تغـذیه آبزیـان
سال دوم ،شماره دوم،
پاییز و زمستان 1395

تعيين سطح مناسب پروتئين جيره ماهي دورگه ماش ماده (♀  )Aspius aspiusو سفيد نر
(♂ )Rutilus frisii

سجاد رستمي پور ،1بهرام فالحتکار ،*1ایرج عفت

پناه2

 -1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن
 -2مرکز تکثیر و بازسازي ذخاير ماهیان دريايی شادروان دکتر يوسف پور ،سیاهکل ،گیالن
تاريخ دريافت 95/1/16 :تاريخ پذيرش95/6/22 :

چکیده
اين مطالعه براي بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخصهاي رشد و ترکیبات بیوشیمیايی الشه ماهی دورگه
ماش ماده )♀ (Aspius aspiusو سفید نر )♂  (Rutilus frisiiطراحی شد .در اين آزمايش تأثیر شش جیره حاوي
سطوح مختلف پروتئین ( 44 ،40 ،36 ،32 ،28و  48درصد) و سطح انرژي يکسان به مدت  60روز بر روي اين ماهی مورد
بررسی قرار گرفت .در هر تکرار  14ماهی جوان با میانگین وزنی  28/5 ± 0/ 72گرم در يک مخزن گرد بتونی با حجم آبگیري
 400لیتر ذخیرهسازي شد .ماهیان سه بار در روز تا حد سیري غذادهی شدند .نتايج نشان داد پروتئین جیره به صورت
معنیداري بر کارايی غذا ،نرخ رشد ويژه ،کارايی پروتئین ،افزايش وزن ،وزن نهايی و فاکتور وضعیت تأثیرگذار است .با افزايش
پروتئین جیره تا  %36اين شاخصها به صورت معنیداري افزايش يافت و پروتئین و خاکستر الشه تحت تأثیر پروتئین جیره
قرار گرفتند .به طوري که پروتئین الشه با افزايش پروتئین جیره تا  %36افزايش و در تیمارهاي تغذيه شده با جیره حاوي %48
پروتئین به صورت معنیداري کاهش يافت .نتايج حاصل از اين تحقیق اثبات کرد که مناسبترين پاسخ رشد و ترکیبات الشه
در ماهی دورگه جوان ماش ماده و سفید نر در تغذيه با جیره حاوي  %36پروتئین به دست میآيد .بنابراين جیره حاوي اين
مقدار پروتئین به عنوان يک جیره اقتصادي حاو ي پروتئین کافی و مناسب براي رشد بهینه ماهی دورگه جوان ماش و سفید
توصیه میشود.
کلمات کلیدی :رشد ،ترکیبات بیوشیمیايی ،نیازمندي پروتئین ،هیبريد ،ماهی سفید ،ماهی ماش

* نويسنده مسئولfalahatkar@guilan.ac.ir :
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مقدمه
ماهی ماش ( )Aspius aspiusتنها گونه گوشتخوار
خانواده کپور ماهیان ،و ساکن حوزه جنوبی منطقه
اسکانديناوي ،منطقه مرکزي و شرق اروپا،حوضه درياي
خزر و درياي سیاه در آسیا است .جمعیت انبوه اين ماهی
در درياچهها ،رودخانهها و يا در پشت سدهاي ذخیرهاي
يافت میشوند .ماهی ماش نرخ رشد بااليی دارد و بر پايه
گزارشها مولدين اين ماهی در محیطهاي طبیعی با وزن
نسبتاً زياد ( 4/5کیلوگرم) نیز صید شدهاند (Martyniak
) .and Heese, 1994بنابراين از نظر اقتصادي و به
خصوص صید تفريحی اهمیت ويژهاي دارد.
ماهی سفید ( )Rutilus frisiiاز خانواده کپورماهیان
يکی از گونههاي بومی درياي خزر است .ماهی سفید به
دلیل ارزش باالي اقتصادي از مهمترين ماهیان استخوانی
سواحل جنوبی درياي خزر به شمار میآيد .اين گونه
مهاجر براي تولیدمثل وارد رودخانههاي جنوبی درياي خزر
میشود ( Ghaninejad and Abdulmaleki,
 .)2007ماهی سفید از نظر رژيم غذايی همه چیزخوار
است ولی برخالف ماهیان همه چیزخوار ديگر ،به دلیل
کوتاه بودن طول روده ،داراي طیف غذايی محدودي است.
دورگهگیري تکنیکی است که با هدف افزايش نرخ رشد،
بهبود کیفیت گوشت ،افزايش مقاومت در برابر بیماريها
و ايجاد نسبت جنسی خاص به کار میرود ( Redón et
 .)al. 1997; Glamuzina et al. 1999در سال
 Falahatkar ،2013و همکاران ماهی دورگـه
بینگونهاي ماش ماده و سفید نر را به عنوان گونه مستعد
براي آبزيپروري معرفی کردند .از آنجا که تاکنون
مطالعهاي در مورد ماهی دورگه ماش و سفید انجام نشده،
نخستین گام در راستاي تحقق پرورش اين ماهی ،تهیه و
تدارک يک جیره اختصاصی است .غذاي مناسب به دلیل
نقش مؤثر در رشد ماهی و نیز کاهش هزينهها از عوامل
مهم در تحقق آبزيپروري پايدار به حساب میآيد .ثابت
شده است که غذا حدود  40تا  % 50هزينههاي جاري
مزارع پرورش آبزيان را در بر میگیرد ( Abowei and
 .)Ekubo, 2011با توجه به اهمیت جیره مناسب در
تحقق آبزيپروري پايدار و سازگار با محیط زيست،
شناخت نیازمندي تغذيهاي آبزيان الزامی به نظر میرسد.
پروتئین مهمترين و با ارزشترين و در عین حال
پرهزينهترين ماده مغذي جیره غذايی آبزيان به شمار می-

