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ABSTRACT 

The present study examined the effects of different protein concentrations  

on growth of juvenile common carp kept in 15 fiberglass ponds (0.5 × 2 × 

2 m) under intensive culture system involving 5 treatments and 3 

replications, based on the following raw protein contents  (24.22, 26.15, 

28.32, 30.31, 33.29%) included in the fish diet for a period of 60 days and 

with a water temperature ranging 22-31oC, and dissolve oxygen level of 

5.1-7.3 mg/L to determine diet formulation ensuring an optimum growth 

performance. Each rearing pond was introduced with 250 pieces of juvenile 

fish (4 ± 0.66 g) amounting to an average of 1 kg fish biomass. The results 

indicated that juveniles receiving protein levels of 28.32% and 26.15% had 

the highest body weight, specific growth rate, weight gain percentage and 

protein yields (p≤0.05). In addition, the feed conversion ratio related to 

these two diets showed significant decline (p≤0.05). The condition factor 

and survival rate remained the same across all treatments (p≥0.05). The 

study revealed that the protein increment ratio of up to 28.15% in the diet 

contributed to the increased growth indices among juvenile common carp 

and concentrations beyond that did not lead to any effective increase in fish 

growth. 
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 "مقاله پژوهشی"

  پرورش سیستم در (Cyprinus carpio) معمولی کپور  ماهی بچه  رشد هایشاخص بر  پروتئین مختلف سطوح تأثیر

 متراکم 
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 چکیده 

  بچه  رشد   هایشاخص  بر  غذایی   جیره  پروتئین  مختلف  سطوح  تأثیر  بررسی  منظور  به  حاضر  تحقیق

  ×  2×    2  ابعاد )  فایبرگالس  شکل  عمرب  حوضچه  15  در  و  متراکم  پرورش  کارگاه   در  معمولی  کپور  ماهی

  % 31/30  و  32/28  ،15/26  ،24/ 33  ،29/22محتوای    اساس  بر  تکرار  سه  و  تیمار  5  در(  متر  5/0

 محلول  اکسیژن دامنه و گرادسانتی درجه 22-31 آب دمای دامنه در  روز 60 طی جیره خام پروتئین

  حوضچه   هر. شود  معین  جیره  بهترین  برای  رشدبهینه    عملکرد تا  شد  انجام  لیتر  بر  گرممیلی  3/1-7/5

  بچه  داد   نشان  نتایج .  شدند   دارماهی  گرم  4  ±   66/0  بدن  وزن  میانگین  با   ماهی  بچه  قطعه  250  با

  افزایش  باالترین  دارای  ، شدند  تغذیه  %32/28  و  15/26  پروتئینی  سطوح  با  هایجیره  از  که  ماهیانی

 ، همچنین.  (p<05/0)  بودند  پروتئینی  بازده   و   بدن  وزن  افزایش  درصد  ویژه،  رشد  ضریب  بدن،  وزن

 (.p<05/0)  داشت  داریمعنی   کاهش  ها جیره  دیگر  به  نسبت  نیز  جیره  دو   این  تبدیل  ضریب  میزان

 تحقیق   این  ،نهایت  در(.  p>05/0)  بود  یکسان  تیمارها  تمامی  در  بازماندگی  درصد  و  چاقی  ضریب  میزان

 کپور   ماهیان  بچه  رشد  ضرایب  افزایش  باعث  %15/28  میزان  تا  جیره  پروتئین  افزایش  که  داد  نشان

