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ABSTRACT 
In this study, in a completely randomized experimental design, the 
effects of different levels of duck weed (Lemna minor L.) meal in 
Caspian kutum diet on growth indices, carcass composition were 
investigated in an 8- week period. Different replacement levels of 0, 5, 
10 and 15% were consisted the treatments in triplicates. Fingerlings 
with the mean initial weight of 2.02 ± 0.08 g were distributed in the 
experimental tanks. The results indicated that addition of duck weed 
powder in kutum diet more than 5% up to 15 caused a significant 
decrease (p<0.05) in final body weight, specific growth rate and feed 
conversion ratio, conversely condition factor (CF) had not significant 
differences (p>0.05). It was concluded that with increasing the duck 
weed levels in diet, lipid, protein and ash contents did not show any 
significant differences in fish carcasses compared to control (p>0.05), 
however moisture increased with increasing the rates of duck weed in 
the diet. Getting the same results of growth indices in treatment 
containing 5% duckweed and control (p>0.05), confirmed that duck 
weed can be used at the level of 5% in the kutum diet.  
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 "مقاله پژوهشی"

 Rutilus frisii)  در جیره غذایی بچه ماهی سفید  (Lemna  minor)  آبی  گیاه عدسک کاربردبررسی تاثیر 

kutum)   بدن   بیوشیمیایی ترکیبو  ، ماندگاری شاخص های رشد بر 
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 چکیده 
ی  عدسک آب اهیسطوح مختلف پودر گ یریاثر بکارگ ،یطرح کامال تصادف کیدر قالب 

(Lemna minor)  ماهی   در بچه  نئیپروت   ییالشه و کارا  بیرشد، ترک  یها بر شاخص  
 ، منظور  نیا  یشد. برا  یهفته بررس  8( به مدت  Rutilus frisii kutum)  دیسف  یماه 

  یهاماریدرصد، به عنوان ت  15و  10،  5شامل صفر،    یسطوح مختلف پودر عدسک آب
  اه یپودر گ  شینشان داد که با افزا  جیقرار گرفتند. نتا  یبا سه تکرار مورد بررس  شیآزما

کاهش    یداریبه طور معن  ژهینرخ رشد و  ،یوزن انفراد  زانیم  رهیدر ج  ی عدسک آب
  ابد ییم  شیافزا  ی داریبه طور معن  هایدر ماه   ییغذا  لیتبد  بیخواهد داشت و  ضر

(05/0>pضر شاخص  معن  یچاق  بی(.  )  یداریمتفاوت  افزاp>05/0نداشت   شی(. 
و خاکستر الشه در   یچرب  ن،یسطوح پروتئ  یرو  یداریمعن  ریتاث  یمصرف عدسک آب 

درصد   5  یحاو  رهینشان داد که ج  جی(. نتاp>05/0شاهد نشان نداد )   ماریبا ت  سهیمقا
  مار یبا ت  سهیدر مقا  دیسف  ی هرشد ما  یهابر شاخص  یداریمعن  یریتاث  یعدسک آب

افزا با  و  ندارد  آب  زانیم  شیشاهد  معن  یعدسک  طور  ماه  یداریبه  کاهش    یرشد 
 ی داریمعن  رییتغ   رهیدر ج  یعدسک آب  زانیم  شی با افزا  یماه   یبقا  زانی. مابدییم

-یاختالف معن نکهیبود. با توجه به ا شتریدرصد ب 15 یحاو ماریدر ت ینشان نداد ول 
وجود    ی درصد عدسک آب  5  یحاو  مار یشاهد و ت  ماریرشد در ت  یهاشاخص  نیب  یارد

درصد،    5  زانیرا تا م  یتوان پودر عدسک آبیشد که م  یر یگ  جهینت  طورنینداشت، ا
 بکار برد. دیسف ی ماه یی غذا رهیدر ج
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 و همکاران( رفیعی)بیوشیمیایی بدن  بیو ترک یبر رشد، ماندگار دیسف یبچه ماه ییغذا رهیدر ج یعدسک آب اهی کاربرد گ  ریتاث یبررس/    57

 

 

 مقدمه 

صنعت   و  آبزیدر  تولیدپروری  افزایش  مسیر  و    یماه  در 

  یی باال تیاز اهم نیز فرموله شده  یغذا  دیتولافزایش  ،گویم

برآورد شده است که در هر مزرعه پرورشی  برخوردار است و  

به    یهانهیدرصد هز  80تا    60 رامربوط   یهانهیهز  تولید 

 .Adamiduo et al)  دهد تشکیل می  تهیه جیره غذایی

تولید جیره غذایی با کیفیت و ارزان در این ارتباط  (.  2011

پودر ماهی    .پروری داردقیمت نقش مهمی را در توسعه آبزی

غذایی   جیره  در  پروتئین  کننده  تامین  منبع  مهمترین 

( که باعث افزایش  Krishen et al. 2009ماهیان است )

