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  ١٣٨۱/٩٩پاييز / شماره چهارم/ علوم دريايي ايران•

 جيره برشاخص های رشد و ترکيبات ينئ پروتاثرات سطوحبررسی 
  )Huso huso(  بچه فيل ماهيبدن

  

  ۴ محمود محسنی، ۳فريد شريعتمداری ،٢*عبدالمحمد عابديان ،۱محمد محمدی

  

 دانشگاه تربيت مدرس , دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته شيالت ‐١
 دانشگاه تربيت مدرس, و علوم دريايیدانشکده منابع طبيعی , استاديار گروه شيالت ‐٢

 ٠١٢٢‐٦٢٥٣١٠١‐٣:  ، تلفن٦٤٤١٦‐٣٥٦:       صندوق پستي
 دانشگاه تربيت مدرس, دانشکده کشاورزی , گروه علوم دامیدانشيار ‐٣
 رشت, انستيتو بين المللی ماهيان خاوياری دکتر دادمان کارشناس ارشد  ‐٤

  

  چکيده
انرژی   با غذايیة شش جير،کيد بر باالنس اسيدهای آمينهأدر دسترس و با تدر اين آزمايش با استفاده از مواد اوليه 

با وزن ) Husu huso(برای بچه فيل ماهيان)  درصد۵۰ و ۴۵, ۴۰, ۳۵, ۳۰, ۲۵(متفاوت ی پروتئين و سطوح ۱يكسان

با  .ماهيان به صورت اشباع تغذيه شدند,  در طول مدت هشت هفته آزمايش.ساخته شد گرم ۱۰۰±۱۰ابتدايی

بر پروتئين سطوح مختلف  ۳ای دانکن دامنه و آزمون چند٢آناليز واريانس يک طرفه ازتوجه به نتايج حاصل

 درصد، شاخصهاي رشد ٥٠ به ٢٥از پروتئين با افزايش ميزان  ).  > ۰۱/۰P(نددار داشتاشاخصهای رشد اثر معن

د افزايش يافتند و در مقدار ضريب  تولي وريب رشد ويژهض افزايش وزن بدن،  درصد افزايش وزن بدن،شامل

 روند افزايشي مشاهده و شاخص قيمت صخالپروتئين برداري از  ، ميزان بهرهپروتئينتبديل غذايي، نسبت بازده 

با .  درصد بود۲۵ و ۵۰های پروتئين  به ترتيب در  بدنافزايش وزنميزان درصد بيشترين و کمترين  .دينگرد

داری ااختالف معنپروتئين بديل غذايی و شاخص قيمت بين سطوح مختلف توجه به اينکه در ميزان ضريب ت

)۰۱/۰< P (بنابراين سطوح باالی پروتئين درصد بود۵۰پروتئين رين حالت در مشاهده نشد و بهت ، )۴۵-۵۰ 

  .شود برای جيره اين ماهي پيشنهاد مي )درصد

  ). Huso huso(ی  فيل ماه اسيدهای آمينه،,پروتئين , جيره, تغذ يه: كليد واژگان

  

  

ياز امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعيت جهان و ن

پروري  آبزي سالم،و ي متنوعپروتئين انسانها به دستيابي به منابع

 ,مورد نيازپروتئين تأمين شيوه هاي تواند به عنوان يكي از  مي

در اين ميان تاسماهيان به دليل قدرت . نقش مهمي را ايفا كند

زياد، توانايي همزيستي با ماهيان   كاكولوژيسازگاري 

 پرورش به نظراستخواني و استفاده از بيوتوپهاي گوناگون از 

به دنبال موفقيت . توانند توسعه يابند شكل سودمندي مي

  تاسماهيان در پرورش ، ١٩٨٠ةدهتوليدبچه تاسماهيان قبل از 
  

   نويسنده و مسئول مكاتبات*

1. Iso caloric 3. Duncan’s Multiple Range Tests 
2. One- way ANOVA 

در اين ماهی توليد اصلي  .بسياري از كشورها توسعه پيدا كرد

 تن ماهي و كمتر ٦٠٠ ؛ در اين خصوص انجام شد١٩٩٦سال 

 تن ٢٣٥از يك تن خاويار تاسماهي سفيد در ايتاليا و امريكا، 

، ماهي و كمي خاويار از تاسماهي سيبري در بلژيك، فرانسه

 تن تاسماهي آدرياتيك در اسپانيا و ٦٠آلمان، ايتاليا و لهستان؛ 

  .]۱[ تن هيبريد بستر در اتريش و مجارستان توليد شد ٦٧

درياي مازندران بزرگترين زيستگاه ماهيان خاوياري در 

 از ذخاير اين ماهيان با  درصد٩۰ زيرا بيش از. جهان است

ناسب اقليمي، وضعيت م. كنند يمارزش در اين دريا زيست 

 گونه ماهيان خاوياري، تجارب ارزنده ٥ برخورداري از

 بسيار مهم براي آغاز پرورش  عواملچندين سال گذشته از

   مقدمه‐١
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 محمدمحمدي، عبدالمحمد عابديان، فريد شريعتمداري، محمود محسني

