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  89  پاییز، سوم، شمارهچهارمسال  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                                                                                                              مجله شیالت،
  

  بر فاکتورهاي رشد، بازماندگی و ترکیبات الشه ) زئولیت(تأثیر آنزیمیت 
  )Acipenser persicus Borodin, 1897(ماهیان ایرانی  تاس چهب

 
  ، 3رودسري زاده ، حبیب وهاب2، عباسعلی زمینی1اسماعیلی یلدا بنی سیده*

  5 زهرا مددي و4محمدحسین طلوعی

   واحد الهیجان، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده منابع طبیعیارشد، گروه شیالت،  آموخته کارشناسی دانش5و1
  بندرانزلیاداره کل شیالت استان گیالن، 4 واحد الهیجان، ،گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاداسالمی 3و2

 
  1چکیده

گونه ماهی ایرانی  که تاس با توجه به این. باشد ترین ماهیان شیالتی دریاي خزر می ارزشاز بایکی  ماهی ایرانی    تاس
ـ    باید امکانات تغذیه ،باشد  دریاي خزر می  سواحل جنوبی  غالب مـورد  ه و در شـرایط واقعـی   اي آن مـدنظر قـرار گرفت

  بـه همـین جهـت هـدف از افـزودن آنزیمیـت      ،کنـد  می  به غذاي دستی عادتبه سختیاین ماهی   . آزمایش قرار گیرد  
جـذب عناصـر مغـذي     کاهش درصد تلفات و همچنـین  ،افزایش فاکتورهاي رشد  به جیره غذایی این ماهی      ) زئولیت(
 تکثیر و پـرورش ماهیان ایرانی در مرکز  تاس ی بچه اثرات افزودن آنزیمیت به جیره غذای   این پژوهش در   .باشد یره می ج

 عـدد  450 طـی ایـن پـژوهش    . گرفـت مورد بررسی قرار  1387بهشتی رشت در تابستان      شهید دکتر ماهیان خاویاري   
صورت  ه بمکعبگیري یک متر با حجم آب  فایبرگالسدر تانک گرم 70/3±74/0 وزنی ماهی ایرانی با میانگین تاس بچه

ماهیان  تاس جیره غذایی بچه براي تعیین سطح مطلوب آنزیمیت در روز 60  طیاین آزمایش. د پرورش داده ش   تصادفی
 نتایج نـشان . با سه تکرار صورت پذیرفتیک   هر وشاهد و  درصد5آنزیمیت ،  درصد3 تیمار آنزیمیت    سهایرانی در   

 تـوده  وزن و طـول نهـایی، زي  از لحـاظ    ماهیـان ایرانـی      تـاس  به جیـره غـذایی بچـه        درصد 3زودن آنزیمیت    که اف  داد
 ضریب رشد ویژه ،)گرم 1/0±62/0( GR روزانه رشد ر نظیفاکتورهاي رشد و )03/370±6/53( ، تولید)92/47±413(
ثیر گذاشـته و  أت )50/211±36/33(کارایی غذا   ،  )98/262±05/885( BWI  شاخص افزایش وزن بدن    ،)42/0±78/3(

نیز   پروتئینیکاراییو نسبت  ضریب چاقی  فاکتورهاي   در ارتباط با  . ددادار آماري را نشان      اختالف معنی با تیمار شاهد    
 . بـود در تیمار شاهد بیش از سایر تیمارهـا  مقادیر این دو فاکتور و دار آماري مشاهده گردید    بین تیمارها اختالف معنی   

لـی در بـین   و ،اسـت  هتر از سایر تیمارها بـود  بیش) 82/1±31/0 ( درصد5نیز در تیمار آنزیمیت  ذاییضریب تبدیل غ 
  درصـد 3آنزیمیت  تیمار نیز ) درصد3/55(بازماندگی  درصد   اظاز لح همچنین   .مشاهده نشد دار   اختالف معنی  تیمارها

 مـاده دار سطوح مختلف این  ثیر معنیأ ت بیانگریز نآنالیز الشه تیمارها   .دبو و شاهد     درصد 5بیش از تیمارهاي آنزیمیت     
  چربـی  درصـد تـرین    و کـم   )03/16±92/0(خاکـستر    ،)59/58±3/0( پروتئین درصدترین   بیش. بر ترکیبات الشه بود   

ه دسـت آمـد     براساس نتـایج بـه     . مشاهده گردید   درصد 5آنزیمیت  تیمار   در) 64/70±3/0(و رطوبت   ) 11/0±47/25(
مین أماهی ایرانی جهت ت ماهی انگشت قد تاس  طی دوره پرورش بچهجیره غذاییبه   درصد3یزان م آنزیمیت بهافزودن 

  .گردد رشد و بازماندگی مناسب توصیه می
  

  الشه فاکتورهاي رشد،تغذیه، ماهی ایرانی،  تاس، )زئولیت(آنزیمیت  : کلیديهاي واژه

                                                
  yalda.baniesmaily@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
از دسته ماهیان غـضروفی دوران       ماهیان خاویاري 