رود .همچنین فعالیت ،رشد و کیفیت گوشت ماهی تا حد
زيادي تحت تأثیر سطح پروتئین جیره قرار میگیرد
(.)Guo et al. 2012
تاکنون مطالعات متعددي براي شناخت نیازمنديهاي
پروتئینی در گونههاي ديگر مثل ماهی هامور جوان
)،)Luo et al. 2004( (Epinephelus coioides
ماهی روهو )Afzal Khan et ( (Labeo rohita
 ،)al. 2005بارب نقرهاي) (Puntius gonionotus
( ،)Mohanta et al. 2008گربه ماهی دم قرمز جوان
آسیايی Deng et ( ( Hemibagrus wyckioides
 ،)al. 2011ماهی سفید ( Ebrahimi and Ouraji,
 ،)2012ماهی آناباس )(Anabas testudineus
( )Hossain et al. 2012انجام شده است .طبق
مطالعات محققان ديگر ،ثابت شده است درصورتیکه
پروتئین جیره کمتر از حد نیاز ماهی باشد ،باعث کاهش و
يا توقف تولید بافتهاي جديد و اختالل در رشد میشود
( .)Lee et al. 2001از سوي ديگر استفاده بیش از حد
پروتئین در جیره عالوه بر افزايش هزينهها ،سبب تنش در
موجود زنده و باال رفتن میزان آمونیاک در استخرهاي
پرورشی و در نتیجه ،کاهش کیفیت آب میشود
( Mohanta et al. 2008; Monentcham et al.
 .)2009; Abdel-Tawwab et al. 2010در اين
رابطه برخی تحقیقات به تأثیر سطوح پروتئین جیره بر
متابولیسم پايه ،مصرف اکسیژن ،دفع آمونیاک و حرارت
افزايشی تغذيه در آبزيان تأکید داشتهاند
( Chakraborty et al. 1995; Gauquelin et al.
 .)2007با توجه به آنچه ذکر شد ،تعیین نیازمندي
پروتئینی اين دورگه براي دستيابی به جیره مناسب و
اختصاصی اين ماهی ،ضروري به نظر میرسد .بنابراين
هدف از تحقیق حاضر ،تعیین سطح مناسب پروتئین جیره
ماهی دورگه ماش ماده و سفید نر با توجه به تأثیر سطوح
مختلف پروتئین بر شاخصهاي رشد و ترکیبات
بیوشیمیايی الشه بوده است.
مواد و روشها
ماهي و شرایط پرورش
تحقیق حاضر در مرکز تکثیر و بازسازي ذخاير ماهیان
دريايی شادروان دکتر يوسف پور سیاهکل واقع در استان
گیالن به مدت  60روز انجام شد .سیستم پرورشی شامل
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 18تانک بتونی دايرهاي با ظرفیت حدود  400لیتر آب و
يکبار گردش آب بود .آب ورودي از رودخانه خرارود تامین
و به وسیله لولههاي افقی با نرخ دبی  4/78 ± 0/22لیتر
در دقیقه به هر مخزن وارد میشد .در طول آزمايش
بهمنظور جلوگیري از بیرون پريدن ماهی ،تانکها با
توريهاي ابريشمی مخصوص پوشانده شد .رژيم نوري
طبیعی در طول دوره پرورش اعمال شد و اندازهگیري
پارامترهاي کیفی آب به صورت روزانه صورت گرفت .در
طول دوره میانگین دما 15/98 ± 0/31 ،درجه سانتیگراد،
میانگین  8/14 ± 0/91 ،pHو میـانگیــن اکسیـژن
محـلول 7/51 ± 0/08 ،میلیگرم در لیتر بود.
پس از آمادهسازي مخازن 152 ،قطعه ماهی سالم دورگه
ماش و سفید از مرکز تکثیر و بازسازي ذخاير ماهیان
دريايی شادروان دکتر يوسف پور سیاهکل تهیه شد .به
منظور عادت دادن ماهی به شرايط آزمايشی ،قبل از شروع
آزمايشها ماهیان مورد نظر به مدت دو هفته در شرايط
مورد نظر نگهداري شده و با جیره حاوي  %28پروتئین
تغذيه شدند.

کیسههاي نايلونی مخصوص قرار گرفته و درب آنها بسته و
براي استفادههاي بعدي درون فريزر نگهداري شدند .همه
جیرهها پس از آماده شدن ،مورد آزمايش شیمیايی قرار
گرفتند که نتايج اين آنالیزها در جدول  3نشان داده شده
است.
طراحي آزمایش
در طول دوره  60روزه پرورش ،ماهیها سه بار در روز در
ساعتهاي  14:00 ،9:00و  19:00به صورت دستی و بر
اساس اشتها تغذيه شدند .زيستسنجی در طول دوره
تحقیق ،هر پانزده روز يک بار انجام شد .براي اطمینان از
خالی شدن دستگاه گوارش ماهی 24 ،ساعت قبل از انجام
بیومتري غذادهی قطع میشد .ماهیها صید و سريع ًا به
محلول عصاره پودر گل میخک با دوز  300میلیگرم در
لیتر انتقال داده میشدند .در زمان بیومتري سعی بر اين
بود که کمترين میزان دستکاري روي ماهی انجام شود و
براي جلوگیري از بروز استرس مضاعف هر گونه دستکاري
ماهی با احتیاط کامل و در کمترين زمان ممکن انجام
میشد.