  •علوم دريايي ايران /شمارة چهارم/ ١٣٨۱پاييز /١٠٠

توسعه فن  .باشد خاويار تاسماهيان مي يا توليد گوشتي

وجود امكانات و پرورش ماهي خاوياري در جهان از يكسو 

درياي خزر بالقوه فراوان از سوي ديگر به ويژه در سواحل 

 طرح پرورش ماهي در شرايط متراكم و با شد تاموجب 

  .استفاده از غذاي دستي در ايران نيز شكل گيرد

  هزينه درصد٥٠ با توجه به اينكه، ذاغدر پرورش ماهي، 

ماهي توليد و   فاكتور بسيار مهمي در رشد،را شامل مي شود

واد از م  پروتئينآبزيان  در جيره غذايي  همچنين.باشد مي

ها مواد اصلي در پروتئين. رود به شمار میبسيار مهم مغذی 

از كل وزن   درصد٧٥-۶۵باشند كه حدود  بافتهاي ماهيان مي

تأثير پروتئين كمبود  .]۲[ شوند را شامل مي) ماده خشك( بدن

 بسياريك تركيب  پروتئينر رشد آبزي دارد، بنابراين بزيادي 

ي پروتئينن احتياجات باشد و تعيي مهم در جيره ماهيان مي

 اولين گام ،رين رشد در تاسماهيانتدست آوردن بيشه براي ب

رشد  هزينه و مؤثر در   به يك غذاي كمدستيابيدر جهت 

  .]۳[است ماهي 

خالص براي   هاي خالص و نيمه  از جيرهزيادین امحقق

 اكثر آنها مقداري ؛اند ي ماهيان استفاده كردهپروتئين تعيين نياز

اند كه در آن حداقل جيره مصرف شده و   دانستهرا مناسب

ي در پروتئين اختالف بين ميزان نياز. اند اشتهحداكثر رشد را د

يك ماهي به سه عامل مقدار انرژي جيره، تركيب اسيدهاي 

بستگي پروتئين  جذب وجيره و قابليت هضم پروتئين آمينه 

  .]۲[دارد 

د ساير حيوانات  بهينه براي ماهيان هم مانن پروتئين مقدار 

بهينه براي باالنس انرژي جيره، پروتئين تحت تأثير مقدار 

مصرفي و مقادير پروتئين  قابليت جذب ،تركيب آمينواسيدها

نيز ن ا محققمي باشد؛ي  پروتئين از منابع غير حاصلانرژي

 پروتئين  با انرژي يكسان براي تعيين مقدار یها از جيرهاغلب 

  ميزانهدف اين آزمايش تعيين .]۲[اند  مورد نياز استفاده كرده

 غذايی بچه فيل ماهيان و دستيابی ةدر جيرپروتئين  ةسطح بهين

اقتصادی  زيولوژيکی وي از نظر فمناسببه يک جيره غذايی 

  .مي باشد

  

  

  

زمايش به دودسته مواد مصرفي و آ در اين  مورد استفادهمواد

د اوليه موا شامل مواد مصرفي .دشبندي  غيرمصرفي تقسيم

پودر ماهي،  از جمله هاي غذايي مورد استفاده در تهيه جيره

 پودر گوشت، مالس، روغن ماهي، روغن گياهي، ,آرد گندم

 لمکكارنيتين، نمك، ويتامين ث، م-تين، اليگچ، كولين، لس

 و مواد مورد استفاده در تجزيه تقريبی يدن معلمک م،يويتامين

مواد . ل ماهيان بودندها و الشه بچه في جيره, مواد اوليه

ترازوي ديجيتال با دقت (ابزار ساخت غذا  شامل غيرمصرفي

, )كن دست ساز  خشك و گرم، چرخ گوشت صنعتي٠/۰۱

گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب  اندازه وسايل

 مخازن ,) اكسيژن متر پرتابل ديجيتالي ودماسنج الكلي(

ه و واد ليتري براي پرورش، دستگاه ه٥٠٠فايبرگالس

    .بودند ی نمونه هاي بيوشيميادستگاههايي براي سنجش

  

   روشها‐٢‐۲
المللي ماهيان خاوياري  اين آزمايش در انستيتو تحقيقات بين

 عدد ١٨در اين آزمايش  .دكتر دادمان واقع در رشت اجرا شد

 ليتري با قطر دهانه و ارتفاع يك متر ٥٠٠مخزن فايبرگالس 

 حجم آب داخل هر مخزن حدود .مورد استفاده قرار گرفت

خروج مواد  .شد  مداوم تعويض ميطوره  ب ليتر بود كه٣٠٠

 از آب مخزن  درصد٥٠  يکبار با سيفون کردنروز ۳ هر ،زايد

داخل هر براي تأمين اكسيژن مورد نياز در . انجام می شد

در حالي بود   ايندمخزن يك عدد سنگ هوا كار گذاشته ش

  .بوداي  اره به صورت فو آبكه ورودي

  دادن های غذايی و انجام  تهيه جيره،فرمول نويسیبعد از 

. دشسازي ماهيان آغاز  ذخيره ,تعيين ترکيبات غذا ياهآزمايش

گيري  ماهي پس از زيست سنجي و اندازه   قطعه بچه١٠تعداد 

 قرار مخزنطور كامالً تصادفي در هر ه  ب،وزن و طول آنها

 گرم در ١٠٠± ١٠وزن ابتدايي نگين مياماهيان با    بچه.گرفتند 

گذاري  شماره ۱۸ تا ۱  ازمخازنسپس  ند؛ شدتوزيع مخازن

  . تا تيمار و تکرارهای مربوطه مشخص گردند ندشد

  مواد و روشها‐۲
  مواد‐١‐۲
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  (Huso huso)ين جيره بر شاخص هاي رشد و تركيبات بدن بچه فيل ماهي ئرسي اثرات سطوح پروتبر

  ١٣٨۱/١٠١پاييز / شمارة چهارم/ علوم دريايي ايران•

   ها جيره تهيه نحوه‐۱‐٢‐۲
 )Lindo )copy right1999,realeas 6.1 رافزا  آزمايش از نرم اين در

