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  "يکاربردی شناسی ماهي ها پژوهش"یه نشر
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  ماهی سیبريسر سطوح مختلف چربی روي رشد و ترکیب الشه بچه تایتاث
 Acipenser baerii Brandt, 1869  

  

  3محمود محسنی ،2*، حسین خارا1پورگلعلییونس 
  شیالت، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایران ارشد آموخته کارشناسی دانش1

  الهیجان، ایران دانشیار گروه شیالت، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی،2
  ، ایرانخزر، رشت یايدر یانتاسماه یالملل ینب یقاتتحقموسسه ي، کشاورز یج، آموزش و ترویقاتتحقسازمان  استادیار پژوهشی3

  4/12/94یرش: پذیخ تار؛  2/9/94یخ ارسال: تار
 1چکیده

 ،8/18 شـامل  ترتیـب  هخام (ب ، انرژيدرصد) 10، 15، 20، 25اي، تاثیر چهار سطح چربی ( در یک آزمایش تغذیه
منظور تعیین سطح مناسب چربی و انرژي جیره  به درصد) 45با پروتئین یکسان (کیلوژول)  5/22 و 4/21 ،9/19

ماهی با وزن عدد بچه 120) بررسی شد. A. beariiاهی سیبري (مغذایی بر عملکرد رشد و ترکیب الشه بچه تاس
عدد  10لیتري (به تعداد  500تانک فایبرگالس  12طور تصادفی در  انحراف معیار) به ±گرم (میانگین  33/0±6/15

هفته تغذیه شدند. نتایج روند رشد  12مدت  بار در روز تا حد سیري به 3صورت دستی  هو بدر هر تانک) توزیع 
داري از  درصد، بطور معنی 15تا  10شده با جیره محتوي چربی پرورش نشان داد که ماهیان تغذیه در پایان دوره

و  20تیمار حـاوي   ) باالتري نسبت به ماهیان تغذیه شده باSGR) و شاخص رشد ویژه (WGوزن کسب شده (
تا  10شده با جیره محتوي چربی ه ضریب تبدیل غذایی ماهیان تغذیهکدرصد چربی برخوردار بودند. در حالی 25
داري در ترکیـب   داري پایین تر از سایر تیمارها بود. آنالیز الشه ماهیـان تفـاوت معنـی   طور معنیهدرصد، ب 15

توجه به نتایج مطالعه حاضر افزایش سطح چربـی در جیـره بچـه    چربی، پروتئین و خاکستر الشه نشان داد. با
  گردد.  درصد سبب افزایش روند رشد، بهبود کارایی تغذیه و ترکیب الشه می 15تاسماهی سیبري تا سطح 

  

  چربی، رشد تغذیه،، A. baerii :کلیدي هاي واژه

                                                   
 h.khara1974@yahoo.com: نویسنده مسئول*
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 مقدمه
چرب ضروري براي رشد و تکامل چربی نقش مهمی به عنوان منبع تامین کننده انرژي و اسیدهاي 

عنوان منبع انرژي کاسته و تولید  ) و از مصرف پروتئین غذا بهPei at al., 2004ماهیان ایفاء کرده (
  ).Xiang-fei li et al., 2010( نمایدآمونیاك را محدود می

باشد، ولی از لحاظ تئوري اگر در جیره، پروتئین در سطح اپتیمم و مطابق با نیاز ماهی وجود داشته 
داراي انرژي کافی نباشد (کربوهیدرات و چربی) بخشی از پروتئین به جاي تشکیل بافت و رشـد، صـرف   

رسـد. ضـروري اسـت تـا سـطح      گردد و آبزي به رشد و تولید مورد انتظار نمیتامین انرژي در ماهی می
کربوهیدرات به منظـور تـامین   بهینه چربی در جیره غذایی ماهیان تعیین شود تا کاتابولیسم پروتئین و 

انرژي کاهش یابد و براي سوخت و ساز به طور حد واسط از سایر ترکیبات زیستی مهـم اسـتفاده شـود،    
از سوي دیگر ). Wilson and Poe, 1987( کندات فیزیکی غذا نیز بهبود پیدا میبدین ترتیب خصوصی