 .داشت  نخواهد رشد افزایش در ثیریتأ  آن از بیشتر و  شده

 کلمات کلیدی 

 متراکم پرورش

 فایبرگالس  مخازن

 پروتئین  سطوح

 کپور معمولی
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 مقدمه 

  افزایش   در  کنندهتعیین  عوامل  ترینمهم  از  ماهیان  تغذیه

  هزینه  کل   از  ایعمده  بخش  و  بوده  پروریآبزی  در  موفقیت

  مواد  های گروه   میان   از.  گیردمی   بر   در   را  پرورشی  مزارع  اجرایی

  منبع  ترین مهم  عنوان  به  ها پروتئین  ماهیان،   نیاز   مورد  مغذی

  بودن   نامتعادل.  آیندمی  حساب  به  جیره  بخش  ترینگران  و

 و  فیزیولوژی  های نارسایی  و   رشد   کاهش   ضمن  جیره  اجزای

 در   نیز  را  محیطیزیست   فراوان  مشکالت  آبزی،  برای  بهداشتی

 ;Beveridge, 1996; New, 1996)  داشت  خواهد  پی

Tucker et al. 2000; Williams et al. 2004  .) به  

 مطرح   رشد  بیشینه  تنها   غذایی،  جیره  با  رابطه  در  دلیل  همین

  رساندن   حداقل   به   طریق  از  تولید  هزینه  کاهش   بلکه  ،نبوده

  در  با  پروتئینی  منابع  در  جوییصرفه   خصوصبه    و  جیره  هزینه

  تبعات  رساندن  حداقل  به  و  آبزی  بهینه  رشد  گرفتن  نظر

  پروریآبزی   با  مرتبط  سازگان  بوم  در  محیطیزیست   نامطلوب

 Lupatsch)  شود می  تلقی  حساس  و   مهم   بسیار  مالحظات  از

et al. 2001; Boujard et al. 2004; Ali and 

Jauncey, 2005; Bureau et al. 2006; Sash et al. 

 در مطلوب سطح به نسبت  پروتئین بودن زیاد یا کم(. 2014

  رشد غذا،   مصرف میزان اشتها، نظر از نامطلوبی تأثیرات جیره

  خواهد  جای   بر  اقتصادی   بازده  نهایت  در  و   محصول  کیفیت  و

 ;Lee et al. 2000; Lupatsch et al. 2001)  گذاشت

Lin & Shiau, 2003; Salhi et al. 2004  .)از   استفاده  

  تأمین   در  سزاییهب  نقش  مناسب  و   متعادل  غذایی  جیره  یک

  ماهیان .  دارد  ها آن  پرورش  در  موفقیت  و  آبزیان  غذایی   نیازهای 

 خود   فیزیولوژیک  عملکردهای  دیگر  و  تولیدمثل  رشد،  برای

 انرژی   منابع   و   ویتامین  معدنی،  مواد  پروتئین،  مصرف  به  نیاز

  چند  یا  یک  در  نقص  ،رو  این  از  .(Tuan et al. 2007)  دارند

  زیستی   کارایی  میزان  کاهش  موجب  ضروری  مغذی  ماده 

 .Kumar et al)شود  می  مرگ  حتی  یا   بیماری  ماهی، 

2010  .) 