  میلیون سال قـدمت دارنـد  250هستند که حدود    اولیه  
)Hughes  ،1991 .(دلیل ارزش اقتـصادي و غـذایی        به

و کـاهش   سـو    ر باالي گوشت و خاویـار از یـک        بسیا
هـاي طبیعـی    خایر این ماهیان در تمام زیستگاه   ذمیزان  

آنها از سوي دیگر، تکثیر و پرورش مـصنوعی آنهـا از     
ورهاي جهـان   ها پیش مورد توجه بسیاري از کـش        سال

هاي چشمگیري به همراه داشته      قرار گرفته و پیشرفت   
  ).1383ابراهیمی، ( است

ترین ماهیان  ماهی ایرانی یکی از باارزش تاس
تکثیر و هاي  کارگاهکه  باشد دریاي خزر میشیالتی 

ها  پرورش مصنوعی ماهیان خاویاري ساالنه میلیون
اسبی هاي من به رودخانهرا ماهی انگشت قد  عدد بچه

وثوقی (کنند   میسازي رها،ریزند که به دریاي خزر می
  ).1379، و مستجیر

عمده مشکالت موجود جهت پـرورش ماهیـان         از
اي  اطالعـات تغذیـه   . باشد غذا می خاویاري تکنولوژي   

 منجـر  کهدر زمینه ماهیان خاویاري بسیار محدود بوده   
پروري آنها شده اسـت، بـه        به محدودیت در امر آبزي    

دلیل از غذاي زنده یا غذاي تجاري ماهیـان آزاد   همین  
 شـود  در پرورش تجاري ماهیان خاویاري استفاده مـی       

)Hung  ،2000.(    از آنجا که اطالعات کـافی در مـورد 
شرایط بهینه محیط پرورشی، نیازهاي غذایی و فرموله        
کردن غذاهاي مصنوعی مورد نیاز آنهـا وجـود نـدارد           

)Hung و Lutes  ،1987  ؛Hung و Lutes  ،1988 (و 
همچنین سازگار نمودن ماهیان خاویاري بـه غـذاهاي         

 ،)1386موسـوي،    پیـک (دستی بـسیار مـشکل اسـت        
هنـوز پیـشرفت چنـدانی      صنعت پرورش این ماهیـان      

  ).1988 ،و همکاران Conte(نداشته است 
محـصولی   1با نام ژنریک کلینوپتیلوالیت   آنزیمیت  

دنی با قدرت   هاي آلومینوسیلیکات مع   از فرآوري کانی  
این  .باشد نظیر می  العاده و تبادل کاتیونی بی     جذب فوق 
هاي مختلف که     با آنزیم   آنزیم نبوده و نباید    ماده مطلقاً 

                                                
1- Clinoptilolite 

 بـراي بهبـود     بسیار متنوع بـوده و هرکـدام اختـصاصاً        
 ،شـوند  کار بـرده مـی     هجذب یک ماده غذایی خاص ب     

هـاي   آنزیمیت ترکیبی است از کانی     .اشتباه گرفته شود  
زئولیت که به سـبب سـاختار ویـژه شـبکه بلـوري و              

 اثرات بـسیار مفیـدي را در پـرورش          ،فیزیکی خواص
  ).Edwards ،1991و  Elliott( کند آبزیان ایفا می
ارزش از ظرفیـت تبـادل یـونی بـاالیی          این ماده با  

صـورت   تواند اثرات خـود را بـه       برخوردار است و می   
انـواع  جـذب   قابلیـت   زئولیت  . کاتالیزور اعمال نماید  

، آمونیـوم،   پتاسـیم سـزیوم، روبیـدیوم،     ها نظیر    کاتیون
تجزیــه شــیمیایی . باشــد ســدیم و کلــسیم را دارا مــی

دهد که داراي عناصـر متعـددي        نشان می نیز  آنزیمیت  
 باشـد   اکـسید آلومینیـوم مـی       و نظیر اکسید سیلیـسیوم   

)Elliott  وEdwards ،1991.(  
ران  و همکاObradović  توسطی کهدر پژوهش

عنوان  ثیر آنزیمیت بهأتبررسی  منظور به) 2006(
صورت غذاي  ه ب درصد1افزودنی به غذا، در سطح 

  درصد1  آنزیمیتصورت گرفت،آال  پلت ماهی قزل
 سرعت رشد ،هاي مورفومتریک روي تمامی شاخص

  . گذاشتیحجم نهایی اثرات مثبتو  طول  وماهیان
 )پتیلولیتکلینو(  زئولیت طبیعی درصد2استفاده از 

   پروتئین بعد از  درصد48آال با  در جیره ماهی قزل
   بر ماهی،  منفیثیرأبدون تپرورش  روز 64