انجام  های زیادی  پژوهش  لذا،  شود.قیمت تمام شده غذا می

 رمیزان پودهای گیاهی بتوان  نئبا بکارگیری پروتیشده تا  

و در عین    دادغذایی آبزیان کاهش  های  در جیرهرا  ماهی  

را برای رفع نیازهای غذایی گونه پرورشی  حال کیفیت جیره  

گیاهان آبزی مختلفی که دارای    در این ارتباطد.  کرحفظ  

های غذایی ماهیان  ن باالیی هستند در جیرهئدرصد پروتی

شده گرفته  بکار   ,Davis and Arnold)  اند مختلف 

و  .(2000 هستند  زیادی  تنوع  دارای  اساس    آبزیان  بر 

هضمی   و  آنزیمی  گوارشعملکرد  وضع  دستگاه   تیو 

هضم    خویش  کیولوژیزیف به  غذاقادر    ی متنوع   ییمواد 

موفق خواهد بود که با اعمال    یالذا، پرورش دهنده    .هستند

  یی فرمول غذا  کیممکن    نهیو با حداقل هز  حیصح  تیریمد

 Azevadoکند )  هیتهپرورشی  هدف  برای آبزی  مناسب  

et al. 2002.)  ی پروریآبز  متمرکز بر  هااین پژوهش  شتریب  

فرموله شده    یی غذا  باتیترک  یسازنهیبهبر  مبتنی  و    داری پا

مهم    ی هاگونهتولید اقتصادی    یبرا  به عنوان جیره غذایی 

بیشتر مطالعات    نیاست. اه  بودقابل پرورش    یتجار  انیآبز

افزا جهت   رینظ  یمغذمواد    باتیترک  ییکارا  شیدر 

متمرکز بوده  هضم آنها    تیقابل  شیها و افزای ها، چربنیپروتئ

-در خیلی از پژوهش .  (Countinho et al. 2012)  است

پروتیه جایگزینی  پروتینئا  جای  گیاهی  های  نئهای 

تر هدف انجام های ارزانجانوری دریایی برای ساخت جیره 

پژوهش مطرح شده است و بسیاری دیگر بر جایگزینی پودر  

  . در این ارتباط، اندگذاری شدهسویا جای پودر ماهی هدف

سویا  مانندمختلفی  گیاهی    ترکیبات -Oliva)  کنجاله 

Teles et al. 1994  ،) موکونا بذر   mucuna)  کنجاله 

seed)  (Siddhuraju and Becker, 2001  ،)  کنجاله

های در جیره(  Hossain et al. 2001)  بقوالت مختلف

  ها نشان داده بررسی  .اندکار رفته ه  مختلف بماهیان  غذایی  

آبی  عدسک  گیاه  که  منبع    spp.  Leman  است  یک 

پروتیئپروتی جایگزینی  برای  مناسب  جانوری  نئنی  های 

بررسی ترکیب .  (Hillman and Culley, 1978)  تاس

 ، نئمیزان پروتیبیوشیمیایی این گیاه نشان داده است که  

  حد تا  در ماده خشک  و  در عدسک آبی تازه برداشت شده  

آن  و  %28-43 فیبر  از  و    رسد می  %5  به  مقدار  برخی  در 

در ماده خشک ای تغذیه ضد عوامل های، میزان گیریاندازه

. گزارش شده است  تا حد صفر  بسیار کم این گیاه، در حد  

سویا، برنج و    در مقایسه با این موضوع برتری این گیاه را  

-عوامل ضد تغذیه  % 5بودن تا    دارا  با   برخی از گیاهان دیگر

  دهد نشان می  برای استفاده در جیره بسیاری از ماهیان،  ،یا

(Chaturvedi et al. 2003)  .آب  اه یگ نام    ی عدسک  به 

گ  یک ی  Leman minor  یعلم در    یاهان یاز  که  است 

-یم  افتی  های شمالی کشوردر استان  برنجو مزارع  ها  تاالب

و تولید    امکان کشتها مشخص کرده است که  بررسیشود.  

بسیاری در  گیاه  آبی    این  منابع  مواد  و  از  کردن  فراهم  با 

ها نشان داده  مغذی در آب وجود دارد و بسیاری از آزمایش

 ،هر سه تا چهار روزاین گیاه در محیط مناسب،    است که

 و برداشت  امکان تولید   د ورسدو برابر میبه    اشزیست توده

  35-4به مقدار زیاد در منابع آبی در دمای بین  این گیاه  

. این گیاه دارای مقادیر زیادی  درجه سانتیگراد وجود دارد

مواد  سایر  و  کلسیم  پتاسیم،  فسفر،  مانند  مغذی  مواد  از 

دارای   نیز  و  از  معدنی  مناسبی  های  رنگدانهمقادیر 

 .Chaturvedi et al)  ستا  کاروتنوئیدهاها و  گزانتوفیل

  ی از اجزا  یبخش  گیاه کاهو به عنوان  یریکارگلذا، ب(.  2003

رفیعی و همکاران، )  تاثبات رسیده اسماهی سفید به    رهیج

از خانواده  (  Rutilus frisii kutum)  ماهی سفید   (.1396

خزر   و   کپورماهیان دریای  اقتصادی  ماهیان  مهمترین  از 

نظیر از گوشت العاده و استقبال بیدلیل ارزش فوق   و به  است

کشور   ماهیان  پرطرفدارترین  جزو  آن  محسوب  خوشمزه 

و جهت تولیدمثل    استگونه مهاجر    این ماهی یک.  شودمی

این می  های حاشیه جنوبی دریای خزروارد رودخانه  شود. 

ایران و آذربایجان به  بیشتر در سواحل  خصوص در    ماهی 

-انسواحل ایران حد فاصل شهرهای آستارا تا رودخانه گرگ

  . (Valipour and Khanipou, 2010)  رود حضور دارد



 58 ( /  1399 بهار ، اول، شماره ششمتغذیه آبزیان )سال  

 
در ایران به طور ساالنه به منظور رهاسازی در منابع آبی و  

بچه    هامیلیون  ،حفظ ذخایر آن و ایجاد تعادل صید ساالنه

-شود و از تصمیممیو رهاسازی    تولید  ماهی ماهی سفید  

تولید بچه برای    های کالن سازمان شیالت ایران است.گیری

و به منظور استفاده    استخرهای خاکی   بیشتر ازماهی سفید  

 .Akbari et al)  شوداستفاده میغذای طبیعی  ماهی از  

متراکم این ماهی    تولیدرها بیان شده است که در  با.  (2011

خاکی  در تولیدی  استخرهای  طبیعی  غذای  چندان ، 

اهدافی  جوابگوی نیازهای بچه ماهیان نیست و برای نیل به  

از قبیل رشد سریع و اقتصادی، استفاده از غذای کنسانتره  

  های پیش حلرسد. بنابراین، یکی از راهضروری به نظر می

  بچه ماهی سفید، منظور کاهش فشارهای مالی تولید    رو به

جیره تولید  تضمین    هایبررسی  که  است  کننده کاربردی 

هزینهو  تولید   تمامی  نیز  و    باشدکمتر    با  تقریباً  بتواند 

فراهم سازد. یکی از منابع  ماهی را  نیازهای ضروری غذایی  

قرار  زیادی  توجه  مورد  اخیر  سالیان  در  که  ارزان  غذایی 

منابع   است،  بکارگیری با  .  گیاهی هستندنی  ئپروتیگرفته 

پروتی ماهیان،  ئمنابع  غذایی  جیره  در  گیاهی    ش یافزانی 

-ینگراناز    ینیپروتئ  یورو کاهش بهره  ییغذا  یلیتبد  بیضر

)محمدزاده و    ند یآیبه شمار م   انیآبز  ره یدر ج  یاصل  یاه

که    (.1391همکاران،   است  رسیده  اثبات    باتیترکبه 

حضور دارند   یاهیدر منابع گ  یعیکه به طور وس  یاهیضدتغذ

 رییتغ نیها و همچنآن تی ها و کاهش فعالم یبر عملکرد آنز

  ی شدن با عناصر معدن  بی ترک  ا یها و  نیپروتئ  ییشکل فضا

س در  ا  ریتاث  گوارش  ستمیموجود  موجب ارمو  نیدارند.  د 

  ی شوند که هضم غذا به طور ناقص انجام شود و رشد ماهیم

(. Zhao et al. 2014) مواجه کند یرا با کاهش محسوس

تغذیه ضد  مواد  کم  مقدار  به  توجه  باالی  با  درصد  و  ای 

ون  ئپروتی آبی  عدسک  گیاه  خشک  ماده    تیاهمنیز    در 

خزر   ی ایدر  هیحاش  اهان ی گ  رینظ  ی بوم   هیمواد اول ینیگزیجا

، خزر ی ایدر ی بوم  انیماه ژه یبه و، انیماهکپور  ه یدر تغذو 

  ن ی. لذا، هدف از انجام اکار قرار گرفت  این پژوهش در الویت

در    یعدسک آب   اهیپودر گ  یریامکان بکارگ  یپژوهش بررس

و ترکیب الشه      یرشد و بازماندگ تاثیر آن بر  و    ییغذا  رهیج

   . بود دیسف ی بچه ماه

 