اي در غـذاي  و در سـطح گسـترده   آینـد چون چربی به نسبت منبع انرژي ارزان قیمت بـه حسـاب مـی   
ماهیان اضافه شـود تـا   رود، عالقه بسیار شدیدي وجود دارد که چربی به غذاي حیوانات اهلی به کار می

ربی زیاد در جیره غذایی کاهش مصرف چ). Mohseni et al., 2013( هاي غذا کاهش یابداینکه هزینه
بنـابراین،  ). Stavros et al., 2010( واهد داشـت غذا و در نتیجه کاهش رشد و بازده غذایی را در پی خ

  دقت ارزیابی و تعیین گردد.ه سطح بهینه چربی غذا باید ب
تاسماهی سیبري با توجه به سرعت رشد باال در شرایط پرورشی، قـدرت تحمـل نوسـانات دمـایی و     

اویار یا گوشت کوتاه بودن دوره رسیدن به بلوغ جنسی، داوطلب مناسبی براي پرورش به منظور تولید خ
هـاي تاسـماهیان   هاي غذایی در اکثر گونهور کلی اطالعات در خصوص نیازمنديطباشد. بهدر کشور می
تـر،  بـیش  ش بازده تولید و فـراهم آوردن سـود  منظور افزایبه. )Hung et al., 1989( استبسیار اندك 

  ).Deng, 2000( استارزیابی اقتصادي تغذیه و تعیین نیازهاي غذایی ماهیان بسیار ضروري 
لـف تاسـماهیان انجـام گرفتـه و     هـاي مخت گذشته مطالعاتی در خصـوص تغذیـه گونـه    هايدر سال

 Guo etو همکـاران (  گیو هایی از پروتئین و انرژي نیز براي آنها پیشنهاد شده است. از آن جمله نسبت
al., 2011 گرم در کیلوگرم جیره را براي دورگـه حاصـل از تاسـماهی سـیبري      370تا  340) پروتئین

ـ   et al., 2013 Mohseniو همکاران (محسنی ماده و شیپ نر و  رژي ) پروتئین و نسبت پـروتئین بـه ان
گـرم در  میلـی  22درصد و  40ترتیب  هب )A. persicus(ماهی ایرانی زیر یک سال مورد نیاز را براي تاس

  کیلوژول پیشنهاد دادند. 
توجه به اینکه رشد، مصرف غذا و ترکیبات بدن بستگی بـه نسـبت پـروتئین بـه چربـی دارد و از       با

تاسماهی سیبري جهـت سـاخت غـذاي کنسـانتره بـه صـورت       اي متناسب با بچه طرفی اطالعات تغذیه
مقایسه اثر سـطوح مختلـف چربـی جیـره     بنابراین، مطالعه حاضر به منظور جیره متعادل محدود است، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 12

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-265-en.html


 ...یبريس یالشه بچه تاسماه یبرشد و ترک يرو یسطوح مختلف چرب یرتاث 

93 

انجـام  هفتـه   12مـدت   بـه  )A. Bearii( غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب الشه بچه تاسـماهی سـیبري  
  پذیرفت.

 
 ها روش و مواد

) حاصـل از تکثیـر مصـنوعی در    گـرم  6/15±39/0میانگین وزنـی (عدد بچه تاسماهی سیبري  120
مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیـان شـهید بهشـتی سـد سـنگر بـه موسسـه تحقیقـات بـین المللـی           

متر، ارتفـاع   سانتی 105(قطر مدور وان فایبرگالس  12و در تاسماهیان دریاي خزر دکتر دادمان منتقل 
عدد در هـر   10و تخلیه آب با تراکم لیتر) مجهز به سیستم هوادهی  500 گیريمتر و حجم آب سانتی 51

 ،)%14چربـی (  ،)%45پروتئین (هفته با جیره پایه،  2مدت  معرفی شدند. ماهیان به 1394در بهار  تانک
تمـام  و همسان سازي سنجی زیستبا  سپس وبراي سازگاري با محیط پرورشی تغذیه ) %3/6خاکستر (

