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 دهيچک

بات بدن بچه يرشد و ترک يهاره بر شاخصيج ين خام به انرژيمختلف پروتئ يهار نسبتيتأث يبررس ن مطالعهیااز هدف 

گرم و  4/358 ± 37/13ب، ين وزن و طول به ترتيانگيبستر با م يبچه ماه قطعه 180 ن منظور،یباشد. بديان بستر ميماه

آزمایشي  يهاتيمارماهيان با سه تکرار اختصاص داده شدند.  بامار( يقطعه در هر ت 60مار )يمتر در سه تيسانت 38/47 ± 30/2

1D ،2D  3وD لوگرم يبر ک يلوکالريک 5344و  4800، 7734ن خام و يدرصد پروتئ 86/40و  54/35، 67/31 حاوي به ترتيب

ه یان تغذيماه، به دست آمده جیبر اساس نتا ه شدند.یدرصد وزن بدن تغذ 5/1زان يبه مدت هشت هفته و روزانه به مانرژي 

، روزانه رشد ميانگين، ژهیب رشد وی، ضرتي، شاخص وضعش وزنیافزا  1Dنسبت به  3D و 2D آزمایشي هايجيرهشده با 

ان مورد يالشه ماه یيايميب شيسه ترکی. مقا(P<05/0) را نشان دادندکمتر  یيل غذایب تبدیو ضربيشتر د شده يتول نيپروتئ

و خاکستر الشه در  ي، چربن رطوبتیشتريکه ب ي. به طور(P<05/0مارها نشان داد )ين تيب در يداريز تفاوت معنيش نیآزما

در این تحقيق ج به دست آمده ینتا با توجه به . (P<05/0) به دست آمد 3D مارين خام الشه در تين پروتئیشتريب و 2Dمار يت

مورد آزمایش جهت  هايجيرهنسبت به سایر  يلوگرم انرژيبر ک يلوکالريک 4800ن خام و يدرصد پروتئ 54/35 يره حاويج

 باشد.يم ترارجحو  تراقتصاديان يبچه ماهتغذیه 
 

 بستر ،مواد مغذي جيره ن،يپروتئ یي، کارآیيل غذایدب تبیژه، ضریب رشد ویضر :کليدی کلمات

 

 
  agharaei551@uoz.ac.ir * نویسنده مسئول:



 28 /   (1397 تابستانو  بهار، اول، شماره چهارمتغذيه آبزيان )سال 

 مقدمه 

ل نرخ رشد باال و يبه دل ياریان خاويا ماهی تاسماهيان

ط پرورش يباال با مح ين سازگارياندازه بزرگشان و همچن

در  يپروريبالقوه در آبز يهابه عنوان گونه يدست يو غذا

(. Bronzi et al. 2011روند )يسراسر جهان به شمار م

د يل مختلف از جمله صیان به داليماهن یار یذخاامروزه 

 يعيطب يهاستگاهیب زی، عدم حفاظت، تخرغيرمجاز

در فهرست افته و یبه شدت کاهش  يو آلودگ ریزيتخم

است. از  هـگرفتدر معرض خطر انقراض قرار  يهاگونه

ر ین ذخایتنها راه حفظ ا اهيانتاسمرو پرورش نیا

با  .(1392حسني و همکاران، )سيداست  يالتيارزشمند ش

از نقاط  ياريدر بس ياریان خاويوجود توسعه پرورش ماه

ان يماهتاس یيغذا يازهايجهان، اطالعات موجود در مورد ن

ان ين ماهیحاصل از ا يهادورگه ينياز پروتئيبخصوص ن

 هايسالدر (. Guo et al. 2012ار اندک است )يبس

مختلف  يهاه گونهیز در خصوص تغذين يگذشته مطالعات

 ين و انرژياز پروتئ یيهاان انجام گرفته و نسبتيماهتاس

و  کبيرشنهاد شده است. از آن جمله يپ هاآن يز براين

 5500 يدرصد و انرژ 35ن يپروتئ (1391)همکاران 

، (Huso huso) يماهليف يلوگرم برايبر ک يلوکالريک

Guo ( پروتئ2012و همکاران )گرم در  370تا  340ن ي

 يبريس يماهدورگه حاصل از تاس يره را برايلوگرم جيک

 تاسماهي روسي نرو  (Acipenser baerii) ماده

(Acipenser gueldenstaedtii)  وMohseni  و

مورد  ين به انرژين و نسبت پروتئي( پروتئ2013همکاران )

