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چکیده
اين مطالعه برای ارزيابي تاثیرسطوح مختلف چربیي 81 ،82، 1و22درصید یییره روی فاکتورهیای رشید و تغذيیه و
ترکیب بیوشیمیائي بچه ماهي انگشت قد کلمه دريای خزر انجام شد .ماهیان مییانگین وزن اولییه5/92±2/81گیرم
درچهار تیمار و با سه تکرار و با تراکم 85عدد درهر يک مخازن فايبرگالسي822لیتری ذخیره شدند .آنهیا بیر اسیا
2/5درصد وزن بدن درسه نوبت و به مدت 16روز تغذيه گرديدند .در انتهای آزمايش 5عدد میاهي از هیر مخیزن هیر
تیمار85عدد به صورت کامال تصادفي یهت آنالیز بیوشیمیائي الشه کشته شدند .درمطالعه حاضر ،پارامترهای رشید و
تغذيه ای شامل :افزايش رشد  ، ٪نرخ رشد ويژه  ، ٪ضريب تبديل غذا ،ضیريب چیاقي ،ضیريب بیازدهي پیروتنین و
ماندگاری  ٪بچه ماهیان کلمه تحت تاثیر معني دار افیزايش سیطوح چربیي یییره قیرار نگرفیت  . p<2/25مقیدار
پروتنین الشه ماهیان تغذيه شده از ییره حاوی 1درصید چربیي بیا 82و22درصید و همچنیین82و81درصید چربیي
با22درصد چربیي دارای اخیتالم معنیي دار بیود  . p>2/25چربیي الشیه ماهییان تغذيیه شیده بیا یییره حیاوی 1
و81،82و22درصد چربي با همديگراختالم معني داری داشتند  . p>2/25خاکستر الشه ماهیان تغذيه شده از یییره
حاوی 1درصد چربي با 82و22درصد چربي و82با 81درصد چربي اختالم معني دار داشت  . p>2/25بنابراين ،نتايج
اين مطالعه نشان داد میزان افزايش رشد بچه ماهیان کلمه تغذيه شده از ییره حاوی بیش از 1درصد چربي معني دار
نیست.
واژگان کلیدی :چربي ییره ،عملکرد رشد ،تغذيه ،ترکیبات الشه ،ماهي کلمه دريای خزر ) (Rutilus rutilus
caspicus
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).al., 2004;Kim and lee, 2005;Cho et al., 2005
درکپورماهیان سطح چربي مناسب رشد ازیمله کپیور
معمولي)3 (Cyprinus carpioدرصد توسط (Ahmad
)،et al., 2012کپییور طالئییي (Carassus auratus
)81gibelioدرصد توسیط ) ،(Pei et al., 2004کپیور
علوخوار 1 (Ctenopharyngodon idellaدرصد (Du
) ،et al., 2005ماهي سیوید )(Rutilus frissii kutum
81و  89/5درصد به ترتییب توسیط (Mahmoodi, et
) ،al., 2013; Ebrahimi and Uoraji., 2011میاهي
میییاه سییییر) 5 (Tor tambroidesدرصییید توسیییط
) (Ramezani-Fard et al., 2012گزارش شده اسیت.
در ايران نیز مطالعات کمي روی سطح مطلوب چربیي
درییره برخي از ماهیان ازیمله بچیه میاهي نیور و
انگشییت قیید سییوید ) (Rutilus frisii kutumتوسییط
 ،(Haghighi, 2009;Mahmoodi et al., 2013میاهي
کپور علوخوار ) (Ctenopharyngodon idellaتوسیط
) ،(Safari & Boldaji., 2007فیییل مییاهي (Huso
) (Ebrahimi & Zare, 2011) husoصیورت گرفتیه
است .تاکنون درزمینه حید مناسیب چربیي در یییره
ماهي کلمه که بتواند بیشترين رشید را فیراهم بییاورد
گزارشي منتشر نشده است لذا دراين آزمايش سیطوح
مختلف چربي درییره یهت تعیین سطح بهینه آن بر
عملکرد رشد و تغذيه ماهي مذکور مورد ارزيیابي قیرار
گرفت.

