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چکیده
اثر مقادیر مختلف پروتئین ( 45 ،40 ،35و  50درصد) و روغن ماهیِ افزوده شده به جیره ( 5 ،3 ،1و 7درصد) بر عملکرد رشد و
ترکیبات بدن بچه ماهیان نورس سفید با میانگین وزن اولیه  0/2 ± 0/02گرم توسط  16نوع جیره به مدت  8هفته مورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تأثیر معنیداری در پارامترهای رشد نداشته است ( )p<0/05ولی میانگین اثر
پروتئین به تنهایی بر درصد افزایش وزن بدن ( ،)RGRضریب چاقی ( )CFو ضریب رشد ویژه ( )SGRتأثیر معنیداری داشته است
و پروتئین  40درصد منجر به بهبود رشد گردیده است .میانگین تأثیر چربی  7درصد روغن ماهیِ افزوده شده به جیره ( 17درصد 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<0/05ولی چربی جیره بر میزان چربی بدن تأثیر
معنیدار داشته و با افزایش چربی جیره مقدار چربی بدن نیز افزایش یافته است ( .)p>0/05به طور کل میتوان اظهار داشت که میزان
 40درصد پروتئین و  3درصد روغنِ ماهی افزوده شده به جیره ( 14درصد چربی) بیشترین و بهترین شرایط رشد را در بچه ماهیان
نورس سفید قبل از رهاسازی ایجاد مینماید.
کلمات کلیدی :ماهی سفید ،پروتئین ،چربی ،ترکیب بدن ،شاخص رشد.

* نویسنده مسئول
13

							
تاتینا و همکاران

 .1مقدمه
جیره غذای ماهی پرهزینهترین بخش پرورش ماهیان
و بیش از  50درصد هزینه در گردش را تشکیل میدهد.
پروتئین اصلیترین و گرانترین ترکیب جیره بوده که به
منظور افزایش سرعت رشد ماهی الزم میباشد (.)27,20
افزایش مقدار پروتئین مطلوب جیره منجر به افزایش سرعت
رشد ماهی میگردد ( )25اما افزایش بیش از حد پروتئین
منجر به افزایش میزان انرژی غذا گردیده و عالوه بر افزایش
هزینه ساخت غذا ،باعث افزایش آمونیاک دفعی به محیط
آبی میگردد (26و36و  ،) 37و افزایش نیتروژن آمونیاکی
ممکن است بر تغذیه و رشد ماهی اثر منفی را باعث گردد
( .)19به همین خاطر ،تعیین نیاز پروتئینی به منظور فراهم
نمودن اسیدهای آمینه ضروری جهت تأمین بیشترین رشد و
فرموالسیون مناسب و اقتصادی جیره ماهی از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد.
چربی اغلب به عنوان منبع اصلی تأمین کننده انرژی میباشد
و همچنین اسیدهای چرب ضروری بدن را تأمین میکندکه
ماهی قادر به ساخت آنها نبوده اما جهت عملکردهای پایه
شامل رشد و حفظ سالمت بافتها مورد نیاز میباشد (.)21،35
همچنین نقش اصلی را در جذب ،انتقال و متابولیسم ترکیبات
محلول در چربی نظیر کاروتنوئیدها و ویتامینها بازی میکند.
تأمین نیاز چربی جیره میتواند باعث بهبود رشد ماهی شود
( )34 ،33 ،8،21و برای فرموالسیون جیره و کیفیت محصول
نهایی مورد نیاز میباشد.
مطالعات متعدد نشان میدهد چنانچه انرژی جیره با
افزایش چربی تأمین گردد میتوان میزان پروتئین جیره را
کاهش داد ( .)29 ،31اگرچه افزایش بیش از حد چربی
جیره باعث اثر منفی بر رشد میگردد ( )7،9،13،22،23و
باعث کاهش مصرف غذا و سوخت و ساز سایر ترکیبات
جیره شده و منجر به انباشته شدن چربی در برخی بافتها و
هپاتوپانکراس میگردد ( .)31بنابراین تعیین مقدار مناسب
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چربی جیره میتواند باعث بهبود وضعیت رشد و کاهش
هزینه جیره گردد (.)38
ماهی سفید با نام علمی  Rutilus frisii kutumاز
خانواده کپورماهیان  ،Cyprinidaeبرای صیادان سواحل
ایرانی دریای خزر مهمترین ماهی استخوانی است که با توجه
به ارزش غذایی باال ،کیفیت عالی گوشت و لذیذ بودن،
مورد توجه ساحلنشینان کشور ما و حتی سایر کشورهای
حاشیه دریای خزر میباشد .به طور کلی میتوان اظهار
داشت بیشترین تراکم ذخایر و صید ماهی سفید ،سواحل
ایرانی دریای خزر است .در چند دهه اخیر و پس از بازسازی
ذخایر و تکثیر مصنوعی این گونه و رهاسازی انبوه بچه ماهی
سفید در وزنهای  1-2گرمی ،صید و تراکم آن نسبت به
گذشته فزونی یافته است ( .)1با توجه به اهمیت این گونه،
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
گرم) محدود میشود و بیشتر به جنبه پرورشی آن پرداخته
شده است( .)1نتایج بررسی نویریان و همکاران ( )1384بر
روی بچه ماهیان سفید  2گرمی تغذیه شده با سطوح مختلف
پروتئینی نشان داد که بیشترین سطح پروتئینی مورد استفاده
در تحقیق ( 35درصد) مناسبترین شرایط را از جهت رشد و
بقا ماهی ایجاد نموده است ( .)3همچنین تأثیر سطوح مختلف
چربی را در شرایط پروتئین ثابت در بچه ماهیان سفید 2
گرمی مورد ارزیابی قرار دادند و بچه ماهیان تغذیه شده با
جیره حاوی  12درصد چربی را در مقایسه با سایر تیمارها که
از میزان چربی کمتری برخوردار بودند وضعیت رشد بهتری
را نشان دادهاند ( .)3همچنین نتایج پژوهش انجام شده توسط
محمودی و همکاران در سال  1392نشان میدهد که جیره
با  14درصد چربی و  35درصد پروتئین در محدوده وزنی
مطالعه شده بچهماهی سفید ( 1/15±0/01گرم) مناسبترین
مقدار میباشد (.)4
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سایر تحقیقات انجام شده بر روی بچهماهیان نورس سفید
با اوزان کمتر از وزن رهاسازی نیز نتایج مختلفی را در برداشته
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هر چه کارآمدتر شدن عملیات تکثیر ،پرورش و رهاسازی
ماهیان سفید برداشته شود.

