
 مرمضی ي َمکبران                             ...تبثیر سطًح مختلف 

22 
 

شبوك  بر شبخص َبي رشذ ي تركیببت بذن بچٍ مبَی جیرٌ تبثیر سطًح مختلف پريتئیه ي اورژي

(Acanthopagrus latus) 

 3حؿيي پبقب ظاًَؾي ،1اثطاّين ضخت ظازُ ،2خبؾن غفلِ هطهضي،  1*، ٍحيس يبٍضي1هحوس ضضب نحطائيبى

 

 بيي ذطهكْطزاًكگبُ ػلَم فٌَى زضيُ هٌبثغ عجيؼي زضيب، سگطٍُ قيالت، زاًكن.1

 پػٍّكنسُ آثعي پطٍضي خٌَة مكَض اَّاظ .2

 زاًكگبُ ػلَم فٌَى زضيبيي ذطهكْطػلَم زضيبيي،  زاًكنسُگطٍُ فيعيل زضيب،  .3

 

 چکیذٌ

( زض هطاحل اًگكت Acanthopagrus latusثِ هٌظَض تؼييي ؾغح هٌبؾت پطٍتئيي ٍ اًطغي هبّي قبًل ظضز ثبلِ )

زضنددس( ٍ ؾددِ ؾددغح  45،55،65پددطٍتئيي ذددبم)  يددل ثددطاي ؾددِ ؾددغح  ضَقددسي آظهبيكددي ثطاؾددبؼ عددط  فبم   

 540خيطُ آهبزُ قس مِ زض ؾِ تنطاض ثدط ضٍي  9ايي فطآيٌس  عي زض .ميلَ غٍل ثط گطم( عطاحي گطزيس20،22،24اًطغي)

لي طي شذيطُ قدسُ ٍ ضٍظاًدِ    300مِ زض تبًل  گطم 12 ±2.1ثبلِ ثِ ٍظى اٍليِ  هبّي اًگكت قس قبًل ظضزثچِ قغؼِ 

ّف ِ پطٍضـ ً بيدي ثدِ قدطاض ظيدط ثدِ      8هَضزآظهبيف قطاض گطفت. زض ًْبيت عي ثبض زض حس ؾيطي تغصيِ هي قسًس،  2

هيبًگيي ضقس ًْدبيي،   .(>05/0P)تحت تبثيط ؾغَ  هر لف اًطغي ٍ پطٍتئيي قطاض ًساقت زؾت آهس. زضنس ثبظهبًسگي 

. هيعاى اثقبي پطٍتئيي ثبافعايف (>05/0P)تغييط مطز ًطخ ضقس ٍيػُ ٍ مبضايي غصايي تحت تبثيط ؾغَ  هر لف پطٍتئيي

ؾغَ  هر لف اًطغي ٍ پطٍتئيي ثط ضٍي هيعاى مدبضائي   .(<05/0P) هيعاى اًطغي افعايف هؼٌي زاضي ضا ًكبى هي زازًس

.ثب افعايف هيعاى اًدطغي زض ؾدغَ  ثبثدت پدطٍتئيي، هيدعاى      . (<05/0P)( ثي تبثيط ثَزHSIپطٍتئيي ٍ قبذم مجسي ) 

افعايف هي يبفت.ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ اًدطغي   ميلَغٍل ثط گطم 24تب  20اظ ؾغح  ي پطٍتئيي ٍ مبضائي پطٍتئيياثقب

ٍلدي ّديک مدسام اظ زٍ فدبم َض شمدط قدسُ ضٍي        (>05/0P) ثط ضٍي تطميجبت ثسى اظ خولِ ضعَثت ٍذبمؿ ط هَثط ثدَز 

ثط هح َاي چطثي القدِ افدعٍزُ    يعاى چطثي خيطُثب افعايف ه (<05/0P) پطٍتئيي القِ تبثيطي ًساق ٌس ؾغَ  هر لف

پدطٍتئيي  هغلدَة  ؾدغح  اظ ثطضؾي ً بيح حبنل اظ پبضاه ط ّبي ضقس، تغسيِ ٍآًبليعالقدِ   ًْبي بزض  .(>05/0P) هي قس

ميلدَ غٍل ثدط گدطم    9/21-56/24، زضندس  20/56-47/57ثطاي گًَِ قدبًل ثبلدِ ظضز ثدِ تطتيدت     P/E،اًطغي ٍ ًؿجت 

 گطم ثط ميلَ غٍل هحبؾجِ گطزيس. هيلي 15/23 -95/25ٍ
 

 ضقس ٍتطميت ثسى، Acanthopagrus latus،قبًل ظضز ثبلِ، خيطُاًطغي  خيطُ ،پطٍتئيي  كلیذي: ياژگبن
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 0931 زمستبن، 4، شمبرٌ 01ديرٌ   مجلٍ علًم ي فىًن دريبيی

22 
 

 مقذمٍ. 0

بم َض ّبي ه ؼسزي فههطفي آثعيبى  غصايزض 

هيعاى هي ثبقس ٍلي زض ايي هيبى تؼييي  زذيل

ي خعء هْن تطيي ٍ گطاى تطي ثسليل ايٌنِپطٍتئيي 

 ٍُ تٌْب هٌجغ تبهيي مٌٌس (Kaushik, 1995خيطُ )

 ,Pillay) ثبقس اظت ٍ اؾيس آهيٌِ زضخبًَضاى هي

 لمٌ ط اًطغي ،مِ يل فبم َض هْن ٍ ّوچٌيي (1995

 Paspatis andههطف غصا زض هبّيبى هي ثبقس )

Boujard, 1996.اظ آًدبيي مِ ثبثت  (حبئع اّويت اؾت

 بّيبى ٍاثؿ ِ ثِقسُ ههطف هيعاى موي غصا زض ه

( لصا 1381 ،)هبظًسضاًي اًطغي زضيبف ي آًْب هي ثبقس

زض هغبلؼبت خسيس تَخِ ثِ اثط ه قبثل اًطغي ٍ 

پطٍتئيي ثطاي حسامثط ضقس اّويت ظيبزي پيسا مطزُ 

 .Ai et al.,2004; Wang et al.,2006; Kim et) اؾت

al.,2004; Kang’ombe et a.l, 2007.)  