 .1مقدمه
ماهي کلمه ازگونه هیای بیا ارزش و اقتصیادی دريیای
خزرمحسوب مي شود که میورد تغذيیه انسیان و فییل
ماهي ماهي با ارزش خاوياری قرار مي گیرد.کیاهش
چشییمگیر ذخییاير آن دردريییای خزردردهییه گذشییته
مویب شده که سازمان شییالت ايیران بیرای حوی و
بازسازی ذخايراين ماهي ساالنه میلیون ها عیدد بچیه
ماهي ازطريق تکثیر نیمه مصنوعي تولیید نمیوده و در
رودخانه های منتهي به دريیای خزردرینیوب شیرقي
آن ،رهاسازی مي نمايد) .(Ifo,2014ارزش اقتصیادی و
تولید انبوه الرو و بچه میاهي و محبوبییت ايین میاهي
بین مصرم کنندگان مي توانید آن را بیه عنیوان يیک
گونه یديد و بومي بیرای توسیعه پايدارصینعت آبیزی
پروری و افزايش تنوع گونه ای برای معرفي به صینعت
آبزی پیروری کانديید نمايید ) .(Piri et al., 2013امیا
قبل ازمعرفي آن ابتدا بايد نیازهیای غیذائي آن یهیت
تولید ییره اختصاصي برای رسیدن به رشید مطلیوب
طي يک دوره پرورشي ،ارزيابي گردد .تعیین نیازهیای
غذائي برای افزايش رشد يک گونه یهت کیاهش دوره
پرورش وکاهش هزينه غذا بسیار ضروری است (Kim
) .and Lee, 2009چربي به عنوان منبع اصلي انرژی و
اسیدهای چرب ضروری ،ترکیب مهمي درییره غذائي
به حساب میي آيید ) (Watanable,1982کیه عیالوه
برصرفه یوئي درمصرم پروتنین ،مي تواند درمحیدود
نمییودن تولییید آمونیییا نقییش بسییزائي ايوییان نمايیید
) .(Vergara et al., 1999میزان چربي درییره غذائي
بايستي درحد محدود و قابل قبیول افیزايش يابید ،در
غیر اين صورت زيادی چربي درییره منجر به کیاهش
مصرم غیذا کیاهش ییذب پیروتنین و ديگیر میواد
مغییذی و در نتیجییه تقلیییل رشیید مییاهي مییي گییردد
) .(Watanable,1982;Ellis and Reigh, 1991در
دنیا مطالعات زيادی در زمینه سیطوح مطلیوب چربیي
مورد نیازگونه هیای مختلیف میاهي انجیام گرديیده و
افزايش چربي درییره غذائي بیه مییزان1تیا92درصید
روی بازدهي مصرم غذا و پروتنین و در نهايیت رشید
آنها ،تاثیر مثبتي داشته اسیت (Hardy, 1999;Pei et

 .2مواد و روشها
آزمايش تعیین سطح مناسب چربي ییره بچیه میاهي
کلمه درقالب يک طرح کامال تصادفي بیا چهیار یییره
حییییاوی سییییطوح تیمییییار چربییییي شییییامل:
81،82،1و22درصد (Pei et al., 2004;Lopez et al.,
) 2009بییا 15درصیید پییروتنین (Haghighi et al.,
) 2009;Ebrahimi and Ouraji, 2011و هر يک با سه
تکرارودرمدت16روز انجام گرديد .بچه ماهي مورد نیاز
از مرکز تکثیر و بازسازی ذخاير سیجوال گرگان تامین
و به ايستگاه تحقیقاتي تغذيیه وغیذای زنیده آبزيیان
پژوهشکده آبزی پیروری آبهیای داخلیي -بنیدرانزلي
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یدول  -2ایزان و ترکیب ییره بچه ماهي کلمه با سطوح
مختلف چربي درصد براسا ماده خشک