 اهمواد و روش

این آزمایش در آزمایشگاه تکثیر و پرورش ماهیان، واقع در  

به    ( گیالن  سیاهکل، )مرکز بازسازی ذخایر ماهیان دریایی  

هفته انجام شد. ماهیان انگشت قد مورد استفاده با    8مدت 

به    02/2  ±  08/0  متوسط  وزن آمادهگرم  و منظور  سازی 

لیتری   500روز داخل مخازن    10پذیری  به مدت  سازش

جیره غذایی پایه ماهی سفید  نگهداری شدند و با جیره پایه  

دارای    تغذیه شدند. این جیرهدریای خزر در مرحله الروی  

  %4فیبر و    %7کربوهیدرات،    % 10چربی،    %7پروتئین،    35%

کیلوکالری بر گرم    6/4تا    4/3خاکستر و دارای سطح انرژی  

شرایط   در مرحله سازگاری،  .(1396رفیعی و همکاران،  )  بود

رژیم نوری کارگاه مشابه شرایط دوره مخازن و  به  آب    ورود

گردید تامین  بارماهیان    .پرورش  روز    دو  ساعت  در    9در 

  تهیه شده با جیره پایه فاقد پودر عدسک آبی  عصر    4صبح و  

فید   پرشین  شرکت  شدنداز  دوره  تغذیه  اتمام  از  پس   .

صورت تصادفی  ه  بچه ماهی ب  عدد  420،  گاری ماهیانساز

لیتری با حجم آبگیری   500ور  مخزن فایبر گالس مد  12در  

300  ( ماهی    عدد   35لیتر  و  بچه  توزیع  مخزن(  هر  در 

 هوادهی آن با یک هواده صورت گرفت.

صورت ه  انتخاب مخازن برای تکرارهای مربوط به هر تیمار ب

شد انجام  قرعه  براساس  و  آب    .تصادفی  آب،  تامین  منبع 

  23/5 ±  27/0مداوم با دبی    به طور  و رودخانه سفید رود بود  

گردید تامین  دقیقه  در  خروج    ،همچنین  .لیتر  منظور  به 

و مواد زائد، آب مخازن هر روز صبح پیش از اولین    پساب

روشنایی    تعویض شد.  %60  حوعده غذادهی سیفون و تا سط

های فلوئورسنت سفید بر اساس دوره  وسیله المپه  کارگاه ب

  12( و 20صبح الی  8ساعت روشنایی )از ساعت  12نوری 

 صبح( تامین گردید.  8الی  20ساعت تاریکی )از ساعت 

 

 هاگیریاندازه

ای  گیری دمای آب کارگاه از دماسننج جیوهبه منظور اندازه

و   منحنلنول  اکسنننینژن  منینزان  سنننننجنش  جنهننت  از    pHو 

 متر دیجیتال اسنتفاده شند   pHمتر و  های اکسنیدسنتگاه

(WTW, Weilheim, Germany)  آمونینا مقندار   .

سنتگاه اسنپکتروفوتومتر  با دا اسنتفاده از روش فنات و بنیز 

آب در  های کیفیشنناخصهر دو هفته یکبار انجام گرفت.  

 15-17بین   شننامل دما دارای تغییراتطول دوره پرورش 

اکسنننیژن    51/6 ±  27/0  محلولدرجنه سننننانتیگراد، 

 بودند. pH  52/61±0/7گرم در لیتر و میلی
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و فرموسساایون  طراحی آزماای  

 هاجیره

جیره   میزان  چهار  دارای  پروتانرژی  غذایی  یکسان  ئو  ین 

به عنوان تیمار    0Lجیره پایه    شامل ها  این جیره.  ساخته شد

 5L  ،10Lشاهد بدون گیاه عدسک آبی و سه جیره آزمایشی  

درصد پودر خشک شده    15و    10،  5ترتیب حاوی  ه  ب  15Lو  

آبی   جیرهبوعدسک  خام  پروتئین  حد  دند.  در  و    %32ها 

کیلوکالری   3500-4000  بین  میزان انرژی قابل هضم آنها

ازای هر کیلوگرم جیره در نظر گرفته خصوصیات  شد.    به 

  مصرف آنها درصد    مصرفی ومواد اولیه    وغذایی    ایههجیر

 آمده است. 2 و 1 ولادر جد
 

 آماده سازی گیاه عدسک آبی

مورد   ماده  عنوان  به  آبی  عدسک  گیاه  دسترسی  برای 

ابتدا این گیاه از سطح تاالب    ،های غذاییآزمایش در جیره

جمع ساچو   با  منطقه  آبگیرهای  و  به کیاکالیه  و  آوری 

شد منتقل  اولیهگیاهان    . آزمایشگاه  شستشوی  از  با    ،بعد 

  ، سپس   ند.درصد آب مقطر و نمک ضدعفونی شد  10محلول  

درجه سانتیگراد به مدت   50جهت خشک نمودن در دمای  

.  ندسپس آسیاب شدو    ندساعت به آون  انتقال پیدا کرد  24

  70پس از طی فرآیند مذکور پودر حاصل  مجددا در دمای  

مدت   به  سانتیگراد  کاهش    20درجه  منظور  به  ساعت 

. در انتهای کار نیز پودر  گرفترطوبت در دستگان آون قرار  

( سانتیگراد  درجه  -20عدسک آبی داخل فریزر در دمای )

استفاده در جیره ماهی  قرار داده شد تا در زمان معین جهت  

سفید مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند غذادهی به ماهیان  

  20و    16،  12،  8  وعده در طول شبانه روز در ساعات   4در  

 درصد وزن بدن صورت گرفت.   5اساس  بر

 

