليز الشه، تر

آنها به عنوان انرژی خام در نظر گرفته شد. اين اعداد برای 

 6/62 و برای کربوهيدرات 4/29برای پروتئين  2/93چربي 

برای محاسبه (. Tacon, 1990) کيلو ژول بر گرم محاسبه شد

انرژی قابل هضم ميزان انرژی معادل هر ماده غذايي)پروتئين، 

 1/92 و 2/61، 2/61 درات، چربي( به ترتيب برابر بايکربوه

 Samantaray and) ر گرم در نظر گرفته شدکيلو ژول ب

Mohanty, 1997).  با استفاده از اطالعات وزن و طول ماهيان

بدن،  ، محاسبات آماری، مانند افزايش وزنتانک پرورشدر هر 

های زير  بر اساس فرمول نرخ رشد ويژه، ضريب چاقي و

 . شدمحاسبه 

 ( Avrage Weight Gainميانگين افزايش وزن بدن: )

    
     

          
 

 

(Tacon,1990) :  نهاييوزنWf ،وزن اوليه : Wi 

  (SGR( )Specific Growth Rate %:)نرخ رشد ويژه

     
         

 
     

)Lin,  et al.,1997( 

T : روزهای آزمايشي ،تعدادLn wi لگاريتم طبيعي :

لگاريتم طبيعي ميانگين  : Ln wfميانگين وزن ابتدايي بدن، 

 وزن نهايي بدن

 PER( :)Protein efficiency)نسبت بازده پروتئين 

ratio)  

    
      

      
 

 

 (Alwarez-Gonz´alez, 2001) 
=کل پروتئين مصرفي هر ماهي   TF  × CP 

 FCR( :)Food Conversion) ييتبديل غذاضريب 

Ratio)   

    
  

     
 

(Hung and Lutes., 1987) 

TFمقدار غذای مصرفي : 

 (Survival Rate %) درصد بازماندگي 

          
                 

                   
      

)Wang, et al.,2006) 

مقايسة ميانگين تيمارها با استفاده از آناليز واريانس 

، در مواردی گرفت صورت ANOVA) (Two- wayدوطرفه 
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دار بودند از آزمون چند  ها معنيآماری بين داده یهاتکه تفاو

ی بين تيمارها استفاده هايننکن برای مقايسه ميانگای دا دامنه

دار در سطح اعتماد الف معنىشد. وجود يا عدم وجود اخت

 SPSS) نرم افزار تعيين گرديد، آناليز آماری با استفاده از% 34

 .شد تحت ويندوز انجام (13.00

 

 . نتايج3

شود هر سه شاخص  مشاهده مي 2طور که در جدول همان

درصد افزايش وزن، تحت تاثير وزن نهايي، ضريب رشد ويژه و 

-محسوسي را نشان ميهای غذايي قرار گرفته و تغييرات جيره

% 15) 62دهند. بيشترين مقدار هر سه شاخص در جيرة 

که با  شودکيلوژول بر گرم انرژی( مشاهده مي 24پروتئين و 

% 15) 66های ها به استثنای جيرهمقادير آنها در بقية جيره

% پروتئين و 45) 1و  کيلوژول بر گرم انرژی( 22تئين و پرو

 54/5دار داشت )ختالف معنيلوژول بر گرم انرژی( اکي 24

P<) 9. همچنين کمترين ميزان برای هر سه شاخص در جيرة 

نرژی( مشاهده شد که با کيلوژول برگرم ا 24% پروتئين و 44)

. با توجه به (>P 54/5دار داشت )ها اختالف معنياکثر جيره

دهد که تفاوت سطح نتايج اين مطالعه نشان مي 4و  9 جداول

های ا در مقايسه با انرژی تاثير اصلي بر شاخصهپروتئين جيره

 .است رشد داشته

ميزان  % در جيره15% به 44با افزايش سطح پروتئين از 

-افزايش مي (>P 54/5داری )اين سه شاخص به صورت معني

اين  ها اگر چه ميزانحاليکه با افزايش انرژی در جيره يابند در

اين افزايش بين  يابند اماسه شاخص تا حدودی افزايش مي

 .ستيندار ها معنيسطوح انرژی جيره
 

 Sparidentex hastaهای آزمايشي مورد استفاده در پرورش ماهي صبيتي ترکيب جيره 6-جدول 

جيره 3جيره 8جيره 2جيره 1جيره 4جيره 4جيره 9جيره 2جيره 6جيره غذای اجزای

65 

جيره

66 

 62جيره

 15 15 15 44 44 44 45 45 45 44 44 44 ميزان پروتئين ) % ( 

 Kj/g  25 22 24 25 22 24 25 22 24 25 22 24 انرژی ميزان

 32/63 25/62 61 45/64 69 39/62 12/66 15/2 92/2 25/2 9 9 ) % ( ژالتين

 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 پودر ماهي ) % ( 

 64/5 45/4 8 44/4 8 64 65 64 64 64 64 64 کنجاله سويا ) % (

 64/5 45/5 44/5 15/5 9 4 2 2 3 24/6 44/4 64 دکسترين ) % (

 36/4 9 24/5 65/2 14/9 45/5 35/2 35/4 6 3 22/4 45/6 روغن ماهي )% (

 1 9 25/5 2 84/9 45/5 8 4 6 3 29/4 45/6 روغن سويا ) % (

 24/5 6 6 45/5 6 65/6 29/5 6 6 24/5 6 6 مکمل معدني) % (

 24/5 45/5 85/5 24/5 45/5 42/5 45/5 45/5 45/5 45/5 45/5 45/5 مکمل ويتامين )% (

 4 34/4 95/2 68/4 24/4 24/6 45/4 24/2 6 1 45/2 45/5 ( )% (CMCهمبند)

