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چکیده
اثر مقادیر مختلف پروتئین )35، 40، 45 و 50 درصد( و روغن ماهِی افزوده شده به جیره )1، 3، 5 و7 درصد( بر عملکرد رشد و 
ترکیبات بدن بچه ماهیان نورس سفید با میانگین وزن اولیه 0/02 ± 0/2 گرم توسط 16 نوع جیره به مدت 8 هفته مورد ارزیابی قرار 
گرفت. نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تأثیر معنی داری در پارامترهای رشد نداشته است )p<0/05( ولی میانگین اثر 

پروتئین به تنهایی بر درصد افزایش وزن بدن )RGR(، ضریب چاقی )CF( و ضریب رشد ویژه )SGR( تأثیر معنی داری داشته است 
و پروتئین 40 درصد منجر به بهبود رشد گردیده است. میانگین تأثیر چربی 7 درصد روغن ماهِی افزوده شده به جیره )17 درصد چربی 
جیره( بیشترین تأثیر را در مقایسه با سایر تیمارها داشته و با سایر تیمارها اختالف معنی داری نشان داد. نتایج مربوط به آنالیز ترکیبات 
بدن نیز نشان داد پروتئین جیره تفاوت معنی داری در بین تیمارها ایجاد نکرد )p<0/05( ولی چربی جیره بر میزان چربی بدن تأثیر 
معنی دار داشته و با افزایش چربی جیره مقدار چربی بدن نیز افزایش یافته است )p>0/05(. به طور کل می توان اظهار داشت که میزان 
40 درصد پروتئین و 3 درصد روغِن ماهی افزوده شده به جیره )14 درصد چربی( بیشترین و بهترین شرایط رشد را در بچه ماهیان 

نورس سفید قبل از رهاسازی ایجاد می نماید.

کلمات کلیدی: ماهی سفید، پروتئین، چربی، ترکیب بدن، شاخص رشد.

* نویسنده مسئول 
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1. مقدمه
ماهیان  پرورش  بخش  پرهزینه ترین  ماهی  غذای  جیره 
می دهد.  تشکیل  را  گردش  در  هزینه  درصد   50 از  بیش  و 
به  که  بوده  جیره  ترکیب  گران ترین  و  اصلی ترین  پروتئین 
 .)27,20( می باشد  الزم  ماهی  رشد  سرعت  افزایش  منظور 
افزایش مقدار پروتئین مطلوب جیره منجر به افزایش سرعت 
پروتئین  حد  از  بیش  افزایش  اما   )25( می گردد  ماهی  رشد 
منجر به افزایش میزان انرژی غذا گردیده و عالوه بر افزایش 
محیط  به  دفعی  آمونیاک  افزایش  باعث  غذا،  ساخت  هزینه 
آمونیاکی  نیتروژن  افزایش  و   ،)  37 )26و36و  می گردد  آبی 
باعث گردد  را  منفی  اثر  ماهی  تغذیه و رشد  بر  است  ممکن 
فراهم  منظور  به  پروتئینی  نیاز  تعیین  خاطر،  همین  به   .)19(
بیشترین رشد و  نمودن اسیدهای آمینه ضروری جهت تأمین 
فرموالسیون مناسب و اقتصادی جیره ماهی از اهمیت باالیی 

برخوردار می باشد.

چربی اغلب به عنوان منبع اصلی تأمین کننده انرژی می باشد 
و همچنین اسیدهای چرب ضروری بدن را تأمین می کندکه 
پایه  عملکردهای  جهت  اما  نبوده  آنها  ساخت  به  قادر  ماهی 
شامل رشد و حفظ سالمت بافتها مورد نیاز می باشد )21،35(. 
همچنین نقش اصلی را در جذب، انتقال و متابولیسم ترکیبات 
محلول در چربی نظیر کاروتنوئیدها و ویتامین ها بازی می کند. 
بهبود رشد ماهی شود  باعث  نیاز چربی جیره می تواند  تأمین 
)8،21، 33،  34( و برای فرموالسیون جیره و کیفیت محصول 

نهایی مورد نیاز می باشد.