منتقل گرديد .آنها تا رسیدن به اندازه مورد نظر 9-5
گرمییي بییا ییییره سییازگاری پییروتنین12درصیید و
انرژی1522کیلو کالری برکیلوگرم تغذيه و نگهیداری
گرديدند وپس از به وزن رسیاني بیا مییانگین تقريبیي
وزن اولیییه 5/92±2/81گییرم و بییا تییراکم 85عییدد در
مخازن فايبرگالسي822لیتیری 85عیدد درهرمخیزن
پرورشي رها سازی شدند .آب مصرفي یهت پرورش،
از آب شییهر تییامین کییه پییس از ذخیییره در مخییزن
فايبرگالسییي 2222لیتییری و هییوادهي بییه مییدت21
ساعته ،میورد اسیتواده قیرار گرفیت .تیامین اکسییژن
محلول مورد نیاز ماهیان درمخازن پرورشیي از طريیق
هوادهي بوسیله پمپ های آکواريمي میدلAco-5505
انجام شد .حدود2/9آب مخیازن بیه طیور يیک روز در
میان تعويض و تخلیه مواد دفعي ماهي و بیاقي مانیده
غذا به صورت روزانه صورت گرفت .فرموالسیون یییره
براسا منابع و مواد اولیه تشکیل دهنده ییره و مواد
اولیه تشیکیل دهنیده یییره آرد میاهي ،آرد کنجالیه
سويا ،آرد گندم وآرد سويا با استواده از نسیخه 9نیرم
افزارلیندو انجام گرفت .دراين ییره ها از روغن میاهي
کیلکییا بییه عنییوان منبییع اصییلي چربییي اسییتواده
گرديد) .(Rueda-Lopez et al., 2011میزان غیذادهي
بر اسا 2/5درصد وزن توده زنیده و برحسیب مییزان
تغذيه ماهیان محاسبه شد .غذادهي بیه روش دسیتي،
درسییاعات روشیینائي روز ،درسییه نوبییت و بییه فاصییله1
ساعت صیورت گرفیت .زيسیت سینجي بچیه ماهییان
هر85روز يکبارازنظر طیولي بیه وسییله تختیه زيسیت
سینجي بییا دقییت2/8سییانتي متییر و وزنییي بییا تییرازوی
ديجیتال مدل N92با دقت2/28گرم انجام شد.

ترکیب ییره

آرد
ماهي
کیلکا

آرد
کنجاله
سويا

آرد
ذرت

پروتنینخام %
چربي خام %
خاکستر %

61/9
6/5
88

91/3
82/1
5/1

1/1
2/1
8/1

3/3
2/5
2/3

آرد ماهي کیلکا %

19
91
5
1
82
9
1

19
91
5
1
88
9
1

19
91
5
1
82
9
1

19
91
5
1
89
9
1

15
82
1122

15
81
1132

15
22
1612

آرد کنجاله سويا %
آرد گندم %
آرد ذرت %
روغن ماهي کیلکا %
مخلوط ويتامیني %
مخلوط مواد معدني
%
پروتنین خام %

15
چربي خام %
1
انرژی کیلوکالری 1512
برکیلوگرم

برای ساخت غذا ،هريک ازایزان تشکیل دهنیده یییره
شامل :ماهي خرد شده ،کنجالیه سیويا ،ذرت و گنیدم
ایزان ماکرو باآسیاب دوراني مدل IKH.S1به انیدازه
ذرات 522میکرونییي درآمدنیید .مقییدارهريک ایییزان
براسییا فرموالسیییون بییاترازوی ديجیتییال بییا دقییت
2/28گییرم تییوزين گشییته و سییپس بوسیییله هییم زن
الکتريکي مدل SMB-85کامال با هم مخلوط گرديدند.
مکمل مخلوط ويتامیني و معدني ایزان میکرو نیز بر
اسا نیاز ماهي) (NRC,1983پیس ازتیوزين ،در522
میلي لیترآب مقطر بیه خیوبي حیل شیده )al., 2010
 (Chaitanawisuti etو به ایزان عمیده غیذائي اضیافه
گرديدند و به خوبي با هم مخلیوط شیدند .در مرحلیه
بعدی ،روغن ماهي نیز به ترکیب فیو اضیافه شیده و
مجددا عمیل مخلیوط کیردن ادامیه پییداکرد .سیپس
ترکیب غیذائي وارد چیرخ گوشیت دارای منافیذی بیا
قطر2میلي متری شد و به شیکل رشیته هیای باريیک
شبیه رشته ماکاروني استخراج گرديد (Rueda-Lopez
) .et al., 2011رشته های غذائي پس از اسیتخراج ،در
داخل سیني هیائي از یینس حلیب قیرار گرفتیه و در
اتاقک خشک کین تحیت هیوای خشیک (Du et al.,
) 2005;Wang et al., 2005در دمییای  21دریییه
سانتي گراد به مدت  21ساعت خشیک شیدند .آنگیاه