 45/22 45/22 95/22 15/63 24/63 64 69 24/64 64 64 44/69 45/69 ) % ( کازئين
*

 
 های آزمايشي مورد استفاده به شرح زير است:مواد معدني استفاده شده در جيره ويتاميني وترکيب مکمل 

-ميلي B2 4555گرم، ويتامين ميلي B1 9555گرم، ويتامين ميلي K3 94555، ويتامين E 45555 IU، ويتامين D3 455555 IUويتامين  ،A 155555 IUويتامين 

گرم ، فوليک اسيد ميلي 3555، پنتاتنيک اسيد گرمميلي 95555رم، نيکوتيناميد اسيد گميلي C 42555گرم، ويتامين ميلي B12 8555گرم، ميلي  B6 9555گرم، ويتامين 

 گرم.ميلي 62455گرم و اينوزيتول ميلي 615گرم، بيوتين ميلي 6155

گرم، کولين ميلي 45گرم، کبالت ميلي 255گرم، يد ميلي 155گرم، مس ميلي 1555گرم، روی ميلي 4555گرم، آهن ميلي 2155رم، منگنز گميلي 4555آنتي اکسيدان، 

  گرم.ميلي 45گرم و سلنيوم ميلي 625کلرايد 

                                                 
 هشتگرد تهران تهيه گردیدترکيبات ویتاميني و معدني از شرکت صنعتي هشت گرد واقع در شهرک صنعتي - *



 مرمضي و همکاران  ...جيره انرژی و پروتئين مختلف سطوح تاثير

1 

 

قد در تيمارهای های رشد ماهي صبيتي انگشتشاخص 2جدول

 غذايي مختلف

تيمارهای 

 غذايي

وزن نهايي 

 )گرم(

ضريب رشد 

 ويژه

درصد افزايش 

 وزن

 cd81/2±41/46  6 جيره
cd62/5±25/5 cd84/2±44/69 

 de33/5±42/93  2جيره 
cd54/5±12/5 cd55/6±14/66 

 e18/5 ±92/98  9جيره 
d54/5± 41/5 d85/5±45/65 

 bc83/5 ±25/42  4جيره 
bc54/5±21/5 bc54/6±29/64 

 cde22/6±55/45  4جيره 
cd52/5±19/5 44/6±38/66cd

 

 ab46/6±99/44  1جيره 
ab54/5±84/5 93/6±22/62ab

 

 cde84/2±14/93  2جيره 
cd62/5±12/5 86/2±14/66cd

 

 bc43/5±18/42  8جيره 
bc59/5±24/5 28/5±18/64bc

 

 cde36/5±66/45  3جيره 
cd54/5±14/5 34/5±64/62 

 cd24/6±42/46  65جيره 
 cd58/5±25/5 82/6±44/69cd

 

 ab56/2±58/44  66جيره 
ab58/5±84/5 56/2±58/62ab

 

 a 49/6±49/41 62جيره 
a52/5±36/5 25/6±49/68a

 

نماهای  : اعداد موجود در هر ستون که دارایخطای استاندارد ±ميانگين 

 (<P 54/5)دار ندارند مشابه هستند اختالف معني

 