با  جیره  انرژی  چنانچه  می دهد  نشان  متعدد  مطالعات 
را  جیره  پروتئین  میزان  می توان  گردد  تأمین  چربی  افزایش 
چربی  حد  از  بیش  افزایش  اگرچه   .)29  ،31( داد  کاهش 
و   )7،9،13،22،23( می گردد  رشد  بر  منفی  اثر  باعث  جیره 
ترکیبات  سایر  ساز  و  سوخت  و  غذا  مصرف  کاهش  باعث 
انباشته شدن چربی در برخی بافت ها و  جیره شده و منجر به 
مناسب  مقدار  تعیین  بنابراین   .)31( می گردد  هپاتوپانکراس 

کاهش  و  رشد  وضعیت  بهبود  باعث  می تواند  جیره  چربی 
هزینه جیره گردد )38(.

از   Rutilus frisii kutum علمی  نام  با  سفید  ماهی 
سواحل  صیادان  برای   ،Cyprinidae کپورماهیان  خانواده 
ایرانی دریای خزر مهمترین ماهی استخوانی است که با توجه 
بودن،  لذیذ  و  گوشت  عالی  کیفیت  باال،  غذایی  ارزش  به 
کشورهای  سایر  حتی  و  ما  کشور  ساحل نشینان  توجه  مورد 
اظهار  می توان  کلی  طور  به  می باشد.  خزر  دریای  حاشیه 
سواحل  سفید،  ماهی  صید  و  ذخایر  تراکم  بیشترین  داشت 
ایرانی دریای خزر است. در چند دهه اخیر و پس از بازسازی 
ذخایر و تکثیر مصنوعی این گونه و رهاسازی انبوه بچه ماهی 
به  نسبت  آن  تراکم  و  صید  گرمی،   1-2 وزن های  در  سفید 
گونه،  این  اهمیت  به  توجه  با   .)1( است  یافته  فزونی  گذشته 
مطالعات متعددی در زمینه تغذیه این گونه انجام شده است، 
اما تحقیقات در زمینه تعیین ترکیبات اصلی جیره محدود بوده 
و عمدتاً به بچه ماهیان با میانگین وزن در زمان رهاسازی )1-2 
پرداخته  آن  پرورشی  جنبه  به  بیشتر  و  می شود  محدود  گرم( 
بر   )1384( همکاران  و  نویریان  بررسی  نتایج  است)1(.  شده 
روی بچه ماهیان سفید 2 گرمی تغذیه شده با سطوح مختلف 
استفاده  مورد  پروتئینی  بیشترین سطح  که  داد  نشان  پروتئینی 
در تحقیق )35 درصد( مناسب ترین شرایط را از جهت رشد و 
بقا ماهی ایجاد نموده است )3(. همچنین تأثیر سطوح مختلف 
 2 سفید  بچه  ماهیان  در  ثابت  پروتئین  شرایط  در  را  چربی 
با  شده  تغذیه  ماهیان  بچه  و  دادند  قرار  ارزیابی  مورد  گرمی 
جیره حاوی 12 درصد چربی را در مقایسه با سایر تیمارها که 
از میزان چربی کمتری برخوردار بودند وضعیت رشد بهتری 
را نشان داده اند )3(. همچنین نتایج پژوهش انجام شده توسط 
می دهد که جیره  نشان  سال 1392  در  همکاران  و  محمودی 
وزنی  محدوده  در  پروتئین  درصد   35 و  درصد چربی   14 با 
مناسب ترین  )0/01±1/15 گرم(  بچه ماهی سفید  مطالعه شده 