 هاآماده سازی جیره

  ، های آزمایشیجیره  بندی  بعد از انجام محاسبات و فرمول

مواد اولیه جهت جداسازی ذرات   ، برای هر یک از تیمارها

 1درشت و مواد زائد، بصورت آسیاب شده و پودری از الک  

سپس شدند.  داده  عبور  متری  مشخص  ،میلی  مقادیر    در 

و پس از افزودن    ندمخلوط شد  با یکدیگر  1شده در جدول  

مکمل  شامل  ثابت  الیزین،  اجزای  معدنی،  و  ویتامینه  های 

ن کانوال،  غ رو   ، ن و دی کلسیم فسفات، روغن ماهیمتیونی

لیتر آب به ازای هر کیلوگرم میلی  400با اضافه نمودن مقدر  

غذا، خمیر همگنی از تمام اجزای جیره به دست آمد که با  

  هایی با قطراستفاده از دستگاه چرخ گوشت به شکل رشته

  ند ها شکسته شد. جهت مصرف غذا، رشتهآمدمتر در  میلی  4

های ابتدایی  متری، در هفتهمیلی  1و پس از عبور از الک  

های بعدی برای  در هفتهمتری  میلی  3دوره پرورش و الک  

تغذیه ماهیان مورد استفاده قرار گرفتند. برای تهیه جیره 

نرم از  شد.  لیندو افزار  غذایی  به    استفاده  غذادهی  فرآیند 

  16،  12،  8  ساعاتوعده در طول شبانه روز در    4ماهیان در  

 درصد وزن بدن صورت گرفت.   5اساس  بر 20و 

 

 )مقادیر به درصد(  بچه ماهی سفید تغذیه جیره های غذایی مورد استفاده برای  تشکیل دهنده ترکیب مواد  1جدول 

 5L (5%) 10L (10% ) 15L (15% ) )شاهد(  0L اجزاء جیره        

 5/39 25/40 50/41 5/43 1پودر ماهی

 5/11 25/13 14 15 2پودر سویا

 5/4 4 5/3 3 1پودر گوشت

 6 7 25/8 9 2آرد گندم

 6 7 25/8 9 2آرد جو

 75/3 25/4 75/4 25/5 2آرد ذرت

 75/3 25/4 75/4 25/5 2سبوس برنج

 2 2 2 2 2نشاسته

 2 2 2 2 2مالس چغندر

 2 2 2 2 2روغن زیتون
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 1 1 1 1 2روغن آفتابگردان

 5/1 5/1 5/1 5/1 3مکمل ویتامین  

 5/1 5/1 5/1 5/1 4مکمل معدنی

 15 10 5 نننن  عدسک آبی 
 کیلکا خزر، رشت، ایران -1

 شرکت نوین رشد نادین، شهرکرد، ایران -2

، Aالمللی ویتنامین  واحند بین  16000000هر کیلوگرم مکمنل ویتنامیننه )شنننرکنت البراتورهنای سنننینانس، قزوین، ایران( حناوی:    -3

گرم    B2  ،12  گرم ویتنامینB  ،8گرم ویتنامین    K  ،6  گرم ویتنامین  E  ،2  گرم ویتنامین  D3  ،40المللی ویتنامین  واحند بین  4000000

گرم ویتنامین   H2  ،60  گرم ویتنامین B12 ،24/0  ، ویتنامینB9  گرم ویتنامین B6 ،2  گرم ویتنامین B5،4  گرم ویتنامین B4 ،40ویتنامین  

C ،20    ،گرم ویتامین بیوتین.  2/0گرم ویتامین اینوزیتول 

 1/0گرم سننلنیوم،    02/0گرم روی،   10گرم آهن،    6هر کیلوگرم مکمل معدنی )شننرکت البراتورهای سننیانس، قزوین، ایران( حاوی   -4

 گرم کولین کلراید.  6گرم ید،    6/0گرم منگنز،    5گرم مس،    6گرم کبالت،  

 

 آزمای   مقایسه در این   موردغذایی  میانگین ترکیب بیوشیمیایی جیره های   2جدول 

 0L 5L 10L 15L ترکیب شیمیایی

 1/10 ±  08/96 0/11 ±  47/78 0/11 ±  97/95 0/11 ±  81/75 رطوبت )%( 

 0/31 ±  33/78 0/32 ±  78/38 0/32 ±  43/38 0/32 ±  33/71 پروتئین خام )%( 

 0/12 ±  34/98 0/13 ±  75/42 0/13 ±  17/22 0/14 ±  54/17 چربی  )%( 

 0/9 ±  37/15 0/9 ±  41/13 0/8 ±  27/98 0/8 ±  27/98 خاکستر  )%(

 1/32 ±  33/15 2/32 ±  37/95 2/34 ±  33/38 1/32 ±  25/98 عصاره عاری از ذرت  )%( 

 33/11  ± 140/3799 97/77  ± 112/3730 47/94  ± 97/3683 33/11  ± 114/3670 ( Kcal/kg) انرژی کل

 

 اندازه گیری شاخص های رشد

،  IFWماهی  نهاییمیانگین وزن   شنامل  های رشندشناخص

ضنریب ،  FCR  ، ضنریب تبدیل غذاییSGR نرخ رشند ویژه

  درصنند بقاء ،  (CFشنناخص چاقی )، PER پروتئین  کارایی

S  توده نهنایی مناهیزی  و  FB،  هنای زیر  فرمولاسننناس    بر

 :(1396رفیعی و همکاران، )  دیگردمحاسبه 

   IFW(  =   g) ماهیان  وزن نهاییمیانگین 

 SGR=     (Ln نن وزن نهایی  Lnوزن اولیه )×  تعداد روزهای پرورش /  100

 FCR  وزن تر تولید شده / مقدار غذای خشک مصرفی  =       

 PER( = g( / افزایش وزن )gپروتئین مصرفی )      

 CF( = cm) 3طول کل( / g) × وزن ماهی  010  

 S×  تعداد اولیه / تعداد نهایی  =   100

 FB(  =   g) انفرادی ماهیانوزن میانگین    ×  تعداد ماهیان

 

 تجزیه شیمیایی سشه

هنای مناهی، در پناینان آزمنایش از  یمینایی نموننهشنننترکینب  

گیری  برای اندازه .الشه کامل ماهیان هر تیمار استفاده  شد

روش سوکسوله با حالل هگزان، پروتئین خام از  چربی خام 

بنا اسنننتفناده از کوره مطنابق بنا  و  روش کلندال و خناکسنننتر  

شننند. برای    اسنننتفناده  AOAC(  1989)  دسنننتورالعمنل

های صنید شنده پس از کشنته  گیری رطوبت نیز نمونهاندازه
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 ,Hanima)کن  مخلوطصورت کامل در دستگاه ه  شدن، ب

Chinaگنردینند منخنلنوط  از  تنتنر  .(  هنمنگنننی   تنمننامیننب 

جهت تعیین درصننند   و  های بدن به دسنننت آمدقسنننمت

ماده   وزنهمگن تا زمان ثابت شندن ترکیب   ،رطوبت الشنه

درجه سنانتیگراد در دسنتگاه آون  C◦ 105ای  در دمخشنک 

(Laboven, Tehran, Iran  )  30بنه مندت  و قرار دادن 

  ،  . از ماده خشنک حاصنلگیری شنداندازهدقیقه در دسنیکاتور  

  سنایر ترکیبات الشنه اسنتفاده شند   تجزیه بیوشنیمیاییبرای 

(AOAC, 1989.) 