جیرههای آزمایشي
به منظور انجام اين تحقیق ،شش جیره با سطوح مختلف
پروتئین ( 44 ،40 ،36 ،32 ،28و  )% 48و سطح ثابت
انرژي ،با هدف پی بردن به نیازمنديهاي پروتئینی ماهی
دورگه ماش و سفید ،با نرمافزار ) Lingoversion 8,
 )Chicago, IL, USAفرموله شدند (جدول  .)1قبل از
فرموله کردن جیرهها ،ترکیب شیمیايی اجزاي اصلی جیره
آنالیز شد (جدول  .)2همه اجزاي خشک پس از عبور از
الک  500میکرونی ،طبق فرمول خاص هر جیره توزين و
سپس کامالً با يکديگر مخلوط شدند .براي رسیدن به يک
مخلوط يکنواخت ،در طی مخلوط کردن ،روغن و مالس
چغندر قند به آرامی روي مواد ديگر اسپري شد .سپس
آب به میزان  %25وزن خشک کل مواد ،به آرامی اضافه
شد .براي به دست آوردن پلت ،مخلوط تهیه شده از چرخ
گوشت مخصوص ساخت غذاي آبزيان (صبا تجهیز ،تهران،
ايران) گذرانده شد .سپس پلتهاي تر به آرامی روي
توريهاي مخصوص قرار گرفته و درون خشک کن به
مدت  12ساعت در دماي  42درجه سانتی گراد خشک
شدند .پلت هاي خشک شده به قطعات  2میلیمتري
شکسته و الک شدند .سپس غذاهاي آماده مصرف در

ترکیب بیوشیمیایي الشه
در پايان دوره آزمايش ،سه ماهی به صورت تصادفی از هر
مخزن صید شده و با محلول عصاره پودر گل میخک با دوز
 1000میلیگرم در لیتر کشته و در دماي  -20درجه
سانتی گراد منجمد شدند و در مراحل بعدي براي آنالیز
شیمیايی کل بدن مورد استفاده قرار گرفتند .آنالیز
شیمیايی اجزاي غذايی ،جیرههاي آزمايشی و الشه ماهیان
طبق روش مندرج در  )1996( AOACانجام شد .براي
اندازهگیري رطوبت ،نمونهها به مدت  24ساعت در دماي
 105درجه سانتی گراد در آون ( ،Labovenتهران،
ايران) خشک شدند .اندازهگیري خاکستر نمونهها با
استفاده از کوره الکتريکی در دماي  550درجه سانتی گراد
به مدت  12ساعت انجام شد .آنالیز پروتئین کل (× 6/25
 )Nبا استفاده از دستگاه اتوماتیک کلدال (،Bakhshi
تهران ،ايران) و چربی (عصاره محلول در اتر) با استفاده از
دستگاه سوکسله اتوماتیک ( ،Bakhshiتهران ،ايران)
صورت گرفت.
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جدول  -1فرمول جیرههای مختلف به کار برده شده برای تعیین نیازمندی پروتئیني ماهي دورگه ماش ماده و سفید نر
(♂  )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisiiدر دوره  60روزه پرورش.

سطوح پروتئین ()%
اجزاي غذايی ()%
آرد ماهی
آرد سويا
آرد گندم
سبوس گندم
روغن ماهی
روغن ذرت
مالس چغندر قند
*
مکمل ويتامینه
**
مکمل معدنی
لسیتین
مخمر
متیونین
اليزين
نمک
دي کلسیم فسفات

28

32

36

40

44

48

22/00
13/18
24/33
20/00
4/69
4/69
2/50
2/00
1/50
2/00
1/50
0/50
0/50
0/50
0/10

28/00
15/04
18/97
18/00
4/45
4/45
2/50
2/00
1/50
2/00
1/50
0/50
0/50
0/50
0/10

34/47
16/00
14/00
16/07
4/18
4/18
2/50
2/00
1/50
2/00
1/50
0/50
0/50
0/50
0/10

41/02
17/00
10/00
13/07
3/90
3/90
2/50
2/00
1/50
2/00
1/50
0/50
0/50
0/50
0/10

47/68
18/00
7/00
8/99
3/62
3/62
2/50
2/00
1/50
2/00
1/50
0/50
0/50
0/50
0/10

54/34
19/00
4/00
4/90
3/33
3/33
2/50
2/00
1/50
2/00
1/50
0/50
0/50
0/50
0/10

*هر کیلوگرم مکمل ويتامینه (سیانس ،تهران ،ايران) محتوي 1600000 IU :ويتامین  40000 IU ،Aويتامین  40000 ،D3میلی گرم ويتامین ،E
 2000میلی گرم ويتامین  6000 ،K3میلیگرم ويتامین  8000 ،B1میلیگرم ويتامین  12000 ،B2میلیگرم ،ويتامین  40000 ،B3میلیگرم
ويتامین  4000 ،B5میلیگرم ويتامین  2000 ،B6میلیگرم ويتامین  8 ،B9میلیگرم ويتامین  240 ،B12میلیگرم ويتامین  60000 ،H2میلیگرم
ويتامین  20000 ،Cمیلیگرم  Inositolو  200میلیگرم  BHTمیباشد.
**هر کیلوگرم مکمل معدنی (سیانس ،تهران ،ايران) محتوي 6000 :میلیگرم آهن 10000 ،میلیگرم روي 20 ،میلیگرم سلنیوم 100 ،میلیگرم
کبالت 6000 ،میلیگرم مس 5000 ،میلیگرم منگنز 600 ،میلیگرم يد و  6000میلیگرم کولین کلرايد میباشد.
جدول  -2آنالیز شیمیایي اجزای اصلي جیرههای آزمایشي (بر اساس وزن تر.)n=3 ،