مقدار می باشد )4(.
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سایر تحقیقات انجام شده بر روی بچه ماهیان نورس سفید 
با اوزان کمتر از وزن رهاسازی نیز نتایج مختلفی را در برداشته 
است. بررسی های انجام گرفته بر روی بچه ماهیان نورس سفید 
 41/6 پروتئین  میزان  که  است  آن  دهنده  نشان  گرمی   0/5
بهترین  درصد(   12 )حدود  ثابت  چربی  شرایط  در  درصد 
شده  انجام  مطالعه  در   .)11( می نماید  ایجاد  را  رشد  شرایط 
توسط  Ebrahimi و Ouraji در سال 2011 که به منظور 
تعیین سطح مطلوب چربی جیره بچه ماهیان سفید انگشت قد 
نشان  درصد(   41/6( ثابت  پروتئین  شرایط  در  گرمی(   0/5(
سبب  را  رشد  بیشترین  درصد،   13/5 چربی  میزان  که  داد 
گردیده است )12(. در گام بعدی و در مطالعه دیگر  بر روی 
مختلف  سطوح  متقابل  تأثیر  گرمی،   0/5 نورس  بچه ماهیان 
پروتئین )37، 42، 47، 52 و 57 درصد( و چربی )10، 13 و 18 
درصد( را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج بیانگر آن بود که 
جیره های حاوی 42 درصد پروتئین و 13 درصد چربی جهت 

رشد مطلوب بچه  ماهیان نورس سفید مناسب می باشد )10(.

ماهیان  بچه  روی  بر  شده  انجام  پژوهش های  ادامه  در 
بهترین   )2006(  Haghighi گرم(،   0/2 )حدود  کوچکتر 
سطح پروتئینی برای بچه ماهیان نورس سفید را 46/8 درصد 
اعالم نموده است و در ادامه بررسی ها به منظور تأثیر سطوح 
مختلف چربی در شرایط پروتئین ثابت )46/8 درصد( را مورد 
ارزیابی قرار داده و نتایج حاصل نشان داد که کمترین سطح 
چربی در این آزمایش )8 درصد( بهترین شرایط رشد را برای 
بچه ماهیان سفید نورس )میانگین وزن 0/203 گرم( ایجاد کرده 
است )15(. از اینرو، با توجه به اهمیت استراتژیک و اقتصادی 
این گونه، در این تحقیق سعی شده است که با بررسی اثرات 
تغذیه بچه ماهیان  متقابل سطوح مختلف پروتئین و چربی در 
نورس سفید قبل از وزن رهاسازی و ضرورت تعیین یک جیره 
در  چربی  و  پروتئین  سطوح  مطلوبترین  تعیین  با  اختصاصی، 
جیره، بتوان شاخص های رشد و درصد بازماندگی این ماهیان 
را در این محدوده وزنی بهبود بخشید تا شاید گامی در جهت 

رهاسازی  و  پرورش  تکثیر،  عملیات  کارآمدتر شدن  چه  هر 
ماهیان سفید برداشته شود. 

2. مواد و روش ها
اقالم اولیه جیره به جز آرد ماهی  از شرکت تولیدی غذای 
دام، طیور و آبزیان وحدت غذا )رشت، گیالن( تهیه شد. آرد 
ماهی و روغن ماهی کیلکا از شرکت گیل پودر - بندرانزلی 
خریداری گردید. ابتدا اقالم جیره توسط دستگاه آردکوبی به 
خوبی آسیاب شده وسپس بوسیله الک با چشمه 500 میکرون 
دهنده  تشکیل  اقالم  درآیند.  پودر  صورت  به  تا  شده  غربال 
 )Lindo( 6/1 جیره با استفاده از نرم افزار جیره نویسی لیندو
تعیین و به نسبت های مشخص با یکدیگر ترکیب شده )جدول 
افزوده و ترکیب حاصل را  به آن  1( و مقدار مشخصی آب 
کاماًل مخلوط کرده تا به صورت یکنواخت درآید. در نهایت 
خمیر حاصل را از چرخ گوشت گذرانده و رشته های حاصل 
را در آون در دمای 60 درجه سانتی گراد و به مدت 48 ساعت 

رطوبت گیری نموده تا مقدار رطوبت آن کاهش یابد.