 

 هاداده  تجزیه و تحلیل

 مورد ثبت وExcel افزار در نرم شنننده کسنننب هایداده

  طریق ها ازبودن دادهنرمال ،سننپس .گرفتند قرار پردازش

 دار، معنیبررسنی شند Kolmogorov-Smirnovآزمون  

-one) طرفنهینک وارینانس تجزینه  طریق از هناداده بودن

way ANOVA  )آزمون از .قرار گرفت سنننجش مورد  

Tukey  دار بودن در سطح معنیاختالف  سطح  تعین برای

برای    24 نسنخه  SPSSافزار  از نرم  .درصند اسنتفاده شند 5

   .تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد

 

 نتایج

 شاخص های رشد

افزایش میزان عدسنک نشنان داد که با  نتایج بدسنت آمده  

مناهی بنه طور  رشننند    آبی در جیره بچنه مناهی سنننفیند،

  بناالترین وزن نهنایی (.  p<05/0)  ینابندداری کناهش میمعنی

در تیمنار شننناهند بنه گرم   29/5 ± 29/0بنا مینانگین   انفرادی

داری را  اختالف معنی  نهایی های طولشناخص .ثبت رسنید

ار ممقدار در تیاین (.  p<05/0) در بین تیمارها نشننان داد

نیز به طور    هضنریب رشند ویژگرم رسنید.  23/6شناهد به 

ضنریب  .(p<05/0)  داری در تیمار شناهد بیشنتر بودمعنی

ضنننرینب کنارایی   و  کنل نهناییتوده  وزن    ،تبندینل غنذایی

 بین تیمنارهنا بوددر  داری  دارای اختالف معنینیز    پروتیین

(05/0>p .) 1/ 40و   گرم  185، 18/2به ترتیب   این مقادیر  

 تیمار شناهد بود. کمترین میانگین افزایش وزن در تیمار در

و به مشناهده گردید  (  15L)  عدسنک آبیدرصند  15 حاوی

در انتهای دوره آزمایش،    در این تیمارگرم بود.    17/4  مقدار

 16/1)  رشنند ویژهمتر،  سننانتی 51/5  ماهیان طولمیانگین  

( 14/3)  ضریب تبدیل غذایی(،  گرم 100)  کلوزن  (،  درصد

اختالف شنناخص بقا    .ثبت شنند (00/1) کارایی پروتیینو  

 .(p>05/0)  داری را در بین تیمنارهنا نشننننان نندادمعنی

و  5Lدرصنند   5های حاوی بیشننترین میانگین بقا در تیمار

 این میزان در  .سنیدربه ثبت عدسنک آبی    15L درصند 15

درصند   5/88  مقدار  15Lتیمار دردرصند و  5L 4/91 تیمار

  9/81بنا عندد    10Lبود. البتنه کمترین میزان بقنا بنه تیمنار  

 .(3  )جدول درصد تعلق گرفت
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 درصدهای متفاوت جایگزینی پودر عدسک آبی در تیمارهای مختلف با ، و بقا ، تغذیههای رشد شاخص  مقایسه میانگین  3جدول 

 (g)وزن اولیه  مارتی
  وزن میانگین 

 ( g)نهایی 
 رشد ویژه  درصد وضعیت چاقی  ( cm)  طول نهایی

  زی توده وزن 

 ( g) ی ینها

ضریب تبدیل  

 غذایی 

ضریب کارایی  

 ینئپروت
 ( %)بقا 

0L 18/86 ± 0/1 a29/29 ± 0/5 a23/0±23/6 a13/19 ± 0/2 1/75±0/09 a   a185 ± 33 a09/81 2/0± 1/40 ± 0/06a a1/7 ± 6/86 

5L 30/82 ± 0/1 a21/00 ± 0/5 a24/0±13/6 a17/18 ± 0/2 1/70±0/20 a a179 ± 33 a23/25 ± 0/2 1/38± 0 /14a a9/4 ± 4/91 

10L 09/95 ± 0/1 ba27/74 ± 0/4 ab22/0±98/5 a30/23 ± 0/2 1/48±0/08b ba143 ± 11 ba12/52 ± 0/2 1/25±0/06a a9/5 ± 4/81 

15L 11/08 ± 0/2 b18/0±17/4 b26/0±51/5 a25/0±51/2 1/16±0/02c b100 ± 2 b06/14 ± 0/3 1/00±0 /02b a5/7 ± 5/88 

(p<05/0)  را نشان می دهداختالف معنی دار    عدم  اعداد در یک ستونحروف انگلیسی یکسان در باالی  *
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 یمیایی سشهشتجزیه بیو

تیمارهای مختلف  درالشه  تجزیه شیمیایینتایج مربوط به 

قابل مشاهده هستند. این نتایج نشان    4تا    1  در نمودارهای

و   10،  5دادند که مصرف عدسک آبی در سطوح مختلف  

داری درصد در جیره بچه ماهیان سفید تاثیرات معنی  15

روی سطوح پروتئین، چربی و خاکستر الشه نسبت به تیمار  

درصد و    1/53پروتئین در تیمار شاهد    درصد.  ردنداشاهد  

چربی الشه   درصد درصد به ثبت رسید.    15L  3/48در تیمار  

به   15Lتیمار    ودردرصد    3/26میزان  ه  ب    5Lتیمار  درنیز  

شددرصد    4/23میزان   با  ثبت  رابطه  در  تر  خاکس  میزان . 