  گردیدها   در وزن ماهی درصد10موجب افزایش 
)Pond  وMumpton ،1984.(  

 محله و همکاران ی که زمانی کیاسجپژوهشدر 
روي شاه میگوي جوان آب شیرین انجام  ،)1386(

 2 درصد به 5/0ایش میزان زئولیت از دادند با افز
درصد، ضریب تبدیل غذا و نسبت بازدهی پروتئین 

 FCR ،WG ،SR (سایر معیارهاي رشد. بهبود یافت
 5/0با افزایش میزان زئولیت از سطح نیز  )SGRو 

  . درصد عملکرد بهتري را نشان دادند2درصد به 
توجـه در فیزیولـوژي      هاي قابل   با توجه به شباهت   

ـ   ماهی ثیر مثبـت اسـتفاده از زئولیـت بـر     أ و طیـور و ت
 طیـور، ایـن امکـان وجـود دارد کـه             پرورش عملکرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 89                                                                                                               سال چهارم، شماره سوم، پاییز اسماعیلی و همکاران سیده یلدا بنی

 125

استفاده از زئولیت در تغذیه مـاهی سـبب افـزایش در            
 و پیــشرفت هرانـدمان خــوراك و ســرعت رشــد شــد 

ـ   توجهی را در صنعت آبزي     قابل  وجـود آورد   هپروري ب
)Pond  وMumpton ،1984.(  

این ماهی بـه سـختی بـه غـذاي     که  با توجه به این  
کند به همین جهت هـدف از افـزودن    دستی عادت می  

به جیره غذایی این ماهی افـزایش       ) زئولیت(آنزیمیت  
فاکتورهاي رشد و کاهش درصـد تلفـات و همچنـین           

  .بوده استجذب عناصر مغذي جیره 
  

  ها مواد و روش
 پـرورش  سـالن در  روز   60 مـدت   بـه  این پژوهش 

 25 واقع در و پرورش شهید بهشتیالرو مجتمع تکثیر   
کیلومتري شهر رشت و در مجـاورت سـد سـنگر، در          
جوار رودخانه سفیدرود و با حوضه آبریزي به مساحت 

 ماهیـان  تـاس   بچـه .صورت گرفـت  ، میلیون هکتار  5/1
دهی به غذاي دسـتی، بـه      روز عادت  10ایرانی پس از    

 مکعبیک متر   تانک فایبرگالس  9 عدد در    450داد  تع
 لیتر آب تازه    500یک از مخازن با    هر. داري شدند نگه
درصـد آب از طریـق برداشـت         70شده و روزانـه      پر

در ایـن   . شـد  مانده در کف تعویض مـی      ضایعات باقی 
آنزیمیـت  غذاي دستی همراه با    بررسی، تیمارها شامل    

بـدون افـزودن   ( درصد و تیمار شاهد 5 و   3) زئولیت(
کـرار مـورد    یـک در سـه ت      و هـر  ) آنزیمیت به جیـره   

خصوصیات فیزیکی آنزیمیت آن    . آزمایش قرار گرفت  
د در  عنـوان یـک عنـصر آزا       هرا قادر ساخته است که ب     

دهنـده در پلـت مـورد      مواد چسبنده و نیـز یـک پیوند       
این ماده با ترکیبات غـذایی مهـم و    .استفاده قرار گیرد  

 هـا و سـایر مـواد       بیوتیک ها، آنتی   حساس مثل ویتامین  
مقـادیر  . هـا واکـنش نـدارد       ثل فسفات غذایی معدنی م  

ماهیـان ایرانـی هـر       تـاس  شده به جیره غذایی بچه    ذکر
که مخلوط حاصل     سپس براي این   .تیمار اضافه گردید  
خـود  ه  سفتی ب حالت خمیري نسبتاً  ،جهت پلت کردن  

کـه   پس از این. بگیرد، مقداري آب به آن اضافه گردید      
و  مواد حاصل چرخ شده      ،مخلوط همگنی حاصل شد   

متناسب بـا   هاي حاصل    پلت. صورت پلت در آمدند    هب
ماهیان  تاس بچه. تهیه شدندماهیان ایرانی   تاس دهان بچه 

پـنج  در  روزانـه    وزن بـدن      درصد 6-8 میزان بهایرانی  
 غــذادهی )24 و 20، 16، 12، 8 هــاي ســاعت( نوبــت
بـار    روز یـک 10ماهیـان هـر     بچه سنجی زیست. شدند

  .صورت گرفت
ماهیـان هـر تیمـار      بچه1بازماندگیهمچنین درصد  

هــاي  شــاخص. نیــز در انتهــاي دوره محاســبه گردیــد
هـاي زیـر      براسـاس فرمـول    ذکرشده در این پـژوهش    

  :محاسبه شدند
  )زیتوده(بیوماس =  تعداد ماهیان در وان ×متوسط وزن در هر وان   )1(
  

  تولید=  بیوماس نهایی- بیوماس اولیه)                2(
  

  ×100  )3(  مانده ماهیان زنده تعداد بچه
  شده ماهیان ذخیره تعداد کل بچه

درصد   =
  بازماندگی

  