یدول -8ترکیب تقريبي تجزيه شیمیائي ایزان ییره درصد
براسا ماده خشک
آرد
گندم

مواد اولیه ییره

%8

%12

%11

%22
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پییروتنین مصییرم شییده گییرم ÷ افییزايش وزن تییر
ماهي گرم = ضريب بازدهي پروتنین درصد
{9 × 822طول سانتي متر }÷ وزن = ضريب چاقي
 × 822تعییداد مییاهي اولیییه -تعییداد
ماهي نهائي = بازماندگي درصد

رشته های غذائي دراندازه هیای تقريبیا2میلیي متیری
خییرد گرديییده و در قییوطي هییای پالسییتیکي تحییت
دمای1دریه سانتي گراد يخچال (Chaitanawisuti et
) al., 2010نگهیداری شیدند و بیه میرور زمیان میورد
تغذيه ماهي ها قرار گرفتند .قبیل از شیروع آزمیايش،
نمونه های مواد اولیه ییره و درانتهای آزمايش 5عیدد
ماهي بدون سر و دم و امعان و احشان از هر تانیک هیر
تیمار85عدد با سیه تکراردرآزمايشیگاه بیا اسیتواده از
روش اسیییتاندارد ) (AOAC, 1998میییورد تجزيیییه
شیمیائي قیرار گرفتنید .درصید وزن خشیک میاهي و
ییره ها بوسیله دستگاه آون دردمای  15دریه سانتي
گراد به مدت82ساعت ،تعیین شدند .تعیین پیروتنین
خام با روش کجلدال و چربي خام بوسیله سوکسله بیا
استواده ازحالل اتردوپترول با نقطیه ییوش 12درییه
سانتي گراد درمیدت 5سیاعت ،انجیام گرفیت .مییزان
خاکستر نیز بیا سیوزاندن الشیه میاهي درکیوره میدل
 FM6با دمای 122درییه سیانتي گیراد و بیه میدت5
ساعت ،تعیین گرديد .برای محاسبه شاخص های رشد
شییامل :افییزايش وزن ) ،(%WGنییرخ رشیید ويییژه
) ،(%SGRضییريب تبییديل غییذائي ) ،(FCRضییريب
بازدهي پروتنین) ،(PERضیريب چیاقي) (CFو مییزان
ماندگاری) (%SRاز فرمول های ذيل استواده شد:
{ × 822وزن گرم اولیه ÷ وزن اولیه -وزن ثانويه }
=افزايش وزن درصد
 ×822مدت پرورش÷{ لگیاريتم طبیعیي وزن اولییه-
لگاريتم طبیعي وزن ثانويه = نرخ رشد ويژه درصید

)(Wang et al., 2005;Chatzifotis et al., 2010

درطول دوره آزمايش ،میانگین دریه حیرارت ±8/39
 22/59درییییه سیییانتیگراد و مییییانگین اکسییییژن
محلول 1/11میلیي گیرم درلیتیر ثبیت شید .تجزيیه و
تحلیل داده ها با استواده ازنرم افیزار SPSSنسیخه 6و
رسم نمودارهیا بیا نیرم افیزار اکسیل(Excell, 2226
) 2007انجام گرفت .ابتدا داده های یمع بنیدی شیده
یهت اطمینان از نرمیال بیودن يیا نبیودن بیا آزمیون
شاپیرو -ويلک  Shapiro-Wilkبررسي شدند .سپس
درتوزيع داده های نرمال برای مشاهده اخیتالم کلیي
بین میانگین ها ازآنیالیز واريیانس يیک طرفیه (One-
 way Anovaدرسیطح اطمینیان %35و درداده هیای
غیرنرمیال از آزمیون ناپارامتريییک کروسیکال -والیییس
 Kruskal-Wallisاسییتواده شیید .مقايسییه یوتییي
میانگین تیمارها با آزمون توکي) (Tukeyانجام گرفت.
 .3نتایج
نتايج شاخص هیای رشید و تغذيیه ای شیامل :مییزان
رشد ،نیرخ رشید ويیژه ،ضیريب تبیديل غیذا ،ضیريب
بازدهي پروتنین ،ضريب چاقي و مانیدگاری درییدول
شماره 9نشان داده شده است.