درصد    5/9الشه نتایج متفاوت بود و بیشترین مقدار با عدد  

  7/8نیز با میزان    مقدارتعلق گرفت و کمترین    15Lبه تیمار  

شد  5Lتیمار    دردرصد   میانرطوبت    درصد.  ثبت    در 

معنی اختالف  مختلف  داد داری  تیمارهای  نشان   را 

(05/0>p  .)  تیمار به  مربوط  الشه  رطوبت  سهم  بیشترین 

15L  د و کمترین مقدار یدرصد به ثبت رس  8/72میزان    به

 . بوددرصد  6/68  به مقدار 0L شاهد  نیز در تیمار
 

 
پروتئین سشه    نمودار  1شکل   میانگین  گیاه  در  مقایسه  مختلف  با درصدهای  تغذیه شده  ماهیان  آبیبچه  حروف    ، عدسک 

 (. p<0/ 05) است بین تیمارهای مختلف در  ناهمسان روی هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار 

 

 
حروف ناهمسان    . مقایسه میانگین چربی سشه بچه ماهیان تغذیه شده با درصدهای مختلف گیاه عدسک آبی  نمودار  2شکل  

 (.p<0/ 05)  استبین تیمارهای مختلف  درروی هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار 
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حروف    . گیاه عدسک آبیجیره غذایی حاوی  مختلف    در تیمار هایمقایسه میانگین خاکستر سشه بچه ماهیان    نمودار   3شکل  

 (. p<0/ 05) است بین تیمارهای مختلف در  ناهمسان روی هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار 

 

 
حروف ناهمسان  .  مقایسه میانگین رطوبت سشه بچه ماهیان تغذیه شده با درصدهای مختلف گیاه عدسک آبی  نمودار  4شکل  

 (. p<0/ 05) استبین تیمارهای مختلف در روی هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار 

 

 بحث و نتیجه گیری

در  به  توجه  ارزانبا  و  بودن  بودن  دسترس  منابع  تر 

گیاهیئپروت منابع  ،  ینی  این  نیاز  ه  بکاربرد  عنوان 

آبزی مداوم  توسعه  جهت  در  برای پروری  ضروری  و 

جیره در  مورد  مصرف  مختلف  ماهیان  غذایی  های 

گرفته قرار   ;Gatlin et al. 2007)اند  ارزیابی 

Glencross et al. 2007).    تحقیقات تاکنون 

بسیاری در جهت ورود این منابع به جیره غذایی آبزیان  

هایی نیز بدست آمده  شده است و در این مسیر موفقیت

گیاهی  در  است. پروتئینی  منبع  سه    شامل   آزمایشی 

ب و  کنجد  به  کتاذر خردل،  با    5/25میزان  ن  درصد 

معمولی کپور  ماهی  جیره  در   Cyprinus)  موفقیت 

carpio  ) کا بردبه  شد ر   Jouncey and)  ه 

Hossain, 1989  .)  آزمایشRehman   و همکاران  

روی ماهی روهو نشان داد که امکان بکارگیری  (  2013)

وجود   ماهی  این  جیره  در  آفتابگردان  و  سویا  کنجاله 

آمده   .دارد بدست  با    نتایج  که  داد  نشان  پژوهش  این  از 

رشد  افزایش میزان عدسک آبی در جیره بچه ماهی سفید،  

. باالترین میانگین  یابدداری کاهش میماهی به طور معنی 

درصد    5و جیره حاوی  در تیمار شاهد    انفرادی  وزن نهایی 
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با توجه به عدم  .  دداری را نشان ندادیده شد و اختالف معنی

ماهیان در جیره های  ی  بقادرصد  دار در  معنیوجود اختالف  

مختلف و در مقایسه با جیره شاهد و بیشتر بودن درصد بقا  

  5توان گفت که جیره حاوی  درصد می   5در جیره حاوی  

تواند به عنوان یک جیره مناسب برای تغذیه ماهی  درصد می

عدسک    با افزایش سهم سفید کاربرد داشته باشد.  برعکس

عملکردبچه ماهی سفیدآبی در جیره   نیز دچار  ها  جیره  ، 

همین نتیجه در آزمایشی در ارتباط با مصرف  نقصان شد.  

گالیه   تیالپیای  ماهی  جیره  در  آبی  عدسک  گیاه 

(Sarotherodon galilaeus  نشان و  آمد  دست  به   )

توان عدسک آبی را در جیره این ماهی تا  داده شد که می

های  داری در شاخصتغییر معنی  و   ددرصد بکار بر  10حد  

 Okoye andرشد این ماهی در دوره پرورش ایجاد نشود )