اجزا غذایي

رطوبت ()%

پروتئین ()%

73/14 ± 0/14 6/62 ± 0/18
آرد ماهی
45/59 ± 0/62 8/57 ± 0/08
آرد سويا
11/47 ± 0/06 10/36 ± 0/08
آرد گندم
16/46 ± 0/07 12/25 ± 0/30
سبوس گندم
6/4 ± 0/23
23 ± 0/18
مالس چغندر قند

چربي ()%

خاکستر ()%

فیبر ()%

1 ± 0/06 11/02 ± 0/07 13/43 ± 0/53
6 ± 0/08
6/04 ± 0/05 4/67 ± 0/23
1 ± 0/09
0/66 ± 0/05
6/16 ± 0/40
10 ± 0/13 6/5 ± 0/21
4/48 ± 0/11
0
8/5 ± 0/15
0
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جدول  -3ترکیب شیمیایي جیرههای استفاده شده برای تعیین نیازمندی پروتئیني ماهي دورگه ماش ماده و سفید نر در
دوره  60روزه پرورش (بر اساس وزن تر.)n=3 ،
سطوح پروتئین ()%
ترکیب ()%
رطوبت
پروتئین
چربی
کربوهیدرات
خاکستر
انرژي کل*

28

32

36

40

44

48

7/54 ± 0/24
27/97 ± 0/17
14/80 ± 0/30
38/59 ± 0/07
8/18 ± 0/33
1908/32

7/62 ± 0/13
31/93 ± 0/09
14/55 ± 0/11
34/12 ± 0/06
8/79 ± 0/18
1911/91

7/45 ± 0/28
35/93 ± 0/07
14/18 ± 0/06
29/19 ± 0/07
10/21 ± 0/23
1910/24

7/51 ± 0/19
40/10 ± 0/14
14/52 ± 0/08
22/64 ± 0/15
11/40 ± 0/20
1909/39

7/55 ± 0/43
43/89 ± 0/25
14/49 ± 0/21
17/62 ± 0/23
12/92 ± 0/12
1911/29

7/65 ± 0/20
47/99 ± 0/12
14/24 ± 0/35
12/50 ± 0/24
14/40 ± 0/14
1910/02

* انرژي جیره (برحسب مگاژول بر کیلوگرم) به ترتیب بر اساس  39/5 ،23/7و  17/2مگاژول بر کیلوگرم پروتئین ،چربی و کربوهیدرات محاسبه شد
(.)Einen and Roem, 1997

شاخص های رشد
عملکرد رشد و کارايی غذا شامل افزايش وزن ،افزايش وزن
بدن ،متوسط رشد روزانه ،نرخ رشد ويژه ،نرخ بقا ،شاخص

وضعیت ،کارايی غذا ،نرخ کارايی پروتئین و ارزش تولیدي
پروتئین بر اساس فرمولهاي زير محاسبه شدند:

وزن اولیه – وزن نهايی= افزايش وزن (گرم)
وزن اولیه ( /وزن اولیه – وزن نهايی) ×  = 100افزايش وزن بدن (درصد)
(تعداد روزهاي پرورش × وزن اولیه) ( /وزن اولیه – وزن نهايی) ×  = 100میانگین رشد روزانه (درصد)
تعداد روزهاي پرورش ( /وزن اولیه  – Lnوزن نهايی  = 100 × (Lnنرخ رشد ويژه (درصد در روز)
)تعداد ماهیها در ابتداي دوره  /تعداد ماهیها در انتهاي دوره( ×  = 100نرخ بقا (درصد)
(3طول نهايی)  /وزن نهايی ×  = 100شاخص وضعیت
مقدار کل غذاي خورده شده  /افزايش وزن کل توده ماهی = کارايی غذا
پروتئین خورده شده  /افزايش وزن = نرخ کارايی پروتئین
پروتئین خورده شده  /افزايش پروتئین = ارزش تولیدي پروتئین
در پايـــان آزمـــايش از هـــر تیمـــار  6مـــاهی ،بـــا دوز
بـــاالي عصـــاره پـــودر گـــل میخـــک کشـــته شـــدند.
ســـپس شـــکم ماهیهـــا شـــکافته و کبـــد برداشـــته

شـــد و بـــراي محاســـبه شـــاخص کبـــدي بـــر اســـاس
رابطه زير مورد استفاده قرار گرفت:
وزن ماهی ( /وزن کبد) ×  = 100شاخص کبدي ()%

تجزیه و تحلیل دادهها
ابتدا نرمال بودن کلیه دادههاي کسب شده از شاخصهاي
رشد ،کارايی غذا و آنالیز بیوشیمیايی الشه با استفاده از
آزمون  Kolmogorov-Smirnovو همگنی واريانسها
با آزمون  Leveneکنترل شد .سپس دادهها با استفاده
از آنالیز واريانس يک طرفه ()One-Way ANOVA
مورد سنجش قرار گرفت .زمانی که اختالف معنیدار
مشاهده شد ،براي بررسی اختالف آماري فاکتورهاي
محاسبه شده ،مقايسه میانگینها به وسیله آزمون چند