گَقت، ثبظاضپؿٌسي ٍ ميفيت تنثيط آؾبى ٍ 

ظضز هبّي ثَزى ل ّوچٌيي يَضي ّبليي ٍ يَضي تطه

مِ ايي گًَِ  ؾجت قسُ( Acanthopagrus latusثبلِ )

خبيگبُ ٍيػُ اي زض نٌؼت تنثيط ٍ پطٍضـ هبّيبى 

زضيبيي زض ايطاى زاق ِ ثبقس.ثٌبثطايي زؾ يبثي ثِ يل 

خيطُ هٌبؾت ثطاي پطٍضـ آى ثيف اظ پيف حبئع 

ٍاًي زض ؾغح خْبى تحقيقبت فطاقس. زض اّويت هي ثب

گًَِ ّبي قبًل اًَاع هَضز تؼييي ًيبظ ّبي غصايي 

 ,.Pearez-Sanchez et al) هبّيبى اًدبم قسُ اؾت

1995; silva et al., 2006 ;Sa et al., 2008; 

Vergara, 1996; Lupatsch et al., 2001) اهب تحقيق 

هبّي اٍليي ثطضؾي زضهَضز ًيبظ غصايي حبضط خعء 

هي  ( زض ايطاىAcanthopagrus latusقبًل ظضز ثبلِ)

ّبي غصايي ثب  تبثيط خيطُ ثِ ثطضؾيايي زض  .ثبقس

ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ اًطغي ثط ضًٍس ضقس ٍ ًوَ، 

ٍ زض ًْبيت  قسُ تطميت قيويبيي القِ پطزاذ ِ

ثْ طيي ؾغح پطٍتئيي ، اًطغي ذبم هغلَة ٍ ًؿجت 

 ضز ثبلِ هؼطفي هي گطزز.ثطاي گًَِ قبًل ظ P/Eثْيٌِ 

 

 

 

 مًاد ي ريش َب. 2

ايي پطٍغُ زض ايؿ گبُ تحقيقبتي هبّيبى زضيبيي 

ثٌسضاهبم ذويٌي)ضُ( ٍ هبّكْط ٍاثؿ ِ ثِ پػٍّكنسُ 

ثِ اخطا زض  ّف ِ 8آثعي پطٍضي خٌَة مكَض ثِ هست 

آهس. ثطاي ايي هٌظَض زض يل فضبي ؾطپَقيسُ هدْع 

ٍ قيطّبي  ثِ ؾيؿ ن َّازّي، ترليِ آة هطمعي

هرعى  27تٌظين آة ٍَّا ٍ ؾيؿ ن گطهبيكي ، تؼساز 

لي طي پلي اتيلي مِ زض آًْب ؾيؿ ن آة خبضي  300

(flow through )قسُ ثَز آهبزُ گطزيس، آة  ايدبز

لي ط زض زقيقِ ٍاضز ّط هرعى هي  1ٍضٍزي ثِ هيعاى 

زضخِ ؾبً ي گطاز تَؾظ  21- 23قس. زهب ثِ هيعاى 

ٍات ؾبذت  500اتَهبتيل هيثربضي ثطقي آمَاضيَ

لي ط تٌظين  250چيي ثبثت ٍ ؾغح آة ثِ هيعاى 

  گطزيس.

هبّي مِ زض آى ؾبل زض  540زض اث ساي پطٍغُ 

هطمع هبّيبى زضيبيي ثٌسض اهبم تنثيط قسُ ٍ زض آًدب 

گطم 12 ± 2.1ًگْساضي قسُ ثَزًس ثبهيبًگيي

 خساؾبظي ٍ ثطاؾبؼ عط  آظهبيكي مبهالً تهبزفي ثب

ػسز زضّطهرعى ضّب ؾبظي قسًس. ٍ ثب غصاي  20تطامن 

ضٍظ  10زؾ ي حبٍي پطٍتئيي ٍاًطغي من ثِ هست 

آزاث ِ قسًس.ثطاي تؼييي ؾغح هٌبؾت پطٍتئيي ٍ 

اًطغي زض خيطُ ّبي هبّي قبًل زض هطحلِ اًگكت 

ؾغح  3خيطُ غصايي آظهبيف ثب زض ًظط گطف ي 9قسي

 20،22%( ٍ ؾِ ؾغح اًطغي)65 % ٍ 55%،45) پطٍتيي

زض ًظط گطف ِ  1خسٍل ثط عجق  ميلَ غٍل ثط گطم( 24،

 هَضز آظهبيف قطاض گطفت. 3×3.ٍ ثِ ضٍـ فبم َضيلقس

زض زٍ ًَثت نجح ٍ ثؼساظظْط ٍزض ؾبػبت  تغصيِ

-Alvarez) (نَضت هي پصيطف ٌس 17.00ٍ 9.00)

Gonzalez, 2001).  چَى تغصيِ ثِ زض حس ؾيطي

تبًل ثبقي  اًدبم هيكس لصا غصا ثِ هست ًين ؾبػت زض

هي هبًس تب مبهال هَضز ههطف قطاض گيطًس ثؼس اظ ايي 

 غصا ّبي اضبفي قوبضـ،ؾيفَى ٍ تبًل تويع هي قس

(Alvarez-Gonzalez, 2001).  ثؼس اظّط تغصيِ فبم َض

زض زٍ  قَضي(، زهب، pH) ّبي فيعيل ٍ قيويبيي

 هحبؾجِ هي قسًس. ًَثت نجح ٍ ثؼساظ ظْط
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 (A.latusهر لف ثطاي پطٍضـ هبّي قبًل) آًبليع خيطُ ّبي. 1خسٍل

 

Composition in1 kg of diet: vitamin A, 600,000 IU; vitamin D3 400,000 IU; vitamin E 40,000 

mg; vitamin K34000 mg; vitamin B1 3000 mg; vitamin B2 5000 mg; vitamin B6 3,000mg; 

vitamin B12 8,000mg; vitamin C 52,000 mg; nicotinic acid,30,000 mg; panthotenic acid, 9000 

mg; folic acid 1,600 mg; biotin 160 mg;Inositol24,00mg; Antioxidan 5,000 mg;manganese 2,600 

mg; Ferrous4,000mg; zinc 6,000 mg; copper 600,0 mg; iodine 200,0mg; cobalt 50,0 mg; Choline 

chloride 120,000mgSelenium50,0). 

هبّيبى ّط ؾِ ّف ِ ينجبض ثهَضت خوؼي ثب 

گطم تَظيي  1اؾ فبزُ اظ تطاظٍي زيدي بل ثب حؿبؾيت 

ٍ عجق آى ضًٍس ضقس ٍ هقساض خيطُ غصايي ثطاي ؾِ 

ّف ِ ثؼس تٌظين قس. ثِ هٌظَض مبّف اؾ طؼ ثؼس اظ 

 تَظيي، تغصيِ ثِ هست يل ضٍظ ه َقف هي قس

(Mathiz et al.,2003) ٍ ُاظ گل  هبّيبى ثب اؾ فبز

هيرل ثيَْـ هيكسًس ٍ ثِ نَضت تَزُ اي ٍظى 

زض پبيبى زٍضُ توبم هبّيبى ضا ثيَْـ ٍ زض آة  قسًس.

