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چکيده
هدف از این مطالعه بررسي تأثير نسبتهاي مختلف پروتئين خام به انرژي جيره بر شاخصهاي رشد و ترکيبات بدن بچه
ماهيان بستر ميباشد .بدین منظور 180 ،قطعه بچه ماهي بستر با ميانگين وزن و طول به ترتيب 358/4 ± 13/37 ،گرم و
 47/38 ± 2/30سانتيمتر در سه تيمار ( 60قطعه در هر تيمار) با سه تکرار اختصاص داده شدند .ماهيان با تيمارهاي آزمایشي
 D2 ،D1و  D3به ترتيب حاوي  35/54 ،31/67و  40/86درصد پروتئين خام و  4800 ،4377و  5344کيلوکالري بر کيلوگرم
انرژي به مدت هشت هفته و روزانه به ميزان  1/5درصد وزن بدن تغذیه شدند .بر اساس نتایج به دست آمده ،ماهيان تغذیه
شده با جيرههاي آزمایشي  D2و  D3نسبت به  D1افزایش وزن ،شاخص وضعيت ،ضریب رشد ویژه ،ميانگين رشد روزانه،
پروتئين توليد شده بيشتر و ضریب تبدیل غذایي کمتر را نشان دادند ( .)P>0/05مقایسه ترکيب شيميایي الشه ماهيان مورد
آزمایش نيز تفاوت معنيداري در بين تيمارها نشان داد ( .)P>0/05به طوري که بيشترین رطوبت ،چربي و خاکستر الشه در
تيمار  D2و بيشترین پروتئين خام الشه در تيمار  D3به دست آمد ( .)P>0/05با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقيق
جيره حاوي  35/54درصد پروتئين خام و  4800کيلوکالري بر کيلوگرم انرژي نسبت به سایر جيرههاي مورد آزمایش جهت
تغذیه بچه ماهيان اقتصاديتر و ارجحتر ميباشد.
کلمات کليدی :ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایي ،کارآیي پروتئين ،مواد مغذي جيره ،بستر
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مقدمه
تاسماهيان یا ماهيان خاویاري به دليل نرخ رشد باال و
اندازه بزرگشان و همچنين سازگاري باال با محيط پرورش
و غذاي دستي به عنوان گونههاي بالقوه در آبزيپروري در
سراسر جهان به شمار ميروند (.)Bronzi et al. 2011
امروزه ذخایر این ماهيان به دالیل مختلف از جمله صيد
غيرمجاز ،عدم حفاظت ،تخریب زیستگاههاي طبيعي
تخمریزي و آلودگي به شدت کاهش یافته و در فهرست
گونههاي در معرض خطر انقراض قرار گرفتـه است .از
اینرو پرورش تاسماهيان تنها راه حفظ این ذخایر
ارزشمند شيالتي است (سيدحسني و همکاران .)1392 ،با
وجود توسعه پرورش ماهيان خاویاري در بسياري از نقاط
جهان ،اطالعات موجود در مورد نيازهاي غذایي تاسماهيان
بخصوص نياز پروتئيني دورگههاي حاصل از این ماهيان
بسيار اندک است ( .)Guo et al. 2012در سالهاي
گذشته مطالعاتي نيز در خصوص تغذیه گونههاي مختلف
تاسماهيان انجام گرفته و نسبتهایي از پروتئين و انرژي
نيز براي آنها پيشنهاد شده است .از آن جمله کبير و
همکاران ( )1391پروتئين  35درصد و انرژي 5500
کيلوکالري بر کيلوگرم براي فيلماهي (،)Huso huso
 Guoو همکاران ( )2012پروتئين  340تا  370گرم در
کيلوگرم جيره را براي دورگه حاصل از تاسماهي سيبري
ماده ( )Acipenser baeriiو تاسماهي روسي نر
( )Acipenser gueldenstaedtiiو  Mohseniو
همکاران ( )2013پروتئين و نسبت پروتئين به انرژي مورد
نياز را براي تاسماهي ایراني زیر یک سال (Acipenser
 )persicusبه ترتيب  40درصد و  22ميليگرم در
کيلوژول پيشنهاد دادند .تعيين نياز پروتئيني براي به
دست آوردن بيشترین رشد اولين گام در رسيدن به یک
غذاي کم هزینه و مؤثر در رشد آبزیان است (سيدحسني و
همکاران .)1392 ،پروتئين اضافي جيره به عنوان منبع
انرژي مصرف شده و مازاد بر آن به صورت نيتروژن دفع
ميشود که منجر به افزایش هزینه توليد ،افزایش آمونياک
در محيط پرورش و کاهش رشد خواهد شد (Abdel-
 .)Tawwab et al. 2010عامل دیگر در مصرف بهينه
پروتئين ،سطوح انرژي جيره است .وجود انرژي کافي در
جيره غذایي ماهيها بسيار مهم است و کم و زیاد بودن آن
از حد نياز منجر به کاهش رشد ماهي ميشود .زیرا در
درجه اول الزم است انرژي مورد نياز براي نگهداري موجود