است .بررسیهای انجام گرفته بر روی بچهماهیان نورس سفید
 0/5گرمی نشان دهنده آن است که میزان پروتئین 41/6
درصد در شرایط چربی ثابت (حدود  12درصد) بهترین
شرایط رشد را ایجاد مینماید ( .)11در مطالعه انجام شده
توسط  Ebrahimiو  Ourajiدر سال  2011که به منظور
تعیین سطح مطلوب چربی جیره بچه ماهیان سفید انگشت قد
( 0/5گرمی) در شرایط پروتئین ثابت ( 41/6درصد) نشان
داد که میزان چربی  13/5درصد ،بیشترین رشد را سبب
گردیده است ( .)12در گام بعدی و در مطالعه دیگر بر روی
بچهماهیان نورس  0/5گرمی ،تأثیر متقابل سطوح مختلف
پروتئین ( 52 ،47 ،42 ،37و  57درصد) و چربی ( 13 ،10و 18
درصد) را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج بیانگر آن بود که
جیرههای حاوی  42درصد پروتئین و  13درصد چربی جهت
رشد مطلوب بچهماهیان نورس سفید مناسب میباشد (.)10
در ادامه پژوهشهای انجام شده بر روی بچه ماهیان
کوچکتر (حدود  0/2گرم) )2006( Haghighi ،بهترین
سطح پروتئینی برای بچه ماهیان نورس سفید را  46/8درصد
اعالم نموده است و در ادامه بررسیها به منظور تأثیر سطوح
مختلف چربی در شرایط پروتئین ثابت ( 46/8درصد) را مورد
ارزیابی قرار داده و نتایج حاصل نشان داد که کمترین سطح
چربی در این آزمایش ( 8درصد) بهترین شرایط رشد را برای
بچه ماهیان سفید نورس (میانگین وزن  0/203گرم) ایجاد کرده
است ( .)15از اینرو ،با توجه به اهمیت استراتژیک و اقتصادی
این گونه ،در این تحقیق سعی شده است که با بررسی اثرات
متقابل سطوح مختلف پروتئین و چربی در تغذیه بچهماهیان
نورس سفید قبل از وزن رهاسازی و ضرورت تعیین یک جیره
اختصاصی ،با تعیین مطلوبترین سطوح پروتئین و چربی در
جیره ،بتوان شاخصهای رشد و درصد بازماندگی این ماهیان
را در این محدوده وزنی بهبود بخشید تا شاید گامی در جهت