میـانگین وزنـی اولیـه تیمارهـا فاقـد       .تصـادفی انجـام شـد    طرح کامالًیک ، تیماربندي در قالب ماهیان
تکـرار) بـا مقـادیر     3جیره غذایی (هر کـدام داراي   4بود. ماهیان با  )p<05/0( دار آماري اختالف معنی
  تغذیه شدند.  هفته 12مدت  به )%45( درصد با مقادیر یکسان پروتئین 25و  20، 15، 10مختلف چربی 

هاي آزمایشی براساس فرموالسیون تغذیـه بخـش تکثیـر و پـرورش     جیرهترکیبات غذایی هر یک از 
هـا  ه شده است. بـراي تهیـه جیـره   ئارا 1موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریاي خزر در جدول 

شـده و مخلـوط   تـوزین   01/0 ساخت ژاپن با دقتنیکون  ابتدا مواد اولیه خشک توسط ترازوي دیجیتال
زن برقی مخلوط شده تـا بـه صـورت    دقیقه در دستگاه هم 20شک به مدت گردیدند. سپس ترکیبات خ

همگن در آیند. آنگاه مواد اولیه مایع نظیر روغن ذرت، روغن ماهی و مالس به مواد خشک اضافه شده و 
زن برقی همگن گردید. پس از افزودن مقداري آب به خمیر، مخلـوط از یـک   ترکیب به طور کامل با هم

هـا در  اي شکل تبدیل گردد. در انتهـا، پلـت  هاي استوانهبور داده شد تا غذا به پلتبزرگ عچرخ گوشت 
متـر و  میلـی  3هـا  ساعت خشک شدند. قطر پلـت  24گراد به مدت درجه سانتی 30کن در دماي خشک

بنـدي و در دمـاي   هاي مناسب و غیر قابل نفوذ بستهها را در بستهمتر بود. سپس پلتمیلی 6طول آنها 
ی براسـاس مـاده خشـک در    هـاي آزمایشـ  نگهداري شدند. ترکیب تقریبی جیـره گراد درجه سانتی -15

   ).Mohseni et al., 2013( ه شده استئارا 2جدول 
  

  هفته 12در مدت ) A. baerii(هاي آزمایشی براي تغذیه تاسماهی سیبري ترکیبات غذایی جیره - 1جدول 
  %25چربی   %20چربی   %15چربی   %10چربی   ترکیبات جیره (%)
  45  45  45  44  پودر ماهی (کیلکا)

  5  5  5  5  پودر گوشت
  5  5  5  5  پودر خون
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  12  12  12  12  کنجاله سویا
  5/4  9/5  9  14  آرد گندم

  9  5/7  5  5/2  روغن ماهی
  9  5/7  5  5/2  روغن ذرت

 2 2 2 2  مالس
  5  5  5  5 مخمر
  0  1  4  5  سلولز

  2  2  2  2  *مکمل ویتامینی
  1  1  1  1  **معدنیمکمل 

                *مکمل ویتامینی
 (g 100 g-1 vitamin premix except A, 160000 IU and D3, 40000 IU): E, 4; K3, 0.2; B1, 0.6; B2, 0.8; B3, 
1.2; B5, 4; B6, 0.4; B9, 0.2; B12, 0.8; H2, 0.02; C, 6; Inositol, 2; BHT (butylated hydroxyl toluene), 2.  

              **مکمل معدنی
(g 100 g-1 mineral premix): Fe, 2.6; Zn, 1.25; Se, 0.2; Co, 0.048; Cu, 0.42; Mn, 1.58; I, 0.1; Cholin 
chloride, 1.2. 