رشته های حاصل را به صورت دستی به شکل گرانول ریز 
درآورده و طی 3 وعده در روز )8، 12 و 16( بر اساس اشتهای 

ماهی و در حد سیر شدن غذادهی شدند. جیره ها دور از نور و 
در دمای یخچال نگه داری گردیدند. بچه ماهیان نورس سفید 
تکثیر  استخرهای خاکی مرکز  از  مطالعه  این  برای  نیاز  مورد 
به  و پرورش ماهیان دریایی مرحوم دکتر یوسف پور تهیه و 
کارگاه تکثیر و وپرورش آبزیان مرحوم دکتر کیوان چمخاله 
انتقال  لنگرود وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان 
فایبرگالس  لیتری   1000 استخرهای  در  ماهیان  شدند.  داده 
جدید  شرایط  با  سازگاری  جهت  هفته  دو  مدت  به  و  تخلیه 
نگهداری شدند. طی این مدت با غذای تجاری تهیه شده از این 
مرکز تغذیه شدند. سپس ماهیان با وزن 0/2 گرم جداگردیده 
بیضی  رنگ  سفید  پالستیکی  مخازن  به  عدد   20 تعداد  به  و 
شکل به ابعاد 90 سانتی متر طول، 50 سانتی متر عرض و 50 
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سانتی متر ارتفاع که 30 سانتی متر آبگیری شده بودند، منتقل 
تا بچه  بر روی مخازن بوسیله توری پوشانده شده  گردیدند. 
ماهیان نورس به بیرون مخازن نپرند. روزانه 10 درصد حجم 
آب تعویض شد. جهت آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی، جیره های 
به  تیمار  هر  دوره  انتهای  و  ابتدا  ماهیان  الشه  و  شده  ساخته 
کامل  به طور  بوسیله چرخ گوشت   )1995(  AOAC روش 
در  آنها  دادن  قرار  با  نمونه ها  رطوبت  شدند.  همزده  و  چرخ 
آون در دمای ºC 105 به مدت 12 ساعت گرفته شد. پروتئین 
خام )N×6/25( به روش کجلدال )kjeldahl(، چربی خام 
با روش سوکسله )soxhlet( توسط حالل دی اتیل اتر و به 
کوره  در  نمونه  سوزاندن  با  خام  خاکستر  و  ساعت   8 مدت 

الکتریکی در دمای ºC 550 حاصل شد. 

زیست سنجی هر دو هفته یکبار صورت پذیرفت. میانگین 
دمای آب و pH طی دوره پرورش به ترتیب 3 ± 21 درجه 

سانتی گراد و 8/1-6/7 متغیر بود.

شاخص های رشد مورد بررسی شامل:

میانگین وزن ابتدای دوره – میانگین وزن انتهای دوره = 
)BG( میانگین افزایش وزن

ابتدای دوره / تعداد ماهیان در  100 × )تعداد ماهیان در 
)SR( درصد بقا = )انتهای دوره

3)طول کل بر حسب سانتی متر( / وزن )گرم( = ضریب 

)CF( چاقی

100 × طول دوره پرورش / وزن ابتدای دوره Ln– وزن 
)SGR( ضریب رشد ویژه = Ln انتهای دوره

100 × میانگین وزن ابتدای دوره / میانگین افزایش وزن = 
.)RGR( درصد افزایش وزن بدن

تجزیه و تحلیل آماری

 Kolmogorov-Smirnov ابتدا با استفاده از آزمون
نرمال بودن داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس به منظور 

ارزیابی اثرات پروتئین و چربی جیره و اثرات متقابل آنها، از 
 )Two-way ANOVA( دوطرفه  واریانس  آنالیز  آزمون 
نرم افزار )SPSS )16.0version استفاده گردید. اختالف 
قرار  مقایسه  مورد   Tuke آزمون   از  استفاده  با  میانگین ها 

گرفتند. 