 .2مواد و روشها
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  500میکرون
غربال شده تا به صورت پودر درآیند .اقالم تشکیل دهنده
جیره با استفاده از نرم افزار جیره نویسی لیندو )Lindo( 6/1
تعیین و به نسبتهای مشخص با یکدیگر ترکیب شده (جدول
 )1و مقدار مشخصی آب به آن افزوده و ترکیب حاصل را
کام ً
ال مخلوط کرده تا به صورت یکنواخت درآید .در نهایت
خمیر حاصل را از چرخ گوشت گذرانده و رشتههای حاصل
را در آون در دمای  60درجه سانتی گراد و به مدت  48ساعت
رطوبتگیری نموده تا مقدار رطوبت آن کاهش یابد.
رشتههای حاصل را به صورت دستی به شکل گرانول ریز
درآورده و طی  3وعده در روز ( 12 ،8و  )16بر اساس اشتهای
ماهی و در حد سیر شدن غذادهی شدند .جیرهها دور از نور و
در دمای یخچال نگهداری گردیدند .بچه ماهیان نورس سفید
مورد نیاز برای این مطالعه از استخرهای خاکی مرکز تکثیر
و پرورش ماهیان دریایی مرحوم دکتر یوسف پور تهیه و به
کارگاه تکثیر و وپرورش آبزیان مرحوم دکتر کیوان چمخاله
لنگرود وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان انتقال
داده شدند .ماهیان در استخرهای  1000لیتری فایبرگالس
تخلیه و به مدت دو هفته جهت سازگاری با شرایط جدید
نگهداری شدند .طی این مدت با غذای تجاری تهیه شده از این
مرکز تغذیه شدند .سپس ماهیان با وزن  0/2گرم جداگردیده
و به تعداد  20عدد به مخازن پالستیکی سفید رنگ بیضی
شکل به ابعاد  90سانتی متر طول 50 ،سانتی متر عرض و 50
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سانتیمتر ارتفاع که  30سانتی متر آبگیری شده بودند ،منتقل

ارزیابی اثرات پروتئین و چربی جیره و اثرات متقابل آنها ،از

گردیدند .بر روی مخازن بوسیله توری پوشانده شده تا بچه

آزمون آنالیز واریانس دوطرفه ()Two-way ANOVA

ماهیان نورس به بیرون مخازن نپرند .روزانه  10درصد حجم

نرم افزار ( SPSS (16.0versionاستفاده گردید .اختالف

آب تعویض شد .جهت آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی ،جیرههای

میانگینها با استفاده از آزمون  Tukeمورد مقایسه قرار

ساخته شده و الشه ماهیان ابتدا و انتهای دوره هر تیمار به

گرفتند.

روش  )1995( AOACبوسیله چرخ گوشت به طور کامل
چرخ و همزده شدند .رطوبت نمونهها با قرار دادن آنها در
آون در دمای  105 ºCبه مدت  12ساعت گرفته شد .پروتئین
خام ( )N×6/25به روش کجلدال ( ،)kjeldahlچربی خام
با روش سوکسله ( )soxhletتوسط حالل دی اتیل اتر و به
مدت  8ساعت و خاکستر خام با سوزاندن نمونه در کوره
الکتریکی در دمای  550 ºCحاصل شد.
زیست سنجی هر دو هفته یکبار صورت پذیرفت .میانگین

 .3نتایج
نتایج حاصل از بررسی شاخصهای رشد و درصد بقاء
بچهماهیان نورس سفید که به مدت  56روز با جیرههای حاوی
سطوح مختلف پروتئین و چربی تغذیه شدند در جدول 2
نشان داده شده است .سطوح مختلف پروتئین بر شاخصهای
میانگین افزایش رشد بدن ( )BGو ضریب چاقی ( )CFتأثیر
معنی داری نداشته است ( .)P< 0/05ماهیان تغذیه شده با 40

دمای آب و  pHطی دوره پرورش به ترتیب  21 ± 3درجه

درصد پروتئین از بیشترین میزان افزایش وزن ( 0/636گرم)

سانتیگراد و  6/7-8/1متغیر بود.