 Acipenser)ک سال یر یز يرانیا يماهتاس يبرارا از ين
persicus) گرم در يليم 22درصد و  40ب يبه ترت

 به براي ينياز پروتئين نييتعشنهاد دادند. يلوژول پيک

ک یدن به ين گام در رسيرشد اول بيشترین آوردن دست

حسني و سيد)ان است ینه و مؤثر در رشد آبزیکم هز يغذا

به عنوان منبع ره يج ين اضافيپروتئ (.1392همکاران، 

تروژن دفع يمصرف شده و مازاد بر آن به صورت ن يانرژ

اک يش آمونید، افزاينه تولیش هزیشود که منجر به افزايم

-Abdelط پرورش و کاهش رشد خواهد شد )يدر مح

Tawwab et al. 2010نه يگر در مصرف بهید (. عامل

در  يکاف يوجود انرژره است. يج ين، سطوح انرژيپروتئ

اد بودن آن یار مهم است و کم و زيها بسيماه یيغذاره يج

را در یشود. زيم ياز منجر به کاهش رشد ماهين از حد

موجود  ياردنگه ياز برايمورد ن يدرجه اول الزم است انرژ

ن شود تا مازاد بر يتأم ياراد يهاتين، انجام فعاليو همچن

(. Mohseni et al. 2013گردد ) يآن صرف رشد ماه

اد نر يماده با استرل يماهلين فيد بیبريه ،بستر

(Acipenser ruthenus )ن بار در ياول يباشد که برايم

د شد. به يه توليدر روس Nikolyukinتوسط  1952سال 

 يجنس يدگياد و رسيتر نسبت به استرلل رشد مناسبيدل

ستن در آب یز یي، توانايل ماهينسبت به ف تریعسر

 سرعت رشد باال و يدست يات سازش با غذين، قابلیريش

در  تاسماهيانپرورش  ياصل يهانهیاز گز يکیهم اکنون 

. (1388)برادران نویري و همکاران، د یآيجهان به شمار م

 يماه يجهت پرورش اقتصادق ين تحقیانجام ان یبنابرا

د گوشت و کاهش فشار بر يدورگه بستر به منظور تول

در حال  يهابه عنوان گونه تاسماهيان يعير طبیذخا

ق ين تحقیلذا هدف از ا رسد.يبه نظر م يضرور انقراض،

ره جهت يج ين خام به انرژينه پروتئين نسبت بهييتع

ره يج يهانهیان بستر و کاهش هزيماهش عملکرد بچهیافزا

 باشد.يره ميج ينيبا توجه به گران بودن منابع پروتئ

 

 هامواد و روش

د یمروار ياریان خاويق در کارگاه پرورش ماهين تحقیا

بچه  عدد 180ن منظور، یبدقروق تالش صورت گرفت. 