)4      (          n / )Bwi- BWf(GR= رشد روزانه  
)Hung1989 ، و همکاران.(  
  

)5(  100 ×/ n) LnWi- LnWf(SGR= ضریب رشد ویژه  
  

)Zhou 2006 ،و همکاران(.  
)6          (BWI ) درصد(وزن بدن شاخص افزایش(  

10 × BWi) / BWi - BWf= (  
)Hung1989 ، و همکاران(.  
)7  (100 × )3BW/TL = (CF )ضریب چاقی(  
)Hung  وLutes ،1987.(  

  

)8   () Wi- Wf (F/ = FCR )ضریب تبدیل غذایی(  
)Marcuoli2006 ، و همکاران(.  

  

)9 (  TF  /100 × )BWi - BWf= (FE )کارایی غذا(  
)Mai2006 ، و همکاران(.  

  

)10(    CF×TF) / BWi- BWf( = PER)نسبت کارایی پروتئینی(  

)Moore1988 ، و همکاران(.  
  

پارامترهاي کیفی آب مانند اکسیژن محلول، درجه        
ـ   آب درصد اشـباعیت    و حرارت  و صـورت روزانـه    ه ب

                                                
1- Survival Rate 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...تورهاي رشد، بازماندگی و ترکیبات الشهبر فاک) زئولیت(                                                      تأثیر آنزیمیت 89سال چهارم، شماره سوم، پاییز 

 126

بـار   هر هفتـه یـک  و دبی آب میزان نیتریت و آمونیاك    
 60( ره پـرورش  پـس از اتمـام دو      .گردیدگیري   اندازه
منظور بررسـی ترکیـب الشـه ماهیـان پـس از             به )روز

اطمینان از تخلیه کامل محتویات شکم ماهیان، از هـر          
صورت تصادفی انتخاب شـده و       ه عدد ماهی ب   3تیمار  

پس از توزین، چرخ و مخلـوط شـدن، جهـت آنـالیز             
جهـت  رشـت    -الشه به آزمایـشگاه دکتـر میراعلمـی       

 شـامل پـروتئین، چربـی،       گیري ترکیبـات الشـه     اندازه
ترتیـب   خاکستر و رطوبـت در تیمارهـاي مختلـف بـه     

ــدال   ــتگاه ماکروکجل ــط دس ــدل  (1توس ، )BAP40م
، )BOHERمـدل   (له  دستگاه سنجش چربـی سوکـس     

 2کوره الکتریکی و  گراد    درجه سانتی  105آون با دماي    
  .نددارسال گردی

ــت  ــدر نهای ــاي خــام  ه دادههم ــامالً ه از طــرح ک
طرفه با استفاده    ش آنالیز واریانس یک   به رو تصادفی و   

مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل         SPSS افزار از نرم 
  هـا  جهـت مقایـسه میـانگین      بـه    .آماري قـرار گرفتنـد    

وجود یا عـدم وجـود      . از آزمون دانکن استفاده گردید    
   درصـــد5 اطمینـــان دار در ســطح  اخــتالف معنـــی 

 افـزار  مرسم نمودارها نیز با استفاده از نر      . تعیین گردید 
Excel 2003انجام شد .  

  

  نتایج
ــانگین  ــین شــاهد،  وزن بچــهطــول و می ــان ب ماهی

ــت تیمــار و درصــد  3آنزیمیــت  در  درصــد 5آنزیمی
خــتالف اجهــت تیماربنــدي  آغــازین ســنجی زیــست

طول  میانگین   که در حالی  .)<05/0P( نداشتنددار   معنی
ــهو  ــان  وزن بچ ــف ماهی ــاي مختل ــرین تیماره در آخ

ــست ــنجی زی ــی ،س ــتالف معن ــاري  اخ ــدادار آم  دتنش
)05/0P≤.( نهایی اساس آزمون دانکن، میانگین وزن بر

بـیش از  )  گرم3/41±8/4( درصد  3 در تیمار آنزیمیت  
ترین میانگین طول نهایی   بیش.ها بوده استسایر تیمار

) متر  سانتی 1/22±9/0( درصد   3در تیمار آنزیمیت    نیز  
  .)1جدول  (مشاهده گردید

                                                
1- Kjeldahl 
2- Muffle Furnances 

 بین تیمارهـا در و تولید   ) توده  زي(مس  میانگین بیو 
  ).≥05/0P(دار داشتند  اختالف معنی

ــانگین زي ــت  می ــار آنزیمی ــوده در تیم  درصــد 3ت
و میزان تولید نیز در همین تیمـار        گرم  ) 92/47±413(
بوده که بیش از سـایر تیمارهـا        گرم  ) 6/53±03/370(
  ).2جدول (دست آمد  به