برخوردار بوده در حالیکه ماهیان تغذیه شده با  45درصد

شاخصهای رشد مورد بررسی شامل:
میانگین وزن ابتدای دوره – میانگین وزن انتهای دوره =
میانگین افزایش وزن ()BG
( × 100تعداد ماهیان در ابتدای دوره  /تعداد ماهیان در
انتهای دوره) = درصد بقا ()SR
(3طول کل بر حسب سانتی متر)  /وزن (گرم) = ضریب
چاقی ()CF
 × 100طول دوره پرورش  /وزن ابتدای دوره  –Lnوزن
انتهای دوره  = Lnضریب رشد ویژه ()SGR
 × 100میانگین وزن ابتدای دوره  /میانگین افزایش وزن =
درصد افزایش وزن بدن (.)RGR

تجزیه و تحلیل آماری
ابتدا با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov
نرمال بودن دادهها مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس به منظور
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پروتئین از ضریب چاقی بیشتری ( )0/831برخوردار بودند.
علیرغم این دو شاخص ،تأثیر پروتئین بر شاخصهای درصد
اقزایش وزن بدن ( )RGRو ضریب رشد ویژه ()SGR
معنادارتر بوده به طوریکه پروتئین جیره  40درصد باعث
بیشترین مقدار عددی شاخصهای  RGRو  SGRگردیده
است (جدول  .)2بیشترین میزان تلفات در ماهیان تغذیه شده با
 50درصد پروتئین دیده میشود ( )84/19که با سایر تیمارها
اختالف معنیدار داشت(.)P> 0/05
تأثیر چربی جیره در مقایسه با پروتئین بر روی رشد ماهیان
اثرگذارتر بود .به نحوی که مقدار چربی  7درصد افزوده
شده به جیره ( 18درصد چربی جیره) بر شاخصهای رشد،
تأثیر منفی و معنیداری در مقایسه با سایر تیمارها داشته است
( .)P>0/05ضریب چاقی نیز علیرغم کمترین مقدار عددی
در تیمار  7درصد ،با سایر تیمارها اختالف معنی داری نشان
نداد .اثر متقابل پروتئین و چربی جیره بر شاخصهای رشد اثر
گذار نبود و تنها بر میزان بقاء ماهیان اثر معنیداری نشان داد.

تیمارها

ترکیبات جیره

جدول  .1اقالم غذایی مورد استفاده هر جیره آزمایشی با سطوح مختلف پروتئین و چربی
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14
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0/2
2
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0/2
2
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14
14
0/2
2
1

5

45

20

13

13

0/2

2

1

7

45

20

12

12

0/2

2

1

روغن ماهی

پودر ماهی کیلکا

آرد سویا

آرد گندم

آرد ذرت

ویتامین  Cمخصوص آبزیان

مکمل ویتامین

مکمل معدنی

1-35 3-35 5-35 7-35 1-40 3-40 5-40 7-40 1-45 3-45 5-45 7-45 1-50 3-50 5-50 7-50

3
27
20
16
16
0/2
2

1

(گرم در  100گرم)
1
27
20
16
16
0/2
2

1

پرکننده (کربوکسی متیل سلولز)

1

0/8

1

0/8

1

1/8

1

2/8

1

1/8

1

1/8

1

3/8

1

5/8

1

5/8

1

7/8

1

9/8

16/8 14/8 12/8 10/8 11/8

پروتئین

چربی

خاکستر

ترکیب شیمیایی جیره ()%

34/8 35/2 35/3 35/1 40/2 40/4 39/9 40/1 45/2 44/6 45/6 45/1 50/3 50/2 50/1 50/1

11/2 13/9 15/7 18/0 11/1 14/0 15/8 17/7 10/7 13/7 15/8 17/7 11/6 14/4 16/4 18/2

10/2

9/8

9/9

10/1 10/1 10/3

9/9

9/5

9/8

10/4 10/0

9/4

10/2

9/5

ماهیان نورس افزایش یافت و تأثیر معنیداری به ویژه در سطح

9/9

با افزایش مقدار چربی جیره ،محتوای چربی کل بدن بچه

9/8

مجله آبزیان و شیالت
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پروتئین جیره تأثیر معنیداری بر رطوبت ،پروتئین ،چربی و
 7درصد روغنِ افزوده شده به جیره مشاهده گردید .به طور