(ٍ ؾپؽ Mathiz,et.al.,2003يد قَك حطاضتي زازُ )

تل تل هبّي ّب ثب اؾ فبزُ اظ تطاظٍي زيدي بل ثب 

گطم تَظيي ٍ عَل مل ٍ اؾ بًساضز ثب  01/0حؿبؾيت

تبيي اظ  6قس. يل ًوًَِ /. اؾ بًساضزهحبؾجِ 1زقت 

 غصايي اخعاي
 

 1خيطُ
 

 2خيطُ
 

 3خيطُ
 

 4خيطُ
 

 5خيطُ
 

 6خيطُ
 

 7خيطُ
 

 8خيطُ
 

 9خيطُ
 7.00 7.00 7.00 5.50 5.50 5.50 2.00 2.00 2.00 غالتيي  

 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 پَزض هبّي

 5.00 21.00 21.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 مٌدبلِ ؾَيب 

 0.00 0.00 0.00 2.00 13.00 15.00 12.50 23.00 30.00 ؾجَؼ گٌسم

 10.00 4.00 0.00 10.00 5.00 0.00 10.00 8.00 0.00 ضٍغي هبّي 

 1.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 ضٍغي ؾَيب

 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 هنول هؼسًي

 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 هنول ٍي بهيي

 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 پطمٌٌسُ

 34.00 25.00 25.00 21.00 18.50 18.00 10.50 8.00 7.00  مبظئيي

آًبليع تقطيجي 

 اخعاي غصايي

         

 95.84 95.15 97.14 93.6 95.73 96.74 93.11 95.81 95.83 هبزُ ذكل

 63.00 64.36 64.00 56.20 56.96 57.47 45.85 44.50 46.76 پطٍتئيي ذبم 

 20.00 9.46 4.00 25.70 10.56 4.00 28.30 19.70 9.29 چطثي ذبم

 8.30 6.82 10.30 11.00 7.00 9.53 11.20 11.69 11.67 ذبمؿ ط

 2.59 3.93 3.39 3.53 5.26 5.57 5.01 6.61 7.68 فيجط 

 6.11 15.43 18.13 3.57 20.2 23.43 9.62 17.5 28.6 مطثَّيسضات 

اًطغي ذبم )ميلَ 

 غٍل/گطم(

20.19 22.4 24.51 20.02 21.91 24.6 20.27 22.13 24.18 
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هبّي اظ ّط تبًل زض اث سا ٍ اً ْبي آظهبيف خوغ قسُ 

فطيع  -oC 20ٍ ثطاي تؼييي تطميت تقطيجي القِ زض 

 .(Kangombe et al., 2007) قسًس قسًس

ّبي  آًبليع تقطيجي تطميجبت ٍ هَاز اٍليِ، خيطُ

 آظهبيكي ٍ ثسى هبّيبى قجل ٍ ثؼس اظ آظهبيف ثب ضٍـ

ّب ٍ  خيطُ  اًدبم قس. ًوًَِ (AOAC1990)اؾ بًساضز

ؾبػت تب ضؾيسى ثِ يل  6ثوست  C 105°هبّي زض 

گيطي ضعَثت ذكل قسًس.  ٍظى ثبثت، ثطاي اًساظُ

( ثب N=25/6مل ) گيطي ًي طٍغى پطٍتئيي ثب اًساظُ

اؾ فبزُ اظ ضٍـ مدلسال ثب اؾ فبزُ اظ زؾ گبُ 

BUCHI ،Digest Automat k438  تؼييي قس، چطثي

 fat analysisمؿلِ اؾ رطاج ٍ ثب زؾ گبُ  ضٍـ ؾَثب 

هحبؾجِ گطزيس. ٍ ذبمؿ ط ثب ؾَظًساى زض مَضُ 

گيطي  اًساظُ ؾبػت 9ثِ هست  C 550°الن طيني 

 قسًس.ثطاي هحبؾجِ فيجط اظ زؾ گبُ ؾٌدٌسُ فيجط

(FIWE قطمت ،VELP)  اؾ فبزُ گطزيس. اًطغي ذبم

يجي ًيع ثب ضطة ً بيح ثسؾت آهسُ اظ آًبليع تقط

ثطاي ، تطميجبت ٍ هَاز اٍليِ زض ضطايت ثبثت

ٍ ثطاي مطثَّيسضات  4/23 پطٍتئيي ثطاي ،7/39چطثي

 .(Tacon, 1990) ميلَ غٍل ثط گطم هحبؾجِ قس1/17

اعالػبت  فطهَل ّبي اؾ بًساضز ٍ ثب اؾ فبزُ اظ 

هطثَط ثِ ٍظى ، عَل ٍ آًبليع القِ هبّيبى قبذم 

 .ّبي ضقس هحبؾجِ گطزيس

تحددت آًددبليع ٍاضيددبًؽ ًيددع ّددط تيوددبض  ّددبي زازُ

ٍ زٍعطفددِ قددطاض گطف ٌددس، ٍق ينددِ تفبٍتْددب   ينغطفددِ

اي  (، اظ آظهددَى چٌددس زاهٌددPِ>05/0زاض ثددَز ) هؼٌددي

زاًني ثطاي هقبيؿِ هيبًگيي ّب اؾ فبزُ قس. ٍخَز يدب  

 %95ػسم ٍخَز اذ الف هؼٌد  زاض زض ؾدغح اػ ودبز    

افدعاض   تؼييي گطزيس، آًدبليع آهدبضي ثدب اؾد فبزُ اظًدطم     

SPSS (14 .00) تحت ٍيٌسٍظ اًدبم قس. 

 

 تبيجو. 9

 (pH هيبًگيي فبم َضّبي هحيغي )زهب ، قَضي ٍ

ثيي ايي فبم َض ّب  زض عَل زٍضُ هغبلؼِ هحبؾجِ قس

زض . (<05/0P) اذ الف هؼٌي زاضي هكبّسُ ًگطزز

ّف ِ آظهبيف اظ لحبػ ثبظهبًسگي، اذ الف  8پبيبى 

 (<05/0P) ّسُ ًگطزيسهؼٌي زاضي ثيي تيوبض ّب هكب

حساقل ثبظهبًسگي هطثَط ثِ تيوبض اٍل)پطٍتئيي من 

 80ٍ ؾَم)پطٍتئيي من ٍاًطغي ظيبز( ثب  ٍاًطغي من(

 6زضنس ٍ حسامثط ثبظهبًسگي هطثَط ثِ تيوبض 

ثسؾت زضنس  93.3)پطٍتئيي ه َؾظ ٍاًطغي ظيبز( ثب 

تبثيط ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ضا ثط  3خسٍل آهس.