  

  (براساس ماده خشک)) A. baerii(هاي آزمایشی تاسماهی سیبري ترکیب تقریبی جیره - 2جدول 
  %25چربی   %20چربی   %15چربی   %10چربی   ترکیبات جیره (%)

  1/45 2/45 8/45 9/44  پروتئین
 4/25 6/20 3/15 8/10  چربی

 2/22 4/21 7/21 1/21  کربوهیدرات کل
 8/9 6/9 5/9  6/9  رطوبت

 9/19 4/21 5/22 8/18  انرژي (کیلوژول بر گرم)
 

 8نوبـت (  3 % وزن تـوده زنـده در  2هفتـه و براسـاس حـداکثر     12بچه تاسماهیان سیبري به مدت 
بچـه ماهیـان   سنجی قبل از زیست). Mohseni et al., 2013( شب) تغذیه شدند 20عصر و  14صبح، 

 200-300توسـط محلـول   و سپس  )Hung et al., 1987( ساعت گرسنه نگه داشته شده 24به مدت 
هـر دو  ). Hallajian and Yousefi Jourdehi, 2011( شدند بیهوش پودر گل میخک گرم درلیترمیلی

متـر طـول   گرم توزین شده و با دقـت میلـی   01/0% ماهیان با ترازوي دیجیتال با دقت 100هفته یکبار 
  ثبت شدند.  وگیري کل و طول چنگالی اندازه

هاي سنجی، شاخصتوده هر حوضچه پس از هر مرحله زیستجهت ارزیابی میزان رشد و تعیین زي
  .رشد ذیل مورد محاسبه قرار گرفتند

بعـد از اتمـام دوره   ماهیـان   کـردن وزن ابتـدایی از وزن نهـایی   رابطه کـم  از :افزایش وزن بدندرصد 
  ).Moore et al., 1988( گردد محاسبه می 100تقسیم بر وزن اولیه ضرب در عدد  پرورش
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 BWI =[(BWf – BWi)/BWi 100 × )             1رابطه (
Wi ،(گرم) وزن اولیه :Wf(گرم)وزن نهائی :  

  

 بر توان سه به گرم، ماهی وزن میانگین فولتون با نسبت از رابطه :شاخص وضعیتیا  یچاق یبضر
  .Hung et al., 1997)گردد (میمتر محاسبه  طول چنگالی به سانتی

  CF = (Wf / L^3) × 100         ):2رابطه (
Wf ،وزن نهائی :L ،طول چنگالی :CFضریب چاقی :  

  
تم وزن نهایی منهاي وزن اولیه ماهیان  نسبت به تعداد روزهاي لگاریرابطه  از :ضریب رشد ویژه

  .(Moore et al., 1988)د گردمحاسبه می 100پرورش ضرب در عدد 
   SGR % day-1 = [100 × ((ln Wf – ln Wi) / t)]       ):3( رابطه

t ،تعداد روز هاي پرورش :Wi ،(گرم) وزن اولیه :Wf(گرم)وزن نهائی :  
  

، ضرب شده يسازذخیره یتعداد ماهبه مانده یباق ی زندهتعداد ماه نسبت از رابطه: بازماندگیدرصد 
  .(Luo et al., 2010) گرددمیمحاسبه  100در عدد

   SR = (Nf / Ni) × 100        ):4( رابطه
Ni ،تعداد ماهیان ذخیره سازي شده :Nfیی: تعداد ماهیان زنده نها  
  

 گرددمیمحاسبه ماهی  به مقدار افزایش وزن نسبت غذاي خورده شده  رابطهاز  :ضریب تبدیل غذایی
)(Hung et al., 1997.  

  ،   FCR = FI/ WG      ): 5( رابطه
WG ،(گرم) افزایش وزن :FI(گرم) غذاي مصرفی :  

 
 100از رابطه ي وزن کبد ماهی به گرم تقسیم بر وزن کل ماهی به گرم ضرب در عدد  شاخص کبدي:

  .)Turchini et al., 2003( گرددمحاسبه می
HSI = (وزن کل ماهی به گرم/ وزن کبد به گرم)   ×  100 ):6( رابطه      

گیري فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما و میزان اکسیژن محلول با استفاده از اندازه
ساخت  Eutechمتر دیجیتال مدل  pHساخت کشور سنگاپور و  Eutechمتر دیجیتال مدل اکسیژن