هم جيره خشك  ٦ تعداد .يسي استفاده شد نوبراي جيره ]۴[

 ٤٥، ٤٠، ٣٥، ٣٠، ٢٥(ين شامل ئبا سطوح مختلف پروت ١انرژی

مواد اوليه استفاده از ها با  جيره. ساخته شدند)  درصد٥٠ و

كه براي دستيابي به  از آنجا. ر دسترس تهيه شدند دداخلي و

از مقادير مورد نياز  در اختيار داشتن ،يك جيره غذايي مناسب

 و با توجه ]۵[الزامي استن جانور اسيدهاي آمينه ضروري بد

ها   تنظيم جيره،آورد نياز آبزيبه اينكه يكي از روشهاي بر

 بنابراين ,]۶[باشد دن آبزي ميباسيدهاي آمينه  اساس مقداربر

  ها براساس اسيدهاي آمينه ضروري الشه بدن بچه جيره

  .)١جدول ( دندشتنظيم )   گرم٨٠وزن حدود(ماهيان  فيل

 سـپس , مخلـوط شـدند   ها ابتدا مواد اوليه       هبراي تهيه جير  

متر    ميلي ٥/٢خمير حاصل از يك چرخ گوشت با قطر صفحه          

 از  پـس . شد  ني  وهاي ماكار   رشتهبه   شبيه   و محصول عبور داده   

 سـاعت خـشك     ٢٤ساز به مـدت       دست كن  خشك آن در يك  

هـا    جيرهبراي ايجاد اندازة مناسب      ،پس از خشك شدن   . شدند

بندي شده و در  هاي مناسب بسته ر بستهسپس د. ندشكسته شد

 نـوع و    ۲جدول   . قرار گرفتند   )گراد   درجه سانتي  -٢٠ (فريزر

ی را نـشان  يه مورد استفاده در جيره های غـذاي   ترکيب مواد اول  

  .می دهد

   

 *) خشك گرم نمونه١٠٠گرم در  ( پروفيل اسيدهاي آمينه ضروري و غير ضروري الشه بچه فيل ماهيان   ١جدول

  

  مقدار  سيد آمينها

  ٣٦/٥  اسيدآسپارتيك 

  ٤٣/١٥  اسيدگلوتاميك 

  ٤/٤  سرين 

  ٢١/١٠  گاليسين 

  ٢/٣  هيستيدين 

  ٦٩/٧  آرژنين

  ١٣/٤  تره اونين 

  ٧٩/٥  آالنين 

  ٧٦/٦  پرولين 

  ٥٢/٣  والين 

  ٤/١  تيروزين 

  ٨/٠  متيونين 

  ٨٥/٤  لوسين 

  ٤٣/٤  فنيل آالنين 

  ٤٣/٩  اليزين 

  ٢/٣  سيستين 

  

  

١ .Iso caloric 

   درصد بود٧٠ گرم و مقدار پروتئين الشه ٨٠ وزن بچه ماهيان *
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 محمدمحمدي، عبدالمحمد عابديان، فريد شريعتمداري، محمود محسني

  •علوم دريايي ايران /شمارة چهارم/ ١٣٨۱پاييز /١٠٢

  

  )مقادير به درصد مي باشد(نوع و تركيب مواد اوليه مورد استفاده در جيره هاي مختلف     ۲جدول
  

  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  شماره جيره 

  ۶/۵۷  ۹۴/۴۹  ۰۳/۴۲  ۹/۳۴  ۲/۶۲  ۹/۱۷  پودر ماهي

  ۴۴/۱۱  ۱۵  ۲۰  ۲۰  ۳۰  ۵/۳۷  آرد گندم 

  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  پودر گوشت 

  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۶/۲  مالس 

  ۳  ۴  ۲/۵  ۷  ۸  ۳/۸  روغن ماهي 

  ۱/۲  ۸۹/۳  ۰۱/۵  ۱۳/۷  ۸۴/۶  ۸  روغن گياهي 

  ۱  ۳۵/۳  ۹/۲  ۱۲/۲  ۱۱/۴  ۴۲/۳  گچ

  ۷/۰  ۷/۰  ۷/۰  ۷/۰  ۷/۰  ۷/۰  كولين 

  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  لستين 

  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰   كارنيتين -ال

  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  نمك 

  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ۰۶/۰  ويتامين ث

  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  ۵/۱  مكمل ويتاميني 

  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  ۵/۰  مكمل معدني 

قيمت هر كيلوگرم غذا 

  )ريال(

۳/۴۴۵۶  ۰/۵۲۱۷  ۶/۵۹۳۶  ۶۳۰۳  ۶/۶۸۷۹  ۰/۷۴۲۰  

  

  غذادهيسنجي و   نحوه زيست‐۲‐٢‐۲
هر دو هفته يكبار تمام ,  عمل زيست سنجیاجرايبرای 

 گرم توزين ۰۱/٠ با ترازويي با دقتاز مخازن خارج و ماهيان 

ابتدا ماهيان با پودر گل ميخك به کار  برای اين. ندشد مي 

سنجي  سپس زيستو  ليتر آب سست ٣٠گرم در  ۶مقدار

 پس به درصد وزن بدن و س۲  ابتدا بر اساسغذادهي. شدند

ساعات ( وعده ٤ماهيان در  .]۷[صورت اشباع صورت گرفت

 ١٢همه روزه قبل از ساعت . شدند  غذادهي )٢٤ و ١٨، ١٢، ٨

 ,مانده  و با توجه به مواد غذايي باقيشدهبستر مخازن سيفون 

  .شد  تنظيم ميروز بعدمقدار غذاي 

  

  گيري تركيبات آلي و شيميايي  اندازه‐۳‐٢‐۲
هاي ساخته شده  د اوليه مصرفي، جيرهتجزيه تقريبي موا