بـین   )GR(نـه   منظور مقایسه میانگین رشد روزا      به
. )≥05/0P(دار مـشاهده شـد        خـتالف معنـی   اتیمارها  

در تیمـار  رشـد روزانـه    میـزان   ،براساس آزمون دانکن  
محاسبه گردید که )  گرم62/0±1/0( درصد 3آنزیمیت 

  .باشد  درصد می5بیش از تیمارهاي شاهد و آنزیمیت 
محاسبه شده در    )SGR (ضریب رشد ویژه  مقدار  

بوده که بـیش     )78/3±42/0(  درصد 3تیمار آنزیمیت   
   باشــد  مــی درصــد5از تیمارهــاي شــاهد و آنزیمیــت 

 )<05/0P(دار نرسـید   ولی این اختالف به حـد معنـی       
  ).2جدول (

 در بـین تیمارهـاي   )CF(میانگین ضـریب چـاقی     
 میـزان  .)≥05/0P(دار داشـتند      مختلف، اختالف معنی  

) 40/0±0053/0( در تیمار شاهد     )CF(ضریب چاقی   
دست   درصد به5 درصد و 3 تیمارهاي آنزیمیت بیش از

 در )BWI(شاخص افزایش وزن بدن  ).3جدول  (آمد  
 دار نداشـتند    بین تیمارهـاي مختلـف، اخـتالف معنـی        

)05/0P>(،   درصد  3 در تیمار آنزیمیت      ولی میزان آن 
بیش از سایر تیمارها بوده اسـت       ) 98/262±05/885(
اختالف  ارها در بین تیم   )FE(کارایی غذا    ).3جدول  (

ــی ــتند  معن ــار   )≥05/0P(دار داش ــزان آن در تیم و می
ــت  بـــیش از ) 50/211±36/33( درصـــد 3آنزیمیـ

 درصــد و شــاهد بــوده اســت 5تیمارهــاي آنزیمیــت 
  ).3جدول (

بــین  در )PER(نـسبت بـازده پروتئینـی    میـانگین  
  و میـزان   )≥05/0P(دار داشـتند      تیمارها اختالف معنی  

 درصـد در یـک     3نزیمیـت    در تیمارهاي شاهد و آ     آن
 درصـد در گروهـی دیگـر    5گروه و تیمـار آنزیمیـت     

) 06/1±15/0( در تیمـار شـاهد       PERمیزان  . باشد  می
  ).3جدول  (بیش از سایر تیمارها بود
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  آخرین بیومتريآغازین و ماهیان در  وزن بچهطول و  مقایسه میانگین -1 جدول
  طول نهایی  طول ابتدایی  ینهای وزن  اییوزن ابتد  تیمارها  )متر سانتی (طول  )گرم(وزن 

   میانگین± انحراف معیار  شاهد
  دامنه

a7/085/3  
5-5/2  

ab7/41/31  
78/35-44/26  

a7/087/9  
3/11-1/8  

a03/163/19  
61/20-55/18  

   میانگین± انحراف معیار   درصد3 آنزیمیت
  دامنه

a6/089/3  
3/5-1/3  

b8/43/41  
52/46-1/37  

a7/09/9  
4/11-9  

b9/0 1/22  
98/22-24/21  

   میانگین± انحراف معیار   درصد5 آنزیمیت
  دامنه

a5/075/3  
5-3  

a5/66/27  
66/33-73/20  

a5/089/9  
8/10-9/8  

a6/174/19  
94/20-99/17  

  .باشند  درصد می05/0دار در سطح  دهنده اختالف معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان
  

  تیمارهارشد روزانه و ضریب رشد ویژه  ، تولید،توده  میانگین و دامنه زي-2 جدول

  هاي رشد شاخص
  تیمارها

  )گرم (زیتوده
)Biomass(  

  )گرم/روز60 (تولید
)Product(  

 رشد روزانه
  )گرم/روز(

)GR(  

 ضریب رشد ویژه
  )درصد/روز(

)SGR(  
   میانگین± انحراف معیار  شاهد

  دامنه
ab70/46±86/310  

8/357-4/264  
ab92/40±3/272  
1/314-3/232  

ab07/0±45/0  
52/0-38/0  

a05/0±48/3  
51/3-42/3  

 3 آنزیمیت
  درصد

   میانگین± انحراف معیار
  دامنه

b92/47±413  
2/465-371  

b6/53±03/370  
429-3/324  

b1/0±62/0  
71/0-54/0  

a42/0±78/3  
25/4-45/3  

 5 آنزیمیت
  درصد

   میانگین± انحراف معیار
  دامنه

a97/64±7/275  
6/336-3/207  

a03/62±1/238  
5/295-3/172  

a1/0±39/0  
49/0-28/0  

a3/0±3/3  
50/3-96/2  

  .باشند  درصد می05/0دار در سطح  دهنده اختالف معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان
  

در  )FCR( ضریب تبدیل غذایی میانگین میزان
. )<05/0P(  نداشتنددار معنی اختالف تیمارها بین