ها ثبت شدند. مقادیر متوسط دما، اکسیژن  طور روزانه انجام و داده به 01/0کشور سنگاپور با دقت 
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که میانگین دما،  طوري ). به≤ 05/0pداري نشان نداد ( در طول دوره پرورش اختالف معنی pHو محلول 
گرم  میلی 90/6±21/0گراد،  درجه سانتی 90/22±53/0ترتیب هدر طول دوره پرورش ب pHاکسیژن و 
  بود. 92/7±09/0در لیتر و 

تعیین سطوح پروتئین، چربی، جهت طور تصادفی  نمونه از هر تیمار به 6در انتهاي دوره آزمایش 
 105خاکستر، رطوبت و کربوهیدرات کل انجام گرفت. جهت تعیین رطوبت از دستگاه آون با دماي 

 550براي تعیین خاکستر با دماي  ساعت استفاده گردید. کوره الکتریکی 6مدت  گراد بهدرجه سانتی
کجلدال و  دستگاهزان پروتئین از کار برده شد. جهت سنجش می ساعت به 6مدت  گراد بهدرجه سانتی

سوکسله استفاده شد. در نهایت کربوهیدرات کل نیز با کسر اعداد  دستگاهبراي ارزیابی میزان چربی از 
   ).AOAC, 1995( بدست آمد 100حاصل از پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت از عدد 

 با ،Shapiro-wilkطریق آزمون  پس از کنترل نرمال بودن از 18نسخه   SPSSافزاردر نرمها  داده
 ها میانگین بین کلی اختالف ،%95 اطمینان سطح در طرفهیک واریانس تجزیه آزمون از استفاده
  گردیدند. تفکیک یکدیگر از ها گروه دانکن آزمون با سپس و مشخص

  
  نتایج

 .دهد می نشان 12هاي رشد را در تاسماهیان سیبري پرورشی در پایان هفته  نتایج شاخص 3جدول 
ایجاد  نهاییداري را در وزن  تفاوت معنی جیره هاي جدول مذکور سطوح مختلف چربی براساس داده

ماهیان افزایش و  % میزان درصد افزایش وزن بدن بچه15اي که با افزایش چربی تا سطح  گونهه کرد ب
وند رشد در سطح درصد افزایش وزن کاهش یافت. به این ترتیب رجیره  سپس در باالترین سطح چربی

 کل نهاییداري از سایر تیمارها بیشتر بود. بیشترین میانگین وزن نهایی و طول  طور معنی ه% ب15
  % چربی مشاهده شد.15متر در سطح  سانتی 9/29 ±80/3گرم و 1/125 ±84/2ترتیب برابر با  هب

وح مختلف چربی ماهیان تغذیه شده از سط ن وزن کسب شده بچهدر میانگی آنالیز آماريبراساس 
). بیشترین میانگین وزن کسب شده متعلق به ماهیان تیمار p>05/0مشاهده شد (ي داراختالف معنی

 25و  20تیمار  داري نسبت به ماهیان تغذیه شده با طور معنی هدرصد چربی مشاهده شد که ب 15و 10
چاقی ماهیان نیز الگویی مشابه درصد وزن کسب  ویژه و ضریب درصد چربی باالتر بود. شاخص رشد

  شده بدن را نشان دادند. 
ماهیان بین تیمارها یل غذایی در بچهدمنظور مقایسه میانگین ضریب تب به آنالیز آماريبراساس 
ماهیان تغذیه شده با یل غذایی بچهدضریب تب ). میزانp>05/0دار آماري مشاهده شد ( اختالف معنی

شده گرم) از سایر ماهیان تغذیه22/1 ±08/20تر (برابر با داري پائین طور معنی هچربی بدرصد  15تیمار 
درصد چربی به میزان متوسط  10شده با تیمار از آن ماهیان تغذیه پس. لف چربی بودتبا سطوح مخ
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محتوي هاي  شده با جیرهدار آماري با ماهیان تغذیه قرار داشتند که داراي اختالف معنی 43/1 07/0±
  درصد چربی بود. 25و  20

ماهیان بین تیمارها اختالف  در بچه بازده پروتئینمنظور مقایسه میانگین  به طبق آنالیز آماريبر
درصد  15ماهیان تغذیه شده با تیمار بچه زده پروتئینبا). میزان p>05/0دار آماري مشاهده شد ( معنی