 رطوبت، از نظر انتهاي آزمايش ماهيان در در ابتدا و الشه بچه

ين خام، چربي خام، الياف خام و خاكستر از طريق روش ئپروت

گيري و تعيين  اندازهانجام و مقادير آنها  ]AOAC ]۸استاندارد 

 سنجشكالريمتري وسيله دستگاه بمب ه  نيز بکلانرژي . شد

 تغذيه دام و طيور تمام آزمايشها در آزمايشگاه .دش

 گروه شيالت دانشكده منابع طبيعي نور و ،ميراعلميدكتر

المللي ماهيان خاوياري دكتر دادمان انجام  انستيتو تحقيقات بين

   .شد

  

   شاخصهاي رشد ‐۴‐٢‐۲
ان و مقايسه بين تيمارها از برای بررسی رشد ماهي

ضريب , افزايش وزن بدندرصد  :شامل های رشد شاخص

, شاخص قيمت, توليد, ضريب تبديل غذايی, رشد ويژه

 خالصپروتئين ميزان بهره برداری از , پروتئيننسبت بازده 

  .دشاستفاده 
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  (Huso huso)ين جيره بر شاخص هاي رشد و تركيبات بدن بچه فيل ماهي ئرسي اثرات سطوح پروتبر

  ١٣٨۱/١٠٣پاييز / شمارة چهارم/ علوم دريايي ايران•

  روش آماري مورد استفاده ‐۶‐٢‐٣
  سطح مختلف ٦طور كه گفته شد در اين آزمايش  همان

استفاده قرار  با انرژي يكسان مورد  درصد٥٠ تا ٢٥از پروتئين 

 تيمار وجود داشت كه براي هر يك ٦در اين آزمايش . گرفت

 ١٨ مجموعاً ؛ بنابرايننظر گرفته شد از تيمارها سه تكرار در

مخزن مورد استفاده قرار گرفت، مخازن در يك رديف زير 

توزيع  ١تصادفي سقف و در هواي آزاد به صورت طرح كامالً

افزاری  های نرم ستفاده از بستهبا ا ها  تجزيه و تحليل داده.شدند

EXEL و SPSSمقايسه ميانگين تيمارها به کمک .  انجام شد

نبود و وجود يا  گرفت  صورت۲ای دانکن آزمون چند دامنه

  .تعيين گرديد) P= ۰۱/۰( درصد ۱دار در سطح ااختالف معن

  

  

ي به پروتئينپودر گوشت به عنوان منابع  و پودر ماهي

در اين  . بودندپروتئين درصد ٩٦/٦٤ و ٤١/٧٠ترتيب داراي 

مقدار پودر  د،شآزمايش از مواد اوليه داخلي و تجاري استفاده 

جيره ثابت پروتئين گوشت به عنوان دومين عامل مؤثر در 

  مقادير .بودر اصلي پودر ماهي ينگهداشته شده و عامل متغ

 جدول. بود چشمگير ن نيزآرد گندم، مالس و لستينپروتئين 

را نشان ی ساخته شده ها جيرهمواد اوليه و رزش غذايي ا ۴و ۳

  .دنده مي

  

  

  مورد استفاده در جيره هااوليه تجزيه تقريبي مواد     ٣جدول
  

  )كالري بر گرم(انرژي كل   %هيدرات كربن  %چربي  %پروتئين   ماده اوليه 

  ٤٩٠٩  ٤/٠  ٨/٩  ٤١/٧٠  پودر ماهي

  ٣٦٥٧  ٤٧/٧٢  ٥/٠  ٣٢/١١  آرد گندم

  ٤٩٠٠  ٤٨/٣  ٧/١١  ٩٦/٦٤  پودر گوشت

  ٣٨٥٧  ٧٤/٥٠  ٣/٥  ٧٣/٢٢  لستين

  ٢٩٨٠  ٧٦/٦٧  ٢/٠  ٢٧٣/٣  مالس

  ٩٠٠٠  -  ٩٥  -  روغن گياهي

  ٨٨٨٥  -  ٧/٩٨  -  روغن ماهي

  

  تجزيه تقريبي و ارزش غذايي جيره هاي آزمايشي    ۴جدول 
  

  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  شماره جيره 

  ۷۷/۴۹  ۴۳/۴۴  ۳۸/۳۸  ۵۳/۳۴  ۵۶/۲۹  ۷۱/۲۵  % پروتئين 

  ۹۲/۲۴  ۹۶/۲۵  ۷۵/۲۷  ۴۴/۳۱  ۹۹/۳۰  ۰۸/۳۲  %ربيچ

NFE%  ۳۷/۲۹  ۲۱/۲۱  ۴۳/۲۰  ۸۵/۱۵  ۲۷/۱۲  ۹۳/۶  

  ۴۷/۳  ۲۴/۲  ۱۴/۳  ۸۸/۱  ۰۴/۴  ۰۳/۲ %فيبر

  ۹/۱۴  ۱/۱۵  ۹/۱۴  ۴/۱۳  ۲/۱۴  ۸/۱۰  %خاكستر

  ۹۵/۵۶۳۶  ۸۱/۵۸۰۲  ۳۸/۵۷۳۴  ۳۸/۵۸۵۸  ۲۶/۵۵۹۰  ۷۹/۵۶۳۵  )كالري بر گرم(انرژي كل 

P/E  ۶۲/۴۵  ۸۷/۵۲  ۹۴/۵۸  ۹۳/۶۶  ۵۷/۷۶  ۲۹/۸۸  

P / E =   در کيلو کالری انرژی  پروتئين ميلی گرم (  به انرژی  پروتئين نسبت ( 

NFE = عصاره عاری از ازت  

1. Completely Randomized Design 
2. Duncan’s Multiple Range Tests 

  نتايج‐۳
جيره  تجزيه تقريبي ‐١‐۳
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 محمدمحمدي، عبدالمحمد عابديان، فريد شريعتمداري، محمود محسني