ی هر سه تیمار در یک گروه میزان ضریب تبدیل غذای
 5محاسبه گردید و این مقدار در تیمار آنزیمیت 

 3بیش از تیمارهاي آنزیمیت ) 82/1±31/0( درصد
  . و شاهد بوده استدرصد

،  درصد3درصد بازماندگی در تیمار آنزیمیت 
تر از تیمارهاي   بوده که این مقدار بیش درصد3/55

  . و شاهد بوده است درصد5آنزیمیت 
منظور مقایسه  دست آمده از آنالیز الشه، به نتایج بهدر 

   میانگین پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر بین تیمارها

 از لحاظ ).≥05/0P(دار مشاهده گردید  اختالف معنی
 درصد نسبت به 5درصد پروتئین تیمار آنزیمیت 

دار  طور معنی  درصد به3تیمارهاي شاهد و آنزیمیت 
تر بوده و درصد چربی این تیمار از تیمارهاي شاهد  بیش

  .تر بوده است دار کم طور معنی  به درصد3و آنزیمیت 
 درصد 5 درصد پروتئین در تیمار آنزیمیت ترین بیش

ترین درصد چربی در تیمار   بیش،)3/0±59/58(
ترین درصد  بیش، )84/31±45/0( درصد 3آنزیمیت 

و ) 22/71±5/0( درصد 3رطوبت در تیمار آنزیمیت 
 درصد 5ترین درصد خاکستر نیز تیمار آنزیمیت  بیش

  .دست آمد به) 92/0±03/16(
  

   تیمارهاو بازده پروتئینی، کارایی غذا شاخص افزایش وزن بدن ،ضریب چاقی میانگین و دامنه -3 جدول
  هاي رشد شاخص

  تیمارها
  ضریب چاقی

)CF(  
  شاخص افزایش وزن 

  )BWI( بدن
  کارایی غذا

)FE(  
نسبت بازده 

  )PER(پروتئینی 
   میانگین± انحراف معیار  شاهد

  دامنه
c0053/0±4/0  

41/0-40/0  
a98/23±45/707  

7/723-9/679  
a47/2894/196  

38/229-09/176  
b15/006/1  

23/1-95/0  
   میانگین± انحراف معیار   درصد3 آنزیمیت

  دامنه
b0034/0±4/0  

39/0-38/0 

a98/262±05/885  
08/1185-43/694 

b36/3350/211  
02/247-83/180 

b17/005/1  
23/1-90/0 

   میانگین± انحراف معیار   درصد5 آنزیمیت
  دامنه

a01/0±35/0  
37/0-34/0 

a98/119±34/628  
97/718-28/492 

a07/2972/167  
32/198-46/140 

a13/077/0  
91/0-64/0 

  .باشند  درصد می05/0دار در سطح  دهنده اختالف معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان
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   مقایسه درصد بازماندگی تیمارهاي مختلف-1 شکل

  
   تیمارهاي مختلفماهیان ایرانی  در ترکیبات الشه بچه تاسمقادیر پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر -4جدول 

  آنالیز ترکیبات الشه
  خاکستر رطوبت  چربی پروتئین تیمارها

   میانگین± انحراف معیار  شاهد
  دامنه

a3/0±67/51  
97/51-49/51  

b3/0±5/30  
8/30-2/30  

ab2/0±003/71  
2/71-81/70  

a15/0±13/11  
3/11-11  

   میانگین± انحراف معیار   درصد3 آنزیمیت
  دامنه

a9/0±94/51  
84/52-51 

b45/0±84/31  
2/32-34/31 

b5/0±22/71  
75/71-92/70 

a46/0±3/11  
8/11-9/10 

   میانگین± انحراف معیار   درصد5 آنزیمیت
  دامنه

b3/0±59/58  
9/58-4/58 

a11/0± 47/25  
6/25-4/25 

a3/0± 64/70  
96/70-48/70 

b92/0±03/16  
8/16-15 

  .باشند  درصد می05/0دار در سطح  دهنده اختالف معنی حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان
  

  گیري  و نتیجهبحث
ثیر آن در جیره ماهیـان      أرغم اهمیت زئولیت و ت     به

و میگــوي  )Tacon ،1989( ماهیــان از جملـه هــامور 
گونه  هنوز هیچ  )Gopal  ،2005و   Noverian (دریایی

صـورت نگرفتـه    روي سایر ماهیـان     مطالعات جامعی   
پـروري هنـوز     بزيتوسعه این صنعت از لحاظ آ     . است

  .کند مراحل آزمایشی خود را طی می
هـاي    یکی از دالیل اصـلی بـراي افـزودن مکمـل          

دسـت   مغذي نظیر زئولیت به خوراك حیوانات بـه       غیر
و عملکـرد آنهـا     هـاي رشـد      شاخصآوردن بهبود در    