ؾغَ  هر لف پطٍتئيي  زّسهي قبذم ضقس ًكبى 

 ثط ضٍي هيعاى هيبًگيي ضقس ًْبيي ًٍطخ ضقس ٍيػُ

زضنس ثب  45هَثط ثَز ثغَضي مِ ثيي ؾغَ  پطٍتئيي 

زضنس اذ الف هؼٌي  65ٍ  55زٍ ؾغح پطٍتئيي 

مِ  4ثط اؾبؼ خسٍل (>05/0P) زاضي هكبّسُ قس

تبثيط ؾغَ  هر لف اًطغي ضا ثط قبذم ضقس ًكبى 

هيعاى ،ؾغَ  هر لف اًطغي ، زضثيي  زّسهي 

هيبًگيي ضقس ًْبيي ٍ ًطخ ضقس ٍيػُ اذ الف هؼٌي 

 ثط اؾبؼًساز.  زضنس اظ ذَز ًكبى5زاضي ضا زض ؾغح 

ثيك طيي هيعاى  ،اثط ه قبثل ثيي پطٍتئيي ٍ اًطغي

هيبًگيي ضقس ًْبيي ٍ ًطخ ضقس ٍيػُ 

 ثِ هطثَط زضنس 86/0±01/0 ٍ گطم39/0±46/18

 ( ظيبز اًطغي ٍ ه َؾظ يپطٍتئي حبٍي)  6 تيوبض

اذ الف هؼٌي  6ٍ 1آهس ٍ تٌْب ثيي تيوبض ّبي  ثسؾت

زض  زضفبم َضهصمَض ثِ زؾت آهس ٍ ؾبيط تيوبض ّبزاضي 

 فبقس اذ الف هؼٌي زاضي ثَزًس. زضنس 5ؾغح 

مبضايي غصايي خْت تؼييي اضظـ ذَضاك زض 

تبهيي اًطغي الظم ثطاي ضقس هبّي هفيس اؾت 

ثِ هيعاى  2غصايي زض تيوبض  .مو طيي هقساض مبضايي

ثيك طيي هقساض  ٍ زضنس هكبّس قس 3/44 ± 24/1

 56/72 ±34/8ثِ هيعاى  6ايي قبذم زضتيوبض 

ضايي غصايي زض مب 3 خسٍل ثطاؾبؼ. آهس ثسؾت زضنس

زض زٍ ؾغح  زضنس ثب مبضايي غصايي 45ؾغح پطٍتئيي 

%( زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي هي  65ٍ %55) زيگط

اهب مبضايي غصايي زض ثيي ؾغَ   (>05/0P)ثبقس 

 هر لف اًطغي اذ الفي هؼٌي زاضي ضا ًكبى ًوي زاز

(05/0P>)  اهب ثب افعايف ؾغح اًطغي هيعاى مبضايي

 (.4)خسٍل  فتغصايي افعايف هي يب

ثط اؾبؼ اثط ه قبثل ثيي ؾغَ  هر لف اًطغي ٍ 

پطٍتئيي هي تَاى هكبّسُ مطزمِ ثب افعايف ؾغَ  
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ثبثت هقساض مبضايي پطٍتئيي افعايف  پطٍتئييزض  اًطغي

زض اًطغي  ثب افعايف ؾغَ  هر لف پطٍتئيي .هي يبثس

،مبضايي پطٍتئيي اث سا افعايف ٍ ؾپؽ مبّف  ثبثت

(. زض مل ثيي ؾغَ  هر لف پطٍتئيي 3هي يبثس)خسٍل

زضنس زض ايي  5ٍ اًطغي اذ الف هؼٌي زاضي زض ؾغح 

 .(5ًگطزيس )خساٍل ُ فبم َض هكبّس

  هقبيؿِ ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ثطقبذم ّبي ضقس ثچِ هبّي قبًل ظضز ثبلِ .3لخسٍ 

(Mean±S.D)، 95زض ؾغحهكبثِ  ثب حطٍف اػساز٪ (05/0P>)زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي ًوي ثبقٌس 

 
 هر لف اًطغي ثطقبذم ّبي ضقس ثچِ هبّي قبًل ظضز ثبلِ هقبيؿِ ؾغَ . 4خسٍل

(Mean±S.D)، 95زض ؾغحهكبثِ  ثب حطٍف اػساز٪ (05/0P>) زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي ًوي ثبقٌس 

 

ثيي پطٍتئيي ٍ اًطغي گَيبي ايي  اثط ه قبثل

ثب افعايف اًطغي زض پطٍتئيي ثبثت يل مِ هغلت اؾت 

ضًٍس افعايكي زض اثقبء پطٍتئيي قبثل هكبّسُ اؾت 

ٍّوچٌيي مو طيي هقساض اثقبء پطٍتئيي زض خيطُ 

 9/9)پطٍتئيي ظيبز ٍاًطغي من( ثِ هيعاى 7 قوبضُ

ايي قبذم زض خيطُ  هيعاى ثيك طيي 36ٍ /±66

)پطٍتئيي من ٍاًطغي ظيبز( ثِ هيعاى  3ُ قوبض

ثب  3هي ثبقس مِ تٌْب ثيي تيوبض قوبضُ  3/7±59/71

 اذ الف هؼٌي زاضي هكبّس قس 7تيوبض قوبضُ 

(05/0P<) . ثيي ؾبيط تيوبضّب ثب زٍ تيوبض اذيط اذ الف

. خسٍل  ًگطزيسزضنس هكبّس  5هؼٌي زاضي زض ؾغح 

َ  اظ ؾغ PR ثيبى هي زاضزمِ قبذم 3قوبضُ 

هر لف پطٍتئيي تبثيط ًپصيطفت. ثب تَخِ ثِ خسٍل 

ميلَغٍل ثط  20زضؾغح اًطغي  PRقبذم  4قوبضُ 

ميلَغٍل ثط گطم اذ الف هؼٌي  24گطم ثب ؾغح اتطغي

ميلَغٍل ثط گطم  22ٍ ؾغح اًطغي  زاضي ًكبى هي زاز

  .ثب زٍ ؾغح قجلي فبقس اذ الفي هؼٌي زاضي ثَز

)اثط ه قبثل  ِثط اؾبؼ آًبليع ٍاضيبًؽ يل عطف

ثيي پطٍتئيي ٍ اًطغي( ، قبذم مجسي زض مليِ تيوبض 

 5ّب تغصيِ قسُ اذ الف هؼٌي زاضي زض ؾغح 

زضنسًكبى ًساز ٍثط اؾبؼ آًبليع ٍاضيبًؽ زٍ عطفِ 

( ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ اًطغي ثط 4ٍ 3)خسٍل 

.(<05/0P) ضٍي قبذم مجسي ثي تبثيط ثَز

 

%(SVR)  (HSI)% PR)%) PER % (FER)  (SGR)% (AWG)  Initial 

weight  

Protein 

levels 

84.4a 1.60±0.19a 53.43±9.4a 1.0±0.07a 45.83±3.4b 0.58±0.04b 16.08±0.3b 12.01±0.1a 45% 

88.8a 1.55±0.19a 57.04±9.9a 1.17±0.2a 66.50±4.3a 0.76±0.1a 17.55±0.8a 11.95±0.1a 55% 

88.7a 1.59±0.22a 48.17±4.2a 1.06±0.15a 67.71±5.7a 0.70±0.09a 17.04±0.7a 11.97±0.2a 65% 

%(SVR)  (HSI)% PR)%) PER % (FER)  (SGR)% (AWG)  Initial 

weight  

Energy 

Levels 

83.8a 1/62±0.18a 44.07+0.05b 1.01±0.11a 56.59±11.6a 0.66±0.12a 16.66±1.03a 11.93±0.2a 20kJ/gr 