  •علوم دريايي ايران /شمارة چهارم/ ١٣٨۱پاييز /١٠٤

رويپروتئين برسطوح تايج اثرن ‐۲‐۳
  ماهيان   فيل رشد بچه شاخصهاي

  

  

را بر شاخصهاي پروتئين نتايج اثر سطوح مختلف  ۵ جدول

از پروتئين با افزايش ميزان . دهد نشان ميماهيان  رشد بچه فيل

 افزايش وزن  درصد درصد، شاخصهاي رشد شامل٥٠ به ٢٥

در مقدار ؛  توليد افزايش يافتند وريب رشد ويژهضبدن، 

برداري  ، ميزان بهرهپروتئينضريب تبديل غذايي، نسبت بازده 

و شاخص قيمت روند افزايشي مشاهده  صخالپروتئين از 

 افزايش وزن  درصدين شاخصئمقدار پروتزايش  با اف.دينگرد

  .فتيا افزايش ) P > ۰۱/۰ (دارياطور معنه بدن ب

) درصد ۱۸/۱۸۶( بيشترين مقدار درصد افزايش وزن بدن 

 ۵۹/۵۳( آنمقدار  درصد و کمترين ٥٠پروتئينمربوط به 

ر ضريب رشد ادمق. بود درصد ٢٥ پروتئين مربوط به ) درصد

) >۰۱/۰P(داري ا معنبطورين ئپروتميزان ويژه با افزايش 

 ٥٠ ينئبيشترين مقدار آن در پروتاي كه  به گونهفت يا افزايش 

 .دست آمده  درصد ب٢٥ين ئ و كمترين آن در پروتدرصد

 طوره بين ئپروتميزان  شاخص توليد نيز با افزايش مقدار

بيشترين و كمترين مقدار . فتيا افزايش ) P >۰۱/۰(داري امعن

با .  درصد حاصل شد٢٥ و ٥٠ينهاي ئ در پروتآن به ترتيب

شاخص ضريب تبديل غذايي اختالف , ينئافزايش ميزان پروت

ين ئ اما با افزايش مقدار پروتپيدا نکرد)  P < ۰۱/۰(داري امعن

 مناسبترين ضريب تبديل ؛فتيا ها مقدار آن كاهش  جيره

  . درصد بود٥٠ين ئغذايي مربوط به پروت

شاخص  (ر كيلو ماهي توليدي قيمت تمام شده براي ه

 اما فتها كاهش يا ين جيرهئافزايش مقدار پروتبا نيز ) قيمت

كمترين . بودنين ئبين سطوح پروت) <۰۱/۰P(دار ااختالف معن

 و بيشترين مقدار مربوط به  درصد٥٠ين ئمقدار مربوط به پروت

 در خصوص شاخصهاي نسبت بازده .بود  درصد٣٠ين ئپروت

 بين سطوح ,ين خالصئبرداري از پروت هرهين، ميزان بئتوپر

 مشاهده) P < ۰۱/۰(داري اين اختالف معنئف پروتلمخت

ين بيشترين و كمترين مقدار به ئدر نسبت بازده پروت. نگرديد

 بود و در  درصد٣٠ و ٢٥يني ئترتيب مربوط به سطوح پروت

ين خالص بيشترين و كمترين مقدار ئبرداري از پروت ميزان بهره

 . بود درصد٤٥و  ۲۵ ينيئب مربوط به سطوح پروتبه ترتي

را در سطوح  ماهيان وضعيت رشد بچه فيل  )٢ و١ شکلهای(

  .دهند ين نشان ميئمختلف پروت

  

  پروتئينمقايسه ميانگين شاخصهای رشد بچه فيل ماهيان نسبت به اثر سطوح     ۵جدول 

  

  شاخصها    

  درصدپروتئين

درصد افزايش وزن 

  بدن 

SGR  شاخص قيمت  )گرم(د  تولي  

  )ريال(

۲۵  a۷۴/۲۴±۵۹/۵۳  a٧٥/٠±٣٠/٠  a٤٣/٥٩٩±٩٨/٢٧٢  a٩/١٢٣٣±٣/٨٦٠  

٣٠  a٩٤/٥٣±٣١/٠  a٧٧/٠±٠٠/٠  a٩٠/٦٢٢±٠٢/٨  a٤/١٣٠٧±٧/١١  

٣٥  b٦٦/٨٦±١٠/١٢  b١١/١±١١/٠  b١٢٥/٦٣±٩٩٩/٢٧  a٥/١٢٩٧±٥/٢١٧  

٤٠  bc٨٧/١٠٧±٢٧/٧  bc٣١/١±٠٦/٠  bc٤٧/١٢٤٧±٩٥/٨٣  a٦/١١٧٣±٥/٥٩  

٤٥  c١١/١٣٣±٢١/٤  c٥١/١±٠٣/٠  c٣٠/١٥٢٥±٣٤/٣٦  a١/١٢٢٤±٩/٣٢  

٥٠  d١٨/١٨٦±٧٧/٤  d٨٨/١±٠٣/٠  d٥٠/٢١٨٨±١٤/٢  a٣/٩١٣±٥/١٤  
  

  ).>P ۰۱/۰(دار هستند ااعداد در يک ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معن , .S.D± ميانگين 

×100= درصد افزايش وزن بدن
اوليهوزن

 .]۳[  ثانويه وزن-  اوليهوزن

W2 :  وزن ثانويه ,W1 : ۶[ وزن اوليه[.  