افزايش وزن تیر میاهي گرم ÷ غیذای مصیرم شیده
گرم = ضريب تبديل غذائي
یدول  -9مقايسه میانگین شاخص های رشد با سطوح مختلف چربي ییره طي دوره آزمايش
سطوح چربي ییره
فاکتورهای رشد
وزن اولیه گرم
وزن نهايي گرم
طول نهائي میلي متر
کل غذای مصرفي گرم

%1

%82

%81

%22

5/91±2/92
82/22±8/31
821/91±2/19
1/13

5/92±2/11
3/86±8/12
822/82±2/82
1/16

5/15±2/92
82/52±8/52
821/11±1/55
1/61

5/82±2/18
3/22±8/32
31/31±2/95
1/92
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رشد ٪
نرخ رشد ويژه ٪
ضريب تبديل غذائي
ضريب بازدهي پروتنین ٪
ضريب چاقي
بازماندگي ٪

62/8±89/35
2/12±2/82
2/23±2/91
2/31±2/86
2/38±2/
36/61±9/15

32/39±88/63
2/31±2/23
8/12±2/29
8/21±2/81
2/13±2/21
822±22

افزايش سطوح چربي ییره ،روی میانگین میزان رشد،
نرخ رشد ويژه ،ضريب تبديل غیذائي ،ضیريب بیازدهي
پییروتنین  ،ضییريب چییاقي و بازمانییدگي بچییه ماهیییان
تاثیرمعني داری نداشت  . p<2/25بیشیترين مقیادير
رشد ،نرخ رشد ويیژه ،ضیريب تبیديل غیذائي ،ضیريب
بازدهي پروتنین و ضريب چاقي را بیه ترتییب ماهییان
تغذيه شده ازییره هیای حیاوی 81 ،82 ،81 ،81و22
درصد چربي وکمترين آنها را ماهییان تغذيیه شیده از

12/12±3/12
2/16±2/21
2/29±2/28
8/82±2/82
2/ 35±2/29
822±22

32/12±22/12
2/36±2/81
8/61±2/95
8/26±2/21
2/38±2/21
822±22

یییییره محتیییوی82،81 ،82 ،82و 1درصییید چربیییي
داشتند یدول. 9
تجزیه نهائی الشه
ترکیب تجزيه الشه ماهیان تغذيه کرده ازیییره هیای
حاوی سطوح مختلف پروتنین و چربي شامل :پروتنین
خام ،چربي خام و خاکستر ،درییدول شیماره 1نشیان
داده شده است.

یدول  -1ترکیب تقريبي تجزيه شیمیائي نهائي الشه براسا

وزن تر ،n=9 ،میانگین  ±انحرام معیار

سطوح چربي ییره
ترکیب الشه

%1

%82

%81

%22

پروتنین خام %
چربي خام %
خاکستر %
رطوبت ٪

86/16±2/21a
81/11±2/21d
8/36±2/8 b
51/18±2/83b

86/81±2/22b
86/21±2/81c
2/21±2/25 a
53/91±2/89a

86/93±2/81bc
83/11±2/23a
8/32±2/28b
56/22±2/21c

81/21±2/89c
86/11±2/25b
2/81±2/89 a
51/96±2/96b

* حروم التین نامشابه ،نشان دهنده ویوداختالم بین تیمارها است . P>2/25

مطالعات برخي از محققین روی گونه های متعددی از
ماهیان ازیمله ماهي سیم دريايي ، Sparus aurata
مییاهي آزاد اطلییس ) ،(Salmo salarگربییه مییاهي
) ،(Pseudoplatystoma coruscansصییخره مییاهي
) ،(Sebastes schlegeliمییاهي دنییتکس معمییولي
) ،(Dentex dentexنشییان داد افییزايش سییطح چربییي
ییره مویب بهبودی رشد آنها مي شود