و همچنين ،انجام فعاليتهاي ارادي تأمين شود تا مازاد بر
آن صرف رشد ماهي گردد (.)Mohseni et al. 2013
بستر ،هيبرید بين فيلماهي ماده با استرلياد نر
( )Acipenser ruthenusميباشد که براي اولين بار در
سال  1952توسط  Nikolyukinدر روسيه توليد شد .به
دليل رشد مناسبتر نسبت به استرلياد و رسيدگي جنسي
سریعتر نسبت به فيل ماهي ،توانایي زیستن در آب
شيرین ،قابليت سازش با غذاي دستي و سرعت رشد باال
هم اکنون یکي از گزینههاي اصلي پرورش تاسماهيان در
جهان به شمار ميآید (برادران نویري و همکاران.)1388 ،
بنابراین انجام این تحقيق جهت پرورش اقتصادي ماهي
دورگه بستر به منظور توليد گوشت و کاهش فشار بر
ذخایر طبيعي تاسماهيان به عنوان گونههاي در حال
انقراض ،ضروري به نظر ميرسد .لذا هدف از این تحقيق
تعيين نسبت بهينه پروتئين خام به انرژي جيره جهت
افزایش عملکرد بچهماهيان بستر و کاهش هزینههاي جيره
با توجه به گران بودن منابع پروتئيني جيره ميباشد.
مواد و روشها
این تحقيق در کارگاه پرورش ماهيان خاویاري مروارید
قروق تالش صورت گرفت .بدین منظور 180 ،عدد بچه
ماهـي بستــر با ميانگــين وزن و طــول به ترتيب،
 358/4 ± 13/37گرم و  47/38 ± 2/30سانتيمتر ،در سه
تيمار و سه تکرار به ازاي هر تيمار اختصاص داده شدند.
ماهيان با تيمارهاي آزمایشي  D2 ،D1و  D3به ترتيب
حاوي  35/54 ،31/67و  40/86درصد پروتئين خام و
 4800 ،4377و  5344کيلوکالري بر کيلوگرم انرژي به
مدت هشت هفته و روزانه به ميزان  1/5درصد وزن بدن
در دو وعده ( 9صبح و  5بعدازظهر) تغذیه شدند (کبير و
همکاران .)1391 ،در طي این مدت هوادهي به طور مداوم
ادامه داشت تا ماهيان دچار کمبود اکسيژن نشوند .براي
تهيه جيرههاي غذایي ،ابتدا مواد اوليه مورد نياز براي
ساخت هر یک از جيرههاي غذایي با کمک ترازوي
دیجيتال با دقت  0/01گرم وزن شدند .پس از مخلوط
کردن مواد خشک توسط همزن برقي افزودن تدریجي
روغنهاي گياهي و جانوري به همراه مقداري آب صورت
گرفت .سپس ،مخلوط به دست آمده به کمک چرخگوشت
صنعتي به صورت پلتهایي با قطر چهار ميليمتر در آمد.
پلتها پس از خشک شدن در دستگاه خشک کن و
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اجزاء و ترکيبات جيرههاي غذایي آزمایشي در جدول 1
ارائه شده است.