SGR : دوره پرورش به روز {= ١ضريب رشد ويژه ) /LnW2-LnW1( { *۱۰۰ 

  .]۹[بازماندگی * رشد = توليد

  .]۱۰[ ضريب تبديل غذايی*  کيلوگرم غذا قيمت يک= شاخص قيمت

  

                                                            
1. Specific Growth Rate 
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  (Huso huso)ين جيره بر شاخص هاي رشد و تركيبات بدن بچه فيل ماهي ئرسي اثرات سطوح پروتبر

  ١٣٨۱/١٠٥پاييز / شمارة چهارم/ علوم دريايي ايران•

 ۱ پروتئين وح مقايسه ميانگين شاخصهای رشد بچه فيل ماهيان نسبت به اثر سط    ٥ادامه جدول 

  

  شاخصها 

  درصد  پروتئين
FCR PER NPU(%)  

٢٥  a٧٧/٢±٩٣/١  a٨٣/١±٩١/٠  a٤٨/١٧٠±٦٧/٧٥  

٣٠  a٥١/٢±٠٢/٠  a٣٥/١±٠١/٠  a٤٦/١٥٢±٩٧/٣١  

٣٥  a١٩/٢±٣٧/٠  a٣٥/١±٢٥/٠  a٨٥/١٢٣±٨٤/٢٨  

٤٠  a٨٦/١±٠٩/٠  a٤٠/١±٠٧/٠  a٣١/٤٤±٢٩/٢  

٤٥  a٦٣/١±٠٥/٠  a٣٨/١±٠٤/٠  a٩٩/١٢٠±٩٩/٥  

٥٠  a٢٣/١±٠٢/٠  a٦٣/١±٠٣/٠  a٧٤/١٥٧±١٧/٦  
  

  ).>P ۰۱/۰(اعداد در يک ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند  , .S.D± ميانگين 

FCR : مقدار غذاي خورده شده به گرم=  ١ضريب تبديل غذايی  

  .]۶[ افزايش وزن بدن به گرمتقسيم بر 

PER :  به گرمافزايش وزن بدن =  ٢ پروتئيننسبت بازده  

  .]۳[  مصرفي به گرم پروتئين  مقدار تقسيم بر

NPU :  بدن به گرم پروتئين افزايش =   ٣ خالص پروتئين ميزان بهره برداری از   

  .]۶[ ۱۰۰ *  خورده شده به گرم پروتئين  تقسيم بر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ره پرورش    وضعيت افزايش رشد ماهيان در سطوح مختلف پروتئين در طول دو۱شکل 

                                                            
1. Feed Conversion Ratio 
2. Protein Eggiciency Ratio 
3. Net Protein Utilization 
 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

  هشتمهفته ششمهفته چهارمهفته دومهفته صفرهفته

  پرورشي هاهفته

ن
وز

رم
 گ
 به

٤٥ ٥٠٣٥ينئپروت ٢٥ينئپروت٣٠ينئپروتينئپروت٤٠ينئپروتينئپروت
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 محمدمحمدي، عبدالمحمد عابديان، فريد شريعتمداري، محمود محسني

  •علوم دريايي ايران /شمارة چهارم/ ١٣٨۱پاييز /١٠٦

  نتايج اثر سطوح  پروتئين  بر تركيبات‐۳‐۳
  فيل ماهيشيميايي بدن بيو

  
   وضعيت افزايش درصد وزن بدن ماهيان در سطوح مختلف پروتئين   ۲شکل 

  

   پروتئيننسبت به اثر سطوح ) درصد ماده خشک (  مقايسه ميانگين ترکيبات بيوشيميايی بدن بچه فيل ماهيان    ۶جدول 

  

  شاخصها   

  درصدپروتئين

  )كالري برگرم(انرژي كل  (%)بيچر  (%)پروتئين  %رطوبت

۲۵ ۶۴/۰ ± ۸۱/۸۱  a ۴۹/۰ ± ۱۸/۶۹  a ۵۷/۱ ± ۰۳/۳۲  a ۶۹/۹۵ ± ۴۹/۶۶۶۴  a 

۳۰ ۶۴/۲ ± ۰۵/۸۳  a ۹۲/۸ ± ۱۲/۷۱  a ۰۰/۸ ± ۰۷/۳۱  a ۴۸/۳۰۲ ± ۴۵/۶۳۶۷  a 

۳۵ ۱۱/۰ ± ۲۳/۸۱  a ۷۱/۲ ± ۶۶/۶۶  a ۷۲/۶ ± ۶۴/۳۵  a ۸۳/۹۷۱ ± ۰۷/۶۱۱۵  a 

۴۰ ۷۷/۰ ± ۲۳/۸۳  a ۱۶/۲ ± ۱۵/۷۶  a ۵۵/۳ ± ۳۸/۲۶  a ۶۶/۱۳۸ ± ۶۸/۶۱۹۳  a 

۴۵  ۳۰/۰ ± ۴۹/۸۲  a ۸۶/۳ ± ۹۵/۷۰  a ۸۴/۴ ± ۶۸/۲۷  a ۳۷/۲۶۲ ± ۴۰/۶۳۱۰  a 

٥٠  ۹۹/۰ ± ۶۹/۸۵  a ۷۶/۲ ± ۵۲/۷۹  a ۰۳/۳ ± ۰۳/۲۱  a ۳۲/۹۴ ± ۰۵/۶۲۴۶   a 
  

   ).>P ۰۱/۰ ( دارای اختالف معنی دار هستند اعداد در يک ستون با حروف متفاوت  , .S.D± ميانگين  

  
  

  

  

نتايج مربوط به اثر سطوح مختلف پروتئين بر تركيبات 

نشان داده شده  ۶ماهيان در جدول  بيوشيميايي بدن بچه فيل

 در تركيبات بدن بچه فيل پروتئينبين سطوح مختلف . است

   بيشترين و. شتوجود ندا) P <۰۱/۰(دار اماهيان اختالف معن 

  