89.9a 1/52±0.19a 53.88±7.6ab 1.06±0.10a 59.17±12.3a 0.67±0.07a 16.79±0.4a 12.00±0.1a 22 kJ/gr 

87.2a 1/60±0.21a 61.92±11.1a 1.16±0.27a 64.29±18.2a 0.72±0.13a 17.23±1.1a 12.000±0.2a 24 kJ/gr 
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 ر لف پطٍتئيي ٍ اًطغي ثطقبذم ّبي ضقس ثچِ هبّي قبًل ظضز ثبلِ هقبيؿِ اثطه قبثل ؾغَ  ه. 5خسٍل

(Mean±S.D)، 0.05) ٪95زض ؾغحهكبثِ  ثب حطٍف اػساز (P>اي اذ الف هؼٌي زاضي ًوي ثبقٌسزاض 

 

 
 هقبيؿِ ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ثطتطميجبت ثسى ثچِ هبّي قبًل ظضز ثبلِ. 6خسٍل

(Mean±S.D)، 0.05) ٪95زض ؾغحهكبثِ  ثب حطٍف اػساز (P>زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي ًوي ثبقٌس 

 

 
  هقبيؿِ ؾغَ  هر لف اًطغي ثطتطميجبت ثسى ثچِ هبّي قبًل ظضز ثبلِ. 7خسٍل

 زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي ًوي ثبقٌس (<05/0P) ٪95زض ؾغحهكبثِ  ثب حطٍف اػساز

 

 

 

 

 ( ُSVR)%  (HSI)% (PR)% PER % (FER)  (SGR)% (AWG)  Initial 

weight  
خيطُ 

 غصايي

5 ±80 1.62±1.1 46.58±13.3ab 0.94±0.07 44.3±3.3d 0.54±0.06 c 15.6±0.2 c 0.2±11.9 ُ1خيط 

5.7 ±93.3 1.51±0.3 48.73±0.5 ab 0.99±0.04 44.24±1.8d
 0.61±0.01 bc

 16.3±0.1bc
 2خيطُ 0.1±11.8 

5 ±80 1.67±0.2 71.59±4.8a 1.06±0.07 48.96±3.5bcd
 0.59±0.02bc

 16.1±0.2 bc
 3خيطُ 0.05±12.0 

1 ±85 1.57±0.0 47.97±9.8 ab 1.04±0.06 59.79±3.5abccd
 0.71±0.11b

 17.0±0.9 b
 4خيطُ 0.05±11.9 

 5.7 ±88.3 1.64±0.2 57.63±8.8 ab 1.13±0.1 64.56±6.1abcd
 0.71±0.07b

 17.1±0.9 b
 5خيطُ 0.05±11.9 

5.7±93.3 1.61±0.1 60.03±9.4 ab 1.33±0.4 72.57±8.3a
 0.86±0.01 a

 18.4±0.4 a
 6خيطُ 0.02±11.9 

2.9 ±86.6 1.67±0.3 36.66±19.9b 1.02±0.19 65.66±12.4abc
 0.73±0.1 ab

 17.2±1.1 b
 7خيطُ 0.02±11.9 

2.6 ±88.3 1.58±0.1 53.7±11.0 ab 1.06±0.11 68.69±7.08ab
 0.68±0.08bc

 16.8±0.4 bc
 8خيطُ 0.02±12.0 

2.9 ±88.3 1.51±0.5 54.13±9.3 ab 1.09±0.2 68.75±12.9ab
 0.70±0.11b

 17.0±0.8 b
 9خيطُ 0.02±12.0 

القِ پطٍتيي لپيس القِ ذبمؿ ط القِ ضعَثت%  Protein levels 

64.09±1.4a 11.52±1.5a 33.53±2.6a 48.85±1.9a 45% 

62.95±1.6b 10.42±0.6b 36.02±2.9a 50.13±0.9a 55% 

63.14±0.9ab 10.79±0.8ab 36.87±1.6a 48.17±1.7a 65% 

القِ پطٍتيي لپيس القِ ذبمؿ ط القِ ضعَثت%  Energy Levels 

64.62±0.94a 1.63±1.2a 33.08±3.1b 46.54±1.1a 20kJ/gr 

63.46±0.84b 10.53±0.6b 35.30±1.9ab 50.82±1.5a 22 kJ/gr 

62.07±0.93c 10.57±1.02b 36.87±2.7a 49.79±1.9a 24 kJ/gr 
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 ِقبيؿِ اثطه قبثل ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ اًطغي ثطتطميجبت ثسى ثچِ هبّي قبًل ظضز ثبله. 8خسٍل

 قٌسزاضاي اذ الف هؼٌي زاضي ًوي ثب(<05/0P)  ٪95هكبثِ زض ؾغح ثب حطٍف اػساز

 

تبثيط ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ اًطغي ٍ اثط 

زض ثط ضٍي تطميجبت القِ ه قبثل ايي زٍ فبم َض ضا 

هي تَاى هكبّس مطز. ثطاؾبؼ آًبليع  6-8خساٍل

ؾغَ  هر لف  (7ٍ 6 ٍاضيبًؽ زٍ عطفِ )خسٍل

پطٍتئيي ٍ اًطغي ثط ضٍي هيعاى پطٍتئيي القِ ثي تبثيط 

هيعاى پطٍتئيي  ثب ايي ٍخَز ثيك طيي (<05/0P) ثَز

ثط ميلَغٍل  22% ٍ اًطغي 55القِ زض ؾغح پطٍتئيي 

قبثل هكبّسُ اؾت . تغييطات افعايف چطثي القِ گطم 

ثب افعايف ؾغح اًطغي هٌغجق ثَز ثغَضي مِ ثيي 

ميلَغٍل ثط  24ميلَغٍل ثط گطم ٍؾغح20ؾغح اًطغي

گطم اذ الف هؼٌي زاضي زض هَضز چطثي القِ هكبّس 

يلَ غٍل ثط گطم اظ لحبػ آهبضي، م 22گطزيس ٍ ؾغح 

اذ الفي ضا ثب زٍ ؾغح قجلي ًكبى ًساز. ؾغَ  

 .هر لف پطٍتئيي ثط ضٍي چطثي القِ ثي تبثيط ثَز

ثب  (7 ٍ 6)خسٍل ثطاؾبؼ آًبليع ٍاضيبًؽ زٍ عطفِ 

افعايف ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍاًطغي هيعاى 

ذبمؿ ط القِ اث سا مبّف ٍ ؾپؽ افعايف هي يبفت 

 %45) ِ زضؾغح پطٍتئيي ٍ اًطغي مو طذبمؿ ط الق

 %55) ميلَ غٍل ثط گطم( ثب زٍ ؾغح پطٍتئيي 20ٍ

ميلَغٍل ثط گطم( ثيك ط،  24ٍ 22) %( ٍ اًطغي65ٍ

اثط ه قبثل ثيي . زاضي ضا ًكبى هي زازي اذ الف هؼٌ

پطٍتئيي ٍاًطغي ًكبى زاز ثب افعايف اًطغي زض پطٍتئيي 

ؾت ٍ ثبثت ضًٍس مبّف ضعَثت قبثل هكبّسُ ا

ّوچٌيي ثيك طيي هيعاى ضعَثت القِ زض خيطُ 

هقساض  ٍ مو طيي 66/65±/6 ثِ هيعاى 1قوبضُ 

 زضنس 16/61±/7ثِ هقساض 6ضعَثت القِ زض خيطُ 

هيعاى  6ٍ7 ثطاؾبؾدسٍل .آهس ثسؾت ثسى تط ٍظى

% ثبؾغح زيگط 45ضعَثت القِ زض ؾغح پطٍتئيي 

% زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي ثَزُ ٍّن 55پطٍتئيي

ٌيي ضعَثت القِ زض ثيي توبم ؾغَ  اًطغي چ

ميلَغٍل ثط گطم( اذ الف هؼٌي زاضي زض  20،22ٍ24)