پروتنین خام ،چربي خام وخاکستر الشیه تحیت تیاثیر
افزايش سطوح چربي ییره قرارگرفت بیه طیوری کیه
پروتنین خام الشه ماهیان تغذيه شده ازییره محتیوی
 1درصد چربي با82و 22درصیدچربي82،بیا22درصید
چربي و81با22درصد چربي دارای اخیتالم معنیي دار
بودند  . p>2/25چربي خام الشه ماهیان تغذيه شده
ازیییییره حیییاوی 1،82،81و22درصییید چربیییي بیییا
همییییديگراختالم معنییییي دار داشییییتند . p>2/25
خاکسترالشه ماهیان تغذيه شیده ازیییره حیاوی 1بیا
82و22درصیید چربییي و82بییا81درصیید چربییي دارای
اختالم معني دار بودند  p>2/25یدول. 1

(Vergara et al.,1999; Martino et al., 2002; Lee
) .et al., 2002, Skalli et al., 2004در صیورتي کیه،

چربي بیش از حید نییاز میاهي دریییره نییز موییب
کیییاهش رشییید آن میییي گیییردد (Daniels and
Robinson,1986;Espinos et al., 2003;Pei et al.,
) . 2004; Lopez et al., 2006درمطالعیه حاضیر ،بیا

 .4بحث و نتیجه گیری

افزايش سطوح چربیي یییره از 1تیا81درصید ،مییزان
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توسط ) (Ramezani-Fard et al., 2012گزارش شیده
است .درکیل مقیادير ضیريب تبیديل غیذائي مطالعیه
حاضردر مقايسه با مطالعیات ذکیر شیده درحید قابیل
قبولي قرار دارد.
در مطالعه حاضر ،ضريب بازدهي پروتنین تحیت تیاثیر
افزايش سطوح چربي قیرار نگرفیت ،بیه عبیارت ديگیر
چربي بیشتر در ییره باعث استواده بهتیر از پیروتنین
برای رشد نگرديد .اين يافته با نتايج گیزارش شیده بیا
ديگر گونه های ماهیان ازیمله ماهي دنتکس معمولي
) ،(Dentex dentexمیییش مییاهي (Argyrosomus
) regiusو خرگیوش میاهي ) (Siganus rivulatus
توسیط (Espinos et al., 2003;Chatzifotis et al.,
) 2010;Ghanawi et al., 2011مطابقت دارد.کیاهش
ضريب بازدهي پروتنین ماهیان تغذيه شیده از چربیي
بیشتر مي توانید نشیان دهنیده آن باشید کیه زيیادی
چربي نه تنها باعث صرفه ییوئي در مصیرم پیروتنین
نمي گردد بلکه میي توانید منجیر بیه افیزايش چربیي
بیشییتر در بییدن و محییدوديت رشیید مییاهي گییردد
) .(Chatzifotis et al., 2010ضريب چاقي يک معییار
بییرای ارزيییابي از سییطح ذخییايرانرژی (Goede and
) Barton,1990و سالمتي ماهي مي باشد تغییرات آن
در طول يک دوره ،وضعیت تغذيیه ای میاهي را نشیان
مي دهید ) .(Chatzifotis et al.,2010نتیايج مطالعیه
حاضر نشیان داد از نظیر ضیريب چیاقي بیین ماهییان
تغذيه شده از ییره های حاوی سطوح مختلف چربیي
اختالم معني داری ویود نیدارد هرچنید بیا افیزايش
سطوح چربي ییره ،مقدار ضريب چاقي روند صیعودی
ماليمي را طي نمود یدول . 9مقادير ضیريب چیاقي
ايیین آزمییايش داللییت دارد بییر اينکییه بچییه ماهیییان از
ساختار بدني مناسیبي برخوردارنید چیا و يیا الغیر
نیستند  .اين نتیجه با موافق بايافته هیا ی مربیوط بیه
ضريب چاقي تحت سیطوح مختلیف چربیي در مییش
مییییاهي ) (Argyrosomus regiusتوسییییط
)  ،(Chatzifotis et al., 2010ماهي سیوید (Rutilus
) frissii kutumتوسیط ) (Haghighi et al. 2009و
گیش ماهي دم زرد مديترانه ای )(Seriola dumerlii