توجه در فیزیولـوژي     با توجه به شباهت قابل    . باشد می
ئولیت در تغذیـه  ماهی و طیور، نتایجی که استفاده از ز    

بتواند براي ماهی نیز تکـرار شـود و    شاید  طیور داشته   
ثیرگـذار  أبر سرعت رشد و افزایش راندمان خـوراك ت       

تـوجهی در     به پیـشرفت قابـل     که در نتیجه منجر    باشد
 Palic ؛Debeic  ،1995 (شـود  پروري می  صنعت آبزي 

  ).1995 ،و همکاران

 )2006( و همکاران Obradovićی که در پژوهش
عنوان افزودنی به  ثیر آنزیمیت بهأتبررسی  منظور به

صورت غذاي پلت ماهی  ه ب درصد1غذا، در سطح 
 Walbaum( Oncorhynchus mykiss(آال  قزل

 روي تمامی  هم درصد1  آنزیمیتصورت گرفت،
هم  و  سرعت رشد ماهیانسنجی، ریختهاي  شاخص

 نهایی به همان خوبی رشد، اثرات و وزنروي طول 
 شاهد و تیمار تیماراز لحاظ آماري .  گذاشتیتمثب

 ددار بودن  داراي اختالف معنی درصد1آنزیمیت 
)05/0P< 01/0 وP<.(  ماهیان پژوهشهمین در 

تري به   غذاي روزانه بیش درصد1 آنزیمیت تیمار
نسبت به گروه شاهد مصرف )  درصد1/3( میزان

 ) درصد24/2 به میزان(نمودند و مصرف پروتئین نیز 
غذا  حضور زئولیت در. تر از گروه شاهد بود بیش
گذارد بر  غذایی می ثیر مثبتی روي موادأطورکه ت همان

تیمار . ثر استؤتبدیل غذا نیز مضریب کاهش 
  داراي ضریب تبدیل غذایی بهتر درصد1آنزیمیت 
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یزان  م  و ضریب تبدیل پروتئین بهتر به)62/13(
  .نسبت به گروه شاهد بود)  درصد78/14(

مقایسه وزن نهایی بین  انجام شده در در پژوهش
 دار آماري مشاهده شد  اختالف معنیتیمارهاي آزمایشی

)05/0P<.(  درصد3افزایش وزن در تیمار آنزیمیت  
 3/41±8/4( ترین میزان عددي وزن نهایی داراي بیش

ترین سرعت رشد روزانه در  بیش .ه استبود) گرم
مشاهده متر  سانتی 62/0±1/0  درصد،3تیمار آنزیمیت 

در بین ) SGR(منظور مقایسه ضریب رشد ویژه  به .شد
دار آماري مشاهده شد  تیمارهاي مختلف اختالف معنی

)05/0P< .(در تیمار ترین ضریب رشد ویژه بیش 
 . محاسبه گردید78/3±42/0 به میزان  درصد3آنزیمیت 

که از  )BWI( زمینه درصد افزایش وزن بدن در
نیز  باشد  میها المتی و رشد طبیعی ماهیفاکتورهاي س

 داري وجود داشت الف معنیتبین تیمارها اخ
)05/0P< .( درصد3در تیمار آنزیمیت این میزان  

  . بیش از سایر تیمارها بوده است98/262±05/885
منظور بررسی امکان استفاده از  ی دیگر بهدر پژوهش

میانگین با  کمان آالي رنگین زئولیت در تغذیه ماهی قزل
 نتایج آزمایش نشان . گرم انجام شد65وزن اولیه حدود 

ثیر أآال ت داد که استفاده از زئولیت در تغذیه ماهی قزل
داري بر میانگین وزن نهایی، افزایش وزن، میزان  معنی

رشد ویژه، میانگین غذاي مصرفی، ضریب تبدیل غذا و 
هزینه غذا براي تولید یک کیلوگرم ماهی نداشت 

)05/0P>) (،که این نتایج با  طوري  به؛)1381 افشار
نتیجه آزمایشی که مبنی بر افزایش وزن ماهی به مقدار 

 زئولیت طبیعی  درصد2 با استفاده از  درصد10
  بود مغایر،آال در جیره غذایی ماهی قزل) کلینوپتیلوالیت(
)Pond  وMumpton ،1984.(  

 ترین درصد بازماندگی بیش انجام شده در پژوهش
محاسبه  ) درصد3/55(  درصد3آنزیمیت  تیمار در

) FCR( ضریب تبدیل غذایی یانگیننتایج مدر  .گردید
شد ندار مشاهده  اختالف معنیبین تیمارهاي مختلف 

بیش از سایر   درصد5در تیمار آنزیمیت  مقدار آن ولی
  . استتیمارها بوده
  آنالیز الشه تیمارها نیز بیانگر ازدست آمده نتایج به

دار بودن سطوح مختلف این ماده بر ترکیبات  ثیر معنیأت
ترین میزان   بیشاین نتایج با ).>05/0P (باشد الشه می
 و )03/16±92/0(، خاکستر )59/58±3/0( پروتئین