های نرخ رشد روزانه و هفتگي شاخص 4با توجه به جدول 

ص شاخ طور و همين PERو  FCRهای غذايي و نيز شاخص

مايشي قرار گرفته و های آزضريب بازماندگي تحت تاثير جيره

داری را نشان داد. دو شاخص نرخ رشد روزانه و تغييرات معني

هفتگي تغييرات مشابهي را تحت تاثير تيمارهای آزمايشي 

نشان دادند به طوری که حداکثر ميزان هر دو شاخص در 

و  66های نای جيرهثبوده که با بقية تيمارها به است 62تيمار 

. حداقل ميزان هر دو (>P 54/5داری داشت )اختالف معني 1

ده شد که اختالف آن با بقية دي 9شاخص مذکور در جيرة 

 بوددار معني 1و  66، 62های های به جز جيرهجيره

(54/5 P<).  همچنين کمترين ميزانFCR  مربوط  1به جيرة

داری داشت اختالف معني 2و  62با تيمارهای  مي شود که

(54/5 P<)در جيرة  ، ضمن آن که حد اکثر ميزان اين شاخص

 .مشاهده شد 62

قد براساس انگشت رشد ماهي صبيتيشاخص های -9جدول

 سطوح مختلف پروتئين

سطوح 

پروتئين 

 غذايي )%(

 ضريب رشد ويژه وزن نهايي )گرم(
درصد افزايش 

 وزن

44  c65/2±28/93  a53/5±19/5 c58/2±81/66 

45  b44/2±18/42  b66/5±24/5 b44/2±14/64 

44  c58/2±86/45  a53./5±12/5 c58/2±82/62 

15  a11/2±91/44  a62/5±82/5 a22/2±94/61 

خطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که  ±ميانگين 

 (<P 54/5)دار ندارند نماهای مشابه هستند اختالف معني دارای

 
قد بر اساس های رشد ماهي صبيتي انگشتشاخص -4جدول

 )کيلوژول بر گرم(سطوح مختلف انرژی

سطوح 

انرژی 

 ها  جيره

 وزن نهايي )گرم(
ضريب رشد 

 ويژه

درصد افزايش 

 وزن

25 a29/2±92/46  
a65/5±25/5 a24/2±94/69 

22 a15/2±86/46  
a66/5±22/5 a43/2±84/69 

24 a26/9±44/42  
a62/5±24/5 a25/9±48/64 

خطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که  ±ميانگين 

 (<P 54/5دار ندارند )نماهای مشابه هستند اختالف معني دارای

 

ديده  1در جيرة  PERاکثر شاخص برابر جدول مذکور حد

اختالف  4و  3، 66تيمارهای  د که با بقية تيمارها غير ازش

 PERحداقل ميزان شاخص  . ضمناً(>P 54/5)داشت  دارمعني

-اختالف آن معني 1که تنها با تيمار  شدمشاهده  62در جيرة 

دهد که  همچنين نشان مي 4. جدول (>P 54/5)داشت دار 

 8حداکثر بازماندگي ماهي صبيتي جوان در جيرة غذايي 

های قل ميزان آن که به ترتيب به جيرهد که با حداش مشاهده

. (>P 54/5)داشت  داربوط مي شود اختالف معنيمر 2 و 62

د که تغييرات سطوح مشاهده ش 2و  1با بررسي جداول 

الذکر به استثنای های فوقها بر تمام شاخصپروتئين جيره

FCR، دار يبه طور معن(54/5 P<) و تغييرات انرژی ثر بوده ؤم

اند داشتهدار يمعن ها صرفاً بر شاخص بازماندگي تاثيرجيره

(54/5 P<)بر اساس دو جدول فوق بيشترين ميزان شاخص .-
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رتيب به سطوح پروتئيني های نرخ رشد روزانه و هفتگي به ت

 يپروتئين ، و کمترين آنها به ترتيب به سطوح%45% و 15

سطح پروتئيني اخير  اختالف بين دو ،% مربوط بوده44% و 44

ميزان  بيشترين آنعالوه بر . (<P 54/5) نبوددار معني

 % و کمترين آن در سطح44 پروتئين در سطح PERشاخص 

 دارکه با همديگر اختالف معني % مشاهده شد15 پروتئين

. همچنين بيشترين ميزان شاخص ضريب (>P 54/5)داشتند 

% 44% و 44های حاوی جيره دربازماندگي اين ماهي به ترتيب 

های رهجيکه در د که با کمترين مقدار آن پروتئين مشاهده ش

داری اختالف معني به دست آمد% پروتئين 45% و 15حاوی 

. در خصوص ميزان بازماندگي جداول فوق (>P 54/5)داشتند 

های رين ميزان بازماندگي در بين جيرهدهند باالت نشان مي

)حاوی  8مورد مطالعه در اين پژوهش در جيره شماره 

 43/8زان برگرم( به مي کيلوژول 22% و انرزی 44تئين پرو

 62 شماره جيره در بازماندگي ميزان کمترين و% ±24/35

 ميزان به( برگرم  کيلوژول 24 انرزی و% 15 پروتئين حاوی)

 ميزان حداکثر همچنين. آمده  دست هب% 12/3±99/99

% 44 پروتئيني سطح در% 32/24 ميزان به بازماندگي

 دارمعني اختالف% 15 پروتئين سطح با فقط کهآمده  دست هب

همچنين در سطوح مختلف انرژی بهترين  .(>P 54/5)داشت 

 سطح که مربوط بهآمده  دست هب%( 9/22) يبازماندگ ميزان

 در   يمقدار بازماندگگرم غذا بود و با  ژول برکيلو 22انرژی 

داشت  دارکيلوژول بر گرم اختالف آن معني 24انرژی  سطح

(54/5 P<). 

که  شدمعلوم  8های موجود در جدول با بررسي داده

ترکيبات شيميايي بدن ماهي صبيتي جوان با اعمال تغييرات 

در سطوح پروتئيني و انرژی جيره ها تغييرات شاخصي را از 

خود نشان دادند که البته الگوی تغييرات بين آنها متفاوت بود. 

وتئين خام از ميان ترکيبات الشه بيشترين ميزان نسبت پر

ديده شد که با  4و  62، 2های غذايي ترتيب در جيره الشه به

 3و  9، 1 های غذايياقل نسبت آن که به ترتيب به جيرهحد

 .(>P 54/5)داشت  دارمربوط است اختالف معني

ی نسبتاً معکوس با پروتئين تغييرات چربي خام الشه روند

يب به تيمارهای بيشترين ميزان چربي خام الشه به ترت داشت.

 کمترين ميزان آن که به ترتيب در و با مربوط بوده 9و  1

داشت  داربدست آمد اختالف معني 2و  65ای غذايي هجيره

(54/5 P<) همچنين بيشترين ميزان فيبر خام الشه در .