هايي با   كمترين مقدار پروتئين الشه بترتيب مربوط به جيره

 درصد ۶۶/۶۶و ۵۲/۷۹ درصد با مقادير ۳۵ و ٥٠پروتئينهاي 

  . بود

 بترتيب مربوط به ,بيشترين و كمترين مقدار انرژي بدن

 و ۴۹/۶۶۶۴ درصد با مقادير ۳۵ و ۲۵سطوح پروتئينی 

قدار چربی   کالری در گرم و بيشترين و کمترين م۰۷/۶۱۱۵

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠

ره پروتيين جيدرصد

صد
در

ن
بد

ن 
وز

ش 
زاي
 اف

ثر افزايش وزن بدنكحدا درصد افزايش وزن بدنميانگين درصد افزايش وزن بدنحداقل
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  (Huso huso)ين جيره بر شاخص هاي رشد و تركيبات بدن بچه فيل ماهي ئرسي اثرات سطوح پروتبر

  ١٣٨۱/١٠٧پاييز / شمارة چهارم/ علوم دريايي ايران•

  و نتيجه گيری بحث‐۴
   بحث‐ ۱ – ۴

 درصد ۵۰ و ۳۵هايی با پروتئينهای  ترتيب مربوط به جيرهنيز ب

  . درصد بود۰۳/۲۱ و ۶۴/۳۵با مقادير 

  

  

  