 (.>05/0P) زضنس ًكبى هي زاز 5ؾغح 

 

 . بحث ي وتیجٍ گیري4

امؿيػى هحلَل، هبًٌساّويت فبم َضّبي هحيغي 

فبم َضّب زض توبم هست ؾجت قس تب هقساض آى pH،زهب

گطزيس. ً بيح  اضقط مٌ طلهَضز پطٍضـ ثِ عَض زقيق 

زاضي ضا  پبضاه طّبي ميفي آة ّيچگًَِ اذ الف هؼٌي

پؽ  ).P>0.05زض عَل زٍضُ پطٍضـ ًكبى ًساز )

تغييطات ضًٍس ضقس ه بثط اظ  هي قَز مِ ً يدِ

  ثبقس. ّبي غصايي هر لف هي خيطُ

m ضعَثت% چطثي ا حكب% القِ ذبمؿ ط القِ پطٍتيي لپيس القِ   خيطُ غصايي 

2.74±0.3b 65.66±0.6a 12.72±1.7a 30.59±0.8cd 44.95±9.1 ُ1خيط 

3.27±1.1ab 63.53±0.7bc 10.44±1.1b 36.38±1ab 50.33±1.2 ُ2خيط 

3.44±0.7ab 62.96±1.2cd 11.43±1.1ab 33.64±1.2bcd 51.27±2.8 ُ3خيط 

2.55±0.7b 64.23±0.6bc 10.81±0.2b 34.12±1.1bc 51.09±0.8 ُ4خيط 

3±0.6ab 63.46±0.7bc 10.64±0.3b 34.71±2.6b 50.29±0.1 ُ5خيط 

4.12±0.1a 61.16±0.7e 9.83±0.6b 39.25±1.9a 49.06±0.1 ُ6خيط 

2.76±0.7b 63.96±0.8bc 11.36±0.8ab 34.56±2.9bc 44.92±12.5 ُ7خيط 

2.87±0.5ab 63.40±0.7bc 10.51±0.5b 34.83±2.1b 51.9±2.4 ُ8خيط 

3.3±0.6ab 62.06±0.4de 10.47±0.9b 37.73±0.4ab 49.03±1.2 ُ9خيط 
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ايي تحقيق زضنس ثبظهبًسگي زض  5عجق خسٍل

(زضنس هكبّس قس مِ ثيي ؾغَ  80-93.3ثيي )

 لف پطٍتئيي ٍ اًطغي اذ الف هؼٌي زاضي هكبّس هر

(. مِ ايي هَضَع ًكبى زٌّسُ ي ثي P <05/0ًكس )

تبثيط ثَزى خيطُ ّبي غصايي ثط ضٍي هطه هيط گًَِ 

هَضز هغبلؼِ هيجبقس. هكبثِ ايي ً يدِ زض گعاضـ) 

Kim et. al.,2004گطزيسُ اؾت.  ُ(هكبّس 

ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ثط ضٍي  3ثطاؾبؼ خسٍل 

(ٍ ثْ طيي >P 0.05ٍظى ٍ ًطخ ضقس ٍيػُ هَثط ثَز)

قس. اظ خولِ ُ % هكبّس55ضقس زض ؾغح پطٍتئيي 

هَاز هغصي ثؿيبض هْن زض خيطُ غصايي آثعيبى، 

پطٍتئيٌْب هيجبقٌس. پطٍتئيٌْب هَاز انلي تكنيل 

 75د  65زٌّسُ ثبف ْبي هبّيبى هيجبقٌس مِ حسٍز 

س زضنس اظ مل هبزُ ذكل ثسى ضا قبهل هيكًَ

(Halver, 1989)  هيعاى ًيبظ پطٍتئيٌي زض هبّيبى

هر لف ه فبٍت ثَزُ، ثِ ػَاهلي چَى هقساض اًطغي 

خيطُ، تطميت اؾيسّبي آهيٌِ پطٍتئيي خيطُ ٍ قبثليت 

ثؿ گي زاضز. ّط چٌس تبثيط ػَاهلي  ّضن ٍ خصة آى

زهبي آة، ضٍـ مبض زض  اظ قجيل اًساظُ ٍ ؾي هبّي،

زى ًيبظ حساقل پطٍتئيي فطاّن مط اًساظُ گيطي اظت،

 .(Halver, 1989))پبيِ( ضا ّوَاضُ ثبيس هس ًظط زاقت 

هغبلؼبت قجلي اًدبم قسُ ثطضٍي ؾبيط گًَِ ّب 

ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ثطاي آًْب هؼطفي مطزُ اًس 

 %45ؾغح پطٍتئيي  small mouth bassهثال زض هَضز

(Anderson et al., 1981)  ثط ضٍي ًَظازgilthead 

sebream  پطٍتئيي ذبم55ؾغح% (1966،Vergara) 