رسيدن رطوبت آن به کمتر از  10درصد ،خرد شده و در
ظروف سر بسته و در دماي  -20درجه سانتيگراد تا زمان
مصرف نگهداري شدند (ابراهيمي درچه و زارع.)1390 ،

جدول  -1اجزاء و ترکيبات جيرههای غذايي (درصد).

ترکيبات

تيمار

*

آرد ماهي
پودر سویا
آرد ذرت
آرد گندم
سبوس گندم
روغن ماهي
روغن ذرت
مالس
***
**
مکمل معدني و ویتاميني
همبند
ضد قارچ
آنتياکسيدان

D1

D2

D3

61
49
35
8
10
15
5
13
16
8
10
14
5
10
13
3/5
1
0/5
3/5
1
0/5
1
1
1
2/9 2/9 2/9
1/8 1/8 1/8
0/25 0/25 0/25
0/05 0/05 0/05

*  D2 ،D1و  D3به ترتيب جيرها هاي حاوي  35/54 ،31/67و  40/86درصد پروتئين خام و  4800 ،4377و  5344کيلوکالري بر
کيلوگرم انرژي
**هر کيلوگرم شامل :آهن 26 ،گرم؛ روي 12/5 ،گرم؛ سلنيوم 2 ،گرم؛ کبالت 480 ،ميليگرم؛ مس  4/2گرم؛ منگنز 15/8 ،گرم؛ ید1 ،
گرم؛ کولين کلراید 12 ،گرم ،کربنات کلسيم 196 ،گرم؛ دي کلسيم فسفات 96 ،گرم.
***هر کيلوگرم شامل :ویتامين 1600000 IU،A؛ ویتامين 400000 IU ، D3؛ ویتامين  40 Eگرم؛ ویتامين 2 (K-stab) K3گرم؛
ویتامين  6 B1گرم؛ ویتامين  8 B2گرم؛ نياسين  40گرم ،کلسيم  12 Bگرم ،ویتامين  4 B6گرم ،ویتامين  2 B9گرم ،ویتامين B12
8گرم 240 H2 ،ميليگرم ،ویتامين  60 Cگرم و اینوزیتول  20گرم.

در طول دوره آزمایش نيز ماهيان هر دو هفته یک بار
بيومتري ميشدند و ميزان غذاي مورد نياز براي هر گروه
آزمایشي بر اساس وزن زيتوده به دست آمده محاسبه و
در اختيار آنها قرار ميگرفت .دبي آب ورودي حوضچهها
 10 ± 2ليتر در دقيقه ،دما  24 ± 1درجه سانتيگراد،
اکسيژن محلول  6/3 ± 0/2ميليگرم در ليتر و 0/2 ،pH
 7/8 ±و دوره نوري طبيعي در طي دوره آزمایش بود که
به صورت هفتگي اندازهگيري و ثبت ميشد .به منظور
تجزیه الشه نيز سه قطعه ماهي قبل از تغذیه با جيرههاي
آزمایشي در ابتداي آزمایش و یک قطعه ماهي از هر تکرار
( 3ماهي از هر تيمار) در پایان دوره تيماردهي پس از یک
هفته قطع غذا به طور تصادفي از کل جمعيت ماهيان
انتخاب شدند .سپس با خارج نمودن امعاء و احشاء و جدا
نمودن سر و بالهها و پوست ،اقدام به فيله کردن آنها شد.