مشاهده شده که با  2يي ماهيان پرورش يافته در جيرة غذا

-اختالف آن معني 62و  4ها به استثنای جيره های بقية جيره

 .(<P 54/5)دار نداشت 

 ضمناً حداقل ميزان فيبر خام الشه به ترتيب در تيمارهای

های مربوط به خاکستر الشه در مشاهده شد. داده 62و  4

جدول فوق گويای آن است که بيشترين ميزان خاکستر در 

که اختالف  به دست آمد 2الشه ماهيان پرورش يافته در جيرة 

 66، و 65، 3، 6های استثنای جيرههای به آن با با بقية جيره

. همچنين بيشترين ميزان رطوبت (>P 54/5) بود دارمعني

 66و  3، 8های در جيره و کمترين ميزان آن 4شه در تيمار ال

آمده  دست هداقل و حداکثر بو اختالف مقادير حشد مشاهده 

 . (>P 54/5) دار بودآن معني

امر داللت دارد  بر اين 65و  3های دو جدول بررسي داده

که تغييرات انرژی جيره بر همة ترکيبات شيميايي آناليز شدة 

 54/5) داشت دارهي صبيتي به جز رطوبت تاثير معنيبدن ما

P<)ها، تنها بر که سطوح مختلف پروتئين جيره حالي ، در

 54/5داشت ) دار ترکيبات خاکستر و رطوبت الشه تاثير معني

P<)که با دهند ل مذکور نشان ميهای جداو. همچنين داده

کيلوژول بر گرم غذا  24به  25ها از افزايش ميزان انرژی جيره

ميزان چربي بدن افزايش و ميزان پروتئين، فيبر و خاکستر آن 

ت حداقل با کاهش يافته است و برای هر چهار ماده تفاو

. عالوه بر اين (>P 54/5دار بود )حداکثر مقدار آن معني

ن خاکستر الشه به ترتيب در سطوح پروتئيني بيشترين ميزا

 %(44% و 44% بوده که با دو سطح ديگر پروتئين )45% و 15

. در ضمن بيشترين و کمترين ميزان (>P 54/5دار بود )معني

% 44% و 45رطوبت الشه به ترتيب در سطوح پروتئيني 

 .(>P 54/5داشتند ) داردست آمدکه با يکديگر اختالف معنيب

 

 گيري:و نتيجه . بحث4

اند تاثير اصلي ر که نتايج اين مطالعه نشان دادهطو همان

های رشد شامل وزن نهايي، ضريب رشد جيره ها بر شاخص

ويژه، افزايش نسبي وزن، نرخ رشد روزانه و هفتگي بر اثر 

و تغييرات سطوح انرژی تاثير تغييرات سطوح پروتئين بوده 

آمده در  دست نتايج بهطبق  .(<P 54/5)داری نداشت معني

های رشد بهترين  لعة فعلي و با در نظر گرفتن شاخصمطا
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آمد و  دست ه% ب15ها در سطوح پروتئين ميزان اين شاخص

درصد در رتبه دوم قرار گرفت. با اين  45پس از آن پروتئين 

جيره هايي بيشترين % در 15مي شود پروتئين  وجود مشاهده

های رشد داشته که بيشترين سطح انرژی در تاثير بر شاخص

 آن منظور شده باشد. 

و پس از آن  62به اين دليل بيشترين ميزان رشد در جيرة 

است. اين موضوع به لزوم در نظر گرفتن  شده ديده 66در جيرة 

در جيرة آبزيان داللت  (P/E)نسبت مناسب پروتئين به انرژی 

 جهت بهبود شاخصدارد که خيلي از محققين بر اهميت آن 

 ,Lee and Putnamهای رشد و ضريب تبديل غذايي )

( و نيز جهت بهبود کارايي مصرف پروتئين، به حداقل 1973

های رسانيدن تجمع چربي اضافي و گليکوژن در قسمت

احشايي ونيز پايين آوردن ميزان دفع نيتروژن نامطلوب در 

 اند.ته( تاکيد داشCho and Kaushik, 1985مزارع پرورشي )

( در SGRبرابر نتايج مطالعة فعلي ميزان ضريب رشد ويژه )

محاسبه  36/5±52/5 تا 41/5±54/5تيمارهای مختلف بين 

های مختلف شانک . البته ميزان اين شاخص در گونهشد

ای از هباشد به طوری که ميزان آن در گون ماهيان متفاوت مي

 white seabream (Sparidae: Diploduss شانک ماهيان 

argus)  42/5 - 24/5 بابرابر (Ozorio et al., 2006 که از )

ای ديگر از همده در اين مطالعه کمتر و در گونآ دست ميزان به

 :black spot seabream (Sparidaeشانک ماهيان 

Pagellus bogaraveo)  2/5 -4/6که برابر با (Silva et 

al., 2006 )ين مطالعه بيشتر بوده باشد که از مقدار آن در امي

 است.