Mbagwu , 1985 .)    در آزمایشی سطوح مختلف عدسک

در نقره  آبی  ماهی  سس  ماهی  غذایی  ای  جیره 

(Barbodes gonionotus  )  مورد بررسی قرار گرفت و

تا  انت گیاه  این  بکارگیری  امکان  که  داد  نشان  آن    17یج 

های رشد خواهد داشت و با  درصد تاثیر مثبتی بر شاخص

از این مقدار  افزایش میزان عدسک آبی در جیره    به بیش 

های رشد نامطلوب  داری شاخصبه طور معنیغذایی ماهی،  

ها،  بر عکس این پژوهش .  (Noor et al. 2000)  شودمی

می که  است  داده شده  تا  نشان  را  آبی  عدسک  پودر  توان 

درصد در جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل بدون    25میزان  

 های رشد بکار برد.  دار بر شاخصتاثیر معنی

داده  که میشد  نشان  است  گیاه    توانه  پودر خشک شده 

  بدوندرصد    12در جیره بچه ماهی سفید تا سطح  را  کاهو  

  . به کار برد  دار روی عملکردهای رشد و بقا تاثیرگذاری معنی

  8  های رشد در جیره حاوی  بهترین شاخصدر این پژوهش  

رفیعی و همکاران،  )  پودر کاهو به دست آمده استدرصد  

دهد که در همه این  ها نشان میبررسی این داده  .(1396

ها با افزایش کاربرد پروتیین گیاهی میزان مصرف پودر جیره

علت  پژوهشگران،  این  همه  و  است  یافته  کاهش  ماهی 

رشد  کاهش شاخص پودر های  میزان مصرف  به کاهش  را 

یدهای آمینه جیره سماهی و بهم خوردن میزان و نسبت ا

از عوامل دیگری که  (.  Noor et al. 2000)  اند نسبت داده

ارتباط بیان کرد میزان هضممی این  پذیری کمتر توان در 

پروتینئپروت با  مقایسه  در  گیاهی  حیوانی  ینئهای  های 

هضم میزان  پروتاست.  عنوان ینئپذیری  به  حیوانی  های 

در ماهیان مختلف و در کپور ماهیان    مثال در پودر ماهی

است  80-95 شده  ذکر   ,Ogino and Chen)  درصد 

با  (.  1973 جیره  فیبر  میزان  افزایش  میزان  به  توجه  با 

آبی عدسک  گیاه  مصرف  عوامل می  ، افزایش  از  یکی  توان 

افزایش  کاهش کیفی شاخص های رشد در ماهی سفید را 

دانست.   جیره  در  فیبر  تفاله  میزان  از  در زیتون  استفاده 

درصد در جیره غذایی ماهی تیالپیای    36  و   24،  12سطوح  

ه است  نشان داد(  O. niloticus × O. aereus)  هیبرید

درصد از تفاله زیتون در جیره این    12توان تا سطح  میکه  

داری روی بدون اینکه تاثیر منفی معنی ،ماهی استفاده کرد

خورا   شاخص تبدیل  ضریب  و  رشد  باشدهای    داشته 

(Harmantepe et al. 2016  .) از استفاده  با  رابطه  در 

طالیی کاراس  ماهی  در  زیتون   Carassius)  تفاله 

auratus  )  ذکر   استکه یک گونه نزدیک به ماهی سفید

این ماده در جیره  درصد می توان از    2د که تا سطح  ه انکرد

ثابت شده است که فیبر باال در  و    این ماهی استفاده کرد

زیتون،  جیره تفاله  باالی  مقادیر  حاوی  کاهش  های  باعث 

. در این ارتباط تاثیر تفاله  می شوداین ماهی  عملکرد رشد  

اثبات   نیز  کمان  رنگین  آالی  قزل  ماهی  جیره  در  زیتون 

خلق  )خوش  است  بوده  در جیرهمنفی افزایش فیبر  کننده اثر  

  ، جیره غذایی آبزیان  حضور این ماده در.  (1395و همکاران،  

روی جذب و حرکت مواد مغذی از طریق دستگاه گوارش 

می میتاثیر  فیبر  چربی،  گذارد.  مانند  مغذی  مواد  تواند 

قابلیت   و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  معدنی  مواد  و  پروتئین 

آن دهد زیستی  کاهش  را    (. Richter et al. 2015)  ها 

  ضریب   مقدار  بزیانآ  پرورش  قتصادی بودنا  عواملاز    یکی

غذایی  عالوه   تبدیل  که  و    غذا  هزینههای  کاهش  بر   است 

آلودگی ثانویه آب   از  غذادهی،  کمتر  مقدار  سبب  به  غذادهی

آب    کیفی  شاخصهای  کاهشآن    تبع  بهو  محیط پرورش  

با افزایش وزن ماهیان، مقادیر تغذیه    .کرد  خواهد  جلوگیری

مییابد، در    کاهش  غذایی  تبدیل  ضریبآن،    با  و متناسب

تبدیلغذایی  ضریب   از  مقدار  چه  که  میدهد   نشان  واقع 

افزایش  صرف  شده  مصرف  است    ماهی  وزن  غذای  شده 

(De-Schrijver and Ollevier, 2000; 

Falahatkar et al. 2008 .)  سویا به جای    افزایش میزان

مشابهی   نتایج  سفید،  ماهی  جیره  در  ماهی  نشان  پودر  را 
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این   بر  تاکید  و  است  توان موضوع  داده  نمی  که  دارد 

در جیره به طور مستثیم  درصدهای باالیی از مواد گیاهی را  

داد قرار  استفاده  مورد  آبزیان  و  )   غذایی  حقیق  منافی 

مقدار  (.  1390همکاران،   مواد  لذا،  درمصرف  یک    گیاهی 

اساس  غذایی،  جیره   بر  و  تامین  بایستی  ماهی  نیازهای 

  نوع و مقدارمینه و نسبت آنها،  آهای مقدار اسیدهای  شاخص

تنظیم  جیره  انرژی  و سطح  معدنی  مواد  اسیدهای چرب، 

درصد   15حاوی    15Lکاهش فاکتورهای رشد در تیمار  .  شود

آبی   میزان فیبر خام  میعدسک  افزایش  از  ناشی  در  تواند 

 نیزخوراکی کم و  کاهش مصرف غذا به دلیل خوش جیره و

پی آن هضم   افزایش سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش و در

 Cheng)  باشد   ناقص و دریافت مواد مغذی کمتر از غذا  

and Hardy, 2002) .    با افزایش  مشخص شده است که

م گلوتن ذرت  و  و  پودر سویا  منیزیم  یزان سدیم، کلسیم، 

آنزیم فیتاز    و با افزایش   یافتخواهد  تری گلیسیرید افزایش  

کلسترول،  شاخص کلسیم،  شامل  خون  بیوشیمیایی  های 

  یابد میمنیزیم، پروتئین، پتاسیم و تری گلیسیرید کاهش  

سویا و  . عملکرد  خواهد داشتافزایش  نیز  و گلوکز و سدیم  

در جیره غذایی ماهی کپور و قزل آالی  تفاله گوجه فرنگی  

به طوری که هر دو  اند.  رنگین کمان مشابه هم عمل کرده

در میزان اسید آمینه متیونین محدودیت دارند )در کنجاله  

میزان   و  است(  کننده  محدود  سیستئین  و  متیونین  سویا 

پروتئین به نسبت سایر  لیزین  آمینه  هی در  های گیااسید 

فرنگی   گوجه  تفاله  )در  گیاهی  منبع  دو  درصد    13این 

بنابراین، این عوامل تایید کننده    .استبیشتر( قابل مالحظه  

منابع گیاهی    در صورت بکار گیرید که  ناین موضوع می باش

در  آبزیان  جیره  در آنها  نسبت  و  آمینه  اسیدهای  تنظیم   ،

گوشتخوار   ماهیان  مورد  در  خصوص  به  در  جیره  بایستی 

گیرد قرار    (.Storebakken et al. 2000)  الویت 

شد،   گفته  که  رشدهمانطور  جیره  کاهش  در  های  ماهی 

از    حاوی می   درصد  5بیش  را  آبی  از عدسک  ناشی    توان 

مینه ضروری  آی  ، کمبود اسیدهادر جیرهکاهش پودر ماهی  

. از سوی دیگر با توجه به  دانست  و کاهش هضم پذیری غذا

-و ساختار دستگاه گوارش آن  ماهیانتفاوت در رژیم غذایی  

منابع گیاهی  برای استفاده از  را  توان کارایی یکسانی  ها نمی

نمود پژوهش  .پیشنهاد  برخی  در    FCRافزایش  ها،  در 

به دلیل    راسویا    پودر  باالیحاوی مقادیر  تیمارهای غذایی  

تر از حد مطلوب بودن اسید آمینه، سطوح نامناسب یینپا

پودر در  ضدتغذیه  فسفر  مواد  وجود  سطوح سویا،  و  ای 

غذاگیری به دلیل کاهش  نامناسب انرژی، یا کاهش میزان  

ماهی   توسط  غذاگیری  برای  کردهچاذبه    اند بیان 

(Storebakken et al. 2000  .)شیافزاپژوهش،    ن یا  در  

افزا  رهیدر ج  یعدسک آب   زانیم   ب یضر  شاخص  ش یباعث 

معکوس بین افزایش طول و    این موضوع رابطهشد.    ی چاق

در رابطه با    ،بنابرایندهد.  وزن را با این شاخص نشان می

این موضوع می توان بیان کرد که میزان مطلوب جایگزینی  

پودر عدسک آبی به جای پودر ماهی در جیره بچه ماهی  

احتماال می تواند سطوح انگشت قد ماهی سفید دریای خزر  

همسو با نتایج مطالعه حاضر، ترکیب الشه  تری باشد. پایین

ر در آزمایش  تیالپیای هیبرید به لحاظ پروتئین و خاکست

Harmantepe  ( در سه سطح استفاده 2016و همکاران )

دار نبوده  یکسان و معنیدرصد تفاله زیتون،    36و    24،  12

معنی  است، اختالف  چربی  فاکتور  در  شولی  استدار  .  ده 

پژوهش جیرهتاکنون  تاثیر  زمینه  در  متعددی  های های 

صورت  هدف  جاندار  الشه  کیفیت  روی  مختلف  غذایی 

تا ترکیبات جیره چنان  است  اند و سعی بر آن بوده  گرفته

ماهی،   غذایی  احتیاجات  تامین  ضمن  که  گردد  تنظیم 

به همراه داشته نیز  افزایش تولید و بهبود کیفیت الشه را  

ترکیب شیمیایی الشه آبزیان تحت تاثیر عوامل زیادی   باشد. 