فيلهها پس از سه بار چرخ شدن به صورت همگن در
آمدند و براي اندازهگيري درصد پروتئين ،چربي ،رطوبت و
خاکستر به آزمایشگاه انتقال یافتند .پروتئين خام پس از
اندازهگيري ازت کل با استفاده از دستگاه کلدال اتوماتيک
مدل ( )PGU-500 Digestion Unitو با اعمال
ضریب  6/25محاسبه شد .چربي با استفاده از روش
سوکسله اندازهگيري شد .رطوبت از طریق قرار دادن
نمونهها در دماي  105درجه سانتيگراد و توزین آن پس از
خنک شدن تا رسيدن به وزن ثابت و خاکستر نيز از طریق
سوزاندن نمونهها در دماي  550درجه سانتيگراد به مدت
 6ساعت و توزین پس از خنک شدن اندازهگيري شد
( .)AOAC, 1990به این منظور پس از ساخته شدن
غذا ،چهار نمونه به طور تصادفي از قسمتهاي مختلف غذا
برداشته شد .براي اندازهگيري رطوبت مقدار هر نمونه 5
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گرم غذا بود .همچنين ،پس از خشک شدن غذا در آون3 ،
گرم نمونه براي اندازهگيري چربي 0/5 ،گرم براي
اندازهگيري پروتئين و  3گرم براي اندازهگيري خاکستر
برداشته شد .محاسبه پروتئين خام ،بهوسيله دستگاه
کلدال (مدل  Gerhardtساخت کشور آلمان) اندازهگيري
شد .جهت تبدیل ميزان نيتروژن به پروتئين از ضریب
 6/25استفاده شد .اندازهگيري چربي خام با استفاده از
دستگاه سوکسله (مدل  Gerhardtساخت کشور آلمان)
محاسبه گردید .بهطوريکه نمونهها در دستگاه سوکسله به
مدت  4ساعت و در معرض حالل بنزن حرارت داده شدند
و ميزان چربي نمونهها به دست آمد (.)AOAC, 2005
جهت سنجش رطوبت از دستگاه آون استفاده شد .نمونهها

به مدت  18ساعت در آون با دماي  105درجه سانتيگراد
تا رسيدن به یک وزن ثابت خشک شدند .براي سنجش
خاکستر از خاکستر کردن به روش خشک استفاده شد .به
طوري که نمونهها در کوره الکتریکي با دماي  550درجه
سلسيوس تا زمان به دست آمدن رنگ خاکستري روشن
قرار داده شد و در پایان ميزان خاکستر نمونهها
اندازهگيري شد.
در این آزمایش شاخصهاي رشد و کارآیي تغذیه با
استفاده از رابطههاي زیر محاسبه شدند (نویریان و
همکارانTacon, 1990; Bai, 2001; 1384 ،
Wang et al. 2003; Pei et al. 2004; Guo et
:)al. 2012

 )1افزایش وزن بدن (گرم)
BWI (g) = Wt – Wi
وزن نهایي بچهماهي (گرم) =Wt
وزن اوليه بچهماهي (گرم) =Wi
 )2شاخص وضعيت
3

CF = W× 100/L
وزن نهایي بچهماهي (گرم) =Wt
طول نهایي بچهماهي (سانتيمتر) = L
 )3ميزان رشد ویژه
SGR (%/day) = (Ln Wt- Ln Wi) ×100/T
لگاریتم طبيعي وزن نهایي بچه ماهي (گرم) =Ln Wt
لگاریتم طبيعي وزن اوليه بچه ماهي (گرم) =Ln Wi
طول دوره پرورش (روز) = T
 )4ضریب تبدیل غذایي
FCR = F/ Wt – Wi
مقدار غذاي خورده شده (گرم) = F
 )5ضریب کارآیي تغذیه
ADG (gr) = Wt – Wi/T
 )6ضریب کارآیي پروتئين
PER = Wt – Wi/Pi
کل پروتئين مصرفي هر ماهي (گرم) = Pi
 )7پروتئين توليد شده
= )PPV (%
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تجزيه و تحليل آماری
تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهاي SPSS
 21و به روش تجزیه واریانس یک طرفه انجام شد .براي
تعيين وجود اختالف معنيدار بين ميانگينها از آزمون
چند دامنهاي دانکن در سطح  %95اطمينان و براي رسم
نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتايج
عملکرد تغذیهاي بچه ماهيان بستر تغذیه شده با جيرههاي
حاوي نسبتهاي مختلف پروتئين خام به انرژي در جدول