ب، يول به ترتــن وزن و طيــانگير با مــبست يـماه

 سهمتر، در يسانت 38/47 ± 30/2گرم و  4/358 ± 37/13

مار اختصاص داده شدند. يهر ت ه ازايمار  و سه تکرار بيت

 ترتيببه  3Dو  1D ،2Dآزمایشي ي هاتيمارماهيان با 

پروتئين خام و درصد  86/40و  54/35، 67/31 حاوي

به  انرژيکيلوکالري بر کيلوگرم  5344و  4800، 4377

درصد وزن بدن  5/1زان يمدت هشت هفته و روزانه به م

)کبير و  ه شدندیتغذ ظهر(بعداز 5صبح و  9) وعده دو در

به طور مداوم  ين مدت هوادهیا يدر ط .(1391همکاران، 

 براي .ژن نشونديان دچار کمبود اکسيشت تا ماهادامه دا

 براي ازين مورد هياول مواد ابتدا ،یيغذا هايرهيج هيته

 ترازوي کمک با یيغذا هايرهيج از کی هر ساخت

 مخلوط از پس .ندشد وزنگرم  01/0با دقت  تاليجید

 يجیتدر افزودن يتوسط همزن برق کردن مواد خشک

 صورت آب يمقدارمراه به هو جانوري  ياهيگ يهاروغن

 گوشتچرخ به کمک آمده دست به مخلوط، سپس. گرفت

متر در آمد. يليم چهارقطر  با یيهاپلت صورت به يصنعت

دستگاه خشک کن و  در شدن خشک از پس هاپلت
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 در و شده خرد ،درصد 10رسيدن رطوبت آن به کمتر از 

 زمان تا گراديسانت درجه -20 يدما در و سر بسته ظروف

 .(1390)ابراهيمي درچه و زارع،  شدند ينگهدار رفمص

 1در جدول  يشیآزما یيغذا هايرهيج باتيترک و اجزاء

 ارائه شده است.

 

 .(درصد) ييغذا هایرهيج باتيترک و اجزاء -1جدول 

   1D 2D 3D *ترکيبات               تيمار

 61 49 35 آرد ماهي

 8 10 15 پودر سویا

 5 13 16 آرد ذرت

 8 10 14 رد گندمآ

 5 10 13 گندم سبوس

 5/3 1 5/0 ماهي روغن

 5/3 1 5/0 ذرت روغن

 1 1 1 مالس

 9/2 9/2 9/2 ***ویتاميني و **معدني مکمل

 8/1 8/1 8/1 همبند

 25/0 25/0 25/0 قارچ ضد

 05/0 05/0 05/0 اکسيدانيآنت

* 1D ،2D  3وD کيلوکالري بر  5344و  4800، 4377درصد پروتئين خام و  86/40و  54/35، 67/31 يحاوجيرها هاي  بيبه ترت

 يکيلوگرم انرژ

 1ید،  گرم؛ 8/15 گرم؛ منگنز، 2/4گرم؛ مس ميلي 480کبالت،  گرم؛ 2 سلنيوم، گرم؛ 5/12 روي، گرم؛ 26 آهن، شامل: کيلوگرم هر**

 گرم. 96گرم؛ دي کلسيم فسفات،  196گرم، کربنات کلسيم،  12 گرم؛ کولين کلراید،

 گرم؛3K )stab-K( 2ن يتامیو گرم؛ E 40ن يتامی؛ و3D ، IU 400000ن يتامی؛ وA،IU 0001600 ویتامين: شامل کيلوگرم هر***

 12Bن يتامیگرم، و 9B 2ن يتامیگرم، و 6B 4ن يتامیوگرم،  B 12م يکلسگرم،  40 نياسين گرم؛ 2B 8ویتامين  گرم؛ 1B 6ویتامين 

 گرم.  20تول ینوزیو اگرم  C 60ن يتامیگرم، ويليم 2H 240گرم،  8

 

ک بار یان هر دو هفته يز ماهيش نیدر طول دوره آزما

گروه هر  ياز برايمورد ن يزان غذايشدند و ميم يومتريب

 به دست آمده محاسبه وتوده زيبر اساس وزن آزمایشي 

ها حوضچه يآب ورود يگرفت. دبيقرار م هاآنار يدر اخت

گراد، يدرجه سانت 24 ± 1قه، دما يتر در دقيل 10 ± 2

 pH ،2/0تر و يگرم در ليليم 3/6 ± 2/0محلول  ژنياکس

بود که آزمایش دوره  طير دو دوره نوري طبيعي  8/7 ±

شد. به منظور يمو ثبت  يريگاندازه يبه صورت هفتگ

 يهارهيه با جیقبل از تغذ يز سه قطعه ماهيالشه ن هیتجز

 از هر تکرار يک قطعه ماهیو  شیآزما يدر ابتدا يشیآزما

تيماردهي پس از یک ان دوره یدر پا مار(ياز هر ت يماه 3)