افزايش رشد بچه ماهییان معنیي دار نبیود ییدول9
بنابراين آنها نتوانستند از چربي بیش از  1درصد بهتیر
اسییتواده نمییوده و رشیید بیشییتری کسییب نماينیید و
همچنین به نظیر میي رسیدکاهش رشید در بیاالترين
سطح چربي  22درصد بیه سیبب محیدويت توانیائي
هضم و یذب مقیادير بیاالی چربیي موییود دریییره
باشدکه مویب کاهش میزان مصرم غذا و یذب مواد
مغذی شده است) .(Luo et al., 2005سیطح مطلیوب
چربي در یییره هیای کیاربردی بیرای تعیداد زيیادی
ازکپییور ماهیییان کمتییر از 82درصیید گییزارش شییده
است) .(Kaushik,1995طي مطالعاتي سیطح مطلیوب
چربي در ییره ماهي سیوید نیور  1درصید توسیط
) ،(Haghighi et al., 2009مییاهي سییوید انگشییت
قد81و 89/5درصد به ترتیب توسیط (Mahmoodi et
) al., 2013و ) ،(Ebrahimi and Uoraji., 2011
مییاهي گطییان انگشییت قیید تقريبییا 3درصیید توسییط
) ،(Khosravizadeh et al., 2012ماهي کپیور طالئیي
انگشت قد81درصد توسط ) (Pei et al., 2004و ماهي
ماه سیرانگشت قد 5درصد توسیط (Ramezani-Fard
) et al., 2012گزارش گرديده است .نتايج مطالعیه میا
در مقايسه با پژوهش های انجام شیده بیا گونیه هیای
مختلف دارای اختالم قابل مالحظه ای مي باشد زيیرا
تاثیر سطوح چربي ییره بر عملکرد رشد بیا توییه بیه
گونه ماهي ،اندازه ماهي ،ترکیب و فرموالسیون یییره،
و شرايط پرورشیي متویاوت اسیت (Ghanawi et al.,
) .2011در اين مطالعه ،ضیريب تبیديل غیذائي یییره
های حیاوی سیطوح مختلیف چربیي تغذيیه شیده بیا
مقدار 8/61-2/23اختالم معني داری مشیاهده نشید
یدول . 9با ییره های حاوی سطوح چربیي  5تیا22
درصد ،مقاديرضريب تبیديل غیذائي 2/25-2/91بیرای
میییاهي سیییوید نیییور )(Rutilus frissii kutum
توسط)  ،(Haghighi et al., 2009ماهي سویدانگشیت
قیید 9/52-8/66توسییط (Ebrahimi and Uoraji.,
)8/51-1/21 ، 2011بییرای گربییه مییاهي آب شیییرين
) (Mystus montanusتوسیط )، (Raj et al., 2007
8/61-2/25بیرای میاهي مهسییر)(Tor tambroides
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کلمه مي باشد لذا یهت رسیدن به نتیايج دقییق تیر،
بايستي مطالعات بیشتری صورت گیرد.

که توسط ) (Jover et al., 1999گزارش شیده اسیت.
نتايج آزمیايش نشیان داد کیه ترکیبیات الشیه میاهي
شامل :پروتنین ،چربي و خاکستر تحت تاثیر معني دار
سطوح چربي ییره قراردارد  p>2/25دراين مطالعیه
با افزايش میزان چربیي دریییره تیا سیطح81درصید،
میزان چربي الشه افزايش پیدا کرد .مطالعات متعددی
نشان مي دهد يک رابطه مثبیت بیین چربیي یییره و
چربي بدن ویود دارد به عبارت ديگر با افزايش میزان
چربیییي یییییره بخشیییي از آن در بیییدن ذخییییره
مییيگییردد (Martino et al., 2002;Pei et al.,

.5تشکر و قدردانی
بدين وسیله از مديريت محترم وقت پژوهشکده آبیزی
پروری آبهای داخلي سرکار خانم دکتر مريم فالحیي و
دکتر علي رضا ولي پور و از مديريت محتیرم ايسیتگاه
تحقیقاتي تغذيه و غذای زنده آبزيیان مهنید ییواد
دقیق روحي یهت مساعدت هايشان برای انجیام ايین
مطالعه ،تشکر و قدرداني به عمل مي آيد .از همکیاران
گرامي یناب دکترمحید قاسیمي ،مهنید فرشیاد
ماهي صوت ،مهند مهدی مرادی ،مرتضیي منصیور،
محرمعلییي رنجبییر و سییرکار خییانم مهنیید رودابییه
روفچائي یهت ياری در انجام اين مطالعه کمال تشیکر
را دارم .از مديرکل وقت شیالت گلستان مهند علي
اکبر پاسندی و رياست محترم مرکز تکثیرو پیرورش و
بازسازی ذخیاير ماهییان اسیتخواني سییجوال گرگیان
مهند اسماعیل یباری به خاطر همکاری صیمیمانه
و تامین بچه ماهي مورد نیاز ،سپاسگزاری مي نمايم.