 2ارائه شده است .بر اساس نتایج ،تمامي شاخصهاي رشد
و ميزان پروتئين توليد شده با افزایش نسبت پروتئين خام
به انرژي جيره افزایش یافتند .به طوري که بيشترین
ميزان این شاخصها در تيمار  D3قابل مشاهده بود که
اختالف معنيداري با تيمار  D1داشت ( .)P<0/05ضریب
تبدیل غذایي نيز با افزایش نسبت پروتئين خام به انرژي
جيره بهبود یافت ،اما در ميزان ضریب کارآیي پروتئين در
تيمارهاي مختـلف تغذیهاي اختالف معنيداري مشاهده
نشد (.)P>0/05

جدول  -2شاخصهای رشد و کارآيي تغذيه بچه ماهيان بستر تغذيه شده با تيمارهای مختلف پس از هشت هفته دوره
آزمايش (خطای معيار  ±ميانگين).

تيمار
شاخص
وزن اوليه (گرم)
طول اوليه (سانتيمتر)
وزن نهایي (گرم)
طول نهایي (سانتيمتر)
افزایش وزن (گرم)
شاخص وضعيت ()%
ضریب رشد ویژه ( %در روز)
ميانگين رشد روزانه (گرم)
ضریب تبدیل غذایي
ضریب کارآیي پروتئين
پروتئين توليد شده ()%

D1
CP:31/67
GE:4377

D2
CP:35/54
GE:4800

D3
CP:40/86
GE:5344

358/2 ± 11/88
47/38 ± 2/15
505/9 ± 13/37
51/39 ± 3/44
147/70 ± 12/27b
0/37 ± 0/00b
0/61 ± 0/04b
2/63 ± 0/21b
2/15 ± 0/14a
1/46 ± 0/09
1/1 ± 0/22b

358/9 ± 14/45
47/38 ± 2/47
533/4 ± 11/72
51/86 ± 2/14
174/5 ± 7/66a
0/38 ± 0/01ab
0/70 ± 0/02a
3/11 ± 0/13a
1/85 ± 0/08b
1/51 ± 0/06
1/3 ± 0/53a

358/33 ± 15/06
47/44 ± 2/40
553/79 ± 16/64
52/02 ± 2/68
195/45 ± 17/02a
0/39 ± 0/00a
0/77 ± 0/05a
3/49 ± 0/30a
1/70 ± 0/16b
1/44 ± 0/13
1/4 ± 0/50a

حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنيدار در آزمون دانکن ميباشد ( :GE .)P>0/05انرژي خام (:CP ،)kcal/kg
پروتئين خام (.)%

دادههاي ارائه شده در جدول  3بيانگر تأثير معنادار
نسبتهاي مختلف پروتئين خام به انرژي جيره بر
ترکيبات الشه ماهيان ميباشد ( .)P>0/05بيشترین
ميزان رطوبت در تيمار  D2مشاهده شد که اختالف
معنيداري با تجزیه اوليه الشه در شروع آزمایش و تيمار
 D3نشان نداد ،در حاليکه با تيمار  D1داراي اختالف
معنيداري بود ( .)P>0/05پروتئين خام الشه نيز با
افزایش نسبت پروتئين خام به انرژي جيره افزایش یافت.