شاخص کبدي   لف چربی بود.تذیه شده با سطوح مخسایر ماهیان تغ تر ازبیشداري چربی بطور معنی
از ماهیان تغذیه شده  کمترداري  بطور معنی درصد 15و  10ماهیان تغذیه شده با جیره محتوي چربی 

  ).3 جدول؛ p>05/0چربی بود ( درصد 25و  20با تیمار 
  

   12پرورشی در پایان هفته ) A. baerii(سیبري  هاي رشد تاسماهیمقایسه شاخص -  3جدول 
  %25چربی   %20چربی   %15چربی   %10چربی   هاي رشدشاخص
 b86/3± 4/113 a84/2± 1/125 c05/3± 75/96 d81/4 ± 31/84 وزن نهایی (گرم)

 80/29 ±04/3 65/28 ±32/3 95/29 ±80/3 18/29 ±41/3 طول کل نهایی (سانتی متر)
 a3/36±8/641 a 3/18± 9/723 b 7/26± 4/539 c 3/27± 8/456  (درصد) افزایش وزن بدن

 a 06/0± 50/2 a 03/0± 64/2 b 05/0± 32/2 c 06/0± 15/2 روز)  شاخص رشد ویژه (درصد در
 b 07/0± 43/1 a 08/0± 22/1 c 07/0± 10/2 d 13/0± 37/2 ضریب تبدیل غذایی

  b 37/0± 71/1  a 41/0± 02/2  c 26/0± 17/1  c 42/0± 03/1  بازده پروتئین 
  a 03/0± 45/0  a 05/0± 46/0  b 04/0± 39/0  b 04/0± 33/0  ضریب چاقی

  b 39/0± 64/2  b42/0± 51/2  a49/0± 79/3  a65/0± 86/3  شاخص کبدي (%)
  100  100  100  100  درصد زنده مانی

  .>p)05/0دار آماري دارند ( اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیرمشابه هستند، اختالف معنی
  

هـاي  ، بیانگر تأثیر معنادار نسبت12نتایج آنالیز الشه در تاسماهیان سیبري پرورشی در پایان هفته 
). بر اساس آزمـون  4؛ جدول p>05/0باشد ( بر برخی ترکیبات الشه ماهیان می مختلف چربی خام جیره

ده از سـطوح  شـ ماهیـان تغذیـه  دانکن در میانگین رطوبت الشـه بچـه  طرفه و آزمون تجزیه واریانس یک
  دار آماري مشاهده نشد.  مختلف چربی هیچگونه اختالف معنی

منظور مقایسه میانگین پروتئین خـام در   طرفه و آزمون دانکن بهبر اساس آزمون تجزیه واریانس یک
). متوسـط پـروتئین خـام    p>05/0دار آمـاري مشـاهده شـد (    ماهیان بین تیمارهـا اخـتالف معنـی   بچه
داري بـاالتر از سـایر ماهیـان تغذیـه      طور معنی هدرصد چربی ب 15و  10ده با تیمار ماهیان تغذیه ش بچه

 25شده با تیمار درصد چربی بود. کمترین مقدار پروتئین خام در ماهیان تغذیه 25و  20شده با سطوح 
هـاي   دار آمـاري بـا ماهیـان تغذیـه شـده بـا جیـره        درصد چربی مالحظه شد که داراي اخـتالف معنـی  

  درصد چربی بود. 20و  15، 10محتوي
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طور  هچربی ب % 15و  10که متوسط چربی خام الشه ماهیان تغذیه شده با جیره محتوي در حالی
). شاخص فوق p>05/0چربی بود ( درصد 25و  20شده با تیمار تر از ماهیان تغذیه داري پایین معنی

 %15و  10شده با جیره محتوي چربی تغذیهدار آماري را بین ماهیان  گونه اختالف معنیالذکر هیچ
 25ترین میانگین چربی خام الشه ماهیان متعلق به ماهیان تیمار ). بیش4درصد نشان نداد (جدول 