دامنه  Tukeyدر سطح اطمینان  )P>0/05( %95انجام
شد .کلیه تجزيه و تحلیل آماري با نرمافزار SPSS
( )version 16, Chicago, IL, USAصورت
گرفت .دادهها در متن به صورت میانگین  ±خطاي
استاندارد ارائه شدهاند.
نتایج
نتايج شاخصهاي رشد ماهی دورگه ماش ماده و سفید نر
تغذيه شده با شش سطح مختلف پروتئین جیره در جدول
 4آورده شده است .وزن نهايی در ماهیان به صورت
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معنیداري تحت تأثیر سطح پروتئین جیره بود و با افزايش
پروتئین جیره تا سطح  %36افزايش يافت و پس از آن
روند نزولی نشان داد (نمودار  .)1قابل ذکر است که بین
دو سطح  %36و  %40اختالف معنیداري وجود نداشت.
نتايج نشان داد که شاخصهاي رشد شامل کارايی غذا،
نرخ کارايی پروتئین ،افزايش وزن ،درصد افزايش وزن،
میانگین افزايش وزن روزانه ،نرخ ابقاء پروتئین و شاخص
وضعیت به طور معنیداري تحت تأثیر سطوح پروتئین
غذايی قرار گرفت .کارايی غذا به صورت معنیداري در
تیمار  %36بیشتر بود ،البته اين تیمار با تیمار  %40درصد
اختالف معنیداري نداشت .بیشترين مقدار شاخص
وضعیت مربوط به تیمار  %40بود که با بقیه تیمارها به جز
تیمار  %36اختالف معنیدار نشان داد .نرخ کارايی
پروتئین ،افزايش وزن ،درصد افزايش وزن ،میانگین
افزايش وزن روزانه و نرخ ابقاي پروتئین در تیمار تغذيه

شده با جیره حاوي  %36پروتئین نسبت به تیمارهاي
ديگر به صورت معنیداري بیشتر بود (.)P>0/05
نتايج آنالیز تقريبی ترکیبات بیوشیمیايی الشه ماهی
دورگه ماش ماده و سفید نر تغذيه شده با سطوح مختلف
پروتئین جیره غذايی در ابتدا و انتهاي دوره در جدول 5
آورده شده است .پروتئین خام بدن ماهی به طور
معنیداري ( )P>0/05تحت تأثیر سطوح پروتئین غذايی
قرار داشت .با افزايش سطوح پروتئین جیره تا سطح ،%40
پروتئین الشه ماهی افزايش و پس از آن کاهش يافت.
البته بین اين تیمار و تیمار تغذيه شده با جیره حاوي %36
پروتئین اختالف معنیداري مشاهده نشد .مقادير خاکستر
خام الشه در تیمارهاي مختلف اختالف معنیدار داشت.
تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر چربی خام و رطوبت
الشه معنیدار نبود (.)P<0/05

38

a

37
ab

36

bc
cd
cd

35

d

33
32

%28

31

%32
%36

30

%40

29

%44

28

وزن ب ر ح سب گ رم

34

%48
0
60

45

30

15

اب

تداي دوره

زمان ب ر ح سب رو ز

شکل  -1تغییرات وزن ماهي دورگه ماش ماده و سفید نر (♂  )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisiiدر دوره 60
روزه تغذیه با جیرههای حاوی سطوح مختلف پروتئین (میانگین  ±خطای استاندارد).
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جدول  -4شاخصهای رشد و تغذیهای در ماهي دورگه ماش ماده و سفید نر (♂ )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisii
تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف پروتئین در دوره  60روزه پرورشي (میانگین  ±خطای استاندارد) .حروف
مختلف در هر سطر نشان دهنده اختالف معنيدار در آن شاخص است (.)P>0/05
سطح پروتئین ()%
شاخصهای رشد

وزن ابتدايی (گرم)
وزن نهايی (گرم)
طول ابتدايی (سانتیمتر)
افزايش وزن (گرم)
طول نهايی (سانتیمتر)
افزايش وزن بدن (درصد)
نرخ رشد ويژه (درصد در روز)
میانگین رشد روزانه (درصد)
فاکتور وضعیت
غذاي خورده شده (گرم)
کارايی غذا (درصد)
ارزش تولیدي پروتئین (درصد)
نرخ کارايی پروتئین
شاخص کبدي (درصد)
نرخ بقا (درصد)