3. نتایج
بقاء  درصد  و  رشد  بررسی شاخص های  از  نتایج حاصل 
بچه ماهیان نورس سفید که به مدت 56 روز با جیره های حاوی 
 2 جدول  در  شدند  تغذیه  چربی  و  پروتئین  مختلف  سطوح 
نشان داده شده است. سطوح مختلف پروتئین بر شاخص های 
میانگین افزایش رشد بدن )BG( و ضریب چاقی )CF( تأثیر 
معنی داری نداشته است )P< 0/05(. ماهیان تغذیه شده با 40 
افزایش وزن )0/636 گرم(  بیشترین میزان  از  درصد پروتئین 
درصد   45 با  شده  تغذیه  ماهیان  حالی که  در  بوده  برخوردار 
بودند.  برخوردار   )0/831( بیشتری  چاقی  از ضریب  پروتئین 
علی رغم این دو شاخص، تأثیر پروتئین بر شاخص های درصد 
 )SGR( ویژه  رشد  ضریب  و   )RGR( بدن  وزن  اقزایش 
باعث  درصد   40 جیره  پروتئین  طوریکه  به  بوده  معنادارتر 
بیشترین مقدار عددی شاخص های RGR و SGR گردیده 
است )جدول 2(. بیشترین میزان تلفات در ماهیان تغذیه شده با 
50 درصد پروتئین دیده می شود )84/19(  که با سایر تیمارها 

 .)P> 0/05(اختالف معنی دار داشت

تأثیر چربی جیره در مقایسه با پروتئین بر روی رشد ماهیان 
افزوده  درصد   7 چربی  مقدار  که  نحوی  به  بود.  اثرگذارتر 
بر شاخص های رشد،  به جیره )18 درصد چربی جیره(  شده 
تأثیر منفی و معنی داری در مقایسه با سایر تیمارها داشته است 
)P>0/05(. ضریب چاقی نیز علی رغم کمترین مقدار عددی 
در تیمار 7 درصد، با سایر تیمارها اختالف معنی داری نشان 
نداد. اثر متقابل پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد اثر 
گذار نبود و تنها بر میزان بقاء ماهیان اثر معنی داری نشان داد. 
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و  پروتئین، چربی  بر رطوبت،  معنی داری  تأثیر  پروتئین جیره 
خاکسترکل بدن بچه ماهیان نورس سفید نداشته است. 

با افزایش مقدار چربی جیره، محتوای چربی کل بدن بچه 
ماهیان نورس افزایش یافت و تأثیر معنی داری به ویژه در سطح 

  تیمارها

ت جیره
ترکیبا

)گرم در 100 گرم(          

7-50
5-50

3-50
1-50

7-45
5-45

3-45
1-45

7-40
5-40

3-40
1-40

7-35
5-35

3-35
1-35

روغن ماهی
7

5
3

1
7

5
3

1
7

5
3

1
7

5
3

1

پودر ماهی کیلکا
45

45
45

45
40

40
40

40
34

34
34

34
27

27
27

27

آرد سویا
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20

آرد گندم
12

13
14

14
14

15
15

15
15

15
15

15
16

16
16

16

ت
آرد ذر

12
13

14
14

14
15

15
15

15
15

15
15

16
16

16
16

ص آبزیان
ویتامین C مخصو

0/2
0/2

0/2
0/2

0/2
0/2

0/2
0/2

0/2
0/2

0/2
0/2

0/2
0/2

0/2
0/2

مکمل ویتامین
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

مکمل معدنی
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

پرکننده )کربوکسی متیل سلولز(
0/8

0/8
1/8

2/8
1/8

1/8
3/8

5/8
5/8

7/8
9/8

11/8
10/8

12/8
14/8

16/8

)%
ب شیمیایی جیره )

ترکی

پروتئین
50/1

50/1
50/2

50/3
45/1

45/6
44/6

45/2
40/1

39/9
40/4

40/2
35/1

35/3
35/2

34/8

چربی
18/2

16/4
14/4

11/6
17/7

15/8
13/7

10/7
17/7

15/8
14/0

11/1
18/0

15/7
13/9

11/2

خاکستر
10/2

9/8
9/9

10/3
10/1

10/1
9/9

9/5
9/8

10/0
10/4

9/4
10/2

9/5
9/9

9/8

ی
ن و چرب

ف پروتئی
ح مختل

ی با سطو
ی مورد استفاده هر جیره آزمایش

ل 1. اقالم غذای
جدو

7 درصد روغِن افزوده شده به جیره مشاهده گردید. به طور 
کلی مقدار رطوبت با چربی بدن رابطه عکس داشت. سطوح 
مختلف پروتئین و چربی جیره بر ترکیب بدن تأثیر معنی داری 

