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 درجیره برعملکردماهی قزل آالي رنگین کمان اثرسطوح مختلف انرژي قابل هضم
  

 دکترسیدکمال الدین عالمه، مهندس مجیدصادقیان
 اعضاي هیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزي ومنابع طبیعی استان اصفهان

 Allameh40@gmail.comسیدکمال الدین عالمه، : نویسنده مسئول
 

  چکیده
دراین آزمایش، اثرات سطوح مختلف انرژي قابل هضمبرعملکردماهی قزل آالي رنگین کمان بـه منظوردسـتیابی بـه سـطح     

 3500، 3200، 2900، )جیره شاهد( 2600دراین آزمایش مقادیر . مطلوب آن نسبت به پروتئین جیره موردبررسی قرارگرفت
بـدین ترتیـب،   . درصـد پـرئتئین ثابـت درجیـره اسـتفاده گردیـد       35کیلوکالري برکیلوگرم انرژي قابل هضم باسطح  3800و

بـرهمین  . جیـره آزمایشـی موردمقایسـه قرارگرفتنـد     5در 108و  100، 92، 83، 74نسبتهاي انرژي قابل هضم به پروتئین برابر 
 4تیمـارو  5گرم درقالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا       195± 5ین کمان بامیانگین وزنی قطعه ماهی قزل آالي رنگ 200اساس، 

متردریک استخرسیمانی قـرارداده شـدودرهریک تعـداد     1× 1 ×1قفس به ابعاد  20تعداد . هفته استفاده شد 8تکراربه مدت 
نتایج نشان دادند که باافزایش نسبت انرژي به پروتئین میزان رشدافزایش می یابـد، بطـوري   . قطعه ماهی رهاسازي گردید 10

وزن رانشـان  با اختالف معنی داري نسبت به سـایرجیره هابیشـترین افـزایش    100که ماهیان دریافت کننده جیره با نسبت برابر 
افـزایش انـرژي قابـل هضـم جیـره تاسـطح       . همین جیره نیز مناسب ترین ضریب تبدیل خوراك را نشـان داد . (P<0.05)داد 

 35براساس نتایج بدسـت آمـده، جیـره حـاوي     . (P<0.05)کیلوکالري برکیلوگرم تاثیرمثبت برمیزان رشدویژه داشت  3500
  . انرژي قابل هضم قابل توصیه می باشدکیلوکالري برکیلوگرم   3500درصدپروتئین و 

  قزل آالي رنگین کمان، انرژي قابل هضم، نسبت انرژي به پروتئین :کلمات کلیدي

  مقدمه 
مودن سطح مناسبی از انرژي در جیره براي ماهی بسیار ضروري است، زیرا کم یا زیاد شدن انرژي مفید نبه طور کلی فراهم 

منابع انرژي قابل استفاده براي ماهی همانند سایر حیوانات شـامل کربوهیـدرات،    .)8و7(می تواند منجر به کاهش رشد گردد
عالوه بر این قابلیـت هضـم   . و لیکن میزان استفاده از آن ها به عنوان منبع انرژي متفاوت می باشد، چربی و پروتئین می باشد

اهمیت در تغذیه ماهی قزل آالي رنگین کمـان آن   نکته حائز). 6(چربی و کربوهیدرات جیره بستگی دارد  میزان پروتئین به
است که از نظر فیزیولوژي در مصرف کربوهیدرات جیره محدودیت دارد ولیکن به خوبی می توانـد از روغـن و چربـی بـه     

 صـرفه  توسـط مـاهی   پروتئین جیـره استفاده ازدر میزان ، عنوان منبع انرژي استفاده نماید و در صورت تأمین انرژي مورد نیاز
جویی خواهد شد و پروتئین جیره بیشتر جهت بازسازي بافت ها و رشد ماهی مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت کـه از نظـر     

آزمایشات نشان داده اند که در صورت تأمین پروتئین جیـره مـاهی در حـد الزم و    ). 7و6(استاهمیت حائزکاهش هزینه نیز
تبدیل خـوراك خواهـد داشـت و بـا      یباثرات سودمندي بر رشد و ضر) ربیبا استفاده از چ(استفاده از سطوح باالتر انرژي 

ي ذانرژي جیره بر قابلیت هضم سایر مـواد مغـ  ). 5و2(کاهش دفع نیتروژن، فشار متابولیکی کمتري به ماهی وارد خواهد شد 
ی نظیـر  یآنـزیم هـا   ده است که افزایش بیش از حد انرژي باعـث کـاهش فعالیـت   شگزارش  ،به طور مثال .نیز اثر می گذارد