ان يت ماهياز کل جمع يبه طور تصادفهفته قطع غذا 

 جدا و احشاء و ءامعا نمودن خارج با انتخاب شدند. سپس

شد.  هاآنله کردن ياقدام به ف ها و پوست،باله و سر نمودن

 در همگن صورت رخ شدن بهها پس از سه بار چلهيف

، رطوبت و ين، چربيدرصد پروتئ يريگاندازه يآمدند و برا

پس از  خام نيپروتئافتند. یشگاه انتقال یخاکستر به آزما

ک ياتوماتلدال گيري ازت کل با استفاده از دستگاه کاندازه

و با اعمال ( PGU-500 Digestion Unit)مدل 

فاده از روش با است يربچمحاسبه شد.  25/6ب یضر

ق قرار دادن یشد. رطوبت از طر يريگاندازهسوکسله 

ن آن پس از یگراد و توزيدرجه سانت 105 يدر دما هانمونه

ق یز از طريدن به وزن ثابت و خاکستر نيخنک شدن تا رس

گراد به مدت يدرجه سانت 550 يدر دما هانمونهسوزاندن 

 شد گيرياندازه ن پس از خنک شدنیساعت و توز 6

(AOAC, 1990).  به این منظور پس از ساخته شدن

هاي مختلف غذا غذا، چهار نمونه به طور تصادفي از قسمت

 5گيري رطوبت مقدار هر نمونه براي اندازه برداشته شد.
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 3گرم غذا بود. همچنين، پس از خشک شدن غذا در آون، 

گرم براي  5/0گيري چربي، گرم نمونه براي اندازه

گيري خاکستر گرم براي اندازه 3و  روتئينگيري پاندازه

 وسيله دستگاهخام، به پروتئين برداشته شد. محاسبه

 گيرياندازه ساخت کشور آلمان( Gerhardtکلدال )مدل 

شد. جهت تبدیل ميزان نيتروژن به پروتئين از ضریب 

 از استفاده با خام گيري چربياستفاده شد. اندازه 25/6

ساخت کشور آلمان(  Gerhardtسوکسله )مدل  دستگاه

ها در دستگاه سوکسله به که نمونهطوريمحاسبه گردید. به

ساعت و در معرض حالل بنزن حرارت داده شدند  4مدت 

(. AOAC, 2005ها به دست آمد )و ميزان چربي نمونه

ها نمونه استفاده شد. آون از دستگاه جهت سنجش رطوبت

گراد درجه سانتي 105ساعت در آون با دماي  18به مدت 

 سنجش شدند. براي خشک ثابت وزن یک به رسيدن تا

 به شد. خشک استفاده روش به کردن خاکستر از خاکستر

 درجه 550 دماي با الکتریکي کوره در هانمونه که طوري

 خاکستري روشن رنگ آمدن دست به زمان تا سلسيوس

ها پایان ميزان خاکستر نمونه در و شد داده قرار

 گيري شد.هانداز
ه با یتغذ یيکارآ رشد و يهاش شاخصین آزمایدر ا

نویریان و ) ر محاسبه شدندیز يهااستفاده از رابطه

 ;Tacon, 1990; Bai, 2001 1384همکاران، 

Wang et al. 2003; Pei et al. 2004; Guo et 

al. 2012): 

 