 زضنس 45-44ؾغح  European sea bassثط ضٍي

(Ballestrazzi et al., 1994; Pe´rez et al., 1997) ،

 %( پطٍتئيي ذبم9/43) gilthead sebream ثطاي گًَِ

(Lupatsch et. al.,2001) ، ثطايcobia  45ؾغح% 

(Chou et al., 2001ثطاي ٍ)blackspot seabream 

پيكٌْبز  (silva et. al.,2006)% 40ؾغح پطٍتئيي 

ايي هقبزيط تؼييي  قسُ اؾت ثِ گف ِ ايي هحققيي

زض هحسٍزُ هبّيبى گَقت ذَاض ، قسُ پطٍتئيي

هيجبقس ٍ هؿلوب ايي هقساض اظ هيعاى پطٍتئيي تؼييي 

قسُ ثطاي گًَِ ّوِ چيع ذَاض ٍ گيبُ ذَاض ثيك ط 

–28ضٍگبّي )گطثِ هبّي  اؾت هثل آًچِ مِ ثطاي

32)% (Robinson et.al., 2000 ،)( 30تيالپيب ًيل–

36( )%Shiau, 2002) ،(35مپَض هؼوَلي ()%NRC, 

 ثسؾت آهسُ اؾت. (1993

 . 59 -. 86ًطخ ضقس ٍيػُ قبًل ثبلِ ظضز زض حس 

(مِ زض هقبيؿِ ثب ًطخ ضقس 5زضنس تؼييي قس) خسٍل 

.  57 -.75ثِ هيعاى white sea breamٍيػُ 

ثيك ط ٍ زض هقبيؿِ ثب  (Ozorio et. al.,2006)زضنس

-4/1ثِ هيعاى  blackspot seabream ًطخ ضقس ٍيػُ

. ثب مو ط هي ثبقس (silva et. al.,2006) زضنس 7/0

زض ذبًَازُ  ثِ ًظط هي ضؾس مِ تَخِ ثِ ايي ًن ِ

قبًل هبّيبى ًطخ ضقس زض گًَِ ّبي هر لف ه فبٍت 

عاى ٍظى ًْبيي ٍ ٍ اظ من تب ظيبز هي ثبقس. زض مل هي

ًطخ ضقس ٍيػُ زض هبّيبى خَاى تحت تبثيط تبهيي ًيبظ 

 Choّبي غصايي ٍ هسيطيت تغصيِ اي هبّي هي ثبقس)

and Kaushik, 1990.) ثِ اػ قبز Tacon and 

Cowey 1985) )  هبّيبى ؾطيغ الطقس ثِ هقساض

پطٍتئيي ثيك ط ًؿجت ثِ هبّيبى مٌس ضقس،ًيبظ زاضًس 

% 55بّيبى زض پطٍتئيي ذبم مِ زض ايي تحقيق ه

ثْ طيي ضقس ضا ًكبى زازًس. هْو طيي ػبهل زض تفبٍت 

هؼٌي زاضي ثيي ضقس ٍيػُ زض ثيي تيوبض ّبي هر لف 

ٍخَز تفبٍت زض افعايف ٍظى هي ثبقس ثِ ػجبضتي خيطُ 

ّبيي مِ زض اً ْبي زٍضُ پطٍضـ هيبًگيي ٍظى 

ثيك طي ضا ًكبى زازًس هيعاى ضقس ٍيػُ ثيك طي ضا 

قبثل  6ع ًوبيبى ؾبذ ٌسهثل آًچِ مِ زض تيوبض ًي

 هكبّسُ اؾت. 

ًيع اظ ؾغَ  هر لف پطٍتئيي  FER مبضايي غصاي

 FERتجؼيت هي مطز زض ايي ثطضؾي مو طيي هقساض 

% قبثل هكبّس ثَز مِ ثب ؾغح 65زض ؾغح پطٍتئيي 

Hepher (1988 ) .اذ الف هؼٌي زاضي ًساقت 55%

ثطاي هبّي  هؼ قس اؾت مِ ّطگبُ غصاي ههطفي

هغلَة ثبقس هيعاى ههطف غصا ثِ اظاءٍاحس ٍظى 

مبّف هي يبثس ثِ ػجبضت زيگط ّط چِ هَاز هغصي زض 

 FER خيطُ ث َاًس ًيبظ ّبي هبّي ضا تبهيي مٌس هيعاى

 ثْجَز پيسا هي مٌس. 
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ثقبء پطٍتئيي اظؾغَ  زض ايي تحقيق قبذم 

ميلَغٍل  20ؾغح اًطغي  .هر لف اًطغي تبثيط پصيطفت

گطم ثب زٍ ؾغح زيگط زاضاي اذ الف هؼٌي زاضي زض ثط 

 ٍ 22ثيي ؾغَ  اًطغي% هي ثبقس اهب 5ؾغح 

 اذ الف هؼٌي زاضي هكبّس ًكسثط گطم ميلَغٍل 24

(. ثب افعايف اًطغي زض پطٍتئيي ثبثت يل 4)خسٍل 

ضًٍس افعايكي زض اثقبء پطٍتئيي ٍ مبضايي پطٍتئيي قبثل 

ثبال پطٍتئيي  ظهبًي مِ ؾغح (.5)خسٍل هكبّسُ اؾت

ثِ ػٌَاى هؼيبض ًطخ  PRثطاي ضقس هَضز ًيبظ اؾت 

ضقس هَضز تَخِ قطاض هيگيطز مِ اهط ايي ًكبى زٌّسُ 

ي اًؼنبؼ ه فبٍت ثيي تطميجبت ثسى ثب ٍظى تط 

حبنل هي ثبقس ثِ ثيبى ثْ ط زض حيي ثطضؾي ٍ آًبليع 

ًؿجت ثِ ٍظى تط حبنلِ  القِ ٍ پبضاه طّبي ضقس

ايي هَضَع زض . ((Cowey, 1992تطخيح زازُ هيكَز

 Kim and Lall)هَاضز هر لفي گعاضـ قسُ اؾت

2001; Lupatsch et. al., 2001 .)افعايف PR  ٍPER 

ثب تَخِ ثِ افعايف ؾغَ  هر لف اًطغي ًكبى زٌّسُ 

)نطفِ خَيي  protein-sparingي پسيسُ ي 

ثب تَخِ ثِ خسٍل  پطٍتئيي(زضهَضز ايي گًَِ هي ثبقس

گَيبي ايي ًن ِ اؾت مِ ؾغح اًطغي  ايي هغلت 4

پبييي تَاًبيي تبهيي اًطغي مبفي ضا ثطاي ايي گًَِ ًوي 

هكبثِ ايي ً يدِ زض تحقيقبت ه ؼسزي گعاضـ ثبقس. 

 ,.Hardy, 2000, Garcıa-Gallego et al)قسُ اؾت

مبضايي پطٍتئيي هؼيبضي اؾت مِ ًكبى هيسّس  (.1995

حس قبزض ثَزُ هٌبثغ پطٍتئيٌي هَخَز زضخيطُ تب چِ 

اؾيس آهيٌِ ّبي هَضز ًيبظ هَخَز ضا تبهيي مٌس ٍ 

ًكبى زٌّسُ چگًَگي تؼبزل ثيي اًطغي ٍ پطٍتئيي 

 ثبظزُ پطٍتئيٌي(.زض ايي ثطضؾي Lovell, 1988)اؾت

PER  ُضاثغِ هؿ قيوي ثب ؾغح پطٍتئيي زض خيط

مِ ايي ضاثغِ تبؾقف ذبني افعايف ٍ ؾپؽ  زاقت

اظ  PER( هقساض 3سٍلمبّف هي يبثس . ثطاؾبؼ )خ

% افعايف ٍ 55% تب ؾغح پطٍتئيي 45ؾغح پطٍتئيي 

% مبّف ًكبى زاز مبّف 65ؾپؽ تب ؾغح پطٍتئيي 

% ًكبى هي زّسمِ 65زض ؾغح پطٍتئيي PERهيعاى 

% 65ٍضٍز حدن ثبالي پطٍتئيي زض غصاي ثب پطٍتئيي 

ثطاي ايي گًَِ هَخت ههطف هقساض ثيك ط اًطغي ثطاي 

ئيي ٍ حصف آهيٌَ اؾيسّبي اضبفي زآهيٌِ مطزى پطٍت

هي گطزز لصا هقساض مو طي اًطغي نطف ضقس هي 

گطزز ٍ مبّف ثبظُ پطٍتئٌي ضا زض ايي ؾغح ًكبى هي 

 .(4-3( )خسٍل Vergara, 1996زّس)

تغييطات ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ اًطغي ٍ اثط 

ه قبثل ثيي ايي زٍ فبم َض اذ الف هؼٌي زاضي زضثيي 

 HISزض هَضز قبذم مجسي ّيک يل اظ تيوبض ّب

زض غصاّبي  HSIايدبز ًنطز. زض ايي تحقيق هيعاى 

% هحبؾجِ 51/1-%67/1زضحس ههٌَػي عطاحي قسُ

زٍ ؾغح  2006ّونبضاى زض ؾبل  Ozorioٍ قس.