بيشترین مقدار پروتئين خام الشه مربوط به ماهيان تيمار
 D3بود و اختالف معنيداري با سایر تيمارها داشت
( .)P>0/05بيشترین ميزان چربي الشه نيز در تيمار D2
مشاهده شد که با سایر تيمارها اختالف معنيداري داشت
( .)P>0/05طبق نتایج ،بيشترین ميزان خاکستر الشه در
تيمار  D2مشاهده شد که از نظر آماري با تيمار D1
اختالف معنيداري داشت (.)P>0/05
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جدول  - 3ترکيبات شيميايي الشه ماهيان تيمارهای مختلف (بر حسب درصد وزن خشک) پس از هشت هفته دوره
آزمايش (خطای معيار ±ميانگين).

تيمار
ترکيب الشه

تجزیه اوليه الشه در
شروع تيماردهي

D1

D2

81/08 ± 0/25a
77/95 ± 0/90b
80/14 ± 0/98a
رطوبت
b
c
c
83/81 ± 0/86
79/54 ± 0/50
80/57 ± 1/50
پروتئين
13/37 ± 1/84a
8/52 ± 1/44b
10/50 ± 0/84b
چربي
a
b
b
1/26 ± 0/12
1/08 ± 0/03
1/08 ± 0/06
خاکستر
حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنيدار در آزمون دانکن ميباشد (.)P>0/05
بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد با افزایش نسبت پروتئين
خام به انرژي تمامي شاخصهاي رشد (افزایش وزن،
شاخص وضعيت ،ضریب رشد ویژه و ميانگين رشد روزانه)
به نحو قابل مالحظهاي افزایش یافت .کاهش رشد در
تيمار  D1احتماالً به دليل پایين بودن ميزان انرژي جيره
است زیرا سطح انرژي جيره غذایي بر نياز پروتئين جيره
غذایي ماهي تأثيرگذار است .کاهش بيش از حد انرژي
جيره باعث مصرف پروتئين به عنوان منبع انرژي و کاهش
رشد ميشود ( .)Mohseni et al. 2013دليل دیگر
کاهش رشد در این تيمارهـا احتماالً ناکافي بودن ميزان
پروتئين جيره براي رشد و بازده غذایي در این تيمارهـا
ميباشد (صابر و همکاران .)1384 ،افزایش ميانگين
شاخصهاي رشد متناسب با افـزایش نسبت پروتئين خـام
به انـرژي جيرههاي غذایي نشان دهنده تأمين بهتر انرژي
مورد نياز فرآیندهاي متابوليسمي بوده و از طریق ایجاد
امکان قرار گرفتن پروتئين در مسير اصلي خود (سنتز)
بهبود عملکرد جيرههاي غذایي و در نتيجه رشد بهتر
ماهيان را به دنبال داشته است .در واقع ميتوان چنين
بيان کرد که افزایش نسبت پروتئين خام به انرژي جيره تا
حد معيني ميتواند باعث بهبود شاخصهاي رشد گردد در
حالي که افزایش بيش از حد آن نه تنها باعث کاهش رشد،
بلکه افزایش هزینههاي تغذیه را در پي خواهد داشت.
همچنين ،با افزایش پروتئين جيره ضریب کارآیي تغذیه
(بازده غذایي) افزایش ميیابد ( Teshima et al.
 .)2006این موضوع با نتایج حاصل از مطالعهي حاضر
مطابقت دارد .باال بودن ضریب تبدیل غذایي در تيمار D1
عالوه بر کمبود انرژي و عدم تعادل مناسب بين انرژي و
پروتئين احتماالً ميتواند ناشي از زبر و سخت بــودن