 ( افزایش وزن بدن )گرم(1
BWI (g) = Wt – Wi  

Wt= گرم( يماههبچ یيوزن نها(  

Wi= ( )گرم يماهه بچهيوزن اول      

 تي( شاخص وضع2
CF = W× 100/L3 

Wt= گرم( يماهبچه یيوزن نها(  

L = متر(ي)سانت يماهبچه یيطول نها  

  ژهیزان رشد وي( م3
SGR (%/day) = (Ln Wt- Ln Wi) ×100/T 

Ln Wt= گرم( يبچه ماه یيوزن نها يعيتم طبیلگار(  

Ln Wi= گرم( يه بچه ماهيوزن اول يعيتم طبیلگار(  

T = )طول دوره پرورش )روز 

  یيل غذایب تبدی( ضر4
FCR = F/ Wt – Wi 

F = خورده شده )گرم( يمقدار غذا  

  هیتغذ یيب کارآی( ضر5
ADG (gr) = Wt – Wi/T 

  نيپروتئ یيب کارآی( ضر6
PER = Wt – Wi/Pi 

Pi = گرم( يهر ماه ين مصرفيکل پروتئ(  

  د شدهيلن توي( پروتئ7

PPV (%) =  
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 یل آماريه و تحليتجز

 SPSS يافزارهانرمها با استفاده از ل دادهيه و تحلیتجز

 يبرا .شدانجام ک طرفه یانس یه واریبه روش تجزو  21

آزمون  از هانيانگين ميدار بين وجود اختالف معنييتع

ي رسم و برانان ياطم %95در سطح دانکن  ياچند دامنه

 استفاده شد. Excel افزارنرمنمودارها از 

 

 جينتا

 هايجيرهتغذیه شده با  ان بستريبچه ماه ايیهتغذعملکرد 

 در جدول يانرژ بهخام ن يمختلف پروتئ يهانسبت حاوي

رشد  يهاشاخص يج، تمامیارائه شده است. بر اساس نتا 2

خام ن يش نسبت پروتئید شده با افزاين توليزان پروتئيو م

ن یشتريکه ب يبه طورافتند. یش یره افزايج يبه انرژ

قابل مشاهده بود که  3Dمار يها در تن شاخصیزان ايم

ب ی(. ضرP>05/0داشت ) 1Dمار يبا ت يدارياختالف معن

 ين خام به انرژيش نسبت پروتئیبا افزاز ين یيل غذایتبد

ن در يپروتئ یيب کارآیزان ضرياما در م ،افتیبهبود ره يج

مشاهده  يدارياختالف معن ياهیلف تغذـمخت يمارهايت

 (.<05/0Pنشد )

 

دوره  هشت هفته پس ازمختلف  یمارهايت ن بستر تغذيه شده بايابچه ماه هيتغذ ييرشد و کارآ یهاشاخص -2جدول 

 .ن(يانگيم ± اريمع یش )خطايآزما

 ماريت

 

 شاخص

1D 

67/31CP: 

4377GE: 

2D 

54/35CP: 

4800GE: 

3D 

86/40CP: 

5344GE: 

 33/358 ± 06/15 9/358 ± 45/14 2/358 ± 88/11 ه )گرم(يوزن اول

 44/47 ± 40/2 38/47 ± 47/2 38/47 ± 15/2 متر(يه )سانتيطول اول

 79/553 ± 64/16 4/533 ± 72/11 9/505 ± 37/13 )گرم( یيوزن نها

 02/52 ± 68/2 86/51 ± 14/2 39/51 ± 44/3 (متريسانت) یيطول نها

 b27/12 ± 70/147 ش وزن )گرم(یفزاا
a66/7 ± 5/174 a02/17 ± 45/195 

 b00/0 ± 37/0 ab01/0 ± 38/0 a00/0 ± 39/0 ت )%(يشاخص وضع

 b04/0 ± 61/0 a02/0 ± 70/0 a05/0 ± 77/0 )% در روز(ژه یرشد وضریب 

 b21/0 ± 63/2 a13/0 ± 11/3 a30/0 ± 49/3 ن رشد روزانه )گرم(يانگيم

 a14/0 ± 15/2 b08/0 ± 85/1 b16/0 ± 70/1 یيل غذایدب تبیضر

 44/1 ± 13/0 51/1 ± 06/0 46/1 ± 09/0 نيپروتئ یيب کارآیضر

 b22/0 ± 1/1 a53/0 ± 3/1 a50/0 ± 4/1 د شده )%(ين توليپروتئ
: CP(، kcal/kgخام ) ي: انرژGE (.P<05/0باشد )يدار در آزمون دانکن ميف نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر رد