ضا ثطاي  12ٍ16 ٍ زٍ ؾغح چطثي 28ٍ 15پطٍتئيي 

تؼييي ثْ طيي ؾغح پطٍتئيي ٍ چطثي ثط ضٍي هبّي 

هيعاى  ض يبف ِ ّبي ذَزقبًل ؾفيس ثطضؾي مطزًس ز

HSI  ثسؾت آٍضزًس36/1-%51/1زض حس % 

Herna´ndeza ( هيعاى2003ٍ ّونبضاى زض ؾبل )HIS 

مِ زض قطايظ اؾبضت  sharpsnout seabreamثطاي 

زضنس ثسؾت آٍضزًس.  83/1 -51/2ًگْساضي قسًس ضا 

ً بيح حبنل ثطاي  ثِ گف ِ ايي زٍ هحقق هيعاى

 بى ًطهبل هي ثبقس.ثطاي قبًل هبّي HSIفبم َض 

زض يل عط  ملي زض ايي تحقيق هكدبّس گطزيدس   

مِ ثب افعايف اًطغي زض پطٍتئيي ثبثت ثط هيعاى چطثدي  

القِ افعٍزُ ٍ اظ هيعاى ضعَثت القِ مبؾ ِ هي گطزز. 

ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ثطضٍي هح َيبت چطثي القدِ  

هكبثِ ايي ً دبيح زض تحقيقدبت   (<0.05Pثي تأثيط ثَز )

 ;Lee and Kim.2001) ّسُ قدسُ اؾدت  هكبثؿيبضي 

Kang’ombe et al., 2000Wang et al.,2006; 

Portz et.al.,2001;). 

افعايف هيعاى پطٍتئيي ذبم القِ ثب افعايف هيعاى 

% ًكدبى  55% تدب ؾدغح   45پطٍتئيي زض خيطُ اظ ؾغح 

زٌّسُ ي ضقس ذدَة هدبّي ٍ هٌبؾدت ثدَزى هيدعاى      

 Kim)تحقيق  پطٍتئيي خيطُ هي ثبقس ٍ ايي ً يدِ ثب

and Lee, 2001; Kang’ombe et al, 2007 )  قبثدل

هقبيؿِ اؾت. ّن ؾغَ  هر لف پطٍتئيي ٍ ّن اًطغي 

ثدب افدعايف    (>0.05Pثط هيعاى ذبمؿ ط هدَثط ثَزًدس)  

پطٍتئيي ٍ اًطغي اظ هيعاى ذبمؿد ط مبؾد ِ هدي قدس.     

تبثيط خيطُ ّبي غدصايي ثدب ؾدغَ  هر لدف پدطٍتئيي      
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القدِ زض تحقيقدبت زيگدطي    ٍاًطغي ثط هيعاى ذبمؿ ط 

 Kang’ombe et al., 2007; Portz)هكبّسُ اؾتقبثل 

et al., 2001 Meyer et al., 2004).  ثطضؾي ّب ًكدبى  

  هبّيدبى   ثدسى   قديويبيي   ضقدس ٍ تطميدت    زٌّس مِ هي

ًدَع گًَدِ،   ،  غصايي  هٌبثغ  تغييطات تأثيط   تَاًس تحت هي

 ،صيطزى ندَضت هدي پد    ًَع ٍ هحيغي مِ پطٍضـ زض آ

 .(Kang’ombe et al., 2007)ثبقس ه فبٍت 

زض ضغين غصايي هبّيبى ًكبى زٌّسُ  P/Eًؿجت 

هيعاى هغلَة پطٍتئيي ٍ اًطغي زض خيطُ غصايي 

خْت ثْجَز قبذهْبي ضقس، ضطيت مِ  ثبقس هي

حبئع اّويت  مبضايي ههطف پطٍتئييٍتجسيل غصايي 

 Cho and Kaushik, 1985; Lee and)اؾت 

Putnam, 1973  ٍ اظ ثطآيٌس ثيي فبم َضّبي ضقس.)

 6 ثطاثط A. latusآًبليع القِ اًطغي هغلَة ثطاي گًَِ 

ميلَغٍل ثط گطم ٍ هيعاى پطٍتئيي  24-91/21/

زضنس پطٍتئيي ذبم ثسؾت  20/56-47/57هغلَة، 

هيلي 15/23-95/25 ثطاثط ثب P/E آهس اظ ايي ضٍ ًؿجت

حسٍزُ زض ه هقساضگطم ثط ميلَ غٍل هحبؾجِ قس.ايي 

ثطاي گًَِ ّبي گَق رَاض آثْبي  P/Eًؿجت هٌبؾت 

 Portz et al., 2001 , Kim et)ي ثبقسگطهؿيطي ه

al., 2004; Wang et al., 2006) 

ثط اؾبؼ ً بيح ثسؾت آهسُ زض تحقيق حبضط، 

اهنبى خبيگعيٌي هقساضي اظ پطٍتئيي ثب اخعاي غيط 

هيعاى اًطغي ٍ  پطٍتئيٌي ثرهَل چطثي ٍخَز زاضز

ميلَغٍل 91/21-6/24ثطاثط A.latusَة ثطاي گًَِ هغل

زضنس  20/56-47/57ثط گطم ٍ پطٍتئيي هغلَة 

 ثطاثط ثب P/Eپطٍتئيي ذبم ثسؾت آهس مِ ًؿجت

 هيلي گطم ثط ميلَ غٍل هحبؾجِ قس. 15/23 -95/25

 

 تشکر قذر داوی  

زض ايؿدد گبُ تحقيقددبتي ثٌددسض اهددبم  ايددي تحقيددق

قبت خٌدَة مكدَض   ذويٌي )ضُ( ٍاثؿ ِ ثِ هطمع تحقي

ِ   اًدبم پصيطف دِ   اظ مليدِ   اؾت.ًَيؿدٌسگبى ايدي هقبلد

، تكنط مؿبًي مِ زض اًدبم ايي پطٍغُ ّونبض زاق ِ اًس

 هي ًوبيٌس.
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