ای اساس نتايج مطالعة فعلي از ميان دو شاخص تغذيهبر

( PER( و ضريب بازده پروتئين )FCRضريب تبديل غذايي )

تحت  (>P 54/5)داری به صورت معني PERتنها شاخص 

تاثير سطوح مختلف پروتئين جيره قرار گرفته با اين وجود هر 

.داشتند% بهترين وضعيت را 45دو شاخص در سطح پروتئني 

 
 قد در تيمارهای غذايي مختلفای ماهي صبيتي انگشترشد و تغذيههای شاخص – 4جدول

 نرخ رشد هفتگي نرخ رشد روزانه تيمارهای غذايي
ضريب تبديل 

 غذايي
 درصد بازماندگي بازده پروتئينضريب 

  cd54/5±24/5  6جيره 
 cd 91/5± 13/6  

ab12/5±53/4  
 bc51/5± 44/5 

 ab25/9±42/18  

  cd52/5 ±26/5  2جيره 
 cd62/5±44/6  

ab98/6±22/4  
 bc66/5±44/5  

 ab48/8±39/24  

  d52/5± 63/5  9جيره 
 d65/5± 95/6 

ab22/5± 14/4  
 bc52/5±  48/5 

 ab82/92± 86/14  

  bc52/5±21/5 4جيره 
bc69/5±84/6  

ab51/2±25/4  
 bc62/5±49/5  

 ab12/3±22/22  

  cd52/5±22/5  4جيره 
 cd68/5±45/6  

ab49/5±54/4  
 abc51/5±45/5  

 ab25/64±12/11  

  ab52/5±96/5 1جيره 
ab68/5±64/2  

a 15/5±56/9  
a64/5±18/5  

 ab25/64±22/22  

  cd54/5±26/5  2جيره 
 cd94/5± 41/6 

 b92/2±92/4  
 bc63/5±45/5  

 bc59/26±21/43  

  bc52/5±21/5 8جيره 
bc65/5±84/6  

 ab99/5±92/9  
bc51/5±44/5  

 a43/8±24/35  

  cd52/5±22/5  3جيره 
 cd62/5±42/6  

 ab12/5±25/9  
 abc53/5±45/5  

 ab41/4±28/22 

 cd54/5±  24/5  65جيره 
 cd29/5±18/6  

ab 44/5±22/4 
 bc54/5±45/5  

 ab38/69±42/18  

  ab54/5±96/5 66جيره 
ab 21/5±64/2  

ab45/5±22/9  
 abc58/5±42/5  

 ab46/1±32/24  

  a59/5±99/5  62جيره 
 a26/5±92/2  

 b14/6±42/4  
 c62/5±99/5  

 c  12/3±99/99  

 (<P 54/5دار ندارند )نماهای مشابه هستند اختالف معني خطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که دارای ±ميانگين 

 قد براساس سطوح مختلف پروتئينانگشت ای ماهي صبيتيهای رشد و تغذيهصشاخ– 1جدول
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سطوح پروتئين 

 غذايي )%(
 نرخ رشد هفتگي نرخ رشد روزانه

ضريب تبديل 

 غذايي

بازده ضريب 

 پروتئين
 درصد بازماندگي

44  c54/5±26/5  
 c21/5±48/6  

a  86/5±33/4  
a 52/5±41/5  

 a54/25±24/13  

45  b54/5±21/5  
 b92/5± 89/86  

a 44/6±58/4  
 ab61/5±44/5  

 ab28/66±92/25  

44  c54/5± 29/5 
 c21/5±15/6  

a 42/6±66/4  
 ab69/5±48/5  

 a55/68±32/24  

15 
 a54/5±23/5 

 a94/5±54/2  
a 96/6± 92/4 

 b66/5±42/5  
 b13/26± 21/43 

 (<P 54/5دار ندارند )د اختالف معنيخطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که دارای نماهای مشابه هستن ±ميانگين 

 
 کيلوژول بر گرم()  سطوح مختلف انرژی قد بر اساسای ماهي صبيتي انگشتهای رشد و تغذيهشاخص – 2جدول

سطوح انرژی 

 جيره

نرخ رشد 

 روزانه
 نرخ رشد هفتگي

ضريب تبديل 

 غذايي

ضريب بازده 

 پروتئين
 درصد بازماندگي

25 
 a54/5± 

24/5 

 a52/5±36/5  
 a44/6± 4531 

 a66/5±46/5  
 ab14/62±69/12  

22  a54/5±24/5  
 a52/5±36/5  

 a52/6± 9531 
 a58/5±45/5  

 a46/62±96/22  

24  a52/5±21/5  
 a52/5± 36/5 

 a21/6±26/4  
 a61/5±45/5  

 b  98/24±54/12  

 (<P 54/5دار ندارند )ابه هستند اختالف معنيخطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که دارای نماهای مش ±ميانگين 

 