انرژي قابل هضم وانـرژي قابـل متابولیسـم     تنظیم جیره ماهی بر اساس). 4(آمیالز شده و از قابلیت هضم نشاسته کاسته است 
سطوح مختلـف انـرژي قابـل     ،در پژوهش حاضر با ثابت نگه داشتن میزان پروتئین خام.بسیار معتبر تر از انرژي خام می باشد
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مختلف  بر عملکرد برخی از شاخص هاي ماهی قزل آالي رنگین کمان مورد تجزیـه و تحلیـل    هضم به صورت نسبت هاي
  .قرار گرفته است

  
  مواد و روش ها

آزمـایش   .گرم اسـتفاده شـد    195 ± 5قطعه ماهی قزل آالي رنگین کمان با میانگین وزن  200براي انجام آزمایش از تعداد 
 1×1×1قفس بـه ابعـاد    20تعداد . هفته به اجرا در آمد 8جیره آزمایشی به مدت  5 تکرار و 4در قالب طرح کامالً تصادفی با 

کلیـه قفـس هـا در یـک     ). قطعه براي هر قفـس  10( ندو ماهی ها به طور تصادفی بین قفس ها تقسیم شد. متر استفاده گردید
در طـول آزمـایش میـزان    . عمال گردداستخر سیمانی قرار داده شدند تا شرایط محیطی به طور یکسان براي همه ي تیمارها ا

 15 -18 :آب به طور منظم اندازه گیري گردید که با نوسان اندکی مقادیر آن ها به ترتیب برابر بودنـد بـا   pHدما، اکسیژن و 
در صـد پـروتئین ثابـت و مقـادیر      35جیـره آزمایشـی حـاوي     پـنج . 7/2 -7/8میلیگرم در لیتـر و   7 -5/8درجه سانتی گراد، 

کیلوکالري بر کیلوگرم مورد استفاده قـرار   3800و 3500، 2900،3200، )جیره شاهد(2600مختلف انرژي قابل هضم شامل 
 محاسـبه و ) NRC1 )7میزان خوراك دهی بر اساس دماي آب و وزن ماهیان در طول آزمایش با استفاده از جـداول  . گرفت

نشـان داده شـده    2و  1ول اترکیب و اجـزاء جیـره هـاي آزمایشـی در جـد     . نوبت صبح و بعدازظهر به ماهیان ارائه شد ودر د
  .براي تأمین سطوح مختلف انرژي در جیره هاي آزمایشی از روغن ماهی استفاده شده است. است

  اجزاء جیره هاي خوراکی مورد آزمایش. 1 جدول

  (%)اجزاء 
  )تیمار( شماره جیره

1  2  3  4  5  
  20  15  10  5  0  روغن ماهی
  35  35  35  35  35  پودر ماهی

  28  27  25  23  23  کنجاله سویا
  5/5  7/5  10  13  15  کنجاله پنبه دانه

  2  4  6/5  8/5  10/5  گندم
  2  6  8  10  11  نشاسته

  1/3  1/3  1/35  1/35  1/35  سمال
  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  دي کلسیم فسفات

  0/17  0/17  0/12  0/12  0/12  متیونین

  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  مکمل ویتامین

  1  1  1  1  1  بنتونیت

  C 01/0  01/0  0/01  0/01  0/01ویتامین 

  E 0/02  0/02  0/02  0/02  0/02ویتامین

  1  1  1  1  1  نمک یددار

                                                             
1National Research Council(NRC) 
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جزیه تقریبی جیره هاي آزمایشیت. 2جدول   

  نام ترکیب
  )تیمار(شماره جیره 

1  2  3  4  5  

  89/24  90/48  89/32  90/23  91/82  (%) ماده خشک

  35/2  35/2  35/5  35/9  35/20  (%) پروتئین خام

  21/5  17/8  12/7  8  4  (%) چربی خام

  14/7  14/9  15/2  15/4  15/7  (%) خاکستر

  kcal/kg(  4144  4313  4529  4754  4998(انرژي خام

انکـن در  دمقایسـه میـانگین هـا بـا اسـتفاده از آزمـون       .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SASکلیه داده ها به وسیله نرم افزار 
  .در صد انجام گردید5سطح احتمال 

  
  وبحث نتایج

شی به غیر رورسطوح مختلف انرژي قابل هضم بر صفات مختلف پ) >0/05P (مده نشان دهنده اثر معنی دار آنتایج به دست 
وزن مـاهی   ،کیلوکالري بـر کیلـوگرم   3520با افزایش انرژیقابل هضم جیره تا سطح ). 3جدول(از شاخص وضعیت می باشد