28

32

36

40

44

48

28/50 ± 0/30

28/52 ± 0/31

28/45 ± 0/32

28/48 ± 0/33

28/45 ± 0/35

28/48 ± 0/37

33/67 ± 0/30d

34/55 ± 0/33cd

37/12 ± 0/31a

35/98 ± 0/34ab

34/17 ± 0/35cd

35/02 ± 0/35bc

15/76 ± 0/14

15/42 ± 0/36

15/71 ± 0/16

15/68 ± 0/11

15/80 ± 0/11

15/80 ± 0/12

5/17 ± 0/02e

cd

a

b

de

c

6/02 ± 0/34

8/67 ± 0/09

7/50 ± 0/12

6/55 ± 0/13

5/71 ± 0/08

16/44 ± /014

16/63 ± /012

16/68 ± /014

16/34 ± /010

16/60 ± /013

16/64 ± /014

18/13 ± 0/11e

21/12 ± 1/20cd

30/46 ± 0/33a

26/34 ± 0/42b

20/08 ± 0/28de

22/99 ± 0/43c

0/28 ± 0/00e

0/32 ± 0/02cd

0/44 ± 0/00a

0/39 ± 0/01b

0/31 ± 0/00de

0/34 ± 0/01c

0/30 ± 0/00e

cd

a

b

de

c

0/76 ± 0/01b

0/75 ± 0/01b

0/35 ± 0/02

20/40 ± 0/37 a

b

18/98 ± 0/25

0/51 ± 0/01

0/80 ± 0/00a
c

16/45 ± 0/13

0/44 ± 0/01

0/82 ± 0/00a
c

15/90 ± 0/06

0/38 ± 0/01

0/33 ± 0/00

0/75 ± 0/01b
ab

19/31 ± 0/17

0/76 ± 0/01b
ab

19/81 ± 0/50

25/34 ± 0/46c

31/79 ± 2/06b

52/69 ± 0/90a

47/16 ± 0/96a

29/60 ± 0/45bc

33/13 ± 1/47b

16/06 ± 0/29de

21/42 ± 1/15c

38/01 ± 0/54a

32/71 ± 0/50b

18/14 ± 0/21d

13/82 ± 0/58e

0/88 ± 0/02c

1/00 ± 0/06

1/46 ± 0/02

b

1/09 ± 0/01

d

0/67 ± 0/01

d

bc

a

0/68 ± 0/03

0/84 ± 0/05

1/03 ± 0/05

0/78 ± 0/09

0/86 ± 0/09

0/94 ± 0/08

1/03 ± 0/13

100

100

100

100

100

100

جدول  -5ترکیب بیوشیمیایي الشه ماهي دورگه ماش ماده و سفید نر (♂  )Aspius aspius ♀ × Rutilus frisiiدر ابتدا و
انتهای دوره  60روزه تغذیه با جیرههای محتوی سطوح مختلف پروتئین (بر اساس وزن تر .)n=9 ،هر پارامتر بر اساس
میانگین  ±خطای استاندارد مشخص شده و اختالف معنيدار در هر پارامتر با حروف مختلف نشان داده شده است
(.)P>0/05
سطوح مختلف پروتئین ()%
ترکیب بدن ()%

رطوبت
پروتئین
چربی
خاکستر

ابتدای دوره

28

32

36

40

44

48

72/46 ± 0/09

71/15 ± 0/16

71/40 ± 0/16

70/80 ± 0/42

71/59 ± 0/42

70/66 ± 0/20

71/75 ± 0/35

16/35 ± 0/03

0/21b

0/07b

0/07a

0/11a

0/13a

0/11b

16/57 ±

17/26 ±

18/60 ±

18/73 ±

18/13 ±

17/04 ±

5/45 ± 0/06

6/81 ± 0/36

6/70 ± 0/23

6/28± 0/22

6/61 ± 0/20

6/62 ± 0/14

6/02 ± 0/12

3/66 ± 0/19

3/55 ± 0/09cd

3/94 ± 0/06ab

4/24 ± 0/09a

3/32 ± 0/05d

3/69 ± 0/09bc

3/76 ± 0/11bc

بحث
نتايج اين تحقیق نشان داد سطح پروتئین جیره بر عملکرد
رشد و ترکیبات الشه ماهی دورگه ماش ماده و سفید نر
تأثیر معنیدار داشت و با افزايش پروتئین جیره تا سطح
 ،36%شاخصهاي رشد افزايش يافت .با توجه به نقش مهم
پروتئین در ساخت بافتهاي جديد و رشد سوماتیک
احتماالً جیرههاي حاوي کمتر از  %36پروتئین ،نیاز
پروتئینی اين ماهی را تأمین نکرده بود .در تحقیقات
گذشته نیز گزارش شده است که افزايش پروتئین جیره
باعث بهبود رشد ماهی سیم دريايی جوان )Diplodus
 )Coutinho et al. 2012( (puntazzoو
Eleginops maclovinus ،Patagonian blennie

( )Sa et al. 2014میشود .در مطالعه حاضر افزايش
پروتئین جیره به باالتر از  %40باعث کاهش رشد در ماهی
دورگه ماش و سفید شد .پروتئین بیش از نیاز ماهی بر
خالف کربوهیدرات و چربی در بدن ذخیره نمیشود و
ثابت شده است در صورت باال بودن نسبت پروتئین به
انرژي در جیره ،آمینواسیدهاي اضافه در چرخه تولید
انرژي قرار میگیرند .همچنین در جیرههاي حاوي
پروتئین باال دفع آمونیاک زيادتر شده و باعث افزايش
مصرف انرژي میشود .اين امر سبب افزايش نیاز ماهی به
انرژي در تیمارهاي تغذيه شده با جیرههاي حاوي  %44و
 %48میشود .از طرفی با توجه به نزديک بودن سطح
انرژي در جیرههاي مختلف ،با افزايش میزان پروتئین
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جیره ،منابع غیر پروتئینی تأمین کننده انرژي کاهش
میيافت .بنابراين به نظر میرسد که کاهش رشد در
تیمارهاي تغذيه شده با جیرههاي حاوي  %44و  %48به
طور همزمان به افزايش نیاز ماهی به انرژي و کاهش منابع
غیر پروتئینی انرژي در جیره ،مربوط میشود .طبق
تحقیقات محققان ديگر ،گزارش شده است که استفاده از
پروتئین به عنوان منبع انرژي سبب هدر رفتن باالي انرژي
و پروتئین شده ،و در نتیجه رشد در ماهی بارب نقرهاي و
مارماهی باله کوچک ( Anguilla australis
 )australisکاهش میيابد ( Engin and Carter
 .)2001; Mohanta et al. 2008همچنین در نتايج
تحقیقات گذشته بر روي کپور ماهیان نیز گزارش شده
است که افزايش بیش از حد پروتئین جیره باعث کاهش
رشد میشود ( .)Santiago and Reyes, 1991آنها
دلیل اين کاهش رشد را کمبود منابع غیر پروتئینی تأمین
کننده انرژي در جیره ،و در نتیجه استفاده ماهی از
پروتئین به عنوان منبع انرژي دانستند .گزارش شده است
که انرژي حرارتی تولید شده و میزان دفع نیتروژن در
ماهی کپور معمولی ،با مقدار پروتئین جیره افزايش میيابد
( .)Chakraborty et al. 1995عالوه بر اين ثابت شده
است که وابستگی مثبتی بین میزان پروتئین جیره و تولید
آمونیاک در میــگوي آبــی ( Litopenaeus
 )stylirostrisوجود دارد ( Gauquelin et al.
 .)2007در پستانداران نیز افزايش پروتئین غذا باعث باال
رفتن نرخ متوسط سوخت و ساز ،نرخ سوخت و ساز در
حالت استراحت ،حرارت افزايشی تغذيه و مصرف اکسیژن
و در نتیجه ،افزايش هدر رفتن انرژي میشود ( Lacroix
 .)et al. 2004روند کلی رشد در اين مطالعه با نتايج
تحقیقات قبلی روي برخی گونههاي ديگر مثل هامور
جوان (Luo et al. ( )Epinephelus coioides
 ،)2004ماهی روهو (Afzal ( )Labeo rohita
 ،)Khan et al. 2005بارب نقرهاي ( Puntius
،)Mohanta et al., 2008( )gonionotus
ماهی( Labidochromis caeruleus blue streak