  سایر تیمار باالتر بود.  شده باداري نسبت به ماهیان تغذیه طور معنی هدرصد چربی بود که ب
درصد مشاهده شد که  25شده با چربی ار تغذیهیزان خاکستر الشه در تیمترین مطبق نتایج، بیش

دار  گونه اختالف معنی ). شاخص فوق الذکر هیچp>05/0داري بود (با سایر تیمارها داراي اختالف معنی
  درصد نشان نداد. 20و  15، 10شده با جیره محتوي چربی آماري را بین ماهیان تغذیه

 
 12تیمارهاي مختلف در پایان هفته  )A. baeriiتاسماهی (: ترکیبات شیمیایی الشه  4جدول 

  %25چربی   %20چربی   %15چربی   %10چربی   ترکیب بدن
 43/74 ± 02/1 20/74 ± 59/0  40/74 ± 75/0 93/74 ± 11/1  رطوبت

 a26/0± 41/15 a10/0± 61/15 b15/0± 98/14 c41/0 ± 91/13  پروتئین
 b 01/0± 20/7 b 05/0± 69/7 c 08/0± 77/8 d 09/0± 42/9  چربی

 b 07/0± 49/2 b 02/0± 62/2 b 02/0± 64/2 a 16/0± 13/3  خاکستر
 .>p)05/0دار آماري دارند (اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیر مشابه هستند، اختالف معنی

  
  گیريو نتیجه بحث

مقایسه بین چهار  با گونه مرگ و میري مشاهده نشد. در مطالعه حاضر، در طول دوره پرورش هیچ
 9/19درصد با میزان انرژي  15توان اذعان نمود که جیره حاوي میزان چربی  سطح چربی جیره می

داري را در این  تري بر رشد این ماهیان داشته و اختالف معنی کیلوژول بر گرم) اثرات مطلوب(
ماهی کفشک ژاپنی ي مشابه نتیجه حاضر در مطالعات رودهد.  ها در تیمار ذکر شده نشان می شاخص

)Takeuchi et al., 1979(کمان قزل آالي رنگین ) وBeamish and Medland, 1986( .بدست آمد  
دهد این میزان چربی  درصد چربی نشان می 25و  20شده با سطوح کاهش روند رشد ماهیان تغذیه

ت غذا و یکاهش کیف ماهیان بوده و عدم تناسب بین میزان انرژي و پروتئین باعثبیش از نیاز بچه
توان چنین استنباط کرد که سطوح چربی عالوه بر  گردیده است. بنابراین می غذاتبدیل  ضریب افزایش

ثر بوده و اضافه ؤهاي غذایی م نظر فیزیکی نیز بر بافت دانه غذایی از زایی جیره ثیر بر ارزش انرژيأت
 هاي پیشین گیري با یافته است. این نتیجهدنبال داشته  کردن آن تا حد معین بازدهی بهتر غذا را به

  ).Ebrahimi et al ., 2004(گردد  تایید می برخی محققین
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و بالفاصله بعد آن در ماهیان  15غذایی در جیره محتوي   ترین ضریب تبدیل در تحقیق حاضر پایین
باشد.  ه میمشاهده شد که نشان از کارایی تغذیه و قابلیت هضم عالی جیر %10شده با جیره تغذیه

توان اذعان نمود وجود چربی در جیره تاسماهی سیبري باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل خوراك  می
یابد و هم دفع نیتروژن کاهش  غیرپروتئینی در جیره افزایش می یزای زیرا هم سهم منابع انرژي .شود می

نیز  محققین تحقیقات فوق در بررسی حاضر و). مشابه نتایج Mohseni et al., 2011( یافتخواهد 
 ;Weatherup et al., 1997; Ruohonen et al.,1998; Skallia et al., 2004( آورده شده است

Tibbertts et al., 2005  Medland, 1986; Beamish and (.  
 انرژي تولید براي شدن پروتئین شکسته از تا شوند می باعث جیره غیرپروتئینی در وجود منابع

 جیره داشت. افزایش بهینه چربی در خواهند بهتري ییآکار ها پروتئین در نتیجه گردد، جلوگیري
در  ها چربی که دهد می نشان این و گشته بدن در ذخیره پروتئین افزایش به منجر تاسماهیان سیبري