رونـد مشـابهی نیـز در    . افزایش پیدا کرده است ولیکن افزایش سطح انرژي به بیش از این مقدار موجب کاهش رشد گردید
ر میزان رشد ویژه نیـز نشـان داد،   ب یهمچنین افزایش سطح انرژي تأثیر مثبت. مورد بهبود ضریب تبدیل خوراك به دست آمد

کیلوکالري بر کیلوگرم باالترین میزان رشد ویـژه را موجـب گردیدنـد و اخـتالف معنـی        3800و  3520به طوریکه مقادیر 
اگر چه افزایش میزان انرژي جیره، افزایش شاخص وضعیت را به دنبـال داشـته   ). >0/05P(داري با سایر جیره ها نشان دارند 

  .سطوح انرژي دیده نمی شود از تفاوت معنی داري در هیچ یکاست ولیکن 
  *مقایسه اثر جیره با نسبت هاي مختلف انرژي به پروتئین بر صفات پرورشی ماهی قزل آالي رنگین کمان -3جدول

)گرم(افزایش وزن  شماره جیره  
ضریب تبدیل 

 خوراك
میزان رشدویژه 

)درصددرروز(  
 شاخص وضعیت

1 131d 54/1 ab 55/0 b 38/1  

2 141d 57/1 a 55/0 b 25/1  

3 161c 37/1 c 59/1 ab 44/1  

4 212a 29/1 c 64/0 a 48/1  

5 180b 34/1 c 64/0 a 80/1  

  .حرف مشابه درهرستون به منزله عدم وجوداختالف معنی داراست*
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در صد پروتئین باعـث افـزایش وزن    35با  3500kcal/kgهمانگونه که مشاهده شد، افزایش انرژي قابل هضم جیره تا سطح 
در جیـره موجـب شـده    ) روغن مـاهی % 15با (به نظر می رسد تأمین انرژي . بدن ماهی قزل آالي رنگین کمان گردیده است

ثیر سطوح انتایج مشابهی را از ت) 10(و همکاران  Takeuchi. است پروتئین خوراك صرف تولید بافت و افزایش وزن گردد
درصد چربی در جیره می تواند  20تا  15آن ها اذعان داشتند میزان . جیره بر افزایش وزن بدن بدست آوردند مختلف انرژي

انرژي مورد نیاز ماهی قزل آالي رنگین کمان را تأمین نموده و با صرفه جویی در پروتئین جیره افـزایش وزن مناسـبی را بـه    
ي نیز اثر می گـذارد بـه طـوري کـه     ذره بر قابلیت هضم سایر مواد مغهمچنین احتماالً سطح باالي انرژي در جی. دست آورد

Grisdal  نیز گزارش نمودند مقادیر زیاد انرژي با کاهش فعالیت آنزیم آمیالز باعـث کـاهش قابلیـت هضـم     ) 4(و همکاران
خـوراك نیـز   چنـین اثراتـی در مـورد ضـریب تبـدیل      . موادي مثل نشاسته شده و منجر به کاهش اضافه وزن ماهی مـی شـود  

بهبـود ضـریب تبـدیل     ،افـزایش مـی یابـد     100سـطح   نسبت انرژي قابل هضم به پروتئین تا به طوري که وقتی . مشاهده شد
ي جیره را مورد استفاده قـرار داده  ذخوراك اتفاق می افتد و به نظر می رسد این ماهی به نحو مطلوبی انرژي و سایر مواد مغ

و  GarLing)3(،Beamishو  EL.Sayedدر گزارشـات   .ري خوراك افزایش یافتهاستو درسطح مذکور کارآیی و بهره و
ضـریب تبـدیل خـوراك بـا میـزان انـرژي جیـره ارتبـاط و         آمـده اسـت کـه    ) 9(و همکـاران  Renitzوهمچنین ) 1(همکاران

  . رفی می گرددهمبستگی داشته و تأمین انرژي مورد نیاز ماهی منجر به اضافه وزن بیشتر به ازاي هر گرم خوراك مص
  

  نتیجه گیري
نسبت انرژي قابل هضم بـه   نتیجه گرفت که چنین با توجه به نتایج حاصله و مقایسات آماري در پژوهش انجام شده می توان

. مناسب ترین نسبت انرژي به پروتئین براي فرموله کردن جیره ماهی قزل آالي رنگین کمـان خواهـد بـود    100برابر پروتئین 
ي مـاهی قـزل آالي   روارپروتئین بـراي جیـره پـ   % 35با سطح  kcal/kg 3500سطح مطلوب انرژي قابل هضم برابر  به عبارتی

  .رنگین کمان توصیه می گردد
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