D3
81/07 ± 0/83a
87/75 ± 2/12a
10/84 ± 0/66b
1/20 ± 0/00ab

دانههاي غذایي به دليل پایين بودن چربي جيره در نتيجه
بروز مشکل در دریافت غذا و قابليت هضم و جذب مناسب
آن باشد .در تأیيد این نظر ،شناخته شده است که ماهيان
خاویاري دانههاي غذایي لطيفتر را ترجيح ميدهند ،چرا
که خشن بودن دانههاي غذایي مطلوبيت (خوش خوراکي)
آنها را کاهش ميدهد (ابراهيمي درچه و زارع.)1390 ،
طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه در ميزان ضریب
کارآیي پروتئين بين تيمارهاي مختلف اختالف معنيداري
مشاهده نشد .همچنين افزایش ميزان پروتئين توليد شده
همزمان با افزایش نسبت پروتئين خام به انرژي جيره در
تيمار  D3نشان دهنده اثر مثبت افزایش انرژي جيره بر
توليد پروتئين تا این سطح ميباشد .در واقع تأمين انرژي
مورد نياز ماهي باعث صرفهجویي در مصرف پروتئين شده
و ذخيره پروتئين الشه را افزایش داده است .در مجموع
ميتوان چنين استنباط کرد که افزایش انرژي جيرههاي
غذایي تا حدي که بتواند مناسبترین نسبت را بين انرژي
و پروتئين ایجاد نماید باعث بهبود بازده پروتئين و
صرفهجویي در مصرف آن ميشود .نتایج سایر محققين نيز
این نظر را تأیيد مينماید (ابراهيمي درچه و زارع1390 ،؛
 .)Xiang-Fei et al. 2010در مطالعهي حاضر ميزان
پروتئين خام الشه با افزایش نسبت پروتئين خام به انرژي
جيره افزایش یافت و در تيمار  D3به بيشترین ميزان
رسيد و اختالف معنيداري با سایر تيمارها داشت .این
افزایش نشان دهنده رشد خوب ماهي و مناسب بودن
نسبت پروتئين به انرژي جيره ميباشد .که با نتيجهي
تحقيقات  Kangombeو همکاران ( )2007و نيز  Leeو
 )2001( Kimمطابقت دارد Reinitz .و همکاران
( )1978دریافتند که کاهش سطح انرژي غذایي ،باعث
کاهش درصد پروتئين الشه ميشود .دليل این امر مصرف
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بخشي از پروتئين جيره به عنوان منبع انرژي ميتواند
باشد که در مطالعهي حاضر در تيمار  D1قابل مشاهده
است .در تجزیه تقریبي الشه بچه ماهيان بستر در تيمار
 D2به دليل دریافت انرژي و پروتئين کمتر پروتئين الشه
کاهش و چربي آن اندکي افزایش یافت .نتيجهي مشابهي
توسط نویریان و همکاران ( )1384در بررسي سطوح
مختلف پروتئين بر شاخصهاي رشد بچه ماهي سفيد
گزارش شده است .محققين گزارش کردهاند که با افزایش
انـرژي جيرههاي غذایي ،خاکسـتر الشه کاهش ميیابد
(نفيسي بهابادي1386 ،؛ غفله مرمضي و همکاران،
1391؛  )Wang et al. 2006که با نتایج مطالعهي
حاضر مطابقت ندارد .دليل آن احتماالً تغيير همزمان
پروتئين خام و انرژي جيره و اثر متقابل آنها بر یکدیگر
در این مطالعه ميباشد .در مورد ترکيب شيميایي الشه
ماهيان خاویاري بيان شده است که ماهيان خاویاري کند
رشد ،از رطوبت و خاکستر زیاد و پروتئين و چربي کمي
نسبت به ماهيان سریع الرشد در ترکيب شيميایي الشه
خود برخوردارند (.)Stuart and Hung, 1989
همچنين غفله مرمضي و همکاران در سال  1390بيان
کردند ماهيان سریعالرشد به مقدار پروتئين بيشتري
نسبت به ماهيان کند رشد نياز دارند که این یافتهها نتایج
مـا را به دليل سریـعالرشــد بودن گـونه بستـر تـأیيد
مينمایند.
با توجه به نتایج به دست آمده ،استفاده از جيره D2
عملکرد مطلوبتري در شاخصهاي رشد و کارآیي تغذیه
ماهيان بستر از لحاظ اقتصادي داشت .به عالوه جيره
مذکور در ميزان رطوبت ،چربي و خاکستر الشه با تجزیه
اوليه الشه در شروع تيماردهي اختالف معنيداري ایجاد
نکرد ،در حالي که در ميزان پروتئين الشه داراي اختالف
معنيداري بود .در مجموع ميتوان چنين نتيجه گرفت که
جيره حاوي  35/54درصد پروتئين و  4800کيلوکالري بر
کيلوگرم انرژي ،ميتواند براي بچه ماهيان بستر بهينه و
قابل توصيه باشد.
تشکر و قدرداني
بدین وسيله از همکاري پرسنل محترم کارگاه پرورش
ماهيان خاویاري مروارید قروق تالش و تمامي کساني که
در انجام این تحقيق همکاري داشتند تشکر و قدرداني به