 ،)Ergün et al., 2010( )Hapگربه ماهی دم قرمز
جوان آسیايی (Deng ( )Hemibagrus wyckioides
 ،)et al. 2011ماهی سفید ( Ebrahimi and
 ،)Ouraji, 2012ماهی آناباس ( Anabas
 )Hossain et al. 2012( )testudineusمشابه بود.

در مطالعه حاضر کارايی غذا با افزايش پروتئین جیره تا
سطح  %36افزايش و در سطوح باالتر کاهش يافت .روند
مشابهی توسط  Coutinhoو همکاران ( )2012در ماهی
سیم دريايی گزارش شد .مصرف غذا در تیمارهاي تغذيه
شده با جیره حاوي  36و  % 40پروتئین به طور
معنیداري کمتر از تیمارهاي ديگر بود .به نظر میرسد
مصرف بیشتر غذا در تیمارهاي تغذيه شده با جیرههاي
حاوي  28و  %32پروتئین به دلیل تأمین نیازمنديهاي
پروتئینی ماهی بوده و در پی آن کارايی غذا کاهش يافته
است .میتوان گفت افزايش تغذيه و کاهش کارايی غذا در
جیرههاي حاوي  44و  %48به دلیل کمبود منابع غیر
پروتئینی تأمین کننده انرژي در جیره و استفاده از
پروتئین به عنوان منبع انرژي بوده است .در اين تیمارها با
اينکه ماهی غذاي بیشتري مصرف کرده بود ،اما رشد و
کارايی غذا کاهش يافت .بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که
استفاده از جیرههاي حاوي پروتئین باال در ماهی دورگه
ماش و سفید ،سبب هدر رفتن انرژي و استفاده ناکارآمد از
پروتئین شده است .از آنجا که ماهی بر اساس نیاز به مواد
مغذي و انرژي تغذيه میکند و با توجه به يکسان بودن
سطح انرژي جیرهها در اين آزمايش ،به نظر میرسد نیاز
آمینواسیدي در ماهیهاي تغذيه شده با جیرههاي حاوي
 36و  %40پروتئین با مقدار کمتر غذا تأمین شده است.
بنابراين ،میتوان گفت تغذيه با جیره متعادل باعث
میشود ماهی با مصرف کمتر غذا به رشد باالتر دست
يافته و در نتیجه کارايی غذا افزايش يابد.
نتايج تحقیق حاضر نشان داد نرخ رشد ويژه و کارايی
پروتئین در تیمار تغذيه شده با جیره حاوي  %36پروتئین
به طور معنیداري بیشتر بود .شاخص وضعیت با افزايش
پروتئین تا سطح  %40افزايش و در سطوح باالتر کاهش
يافت .احتماالً در تیمار تغذيه شده با جیره حاوي %36
پروتئین ،پروتئین بیشتر صرف رشد شده است ،در حالی
که در تیمارهاي  44 ،40و  48درصد پروتئین ،مقداري از
پروتئین در مسیر تولید انرژي قرار گرفته و در نتیجه نرخ
رشد ويژه و کارايی پروتئین کاهش يافت .در تحقیق حاضر
وزن نهايی در تیمارهاي مختلف متفاوت بود که میتواند
باعث ايجاد اختالف در اين شاخصها و نیز شاخص
وضعیت شود .اين نتايج با مشاهدات  Luoو همکاران
( )2004بر روي ماهی هامور مطابقت دارد .تیمارهاي
تغذيه شده با جیرههاي مختلف در شاخص کبدي اختالف
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معنیداري نشان نداد .نتايج مشابهی در تحقیقات  Luoو
همکاران ( )2004نیز گزارش شده است .برخی مطالعات
عامل اصلی ايجاد اختالف در شاخص کبدي را مقدار
گلیکوژن ( )Coutinho et al. 2012و چربی ذخیره
شده در کبد دانستهاند ( .)Guo et al. 2012در اين
مطالعه از جیرههاي هم انرژي استفاده شده است .بنابراين،
دور از انتظار نبود که بین تیمارهاي مختلف از نظر مقدار
گلیکوژن و چربی کبدي و در پی آن شاخص کبدي،
تفاوت زيادي وجود نداشته باشد.
همانند گزارش  Kpogueو همکاران ( )2013در اين
تحقیق نیز رطوبت الشه از پروتئین جیره تأثیر معنیداري
نپذيرفت .روند تغییرات چربی الشه نیز در تیمارهاي
مختلف اختالف معنیداري نداشت .اين يافتهها با
مشاهدات  Coutinhoو همکاران ( )2012در ماهی سیم
دريايی مشابه بود ،اما  Afzal Khanو همکاران ()2012
گزارش کردند که چربی الشه ماهی روهو به صورت
معنیداري تحت تأثیر پروتئین جیره قرار میگیرد.
اختالف در نتايج را میتوان به ترکیب و روش ساخت
جیرهها ،تفاوت در اندازه و گونه ماهی و نیز شرايط
آزمايش مرتبط دانست .نتايج نشان داد با افزايش پروتئین
جیره تا  ،%36پروتئین الشه افزايش و در سطح  %48اين
مقدار کاهش يافت .نتايج مشابهی در تحقیقات متعدد
گزارش شده است ( ;Afzal Khan et al. 2005
.)Hossain et al. 2012; Kpogue et al. 2013
افزايش پروتئین الشه در جیره واجد  %36پروتئین نشان
دهنده رشد مناسب ماهیهاي تغذيه شده با اين جیره
است .بر اساس نتايج به دست آمده پروتئین جیره به
صورت معنیداري بر خاکستر الشه تأثیر گذاشت .تأثیر
پروتئین جیره بر میزان خاکستر الشه در تحقیقات ديگر
نیز ثابت شده است ( Luo et al. 2004; Deng et
al. 2011; Hossain et al. 2012; Sa et al.
 .)2014خاکستر الشه میتواند تحت تأثیر افزايش وزن و
اندازه ماهی قرار گیرد .در اين مطالعه از پودر ماهی به
physiological alterations of Nile tilapia,
Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture
298: 267-274.
Abowei, J.F.N., Ekubo, A.T. 2011. Some
principles and requirements in fish
nutrition.
British
Journal
of