2004;Ramzani-Fard et al., 2011; Ghafleh
) .Marammazi et al., 2017کیاهش مییزان چربیي

الشه در سطح 22درصد چربي میي توانید داللیت بیر
مصرم کم ییره حاوی چربي بیشتر توسط آنها باشید.
در مطالعه حاضر ،با افزايش سطوح چربي ییره میزان
پروتنین الشه کاهش يافیت .موافیق بیا نتیايج حاضیر،
 Pageو 8369 Andrewsو همچنییین  Robinsonو
 8311 Danielsگییزارش نمودنیید میییزان پییروتنین
الشه کاهش مي يابد وقتي که ماهي بیا یییره حیاوی
سطوح بیاالی چربیي تغذيیه میي کنید .نتیايج مشیابه
ديگری نییز در گونیه هیای مختلیف ماهییان گیزارش
گرديده اسیت (Wang et al., 2005; Kim and Lee,
) ..2005; Ghanawi et al., 2011با توییه بیه اينکیه
ترکیب تقريبیي بیدن میاهي تحیت تیاثیر فاکتورهیای
درون زائي همچون اندازه و ینس و بیرون زائیي مثیل
ترکیب ییره و محیط پرورشیي قیرار دارد (Shearer,
) 1994لذا نتايج گزارش شده مربوطه به آنیالیز الشیه
درگونه های مختلف ماهیان ،از فاکتورهای فو تیاثیر
پذير است .بر اسا نتايج مطالعه حاضر ،با توییه بیه
اينکه بچه ماهیان با تغذيه از سیطوح مختلیف چربیي
ییره از نظر شاخص های رشد و تغذيه اختالم معني
داری نسبت به همديگر نداشیتند و آنهیا نتوانسیتند از
چربي بییش از  1درصید بهتراسیتواده نمیوده و رشید
بیشتری کسب نمايند .اين نخستین گزارش از ارزيابي
داده های مربوط به میزان سطح چربي درییره ماهي
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of dietary lipid levels (%8,%12,%16,%20) on
growth, nutrition and carcass biochemical compositions of Roach Caspian sea (Rutilus rutilus
caspicus) fingerling. Fish (initial average of 5/30 ±0/14gr) were stoked at a density of 15
fish/tank into 100-L fiberglass tanks in four treatments with triplicates. Those were fed on
three times a day at %2.5 of body weight for 67 days. At the end of experiment, five fish a
completely randomized were killed from each tank (15 fish from each treatment) for
biochemical analysis. In the present study, growth and nutritional parameters including
weight gain(%), specific growth rate(%), food conversion ratio, condition factor and survival
(%) of roach fingerlings was not significantly affected by increasing dietary lipid level
(p>0/05). Carcass protein content of fish fed the diet containing %8 lipid with 12% and %20
and also %12 and %16 with %20 lipid had significant differences (p<0/05).Carcass lipid
content of fish fed the diet containing %8,%12, %16, %20 lipid with together had significant
differences (p<0/05).Carcass ash content of fish fed the diet containing %8with %12 and %20
lipid and %12 with %16 had significant differences (p<0/05). Thus, the results of this study
showed that increase the growth of Roach Caspian sea fingerlings no significant when fed the
diet containing lipid level above %8.
Keywords: Dietary lipid, Growgh performance, Nutrition, Carcass composition, Roach Caspian sea
(Rutilus rutilus caspicus)

Table 1. Proximate composition chemical analysis of ingredients of the diet
Table 2. Ingredient and chemical composition of diets for juvenile roach with different fat levels
Table 3. Campare the mean growth and nutrition indexes with different fat levels in during the
experimental period
Table 4.The proximate composition of the final chemical analysis carcass
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