عمل ميآید .این تحقيق از حمایت مالي دانشگاه زابل به
شماره گرنت  UOZ-GR-9517-16برخوردار شد.
منابع
ابراهيمي درچه ،ع ،.زارع ،پ .1390 .بررسي اثرات سطوح
مختلف چربي جيره غذایي بر برخي شاخصهاي رشد،
ضریب تبدیل غذا و بازماندگي بچه فيل ماهي ( Huso
 )husoپرورشي .مجله منابع طبيعي ایران -106 :64
.93
برادران نویري ،ش ،.بهمني ،م ،.حسيني ،م .ر ،.عبدالهي،
ح ،.حالجيان ،ع ،.درویشي ،ص ،.فارابي ،م.و ،.چکمه
دوز ،ف .1388 .توليد ماهي بستر (فيلماهي ماده +
استرلياد نر) و مقایسه رشد آنها با رشد فيلماهي شاهد
در شرایط ایران .مؤسسه تحقيقات شيالت ایران67 ،
صفحه.
سيدحسني ،م .ح ،.محسني ،م ،.پورعلي ،ح .ر،.
یزدانيساداتي ،م.ع .1392 .تأثير سطوح پروتئين و
نسبتهاي مختلف کربوهيدرات به چربي بر رشد و
ترکيب بيوشيميایي الشه فيلماهي جوان پرورشي
( .)Huso husoمجله علوم و فنون شيالت -55 :2
.70
صابر ،ع ،.عابدیان کناري ،ع ،.سيف آبادي ،س .ج.1384 .
تأثير سطوح متفاوت پروتئين و انرژي جيره غذایي بر
رشد و ترکيب بدن ماهي آزاد دریاي خزر ( Salmo
 .)trutta caspiusمجله علوم و فنون دریایي ایران
.45-54 :4
غفله مرمضي ،ج ،.صحرائيان ،م .ر ،.یاوري ،و ،.رجب زاده،
ا ،.پاشا زانوسي ،ح .1390 .تأثير سطوح مختلف
پروتئين و انرژي جيره بر شاخص هاي رشد و ترکيبات
بدن بچه ماهي شانک (.)Acanthopagrus latus
مجله علوم و فنون دریایي .22-33 :10
غفله مرمضي ،ج ،.پقه ،ا ،.مخير ،ز .1391 .تاثير سطوح
مختلف پروتئين و انرژي جيره بر شاخصهاي رشد و
راندمان غذا در هامور خالدار ( Epinephelus
 .)coioidesمجله علمي شيالت ایران .41-56 :21
نفيسي بهابادي ،م .1386 .تأثير سطوح مختلف انرژي
جيرههاي غذایي بر شاخصهاي رشد و ترکيبات الشه
ماهي قزلآالي رنگين کمان ( Oncorhynchus
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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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