آنزیمیت در تیمار ) 47/25±11/0(ترین سطح چربی  کم
  . مشاهده گردید درصد5

) یتکلینوپتیلول( زئولیت طبیعی  درصد2استفاده از 
 پروتئین  درصد48آال با  در جیره معمولی ماهی قزل

 بر ماهی، موجب  منفیثیرأ روز بدون ت64بعد از 
  ها شده است  در وزن ماهی درصد10افزایش 

)Pond  وMumpton ،1984.(  
، با افـزودن    دست آمده   بنابراین با توجه به نتایج به     

مـاهی    درصد به جیره غـذایی بچـه  3میزان    آنزیمیت به 
ماهی ایرانـی، کـارایی پـرورش بهبـود          قد تاس   شتانگ

  .یافتخواهد 
  

  یتشکر و قدردان
کلیه پرسنل محتـرم مجتمـع تکثیـر و         همکاري  از  

پرورش ماهیان خاویاري شهید دکتر بهشتی سد سنگر        
از  همچنـین    .مئینما کمال تشکر و قدرانی را می     رشت  

جهت در اختیار قـرار دادن مـاده        شرکت افرند توسکا    
 جنـاب آقـاي دکتـر نـصرالهی         خـصوص   به،  آنزیمیت

  .ئیمنما می اريسپاسگزشان  نهجهت همکاري صمیما
  

  منابع
 قـد خاویـاري   انگـشت ماهیـان   بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی بر رشد و کیفیت الشـه بچـه      . 1383 ،.ابراهیمی، ع 

  .16 تا 12 صفحات ،اورزي و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کش، شیالتيرساله دکترا). ماهی ایرانی ماهی و تاس فیل(
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گـزارش نهـایی طـرح    . )Oncorhynchus mykiss (کمان آالي رنگین استفاده از زئولیت در تغذیه ماهی قزل. 1381 ،.افشار، م
  . صفحه23 ،ه تحقیقات شیالت ایرانسسؤ م،تحقیقاتی

 .)Huso huso (هاي رشد و ترکیبات بدن فیل ماهیان پرورشی مطالعه اثر اسید آمینه متیونین بر شاخص. 1386 ،.موسوي، م پیک
  . صفحه88 ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،ارشد نامه کارشناسی پایان

اثـرات سـطوح مختلـف زئولیـت موجـود در جیـره غـذایی روي        . 1386 ،.خلـق، م  خـوش و  ،. هادوي، م  ،.محله، ح  کیاسج زمانی
   ،3  شـماره مجلـه علمـی شـیالت ایـران،    ). Astacus leptodactylus(شـیرین  هاي رشد شاه میگوي جوان آب  شاخص

  .87 تا 82صفحات 164
 دانـشگاه آزاد ارشـد،  نامـه کارشناسـی  پایـان  .کمان آالي رنگین  نقش مواد معدنی در تغذیه ماهی قزل    .1378 ،.ر طارمسري، شجري

  . صفحه24اسالمی، واحد الهیجان، 
  . صفحه190،معاونت تکثیر و پرورش آبزیان: ناشر. مدیریت تغذیه در پرورش متراکم آبزیان .1381 ،.دادگر، شو  ،.علیزاده، م
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Abstract6 

Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) is one of the most precious species of 
Caspian Sea. Considering Persian sturgeon is dominant species of Southern part of Caspian Sea; 
we should concern its facilities and test it in vivo. Persian sturgeon acclimatizes to artificial 
foods is very difficult. For this reason a mineral material matter by (Anzymite=Zeolite) added to 
food ration in order to stimulate food digestion and absorption. This is the first time that it has 
been added to food ration of Persian sturgeon finger lings to identify the effect of Anzymite on 
food ration efficiency in Shahid Beheshti Propagation and Culture of Sturgeon. 450 Persian 
sturgeon were tested by average weight of (3.70±0.74 gr) in fiber glass tanks (1 m3). Feeding 
conducted for a 60 period and three treatments (Anzymite 3%, Anzymite 5% and control group) 
applied by 3 replicates. The results has shown that there are statistical significant differences 
between treatment of 3% Anzymite with other treatments according to total weight and length, 
biomass increase, growth factors like this growth rate, specific growth rate, body weight index 
and food efficiency those were preferred comparing other treatments. Although condition factor 
and protein efficiency ratio in control were higher than other treatments. Feed conversion ratio 
in treatment diet contained by 5% Anzymite was significantly higher than other treatments. 
Survival rate of Anzymite 3% was higher than other treatments. Carcass analysis showed 
significantly highest protein and ash percent and the least fat and moisture in Anzymite5% 
(P≤0.05). According results of this study we propose Anzymite 3% as an additive to get 
appropriate survival rate and growth for Persian sturgeon during finger ling culture. 
 
Keywords: Anzymite; Persian sturgeon; Feed; Growth factors; Carcass 
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