نشان نداد.
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جدول 2. شاخص های رشد بچه ماهیان نورس سفید تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره

شــــــــــــــــــاخـــص هـــــــــــــــای رشـــــــــــــــــــــــــــــــد

وزن اولیه پروتئین – چربی
)گرم(

وزن نهایی 
)گرم(

میانگین افزایش 
وزن )گرم(

درصد 
افزایش وزن

درصد 
بازماندگی

ضریب چاقی 
)درصد(

ضریب رشد ویژه 
)درصد در روز(

1-350/1980/8320/603304/9493/160/7982/437
3-350/2020/8020/599296/8293/330/8622/414
5-350/1960/8220/626319/5293/330/8062/476
7-350/2100/7490/538256/4694/660/7512/152
1-400/2050/8420/637310/7893/760/7922/458
3-400/2081/0240/756363/6597/330/7932/684
5-400/2010/7920/631313/9394/330/8062/494
7-400/2060/6900/521252/8892/330/8152/210
1-450/2030/8050/601296/3392/000/8442/416
3-450/2160/7190/535247/8492/830/8232/201
5-450/2230/8320/610273/9693/130/7882/319
7-450/2130/7340/521244/8292/000/8672/161
1-500/2120/8340/633298/4691/430/8172/423
3-500/2060/7210/515250/0289/660/7842/165
5-500/2160/7990/617285/8987/330/8482/352
7-500/2030/7910/534263/0268/330/7972/262

میانگین اثر هر کدام

0/592294/43a93/62a0/8042/370abپروتئین 35

400/636310/31a94/44a0/8022/462b

450/567265/74b92/49a0/8312/275b

500/575274/35ab84/19b0/8122/301ab

10/619a302/62a92/59a0/8132/434a     چربی

30/612a289/58a93/29a0/8152/366a

50/621a298/33a92/03a0/8122/410a

70/529b254/30b86/83b0/8082/197b

آنالیز واریانس
ns0/0070/000ns0/025پروتئین جیره

0/0050/0030/000ns0/002چربی جیره
nsns0/000nsnsاثر متقابل پروتئین و چربی جیره

.)P< 0/05( عدم وجود اختالف معنی دار : ns
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.)P< 0/05(  حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار می باشند

جدول 3: ترکیب  تقریبی شیمیایی کل بدن بچه ماهیان نورس سفید تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره 

)n=3 .درصد در وزن تر(

                        تیمار                                                         تــرکــیـــب شــــیـمـــیــایــی )SD ± میانگین(

خاکسترچربیپروتئینرطوبت پروتئین - چربی

0/21 ±0/552/68 ±0/4410/38 ±0/6712/19 ±75/12ابتدای دوره
1-3573/52 ± 0/4913/38± 0/4311/70± 0/412/70± 0/17
3-3573/33± 0/8013/50± 0/1911/63± 0/222/67 ± 0/88
5-3573/41± 0/6313/81± 0/7211/80± 0/212/72± 0/16
7-3573/52± 0/5413/41± 0/5312/92± 0/692/72± 0/80
1-4073/50± 0/1113/74± 0/2411/35± 0/902/85± 0/32
3-4072/66± 0/2914/72± 0/2511/71± 0/222/41± 0/81
5-4073/19± 0/9914/19± 0/2012/42± 0/482/39± 0/43
7-4072/50 ± 0/6514/11± 0/3913/67± 0/232/66± 0/51
1-4573/09 ± 0/7814/13± 0/5511/72± 0/442/70± 0/29
3-4573/51± 0/6014/44± 0/2711/66± 0/312/30± 0/12
5-4573/27± 0/6613/95± 0/3612/13± 0/492/51± 0/39
5-5072/82± 0/6514/37± 0/5713/88± 0/482/60± 0/57
7-5074/53± 0/8412/23± 0/5614/98± 0/462/62± 0/38