  جيرة غذاييدرپروتئين اثر سطوح مورد مطالعات فراواني در 

بيشتر براساس . هاي مختلف از آبزيان انجام شده است گونه

 پروتئينان در يك انرژي ثابت با افزايش ميز، اين بررسيها

داري اشاخصهاي رشد تحت تأثير قرار گرفته و اختالف معن

شاخصهاي افزايش وزن بدن، ضريب رشد ويژه . اند پيدا كرده

 ردبه انرژي رابطه مستقيم داپروتئين و توليد با افزايش نسبت 

و پروتئين اما شاخصهاي ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده 

افزايش نسبت پروتئين ص با خالپروتئين برداري از  ميزان بهره

   .]۱۴ -۱۱[ نشان مي دهدرابطه عكس 

عه حاضر بر پايه اطالعات حاصل از آزمون چند در مطال

 افزايش وزن  درصدبرپروتئين اي دانكن، سطوح مختلف  دامنه

داشت  )P >۰۱/۰(دار  اضريب رشد ويژه و توليد اثر معن بدن،

اين مقدار   پروتئين ن فوق با افزايش مقداراو مانند نتايج محقق

ضريب تبديل های شاخصاما در . فزايش يافتاشاخصها 

پروتئين برداري از  ، ميزان بهرهپروتئينغذايي، نسبت بازده 

ديده  )< P ۰۱/۰( يدار او شاخص قيمت اختالف معن خالص

 مقدار  پروتئين با افزايش سطوح  اين در حالي است كهنشد 

  . كاهش يافتضريب تبديل غذايي و شاخص قيمت  

 بين سطوح  وجود اختالفي معناداربا توجه به نتايج فوق و 

و   افزايش وزن بدن، ضريب رشد ويژه درصد از نظرپروتئين 

 ٥٠پروتئين در رشد  بيشترين مقدار ؛ به دست آمدنتوليد

از نظر  ؛ نبود اختالفي معنادار بين سطوح پروتئينيدرصد

يمت تمام شده ق(و قيمت  ضريب تبديل غذاييهای شاخص

 و سرانجام برخورداري)  شدهبراي هر كيلوگرم ماهي توليد

بنابراين رشد ماهيان , هزينه كمترين از  درصد٥٠پروتئين 

 اين ؛ بودمطلوبتر درصد ۵۰پروتئين تغذيه شده با جيره حاوی 

داشت و از نظر ديگر سطح قابليت بهتری نسبت به سطوح 

   .ارجح بودفيزيولوژيکی و اقتصادی 

 ، با افزايش سطوح ]٣[ و همكاران  Mooreآزمايشیدر 

 بر) > ۰۵/۰P(داري ا اثر معن درصد٧/٥٢ تا ٢٠از پروتئين 

  افزايش وزن بدن، ضريب تبديل غذايي، نسبت بازده درصد

خالص در بچه پروتئين برداري از  و ميزان بهرهپروتئين 

 در اين آزمايش با افزايش. دست آوردنده تاسماهيان سفيد ب

مقدار نسبت ، جيره مقدار ضريب تبديل غذاييپروتئين مقدار 

خالص  پروتئين برداري از و همچنين ميزان بهرهپروتئين بازده 

،  افزايش نشان داد،كاهش و مقدار درصد افزايش وزن بدن

در ارتباط با ضريب تبديل ( با نتايج مطالعه حاضر اين نتايج

در اين . ارددمطابقت ) غذايي و درصد افزايش وزن بدن

 ي بچهپروتئيناي دانكن نياز  دامنه آزمايش براساس آزمون چند

 برآورد  درصد٤٣-۴/۳۸را ) گرمي ۱۴۵-۳۰۰(تاسماهيان سفيد 

حداقل  ١وميالن  رگريسون پلي همچنين براساس روش.اند كرده

 ارزيابي و  درصد٥/٤٠-۵/۳۶ مورد نياز راپروتئين مقدار 

مورد نياز را  پروتئين ر براساس نقطه شكست منحني، مقدا

  .ندكرد محاسبه  درصد٥/٤٠ ±٦/١تاسماهيان سفيد  براي بچه

 ، با افزايش ]١٥[ و همكاران ٢ كاوشيكاي ديگر در مطالعه

) >P ۰۵/۰( داري ا اثر معن درصد٥٢ تا ٢٩از پروتئين سطوح 

 .دست آوردنده بر افزايش وزن بدن و ضريب رشد ويژه ب

  افزايش شاخص مقادير اينروتئين  پ با افزايش ميزان يعني

ر اين د. خواني دارد همنيز كه با نتايج مطالعه حاضر فت يا

  و نقطه شكست مقدار ٣نوميال  پليمطالعه براساس روش

را )  گرم ۴٠-۲٠( الزم براي بچه تاسماهيان سيبريپروتئين 

  . ارزيابي كردند درصد٤٠ ±٢

جيره  چهار ار آث بررسيهب ]١٦[ اي ديگر فارابي مطالعه در

: دوجيره  ؛ درصد٩٧/٤٢:جيره يك هايپروتئينآزمايشي با 

 ٨/٢٩: و جيره چهار درصد ٣٨/٤٤:  جيره سه؛ درصد٢٩/٤٣

 )Acipenser gueldenslaedti( چالباشماهی و تركيب بدن  رشد درصد

در سال دوم پرورش  پرداخت او )Huso huso(ماهي  و فيل

ي با توجه به حداكثر افزايش ماه  به اين نتيجه رسيد كه در فيل

 بر جيره دو اما سه بر يك و چهار برتري دارد ةوزن بدن جير

                                                            
1. Second- Order Polynomial Regression 
2. Kaushik 
3. Polynomial 
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 محمدمحمدي، عبدالمحمد عابديان، فريد شريعتمداري، محمود محسني

  •علوم دريايي ايران /شمارة چهارم/ ١٣٨۱پاييز /١٠٨

ين باالتر ئماهي جيره با پروت   در فيلبنابراين .برتري ندارد

خواني  همنيز تايج مطالعه حاضر ن داده است كه با  بهتریپاسخ

   .دارد

 ه اين نتيجه مي رسيم که اوالًبا بررسی کلی اين تحقيق ب

های رشد فيل ماهی اثر بر روی شاخصپروتئين سطوح 

, پروتئين با افزايش سطحاي كه  به گونه ردداي دارامعن

محققان ه با نتايج  اين نتيج؛ می يابندهای رشد بهبودشاخص

بهينه و پروتئين  تفاوت اصلی در ميزان است امامشابه  ديگر

 به طمربو شده در تحقيقات ناقتصادی است که با مقادير اعال

تواند داليل متعددی از  میمسأله  اين .تاسماهيان متفاوت است

کار رفته و شرايط ه مواد اوليه ب, جمله نوع گونه مورد بررسی

  . پرورش داشته باشد

 ة، انرژي و چربي الشپروتئينها بر  جيرهپروتئين مقادير 

تأثير مشابهي . نداشت) < P ۰۱/۰( يداراماهيان اثر معن  فيل بچه

) ١٩٨٨(  نا و همكار١به وسيلة مور تاسماهيان سفيد  هبر بچ

 بيان كرده كه ]١٦[همچنين فارابي . گزارش شده است

هاي متفاوت اثري بر ميزان پروتئين هاي مختلف با جيره

ماهيان و   فيل) و چربيپروتئين جمله  از ( تركيبات بدن

  .ردچالباش ندا

 سطح  ٢ که از ]١٧[و همكاران كاشيك در آزمايش اما 

  مختلف از منبعو چهار نوع درصد ۴۲ و۳۶ پروتئين

 الشه تاسماهيان پروتئين مقدار , استفاده کردندكربوهيدرات

سيبري در پايان آزمايش كاهش يافته و مقدار چربي آن افزايش 

 متفاوت با نتايج اين تحقيق است که آزمايش فوق نتايج .بوديافته 

  .باشد ميمختلف کربوهيدرات  به دليل استفاده از منابع احتماالً

  

 كه شده است گزارش ]١٨[ و همكاران  Ngدر آزمايش

 پروتئين بر مقدار )  درصد٥٠تا  ٢٠از(پروتئين مقادير مختلف 

) P <۰۵/۰ (يدارا اثر معن Mystus nemurusالشه گربه ماهي

 نيز گزارش ]١٩[و همكاران  ٢ نانديشا در آزمايشی ديگرارد؛ند

و خاكستر پروتئين جيره بر محتوي روتئين پ كه مقاديركردند 

 اما ارد نديدارااثر معن) Labeo rohita(بدن ماهي كپور روهو 

 مقدار رطوبت بدن ه،جيرپروتئين ي با افزايش ئطور جزه ب

مشابه  ايج حاصل از اين آزمايش که با نتمي يابدافزايش 

  .است

  

  گيري   نتيجه‐٢‐۴
 بچه روي شاخصهاي رشدپروتئين  ح مختلفوسط -١

، پروتئين افزايش ميزان  باودار داشت اماهيان اثر معن فيل

 .دندكرشاخصهاي رشد وضعيت بهتري پيدا 
 سطوح نماهيا مورد نياز براي بچه فيلپروتئين ميزان  -٢

  .دست آمده  ب) صد در٥٠-  ۴۵(باالی پروتئين 
ماهيان   تركيبات بدن بچه فيلبر ين ئسطوح مختلف پروت -٣

  .دار نداشتا معنياثر

  

    سپاسگزاري‐٥
  مهندس آرش جاهدیيان آقام که ازيدان در اينجا الزم می 

کارگران  ين از کارکنان و همچن,مهندس سعيد کيوان شکوه و

 که دادمانالمللی ماهيان خاوياری دکتر  بينانستيتو تحقيقات

دند کمال تشکر و كر را ياری ما کارهای کارگاهی جرايطی ا
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