خاکسترکل بدن بچهماهیان نورس سفید نداشته است.
کلی مقدار رطوبت با چربی بدن رابطه عکس داشت .سطوح
مختلف پروتئین و چربی جیره بر ترکیب بدن تأثیر معنیداری
نشان نداد.
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جدول  .2شاخص های رشد بچه ماهیان نورس سفید تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره
شــــــــــــــــــاخـــص هـــــــــــــــای رشـــــــــــــــــــــــــــــــد
پروتئین – چربی

وزن اولیه

وزن نهایی

میانگین افزایش

درصد

درصد

ضریب چاقی ضریب رشد ویژه

(گرم)

(گرم)

وزن (گرم)

افزایش وزن

بازماندگی

(درصد)

(درصد در روز)

1-35

0/198

0/832

0/603

304/94

93/16

0/798

2/437

3-35

0/202

0/802

0/599

296/82

93/33

0/862

2/414

5-35

0/196

0/822

0/626

319/52

93/33

0/806

2/476

7-35

0/210

0/749

0/538

256/46

94/66

0/751

2/152

1-40

0/205

0/842

0/637

310/78

93/76

0/792

2/458

3-40

0/208

1/024

0/756

363/65

97/33

0/793

2/684

5-40

0/201

0/792

0/631

313/93

94/33

0/806

2/494

7-40

0/206

0/690

0/521

252/88

92/33

0/815

2/210

1-45

0/203

0/805

0/601

296/33

92/00

0/844

2/416

3-45

0/216

0/719

0/535

247/84

92/83

0/823

2/201

5-45

0/223

0/832

0/610

273/96

93/13

0/788

2/319

7-45

0/213

0/734

0/521

244/82

92/00

0/867

2/161

1-50

0/212

0/834

0/633

298/46

91/43

0/817

2/423

3-50

0/206

0/721

0/515

250/02

89/66

0/784

2/165

5-50

0/216

0/799

0/617

285/89

87/33

0/848

2/352

7-50

0/203

0/791

0/534

263/02

68/33

0/797

2/262

میانگین اثر هر کدام
پروتئین 35

0/592

294/43a

93/62a

0/804

2/370ab

40

0/636

310/31a

94/44a

0/802

2/462b

45

0/567

265/74b

92/49a

0/831

2/275b

50

0/575

274/35ab

84/19b

0/812

2/301ab

 1چربی

0/619a

302/62a

92/59a

0/813

2/434a

3

a

0/612

289/58

93/29

0/815

a

2/366

5

0/621a

298/33a

92/03a

0/812

2/410a

7

0/529b

254/30b

86/83b

0/808

2/197b

ns

0/007

0/000

ns

0/025

0/005
ns

0/003
ns

0/000

آنالیز واریانس
پروتئین جیره
چربی جیره
اثر متقابل پروتئین و چربی جیره
 : nsعدم وجود اختالف معنیدار (.)P< 0/05
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a

a

0/000

ns
ns

0/002
ns
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حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار می باشند (.)P< 0/05

جدول  :3ترکیب تقریبی شیمیایی کل بدن بچه ماهیان نورس سفید تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره
(درصد در وزن تر)n=3 .
تــرکــیـــب شــــیـمـــیــایــی ( ± SDمیانگین)