میانگین اثر هر کدام
73/44513/52511/6372/702    پروتئین          35
4072/96214/1912/012/577
4573/34214/24512/1902/535
5073/0513/80213/7272/615

73/19213/86711/797a2/682                  1         چربی
372/92214/26212/182a2/535
573/17214/0812/557a2/555
773/51213/55213/890b2/657

    آنالیز واریانس
nsnsnsnsپروتئین جیره

nsns0/007nsچربی جیره

nsnsnsnsاثر متقابل پروتئین و چربی جیره

.)P< 0/05( عدم وجود اختالف معنی دار : ns
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4. بحث
را  جیره  پروتئین  میزان  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
آنکه  بدون  داد  کاهش  درصد   40 به  درصد   50 از  می توان 
و  باشد،  داشته  منفی  تأثیر  سفید  نورس  ماهیان  بچه  رشد  بر 
چربی جیره را می توان از 7 درصد روغن ماهی افزوده شده به 
جیره )18 درصد چربی جیره( به 3 درصد روغن ماهی افزوده 
بر  منفی  اثرات  بدون  جیره(  درصد چربی   14( جیره  به  شده 
بر  تاثیرگذار  عامل  مهمترین  پروتئین جیره  داد.  رشد کاهش 
به طور کل،  ماهی می باشد )23(.  تولید غذای  رشد و هزینه 
ماهی  تولید  ظرفیت  افزایش  به  منجر  جیره  پروتئین  افزایش 
هضم  گوارش  دستگاه  در  جیره  پروتئین   .)21( می گردد 
روده جذب  دیواره  از  آمینه  اسیدهای  به صورت  و  گردیده 
قرار  استفاده  انرژی مورد  منبع  و  پروتئین  منظور ساخت  به  و 
می گیرد. در این تحقیق، با افزایش پروتئین جیره تا سطح 40 
درصد افزایش رشد را مشاهده کرده که با افزایش بیشتر آن 
ماهیان  بچه  وزن  افزایش  درصد  و  وزن  افزایش  میانگین  از 
نورس سفید کاسته می شود. اگرچه اختالف آماری محسوسی 
مشاهده نمی گردد. شاخص های مربوط به بررسی وزن ماهی 
افزایش  بیشترین  نشان دهنده   SGR و   RGR ،BG شامل 
با 40 درصد پروتئین می باشند  وزن در تیمارهای تغذیه شده 
طول  و  وزن  با  مرتبط  شاخص  مقایسه  و  بررسی  حالیکه  در 
با  شده  تغذیه  ماهیان   )CF( چاقی  ضریب  شامل  ماهی  بدن 
تغذیه شده  ماهیان  نشان می دهد که  پروتئین  سطوح مختلف 
با 40 درصد پروتئین از مقدار عددی کمتری برخوردار است، 
اما سایر شاخص های رشد در این سطح پروتئینی، افزایش را 
نشان می دهند. در واقع این ماهیان با تغذیه از جیره حاوی 40 
درصد پروتئین از بدن کشیده تری برخوردارند و سایر سطوح 
پروتئینی از رشد طولی بچه ماهیان نورس سفید می کاهند که 
سفید  ماهیان  بچه  روی  بر  گرفته  انجام  پژوهش  نتایج  مشابه 
در  درصد   41/6 پروتئین  میزان  که  است  گرمی   0/5 نورس 
شرایط چربی ثابت )حدود 12 درصد( بهترین شرایط رشد را 

ایجاد می نماید )11(. همچنین بررسی های انجام شده بر روی 
تغذیه بچه ماهیـــــــــان انگشـــــــــــــت قد سیم پوزه کوتاه 
است  آن  بیانگر   )Megalobrama  amblycephala(
که دامنه پروتئینی 41/4 –25/6 درصد برای این گونه از ماهی 

مناسبترین می باشد )30(.