عنوان منبع اصلی پروتئین استفاده شد .با توجه به نقش
پودر ماهی در تأمین مواد معدنی به نظر میرسد افزايش
خاکستر الشه در تیمار  %36پروتئین با کارايی باالي
پروتئین در ارتباط باشد .ثابت شده است که ترکیبات الشه
از عوامل داخلی مثل گونه و اندازه ماهی و نیز عوامل
خارجی از قبیل ترکیبات جیره و شرايط پرورش تأثیر
میپذيرد (.)Kang’ombe et al. 2007
نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که افزايش پروتئین
جیره تا  %36باعث بهبود پاسخهاي رشد و ترکیبات الشه
در ماهی دورگه ماش ماده و سفید نر میشود .همچنین
مشخص شد استفاده از جیرههاي حاوي پروتئین باال در
اين ماهی ،عالوه بر کاهش رشد سبب هدر رفتن انرژي و
پروتئین و در نتیجه ،افزايش هزينهها خواهد شد .بنابراين،
میتوان نتیجه گرفت که سطح  %36پروتئین جیره در اين
ماهی بهترين سطح پروتئین براي رسیدن به رشد بهینه
در شرايط آزمايشی مورد مطالعه است .با توجه به پتانسیل
مناسب و برتريهاي اين دورگه نسبت به ماهی سفید از
جمله قابلیت پرورش تا اندازه بازاري ،توصیه میشود که
نیازمنديهاي ديگر تغذيهاي آن و به طور کلی نیازمندي-
هاي پرورشی اين ماهی با هدف توسعه آبزيپروري نوين
بررسی شود.
تشکر و قدرداني
بدين وسیله از کلیه کارکنان مرکز تکثیر و بازسازي ذخاير
ماهیان دريايی شادروان دکتر يوسف پور سیاهکل به ويژه
مهندس بهمن مکنتخواه ،مهندس مهدي رحمتی و آقاي
روشن و همچنین از حمايتهاي آقايان مهندس مجید
موسیپور ،مهندس آرمان يوسفزاد ،مهندس پدرام
کاظمی ،مهندس وحید مترجم ،مهندس سلیمان حسنپور
و خانمها مهندس باقري و مهندس حقپرست صمیمانه
سپاسگزاري و قدردانی به عمل میآيد.
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Abstract
This study was conducted to determine the effects of dietary protein levels on growth
performance and body biochemical composition of “Aspikutum”, a hybrid between Asp
(Aspius aspius ♀) and Caspian Kutum (Rutilus frisii ♂). Six iso-energetic diets containing six
protein concentrations (28, 32, 36, 40, 44 and 48%) were tested with triplicate groups for 60
days. Fourteen fish with mean initial weight of 28.5 ± 0.72 g were stocked in each replicate
using circular concrete tanks containing 400 liter of water. Fish were hand fed three times
daily to apparent satiation. Results showed that the feed efficiency, specific growth rate,
protein efficiency ratio, final weight, weight gain and condition factor were significantly
affected by dietary protein. These parameters were increased with increasing dietary protein
to 36% and decreased in more protein levels. Body protein and ash contents were
significantly different among the treatments. Body protein content increased significantly
with increasing dietary protein to 36% and then decreased in 48% protein level. The present
study revealed that the best growth performance of Aspikutum juveniles was achieved at 36%
dietary protein level. Hence, according to the results and the economic aspect, diet with 36%
protein is recommended for rearing juvenile Aspikutum.
Keywords: Growth, Biochemical composition, Protein requirement, Hybrid, Kutum, Asp
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