 قد براساس جيره غذايي مختلف ت شيميايي الشه ماهي صبيتي انگشتترکيبا -8جدول

 (رطوبت )% (خاکستر )% (بر خام)%يف (چربي خام)% (ن خام)%يپروتئ ذاييغ تيمارهای

 6جيره 
ab28/6±55/42 

bcd23/2±28/21 
ab29/5±44/6 

abcd84/5±26/62 
ab92/5±82/6 

 2جيره 
abc92/6±94/46 

bc25/9±42/28 
ab15/5± 45/6 

cde43/2±14/61 
ab29/5± 31/6 

 9جيره 
e26/9±14/42 

a62/6±84/92 
abc21/5±63/6 

de42/5±62/61 
ab42/5±34/6 

 4جيره 
abcd49/5±44/45 

cde64/9±62/24 
ab28/5±43/6 

abcde83/5±96/62 
a92/6±44/2 

 4جيره 
a15/6±96/42 

bc61/6±23/28 
c62/5±24/5 

cde83/5±45/61 
ab28/5±59/2 

 1جيره 
e41/2±63/42 

a34/6±43/99 
ab43/5±41/6 

e22/6±46/64 
ab54/6±34/6 

 2جيره 
a24/2±64/49 

de45/4±44/29 
a36/5±82/6 

a46/2±63/63 
ab45/5±33/6 

 8جيره 
cde42/9±59/43 

ab93/2±45/23 
ab63/5±49/6 

cde44/6±24/61 
b64/5±98/6 

 3جيره 
de16/5±45/48 

ab22/6±14/23 
ab22/5±22/6 

abcd14/5±54/68 
b24/5±48/6 

 65جيره 
ab23/6±33/46 

e54/4±86/26 
ab39/5±11/6 

ab24/6±59/63 
ab92/5±53/2 

 66جيره 
bcde15/9±43/43 

bcd48/2±23/21 
ab24/5±14/6 

abc51/6±96/68 
b61/5±13/6 

 62جيره 
a23/6±34/42 

bcd44/4±85/21 
bc24/5±38/5 

bcde19/2±56/62 
ab22/5±53/2 

 (<P 54/5دار ندارند )نماهای مشابه هستند اختالف معني خطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که دارای ±ميانگين 

 

 
 قد براساس سطوح مختلف پروتئينت شيميايي الشه ماهي صبيتي انگشتترکيبا - 3جدول
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 (رطوبت )% (خاکستر )% (بر خام)%يف (چربي خام)% (ن خام)%يپروتئ سطوح پروتئين غذايي )%(

44 
a45/2±99/45 

a13/9±68/23 
a45/5±98/6 

b15/6±82/61 
ab92/5±36/6 

45 
a25/2±38/43 

a66/4±38/28 
a12/5±29/6 

b45/6±98/61 
a33/5±62/2 

44 
a64/9±29/45 

a42/4±49/22 
a42/5±44/6 

a82/6±33/62 
b92/5±14/6 

15 
a82/2±42/46 

a48/4±69/24 
a19/5±49/6 

a55/2±62/68 
ab96/5±31/6 

 (<P 54/5دار ندارند )نماهای مشابه هستند اختالف معني خطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که دارای ±ميانگين 

 

 قد براساس سطوح مختلف انرژیت شيميايي الشه ماهي صبيتي انگشتترکيبا - 65جدول

 )%(رطوبت  خاکستر )%( بر خام)%(يف چربي خام)%( ن خام)%(يپروتئ (k) ها سطوح انرژی جيره

25 
a82/6±35/46 

c99/4±62/24 
a29/5±15/6 

a22/6±96/68 
a21/5±66/2 

22 
b83/2±44/45 

b41/2±24/28 
ab43/5±91/6 

b12/6±52/62 
a92/5±22/6 

24 
c85/2±52/43 

a14/9±13/95 
b94/5±29/6 

b82/6±14/61 
a 15/5±83/6 

 (<P 54/5دار ندارند )نماهای مشابه هستند اختالف معني خطای استاندارد: اعداد موجود در هر ستون که دارای ±ميانگين 

  