تیمار
پروتئین  -چربی

رطوبت

پروتئین

چربی

خاکستر

ابتدای دوره

75/12± 0/67

12/19± 0/44

10/38± 0/55

2/68± 0/21

1-35

73/52 ± 0/49

13/38± 0/43

11/70± 0/41

2/70± 0/17

3-35

73/33± 0/80

13/50± 0/19

11/63± 0/22

2/67 ± 0/88

5-35

73/41± 0/63

13/81± 0/72

7-35

73/52± 0/54

13/41± 0/53

11/80± 0/21

2/72± 0/16

12/92± 0/69

2/72± 0/80

1-40

73/50± 0/11

13/74± 0/24

11/35± 0/90

2/85± 0/32

3-40

72/66± 0/29

14/72± 0/25

11/71± 0/22

2/41± 0/81

5-40

73/19± 0/99

14/19± 0/20

12/42± 0/48

2/39± 0/43

7-40

72/50 ± 0/65

14/11± 0/39

13/67± 0/23

2/66± 0/51

1-45

73/09 ± 0/78

14/13± 0/55

11/72± 0/44

2/70± 0/29

3-45

73/51± 0/60

14/44± 0/27

11/66± 0/31

2/30± 0/12

5-45

73/27± 0/66

13/95± 0/36

12/13± 0/49

2/51± 0/39

5-50

72/82± 0/65

14/37± 0/57

13/88± 0/48

2/60± 0/57

7-50

74/53± 0/84

12/23± 0/56

14/98± 0/46

2/62± 0/38

میانگین اثر هر کدام
پروتئین

35

73/445

13/525

11/637

2/702

40

72/962

14/19

12/01

2/577

45

73/342

14/245

12/190

2/535

50

73/05

13/802

13/727

2/615

73/192

13/867

11/797a

2/682

3

72/922

14/262

12/182a

2/535

5

73/172

14/08

12/557

2/555

7

73/512

13/552

13/890b

2/657

1

چربی

آنالیز واریانس
پروتئین جیره
چربی جیره
اثر متقابل پروتئین و چربی جیره

a

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0/007
ns

ns
ns

 : nsعدم وجود اختالف معنیدار (.)P< 0/05
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 .4بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان پروتئین جیره را
میتوان از  50درصد به  40درصد کاهش داد بدون آنکه
بر رشد بچه ماهیان نورس سفید تأثیر منفی داشته باشد ،و
چربی جیره را میتوان از  7درصد روغن ماهی افزوده شده به
جیره ( 18درصد چربی جیره) به  3درصد روغن ماهی افزوده
شده به جیره ( 14درصد چربی جیره) بدون اثرات منفی بر
رشد کاهش داد .پروتئین جیره مهمترین عامل تاثیرگذار بر
رشد و هزینه تولید غذای ماهی میباشد ( .)23به طور کل،
افزایش پروتئین جیره منجر به افزایش ظرفیت تولید ماهی
میگردد ( .)21پروتئین جیره در دستگاه گوارش هضم
گردیده و به صورت اسیدهای آمینه از دیواره روده جذب
و به منظور ساخت پروتئین و منبع انرژی مورد استفاده قرار
میگیرد .در این تحقیق ،با افزایش پروتئین جیره تا سطح 40
درصد افزایش رشد را مشاهده کرده که با افزایش بیشتر آن
از میانگین افزایش وزن و درصد افزایش وزن بچه ماهیان
نورس سفید کاسته میشود .اگرچه اختالف آماری محسوسی
مشاهده نمیگردد .شاخصهای مربوط به بررسی وزن ماهی
شامل  RGR ،BGو  SGRنشاندهنده بیشترین افزایش
وزن در تیمارهای تغذیه شده با  40درصد پروتئین میباشند
در حالیکه بررسی و مقایسه شاخص مرتبط با وزن و طول
بدن ماهی شامل ضریب چاقی ( )CFماهیان تغذیه شده با
سطوح مختلف پروتئین نشان میدهد که ماهیان تغذیه شده
با  40درصد پروتئین از مقدار عددی کمتری برخوردار است،
اما سایر شاخصهای رشد در این سطح پروتئینی ،افزایش را
نشان میدهند .در واقع این ماهیان با تغذیه از جیره حاوی 40
درصد پروتئین از بدن کشیدهتری برخوردارند و سایر سطوح
پروتئینی از رشد طولی بچه ماهیان نورس سفید میکاهند که
مشابه نتایج پژوهش انجام گرفته بر روی بچه ماهیان سفید
نورس  0/5گرمی است که میزان پروتئین  41/6درصد در
شرایط چربی ثابت (حدود  12درصد) بهترین شرایط رشد را
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ایجاد مینماید ( .)11همچنین بررسیهای انجام شده بر روی
تغذیه بچه ماهیـــــــــان انگشـــــــــــــت قد سیم پوزهکوتاه
( )Megalobrama amblycephalaبیانگر آن است
که دامنه پروتئینی  25/6– 41/4درصد برای این گونه از ماهی
مناسبترین میباشد (.)30
چربی جیره ،منبع پرانرژی میباشد که در تأمین انرژی
بدن نقش مهمی ایفا مینماید .همچنین به عنوان تأمین کننده
اسیدهای چرب ضروری بدن و ویتامینهای محلول در چربی
مطرح میباشد .میزان مورد نیاز چربی جیره برای هر گونه
بایستی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا افزایش بیش
از حد چربی جیره باعث تأثیر منفی بر کیفیت غذا ،رشد
ماهی ،کیفیت الشه و ماندگاری فراوردههای حاصل از آن
میشود (6 ،17؛  .)16بنابراین تعیین سطح مناسب چربی در
جیره از اهمیت زیادی برخوردار است .نتایج بررسی حاصل
از تأثیر چربی جیره بر رشد و بقاء بچه ماهیان نورس سفید
نیز بیانگر تأثیر منفی و معنیدار  7درصد روغن ماهی افزوده
شده به جیره میباشد و با افزایش مقدار چربی جیره ،مقدار
چربی بدن ماهی نیز افزایش مییابد .رابطه مستقیمی بین
چربی جیره و شاخص کبدی ( )HSIوجود دارد که در
ماهیان مختلف از جمله ماهی کاد اقیانوس اطلس ،ماهی
صخــرهای ( ،)Sebastes schlegeliiهامور معمولی
( )Epinephelus coioidesو ماهی سوف حاجیطرخان
( )Perca fluviatilisگزارش شده است ( .)20،21شاخص
ضریب چاقی در ماهیان تیمار  7درصد چربی افزودهشده به
جیره ،افزایش یافته که متأثر از افزایش چربی بدن میباشد
و بر رشد ماهی تأثیر منفی گذاشته است که نتایج این تحقیق
مشابه مطالعات صورت گرفته توسط  Ebrahimiو همکاران
( )2013میباشد که بر روی بچه ماهیان نورس  0/5گرمی،
تأثیر متقابل سطوح مختلف پروتئین ( 52 ،47 ،42 ،37و
 57درصد) و چربی ( 13 ،10و  18درصد) را مورد ارزیابی
قرار داده و نشان دادکه جیرههای حاوی  42درصد پروتئین
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و  13درصد چربی جهت رشد مطلوب بچه ماهیان نورس