انرژی  تأمین  در  که  می باشد  پرانرژی  منبع  جیره،  چربی 
بدن نقش مهمی ایفا می نماید. همچنین به عنوان تأمین کننده 
اسیدهای چرب ضروری بدن و ویتامین های محلول در چربی 
گونه  هر  برای  جیره  چربی  نیاز  مورد  میزان  می باشد.  مطرح 
بیش  افزایش  زیرا  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  دقت  به  بایستی 
رشد  غذا،  کیفیت  بر  منفی  تأثیر  باعث  جیره  چربی  حد  از 
آن  از  فراورده های حاصل  ماندگاری  و  کیفیت الشه  ماهی، 
مناسب چربی در  تعیین سطح  بنابراین  می شود )17، 6؛ 16(. 
جیره از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج بررسی حاصل 
سفید  نورس  ماهیان  بچه  بقاء  و  رشد  بر  جیره  تأثیر چربی  از 
نیز بیانگر تأثیر منفی و معنی دار 7 درصد روغن ماهی افزوده 
افزایش مقدار چربی جیره، مقدار  با  به جیره می باشد و  شده 
بین  مستقیمی  رابطه  می یابد.  افزایش  نیز  ماهی  بدن  چربی 
در  که  دارد  وجود   )HSI( کبدی  شاخص  و  جیره  چربی 
ماهی  اطلس،  اقیانوس  کاد  ماهی  جمله  از  مختلف  ماهیان 
معمولی  هامور   ،)Sebastes schlegelii( صخــره ای 
)Epinephelus coioides( و ماهی سوف حاجی طرخان 
)Perca fluviatilis( گزارش شده است )20،21(. شاخص 
به  افزوده شده  تیمار 7 درصد چربی  ضریب چاقی در ماهیان 
می باشد  بدن  چربی  افزایش  از  متأثر  که  یافته  افزایش  جیره، 
و بر رشد ماهی تأثیر منفی گذاشته است که نتایج این تحقیق 
مشابه مطالعات صورت گرفته توسط Ebrahimi و همکاران 
نورس 0/5 گرمی،  ماهیان  بچه  بر روی  )2013( می باشد که 
و   52  ،47  ،42  ،37( پروتئین  مختلف  سطوح  متقابل  تأثیر 
57 درصد( و چربی )10، 13 و 18 درصد( را مورد ارزیابی 
قرار داده و نشان دادکه جیره های حاوی 42 درصد پروتئین 
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نورس  ماهیان  بچه  مطلوب  رشد  جهت  چربی  درصد   13 و 
سفید مناسب می باشد)10،11،12(. در حالیکه با نتایج تحقیق 
پروتئین  شرایط  در  که   )2009( همکاران  و   Haghighi

ثابت )46/8 درصد( مقدار چربی 8 درصد را توصیه نمودند، 
شده  گزارش  عددی  تفاوت های  می باشد)14،15(.  متفاوت 
نوع  دمای آب،  در  موجود  اختالفات  از  متأثر  به طور عمده 
می باشد  جیره  انرژی  به  پروتئین  نسبت  یا  و  پروتئین  چربی، 

.)27(

درصد   40 میزان  که  داشت  اظهار  می توان  کل  طور  به 
 14( جیره  به  شده  افزوده  ماهی  روغِن  درصد   3 و  پروتئین 
درصد چربی( بیشترین و بهترین شرایط رشد را در بچه ماهیان 

نورس سفید 0/2 گرمی قبل از رهاسازی ایجاد می نماید.

سپاسگزاری
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  حوزه  از 
بندر انزلی به دلیل حمایت های مالی و دانشگاه آزاد اسالمی 
و  امکانات  و  فضا  گذاشتن  اختیار  در  بخاطر  الهیجان  واحد 
شادروان  خاویاری  ماهیان  ذخایر  بازسازی  و  تکثیر  مرکز 
بچه  دادن  قرار  اختیار  در  خاطر  به  پور  یوسف  دکتر  مرحوم 

ماهی نورس سفیدکمال تشکر و قدردانی را داریم.
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