اثر انرژی  (<P 54/5)همچنين با وجود معني دار نبودن 

ترين ميزان هر دو شاخص ، مناسبفوق جيره بر هر دو شاخص

. از طرفي ديگر بودکيلوژول بر گرم  22متعلق به سطح انرژی 

متقابل دو متغير انرژی و هر دو شاخص تحت تاثير اثر 

% 45با  1بهترين آنها در جيرة  ،گرفته پروتئين جيره قرار

کيلوژول بر گرم انرژی و بدترين آنها در جيرة  24پروتئين و 

 د.ش مشاهدهکيلو ژول بر گرم انرژی  24% پروتئين و 15با  62

توان چنين استنباط کرد که آنچه موجب بهبودی لذا مي

% بوده و نه 45شده است پروتئين  1ة کارايي غذا در جير

آمده در  دست هج بنتايميزان انرژی آن. نتيجة اين مطالعه با 

( برای شانک زردبالة b6935و همکاران ) يمطالعه غفله مرمض

تواند ناشي از تفاوت گونه و يا تفاوت که مي جوان مغايرت دارد

 . در مورد شانک زردباله جوان مناسبدر اندازة ماهي باشد

 در سطح PER% و بهترين 14در سطح پروتئين  FCRترين 

ژول کيلو 24و هر دو شاخص در انرژی  % بوده44پروتئين 

اند. ضريب تبديل غذايي از برگرم بهترين وضعيت را داشته

پروری است که های بسيار مهم در صنعت آبزیجمله شاخص

آبزی،  ةميت و کيفيت مواد مغذی جيره، گونتحت تاثير ک

شرايط محيط پرورش به ويژه دمای آب،   زه و سن آن،اندا

زا همچون بيماری و غيره  سيستم پرورش و عوامل استرس

 (.Halver, & Berger, 1987گيرد )قرار مي

 ةنتايج مطالع( PERضريب بازده پروتئين )در خصوص 

ه مستقيمي با سطح نشان داد که کارايي پروتئين رابط حاضر

ا سقف خاصي غذايي دارد که اين رابطه ت ةپروتئين در جير

يابد. کارايي پروتئين معياری است افزايش و سپس کاهش مي

تواند اسيد تئيني موجود در جيره تا چه حد ميکه منابع پرو

دهنده  های مورد نياز موجود را تامين نمايد و نيز نشانآمينه

ده چگونگي تعادل انرژی و پروتئين است. از آنجا که ضريب باز

مي  ،درصد باالترين ميزان را نشان داده 45پروتئين در سطح 

توان گفت که اين سطح توانسته بطور کارآمد سنتز پروتئين را 

انجام دهد و بيانگر باالنس بودن جيره از لحاظ پروتئين و 

انرژی باشد که با نتايج برخي از محققين همخواني دارد 

(Siddqui, 1988( و )Lee, et al., 2001) همچنين در اين .

مطالعه ميزان ضريب بازده پروتئين با افزايش سطح انرژی از 

کيلو ژول بر گرم غذا افزايش پيدا کرده و در سطح  22به  25

کيلوژول برگرم، اندکي کاهش داشته که با يافته های غفله  24

( در مورد شانک زردباله تفاوت b6935مرمضي و همکاران )

 Epinephelus روهام هایرای گونهدارد. مشابه اين نتايج ب

malabaricus ( Lin and Shiau, 2003،)  باسماهي 

Micropterus salmoides (Portz, et al., 2001و )آيو 

Plecoglossus altivelis (Lee et al., 2002 مشاهده )شد . 
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سـطوح مختلـف   نشان داد،  طور که نتايج اين مطالعه ناهم

خام و فيبر خـام الشـه    پروتئينپروتئين جيره بر ميزان نسبت 

بت ولي بر ميزان چربي، خاکستر، رطو ،داری نداشتهتاثير معني

دار دارد. هـر چنـد در مـورد    و کربوهيدرات الشه تـاثير معنـي  

درصـد اخـتالف    44تـا   44مقدار چربي الشه سطوح پروتئين 

دهـد کـه سـطوح    اين امر نشـان مـي   .داری مشاهده نشدمعني

تاثير چنداني بر کيفيت مورد بررسي غذايي های پروتئين جيره

گوشت ماهي )ازنظر ميزان پروتئين و چربـي( نداشـته کـه در    

توان بـدون توجـه بـه    ينه تعيين سطوح پروتئين مناسب ميزم

ولي ميزان سطوح  ؛ تاثير آن بر کيفيت گوشت ماهي اقدام کرد

های ترکيب شيميايي الشه مـورد آنـاليز   انرژی بر کليه شاخص

طوری که با افـزايش ميـزان انـرژی در     هداشت ب دارمعني تاثير

داری را نشـان  يي ميران پروتئين الشه کاهش معنـي جيره غذا

 Lupatsch et) آمده در ساير مطالعـات  دست هدهد. نتايج بمي

al., 2001; Portz et al., 2001; Lee et al., 2002; Lin 

and Shiau,  2003; S`a et al., 2006ی را اروند مشابه ( نيز

 نشان دادند.

 24بـه   25همچنين با افزايش ميزان انرژی جيره از سطح 

داری را غذا ميزان چربي الشه افـزايش معنـي  کيلوژول بر گرم 

اين باشد که تغذيه ماهي بـا   توانددهد که دليل آن ميمي نشان

-های محتوی انرژی باال سبب تجمع چربي در بـدن مـي  جيره

( يعنـي مـاهي   Lee et al., 2000; Lee et al., 2002شـود ) 

انرژی زيادی دريافت کرده و مقـدار اضـافي انـرژی دريـافتي را     

اخير نيـز   ةاست. از اين رو در مطالع کرده رهصورت چربي ذخي هب

مشاهده شد که در کليـه سـطوح پـروتئين بـا افـزايش ميـزان       

مقدار چربي الشه  ،کيلوژول برگرم غذا 24به  25انرژی ازسطح 

هـای  ی نيـز بـر روی گونـه   اهماهي افزايش يافـت. نتـايج مشـاب   

 ; E. malabaricus (Shiau and Lan, 1996مختلف مانند 

Lin and Shiau, 2003 ،)Plecoglos sualtivelis (Lee et 

al., 2002 ،)Cromileptes altivelis (Usman et al., 

2005 ،)Nibea miichthioides (Wang et al., 2006) 

 .است هشد گزارش

کـه افـزايش انـرژی    همچنين نتايج بر اين امر داللـت دارد  

داری بر روی شاخص رطوبت نداشته اما يـک  جيره تاثير معني

 کيلوژول بـر گـرم غـذا    22تا  25رژی روند کاهش رطوبت از ان

کـه بـا   شـد   . در مطالعه ساير محققين نيز مشاهدهشدمشاهده 

يابـد  ميـزان رطوبـت الشـه کـاهش مـي      افزايش انرژی در غـذا 

(Kim et al., 2004; Luo et al., 2005; Kang’ombe et 

al., 2007; Schulz et al., 2008; Biswas et al., 2009 .)