 چربی جیره، بودن متعادل صورت در و دارند اي اهمیت ویژه متابولیسمی هاي فعالیت براي انرژي تامین
 شود می مصرف جدید هاي بافت سنتز ضروري براي اسیدهاي آمینه مینأت منظور به جیره پروتئین

)Mohseni et al., 2013 .(شکل ه می مورد نیاز بسهمزمان با افزایش سطح چربی، انرژي متابولی
ر تري از طریق منابع چربی، جیره تامین شده و پروتئین در مسیر اصلی خود (سنتز بافت) قرامطلوب

تري را نشان داده است. همچنین افزایش میزان پروتئین تولید شده همزمان گرفته و لذا بازده مناسب
درصد نشان دهنده اثر مثبت افزایش میزان چربی بر تولید پروتئین  15تا  جیره با افزایش سطح چربی

 25چربی  سطحلیکن، کاهش بازده پروتئین و میزان پروتئین تولید شده در . باشد تا این سطح می
تواند اثر مثبت خود را بر بازده  می درصد) 15(تا  دهد که افزایش چربی تا سطح معینی درصد نشان می

پروتئین نمایان ساخته و افزایش میزان پروتئین تولید شده را باعث گردد. نتایج مشابه توسط سایر 
  ). Ebrahimi et al., 2004( یز ارائه گردیده است محققین ن

هاي غذایی  افزایش مقدار پروتئین خام الشه هم زمان با افزایش سطح بهینه چربی در جیره
. نتایج بوده استی مذکور یهاي غذا بودن مقدار چربی در جیره  ها و مناسب دهنده رشد خوب ماهی نشان

) Hung et al., 1989(و همکاران هانگ  محققین از جملههاي سایر  نتایج حاصل از پژوهش فوق با
   همخوانی دارد. 

داري بین تیمارهاي مختلف به استثناي ماهیان تغذیه در در خصوص خاکستر الشه تفاوت معنی
 Hung(و همکاران هانگ  درصد دیده نشد. در مورد ترکیب شیمیایی الشه ماهیان خاویاري، 25سطح 

et al., 1989 ماهیان خاویاري داراي رشد کند، رطوبت و خاکستر زیاد و پروتئین و چربی ) معتقدند
  دهند.  کمی را نسبت به ماهیان داراي رشد سریع در ترکیب شیمیایی الشه خود نشان می
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پروتئین ثابت افزایش  درصدعالوه براین روند کلی تغییر در میزان چربی الشه نشان داد که در یک 
گردد.  شده، میبه افزایش مقدار چربی ذخیره شده در الشه ماهیان تغذیه جرهاي غذایی منچربی جیره

 هاي غذایی مورد استفاده در این پژوهش منجر نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش چربی در جیره
 به افزایش چربی الشه و تغییر در ترکیب شیمیایی آن شده است. 

درصد افزایش وزن بدن، شاخص رشد ویژه و کل نهایی،  در تحقیق حاضر، وزن نهایی، طول
کیلوژول انرژي خام بر گرم جیره، باالتر  9/19% محتوي 15در تیمار محتوي چربی  میانگین رشد روزانه

از سایر تیمارها بود که نشان از مفید بودن و باالتر بودن قابلیت هضم این سطح از چربی در قیاس با 
% در جیره 15توان استناد کرد که سطح چربی  ت آمده میباتوجه به نتایج بدس سایر سطوح بود.

گردد. از  تاسماهی سیبري الزم بوده و سبب افزایش روند رشد، بهبود کارایی تغذیه و کیفیت الشه می
توان اذعان نمود که استفاده بهینه از چربی در شرایط یکسان پرورشی هزینه تولید غذا  طرف دیگر می

  اشد.ب صرفه می ز نظر اقتصادي مقرون بهرا کاهش داده، در نتیجه ا
  

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاري رساندند و همچنین از ریاست و 

خاطر   ماهیان دریاي خزر بهرش موسسه تحقیقات بین المللی تاسهمکاران پر تالش بخش تکثیر و پرو
 نماییم. میهایشان، خالصانه تشکر  همکاري
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