 .ن خام )%(يپروتئ

 

ر معنادار يانگر تأثيب 3ارائه شده در جدول  يهاداده

ره بر يج ين خام به انرژيمختلف پروتئ يهانسبت

ن یشتري. ب(P<05/0) باشديمان يبات الشه ماهيترک

مشاهده شد که اختالف  2Dمار يت زان رطوبت دريم

مار يو ت آزمایششه در شروع ه الياول هیتجزبا  يداريمعن

3D 1مار يکه با تينشان نداد، در حالD اختالف  يدارا

ز با يالشه ن خام ني. پروتئ(P<05/0بود ) يداريمعن

افت. یش یره افزايج ين خام به انرژيش نسبت پروتئیافزا

مار يان تيالشه مربوط به ماه خام نيمقدار پروتئ نیشتريب

3D مارها داشت ير تیا ساب يداريبود و اختالف معن

(05/0>P)2مار يز در تيالشه ن يزان چربين میشتري. بD 

داشت  يداريمارها اختالف معنير تیمشاهده شد که با سا

(05/0>P)زان خاکستر الشه در ين میشتريج، بی. طبق نتا

 1Dمار يبا ت يمشاهده شد که از نظر آمار 2Dمار يت

 .(P<05/0داشت ) يدارياختالف معن
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دوره  هشت هفته پس ازمختلف )بر حسب درصد وزن خشک(  یمارهايان تيالشه ماه ييايميبات شيترک -3 جدول

 .ن(يانگيم ±اريمع یش )خطايآزما

 مار                        يت        

 ب الشهيترک

ه الشه در يه اولیتجز

 يماردهيشروع ت
1D 2D   3D 

 a98/0 ± 14/80 b90/0 ± 95/77 a25/0 ± 08/81 a83/0 ± 07/81 رطوبت

 c50/1 ± 57/80 c50/0 ± 54/79 b86/0 ± 81/83 a12/2 ± 75/87 نيپروتئ

 b84/0 ± 50/10 b44/1 ± 52/8 a84/1 ± 37/13 b66/0 ± 84/10 يچرب

 b06/0 ± 08/1 b03/0 ± 08/1 a12/0 ± 26/1 ab00/0 ± 20/1 خاکستر

 (.P<05/0باشد )يدار در آزمون دانکن ميف نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر رد      

 