از جمله گونه، دمای آب، نوع خورا  مصرفی، ژنتیک، سن  

رشد   و داده  مرحله  نشان  از    شده  است.  استفاده  است که 

نمی آال  قزل  ماهی  غذایی  جیره  در  میزان   تواند سویا  در 

 .Vielma et al)  تغییر زیادی داشته باشدرطوبت الشه  

معنی(2006 اختالف  مشاهده  عدم  مطالعات  .  در  دار 

متعددی که جایگزینی پودر ماهی با منابع گیاهی صورت 

گزا است،  شدهگرفته  میزان معکوس  رابطه  .  اندرش  بین 

چربی و رطوبت الشه به اثبات رسده است. با افزایش میزان 

می کاهش  رطوبت  میزان  الشه  در  رابطه چربی  یابد. 

تیمارهای  در  رطوبت  و درصد  میزان چربی  بین  معکوسی 

پژوهش این  در  است  نیز   مختلف  مشاهد    قابل 

(Nandeesha et al. 1998; Kiron et al. 2012  .)

در  آبی  عدسک  مختلف  سس    سطوح  ماهی  غذایی  جیره 

مورد بررسی   (Barbodes gonionotus)  ایماهی نقره

قرار گرفت و نتایج آن نشان داد که با افزایش بکارگیری این 

یابد و برعکس  میزان رطوبت جیره افزایش می   %17گیاه تا  

با  ( که  Noor et al. 2000یابد )میزان چربی کاهش می
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پژوهش   این  در  آمده  دست  به  داردنتایج  در    .همخوانی 

( 2002و همکاران )  Olvera-Novoaتحقیقی که توسط  

صورت گرفت جایگزینی کنجاله آفتابگردان در جیره ماهی  

منجر به کاهش میزان چربی در الشه    %20تیالپیا تا سطح  

چربی    ، طح جایگزینیماهی شد و سپس دوباره با افزایش س

اثر  پیدا کرد. کاهش سطح چربی در الشه در  افزایش  نیز 

های غذایی مربوط به ماهی  استفاده از منابع گیاهی در جیره

 .Hossaine et al)  گزارش شده استنیز    کپور معمولی

و  (.  2001 چربی  جذب  مکانیزم  تفاوت  از  ناشی  امر  این 

می فرایند   .باشد  تواندپروتئین  در  پروتئینی  مواد  که  چرا 

برابر وزنشان آب جذب می  میزان سه  به  -جذب زیستی، 

 گیردها بدون حضور آب صورت میاما جذب چربی   ، کنند

(Catarina et al. 2010  .)ن موضوع در آزمایشی که  ای

انجام شد نیز به اثبات  (  1997)  و همکاران  Hasanتوسط  

بررسی در  آنها  است.  بیشترین   ایرسیده  دادند  انجام  که 

مقدار رطوبت و همچنین کمترین میزان چربی الشه را در 

از برگ   %25دست آوردند که در آن به میزان  ه  تیماری ب

از خانواده بقوالت، استفاده    ،Leucaenaخشک شده گیاه  

که استفاده    شده استشده بود. همسو با آزمایش حاضر بیان  

تاثیر سفید  ماهی  بچه  جیره  در  کاهو  روی معنی  از  داری 

.  (1396و همکاران،  یعیرف ) داردترکیبات الشه این ماهی ن

کاهش سطح پروتئین در الشه ماهیان مربوط به تیمارهای  

دهنده کاهش قابلیت  تواند نشانبا پروتئین گیاهی بیشتر می

های غیر قابل  کربوهیدراتهضم غذا به علت افزایش سطح  

 .(Olvera-Novoa et al. 2002) هضم نظیر فیبر باشد

مدت ماندگاری غذا  کاهش موجب  درصد فیبر باال در جیره

و در نتیجه بخشی از پروتئین بدون    شده در دستگاه گوارش  

عدم    ،. همچنین(Hardy, 2010)  جذب شدن دفع گردد 

سطح باالی    های با تامین آمینواسیدهای ضروری در جیره

منابع گیاهی منجر به مصرف پروتئین جهت تامین انرژی و  

با توجه به   .خروج آن از چرخه ابقای مواد مغذی می گردد

توان بیان داشت که نتایج متفاوت در مطالعات مختلف می

ترکیب الشه ماهیان بیشتر متاثر از نوع ماده جایگزین شده  

وجه به خصوصیات و هر منبع گیاهی مورد استفاده با ت  است

روی  تاثیرگذاری  در  متفاوت  توانایی  دارای  شیمیایی خود 

الشه   بیوشیمیایی  فاکتورهای  از  یک  مطالعه    دارد.هر  در 

آبی   عدسک  که  شد  مشخص  نیز  مقدارحاضر  رطوبت    بر 

  الشه تاثیرگذار است.

 

 نتیجه گیری کلی  

های رشد  اخصشدار در  با توجه به عدم وجود اختالف معنی

توان از می  عدسک آبی   %5بین چیره شاهد و جیره حاوی  

-برای حفظ شاخص  %5کمتر از    گیاه عدسک آبی تا سطح

به عنوان   ای رشد در مقایسه با جیره تجاری استفاده نموده

رشد ماهی  اگر میزان  .  غذای بچه ماهی سفید استفاده کرد

به   با توجه  تیمار  بقای  در نظر گرفته نشود و  یکسان بین 

توان از تیمار شاهد و تیمارهای حاوی پودر عدسک آبی می

عدسک آبی نیز برای پرورش بچه ماهیان    %15غذایی حاوی  

  های طبیعی استفاده کرد. به محیطرهاسازی  تولیدی برای  

ماده اولیه   این نتایج نشان دهنده این مطلب هستند که نوع

تواند  آن در جیره غذایی ماهی می   مصرفو همچنین میزان  

 میزان رشد ماهی و کیفیت الشه آن باشد. تعیین کننده 
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