 -3عالف نویریان ،ح ،.شعبانی پور ،ن ،.زمانی کیاسج

سفید مناسب میباشد( .)10،11،12در حالیکه با نتایج تحقیق

محله ،ح .و خادم ،ه .1386 .بررسی اثرات سطوح مختلف

 Haghighiو همکاران ( )2009که در شرایط پروتئین

چربی بر روی معیارهای شاخص رشد بچه ماهی سفید جنوب

ثابت ( 46/8درصد) مقدار چربی  8درصد را توصیه نمودند،

دریای خزر (Rutilus frisii kutum, Kamenskii,

متفاوت میباشد( .)14،15تفاوتهای عددی گزارش شده

 .)1901پژوهش و سازندگی .دوره  .20شماره ( 3پی آیند

به طور عمده متأثر از اختالفات موجود در دمای آب ،نوع

 )76در امور دام و آبزیان .صفحات .35-42

چربی ،پروتئین و یا نسبت پروتئین به انرژی جیره میباشد
(.)27

 -4محمودی ،ز ،.عالف نویریان ،ح ،.فالحتکار ،ب.
وخوش خلق ،م .1392 .تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی

به طور کل میتوان اظهار داشت که میزان  40درصد

جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901

پروتئین و  3درصد روغنِ ماهی افزوده شده به جیره (14

 ،)Rutilus frisii kutum Kamensky,مجله علمی

درصد چربی) بیشترین و بهترین شرایط رشد را در بچهماهیان

شیالت ایران .دوره  .22شماره ( .1مسلسل  .)82از ص .ص

نورس سفید  0/2گرمی قبل از رهاسازی ایجاد مینماید.

.101-116

سپاسگزاری
از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بندر انزلی به دلیل حمایتهای مالی و دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الهیجان بخاطر در اختیار گذاشتن فضا و امکانات و
مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شادروان
مرحوم دکتر یوسف پور به خاطر در اختیار قرار دادن بچه
ماهی نورس سفیدکمال تشکر و قدردانی را داریم.
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