  بحث

ن يش نسبت پروتئیج مطالعه حاضر نشان داد با افزاینتا

ش وزن، یرشد )افزا يهاشاخص يتمام يخام به انرژ

ن رشد روزانه( يانگيژه و میب رشد ویت، ضريشاخص وضع

رشد در  کاهش .افتیش یافزا يابه نحو قابل مالحظه

ره يج يزان انرژين بودن میيل پاياحتماالً به دل 1Dمار يت

ره ين جياز پروتئيبر ن یيره غذايج يرا سطح انرژیاست ز

 يش از حد انرژياست. کاهش ب يرگذارتأث يماه یيغذا

و کاهش  ين به عنوان منبع انرژيره باعث مصرف پروتئيج

گر یل ديدل .(Mohseni et al. 2013شود )يرشد م

زان يبودن م يا احتماالً ناکافـمارهين تیهش رشد در اکا

ا ـمارهين تیدر ا یيرشد و بازده غذا يره براين جيپروتئ

ن يانگيش می. افزا(1384)صابر و همکاران، باشد يم

ام ـن خيش نسبت پروتئیزاـرشد متناسب با اف يهاشاخص

 ين بهتر انرژينشان دهنده تأم یيغذا يهارهيج يرژـبه ان

جاد یق ایبوده و از طر يسميمتابول يندهایاز فرآينمورد 

خود )سنتز(  ير اصلين در مسيامکان قرار گرفتن پروتئ

جه رشد بهتر يو در نت یيغذا يهارهيبهبود عملکرد ج

ن يتوان چنيمدر واقع ان را به دنبال داشته است. يماه

ره تا يج ين خام به انرژيش نسبت پروتئیان کرد که افزايب

رشد گردد در  يهاتواند باعث بهبود شاخصيم ينيحد مع

 ،ش از حد آن نه تنها باعث کاهش رشديش بیکه افزا يحال

خواهد داشت.  يه را در پیتغذ يهانهیش هزیبلکه افزا

ه یتغذ یيب کارآیره ضرين جيش پروتئین، با افزايهمچن

 .Teshima et alابد )یيش می( افزایي)بازده غذا

حاضر  يج حاصل از مطالعهینتابا  (. این موضوع2006

  1Dمار يدر ت یيل غذایب تبدیت دارد. باال بودن ضرمطابق

و  ين انرژيو عدم تعادل مناسب ب يعالوه بر کمبود انرژ

ودن ــاز زبر و سخت ب يتواند ناشين احتماالً ميپروتئ

جه يره در نتيج ين بودن چربیيل پايبه دل یيغذا يهادانه

ت هضم و جذب مناسب يغذا و قابلافت یبروز مشکل در در

ان يشناخته شده است که ماه ،ن نظرید ایيآن باشد. در تأ

دهند، چرا يح ميرا ترج تريفلط یيغذا يهادانه ياریخاو

( يت )خوش خوراکيمطلوب یيغذا يهاکه خشن بودن دانه

(. 1390)ابراهيمي درچه و زارع، دهد يرا کاهش م هاآن

ب یزان ضرين مطالعه در میز اج به دست آمده ایطبق نتا

 يداريمختلف اختالف معن يمارهاين تين بيپروتئ یيکارآ

د شده ين توليزان پروتئيش مین افزايمشاهده نشد. همچن

ره در يج ين خام به انرژيش نسبت پروتئیهمزمان با افزا

ره بر يج يش انرژینشان دهنده اثر مثبت افزا 3Dمار يت

 ين انرژيباشد. در واقع تأمين سطح مین تا ايد پروتئيتول

ن شده يدر مصرف پروتئ یيجوباعث صرفه ياز ماهيمورد ن

ش داده است. در مجموع ین الشه را افزايره پروتئيو ذخ

 يهارهيج يش انرژین استنباط کرد که افزايچن توانيم

 ين انرژين نسبت را بیترکه بتواند مناسب يتا حد یيغذا

ن و يبهبود بازده پروتئد باعث یجاد نماین ايو پروتئ

ز ين نير محققیج ساینتا .شوديدر مصرف آن م یيجوصرفه

؛ 1390ابراهيمي درچه و زارع، د )ینمايد میين نظر را تأیا

2010. et alei F-Xiangزان يحاضر م ي(. در مطالعه

 ين خام به انرژيش نسبت پروتئین خام الشه با افزايپروتئ

زان ين میشتريبه ب 3D ماريافت و در تیش یره افزايج

ن یمارها داشت. اير تیبا سا يداريد و اختالف معنيرس

و مناسب بودن  يش نشان دهنده رشد خوب ماهیافزا

 يجهيباشد. که با نتيره ميج ين به انرژينسبت پروتئ

و  Leeز ي( و ن2007و همکاران )  Kangombeقاتيتحق

Kim (2001 .مطابقت دارد )Reinitz  و همکاران

، باعث یيغذا يافتند که کاهش سطح انرژی( در1978)

ن امر مصرف یل ايشود. دلين الشه ميکاهش درصد پروتئ



 و همکاران( مفتاح جوکندان)  بستر ماهيان بچه الشه ترکيبات و رشد هایشاخص بر جيره انرژی به خام پروتئين مختلف هاینسبت تأثير/    33

تواند يم يره به عنوان منبع انرژين جياز پروتئ يبخش

قابل مشاهده  1Dمار يدر ت حاضر يباشد که در مطالعه

مار يان بستر در تيالشه بچه ماه يبیه تقریاست. در تجز

2D ن الشه ين کمتر پروتئيو پروتئ يافت انرژیل دريبه دل

 يمشابه يجهيافت. نتیش یافزا يآن اندک يکاهش و چرب

سطوح  ي( در بررس1384و همکاران ) نویریانتوسط 

د يسف يرشد بچه ماه يهان بر شاخصيمختلف پروتئ

 شیافزا باکه  اندکردهمحققين گزارش گزارش شده است. 