فيبر و کربوهيـدرات بـا     های ديگر مانند خاکستر،البته شاخص

کيلـوژول برگـرم غـذا     24به  25افزايش ميزان انرژی جيره از 

 ادند.  کاهش نشان د

  بدن  شيميايي  رشد و ترکيب  دهند که مي  ها نشانبررسي

قرار   غذايي  منابع  تغييرات تأثير مستقيم   تواند تحت مي  ماهيان

شه به در کل ميزان ترکيبات ال .(Shearer, 1994گيرد )

ماهي، نوع غذای مورد استفاده  ةعوامل متعددی مثل نوع گون

 Kang’ombe et)است فاوت ، متپرورش طيمحبرای تغذيه و 

al., 2007) .Zeitler  کردند  گزارش 6389و همکاران در سال

ماهي، درجه حرارت آب، افزايش  ةکه ترکيب بدن ماهي به گون

بندی غذا بستگي دارد. از ن، ميزان تغذيه، نوع غذا و فرمولوز

 ای، بازماندگيهای تغذيه، شاخصرشد هایشاخصبرآيند بين 

شود که انرژی مطلوب  اين نتيجه استنباط مي و آناليز الشه

کيلوژول بر گرم است و  22برابر (.hasta Sبرای گونه صبيتي )

درصد پروتئين خام است که  44نسبت پروتئين مطلوب 

 شد. ژول محاسبهگرم بر کيلوميلي 2/22برابر با  P/Eنسبت 

در نشان دادن ميزان پروتئين و انرژی غذايي  P/Eنسبت 

باشد. در صورتي که  ماهيان از اهميت زيادی برخوردار مي

سطوح انرژی نامناسب باشد، از پروتئين موجود در جيره 

 ,Cowey)شود  مي غذايي به عنوان منبع انرژی استفاده

ی فرموالسيون غذای اين نسبت نه تنها بيان کننده. (1980

وجه به ارزش مالي آن است بلکه بيان يک نسبت موجود با ت

زيرا ماهيان  هستمطلوب برای حمايت از محيط زيست نيز 

يک موجود آمونيوتليک هستند که ضايعات نيتروژني خود را 

نه ازآبشش به محيط خارج منتشر به صورت آمونياك، غيرفعاال

هر چند که مقداری اوره نيز در بدن ماهيان توليد ؛ کنندمي

ها در بسياری از گونه P/E. مقدار (Wilkie, 1997)شود  يم

ماهي باس دهان بزرگ  در P/Eمحاسبه شده مثل نسبت 

(large mouth bass ) گرم بر ميلي 56/24 – 83/21برابر

برابر  Olive flounder( و در Portz et al, 2001کيلوژول )

و در گونه  (Kim et al., 2004گرم بر کيلو ژول )ميلي 4/22

(Nibea miichthioide برابر )گرم بر مگاژول 24 (Wang et 

al., 2006)  محاسبه شده است اين مقادير در محدوده نسبت
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گرمسيری  های خوار آب های گوشت گونهبرای  P/Eمناسب 

به چربي  خوار سردسير معموالًهای گوشت. چون که گونهاست

بيشتری در غذای خود نيازمند هستند بنابراين با اضافه شدن 

 يابد. کاهش مي P/Eچربي ميزان 

-جهيگونه نت نيتوان اين مطالعه ميا یهاافتهيبا توجه به 

غذای مناسب برای اين گونه طوری ساخت  یکرد که برا یريگ

که بتواند نيازهای پروتئين و انرژی مورد نياز برای اعمال 

توان از ترکيبي استفاده متابوليسم و رشد آنرا تامين کند، مي

درصد پروتئين باشد و ميزان محتوای انرژی  45کرد که حاوی 

 کيلوژول در گرم غذا باشد.  22آن برابر با 
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Abstract 

This study was carried out to evaluate the effect of varying dietary levels of protein (45%, 50%, 

55% and 60%) and energy (20, 22 and 24 kjg
-1

) on the growth, survival rate, food performance and 

body chemical composition of sobaity Juvenile. 36, 300 Lit polyethylene containers equipped with a 

flow-through water system (with 1 Lit/min water exchange) were provided and each stocked with 

18 Juvenile fish (27.99 ± 0.14 g weight). During the rearing period, a biometric measurement was 

carried out once fortnightly. After a 56-day rearing period, results showed the significant effect of 

the treatments (the interaction between protein and energy) and the varying levels of protein and 

energy on the growth and food performance, survival rate and body composition )P≤0.05) of the 

fish, but the effect of the dietary protein was not significant on the FCR, PER, fat and body crude 

fiber (P>0.05). Also, the effect of dietary energy was not significantly effective (P> 0.05) on the 

growth and food performances, but was significantly effective on the survival rate and body 

composition )P≤0.05) of the fish. Results also showed the highest amount of growth of the fish in 

the diet with 60% CP and 24 kJg
-1

 energy, the highest survival rate in the diet with 55% CP and 

22kJg
-1

 energy and the best FCR and PER in the diet with 50% CP and 24 kJg
-1

 energy. According 

to the results of the present study, 50% CP and 22 kJg
-1

 energy are recommendable to cover the 

dietary protein and energy requirements of sobaity fish in the Juvenile stage. 
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