ابد یيم کاهش الشه ترـخاکس ،یيغذا يهارهيج يژرـنا

غفله مرمضي و همکاران، ؛ 1386نفيسي بهابادي، )

 يج مطالعهیکه با نتا ( Wang et al. 2006؛1391

ر همزمان ييل آن احتماالً تغيدل .مطابقت ندارد حاضر

گر یکدیبر  هاآنره و اثر متقابل يج ين خام و انرژيپروتئ

شه ال یيايميب شيباشد. در مورد ترکمين مطالعه یدر ا

 کند ياریان خاويماهشده است که ان يب ياریان خاويماه

 يکم ين و چربياد و پروتئیرطوبت و خاکستر زاز ، رشد

الشه  یيايميب شيدر ترکالرشد ع یان سرينسبت به ماه

. (Stuart and Hung, 1989) دارندبرخورخود 

ان يب 1390و همکاران در سال  غفله مرمضين يهمچن

 يشترين بيرشد به مقدار پروتئالعیان سريکردند ماه

ج یها نتاافتهین یا که از دارنديان کند رشد نينسبت به ماه

د یيأـر تـونه بستـد بودن گــالرشـعیل سريا را به دلـم

 ند.ینمايم

  2Dره ياستفاده از ج ،ج به دست آمدهیبا توجه به نتا

ه یتغذ یيرشد و کارآ يهادر شاخص يترمطلوبعملکرد 

ره يداشت. به عالوه جاز  لحاظ اقتصادي ر ان بستيماه

ه یتجزو خاکستر الشه با  يزان رطوبت، چربيمذکور در م

جاد یا يدارياختالف معن يماردهيه الشه در شروع تياول

اختالف  ين الشه دارايزان پروتئيکه در م ي، در حالنکرد

جه گرفت که ين نتيتوان چني. در مجموع مبود يداريمعن

بر  يلوکالريک 4800ن و يدرصد پروتئ 54/35 يره حاويج

نه و يان بستر بهيبچه ماه يبراتواند مي، يلوگرم انرژيک

 شد. ه بايقابل توص

 

 يتشکر و قدردان

پرسنل محترم کارگاه پرورش  يله از همکارين وسیبد

که  يکسان يد قروق تالش و تمامیمروار ياریان خاويماه

به  ير و قدردانداشتند تشک يق همکارين تحقیدر انجام ا

این تحقيق از حمایت مالي دانشگاه زابل به  د.یآيعمل م

 برخوردار شد. UOZ-GR-9517-16شماره گرنت 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of different dietary crude protein/energy 

ratios on growth indices and body composition of Bester juveniles. Triplicate groups (60 

individuals per group) of fish (average weight ± SD, 358.4 ± 13.37g) were fed with three diet 

(D1, D2 and D3) including 31.67%, 35.54% and 40.86% of crude protein and 4377, 4800 and 

5344 kcal of energy/kg, respectively, during eight weeks based on 1.5% of biomass per day. 

The result showed different significant of growth parameters (P<0.05). Body weight increase, 

condition factor, specific growth rate, average daily growth, protein productive value, and 

feed conversion ratio (FCR) improved in D2 and D3 treatment groups compared with D1. 

Comparison of the carcass composition of examined fish showed significant different between 

treatment groups (P<0.05). Therefore, the highest moisture, lipid and ash level of carcass 

gained in fish fed with diet D2 (P<0.05). Also highest carcass crude protein recorded in fish 

fed with diet D3 (P<0.05). These results suggested that the diet including 35.54% of crude 

protein and 4800 kcal of energy/kg is economic and suitable for culture of juvenile Bester. 

 

Keywords: Specific growth rate, Feed conversion ratio, Protein efficiency, Feed ingredients, 

Bester 
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