  است   ماهی  بدن  دهندهتشکیل  اصلی  اجزای  از  یکی  پروتئین

  نیاز  مورد  قیمتگران  و  ارزش  با   مغذی   ماده  یک  عنوان  به  که

 است   شده  بندیالویت  ایتغذیه  مطالعات  در  جیره  در

(Newsome et al. 2011  .)کافی    و  بهینه  سطح  از  آگاهی

  رشد   شرایط  که  آن  بر  عالوه  ماهی   غذایی   رژیم   در  پروتئین

  باعث  ثرؤم  طور  به  تواندمی  کند، می  فراهم  را  آبزی  بهینه

 محسنی)   شود  غذا  تبدیل  بازده  افزایش   و   تغذیه  هزینه کاهش

 طول  در   تغذیه  هزینه  کاهش  ،بنابراین(.  1398  همکاران،  و

  در  موفق  توسعه  برای  مهم  کلیدی   عامل   یک  پرورش  دوره

 (. Lin et al. 2003د )شومی محسوب پروریآبزی 

  با  هایگونه  از  یکی(  Cyprinus carpio)  معمولی  کپور

 بسیاری  بازارپسندی  که  است  جهان  و  ایران  در  پرورشی  ارزش

 توجه   با  گونه  این   متراکم  پرورش.  دارد  کنندگانمصرف   بین  در

  فایبرگالس   و بتونی استخرهای در آن مناسب پذیریتراکم به

 مختلف  مناطق  در  آن  پرورش  تقاضای  که  است  شده   باعث 

  باعث  امر  این.  یابد   فزونی  گیالن   استان  خصوص  به  و  کشور

 روزروزبه   باال  اوزان  در  کپور  ماهی  بچه  به  نیاز  که  است  شده

 بهترین  کردن  پیدا  با  دارد  نظر  در  تحقیق  این.  یابد  افزایش

  در  را  تولید  بازده   ترینبیش  بتواند   جیره  در  پروتئین  درصد

  به   فایبرگالس  هایحوضچه  در  کپور  ماهی بچه  متراکم  پرورش

  نیازهای   مورد  در  اندکی   اطالعات  که  این  به  توجه  با.  آورد  دست

  دارد   وجود  پرورش  متراکم  روش  در  معمولی  کپور  ماهی  غذایی

 در  غذا  پروتئین  میزان  زمینه  در  ایمالحظه  قابل  تحقیقات  و

  این   ذخایر  بازسازی  برای  ،است  نشده  انجام  پرورشی  روش  این

 بازارپسند،  و  ارزش  با  گونه  این  پرورش  ،همچنین  و  ماهی

  ماهی،   این  اختصاصی  جیره  تنظیم  و  غذایی   نیازهای  تعیین

  تعیین   لذا.  است  آن  پرورش  و  تکثیر  استمرار  کنندهتعیین

 برای   جیره  در  موجود  غذایی  مواد  از  یک  هر   بهینه  مقدار

 .شودمی آن بهتر رشد موجب ،گونه این پرورش

 

 هاواد و روشم 

  مرکز   در  1395  سال  مهرماه  لغایت  مردادماه  از  تحقیق  ینا

 شهید   استخوانی  ماهیان  ژنتیکی  ذخایر  از  حفاظت  و  بازسازی

 22-31  آب  دمای  دامنه  در  گیالن  استان  در  رشت  انصاری

 .شد اجرا گرادسانتی درجه

  به   تکرار  سه  و  تیمار  5  جیره،  پروتئین  عملکرد  بررسی  برای

  حوضچه   15  ،منظور  ینه اب .  شد  گرفته  نظر  در  تیمار  هر  ازای

  2  تقریبی   حجم  با   متر  2  ×   2  ×   5/0  ابعاد   با   فایبرگالس 

  جیره   5  ،پروتئین  عملکرد  بررسی  برای.  شد  انتخاب  مترمکعب

،  15/26،  33/24،  29/22  پروتئین  درصدهای  با  غذایی
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  ترتیب  به   کار  سهولتبرای    که   شد   آماده    31/30و    32/28

 .شدند خوانده Eو   A ،B ،C ،Dی تیمارها

  بچه  تراکم  اساس  بر  آب  تعویض  و  ورودی  آب  حجم  میزان

.  شد  تنظیم  یکسان  طور  به  و   هاآن  اکسیژنی  نیاز  و  ماهیان

  ها حوضچه .  بود  یکسان  و   طبیعی  ها حوضچه   برای  نوری  شرایط

 متعارف  حد  در  آب  اکسیژن  سطح  تا   مجهز  هوادهی  دستگاه  به

  کامالا   ها حوضچه   ،ماهیانبچه  رهاسازی  از  قبل.  گرفت  قرار

 متر سانتی  30  میزان  به  حوضچه  هر  و   ضدعفونی  و  شستشو

 شد. آبگیری

 یک   در  و  تهیه  معمولی  کپور  ماهیبچه  قطعه  3750  تعداد

  شروع  در.  شد   نگهداری  تحقیق  روز  15  مدت   به  حوضچه

  دامنه  با  ماهیبچه  قطعه  250  تعداد  حوضچه   هر  برای  آزمایش

  پس   که   انتخاب   تصادفی   کامالا  صورت  به  گرم  4  ±  66/0  وزنی

 خوراکی  نمک  %1  محلول  در  ثانیه  20  مدت  به  ضدعفونی  از

  روز  سه  از  پس .  شدند  داده  کشت  فایبرگالس  حوضچه  15  در

 از  شاهد،   غذای  از  استفاده  و  آزمایشی  شرایط  با  سازگاری

  بچه   سنجیزیست.  شد  استفاده(  تیمار)  سازدست  غذاهای

  انجام (  قطعه  30)  تصادفی  صورت  به  باریک  روز  15  هر  ماهیان 

  داده   پرورش  اساس  همین   بر  هفته  8  مدت  به   ماهیان  و   شد

 .شدند

.  شدند  آماده  و  ساخته  زیر  جدول  اساس  بر  تیمار  هایجیره 

  با   جیره  هر   برای  تکرار  سه  در  ساخت   از  پس   هاجیره  سنجش

  و   انجام  AOAC  (1996 )  در  مندرج  هایروش  از  استفاده

. است شده  داده  نشان 2 جدول در آن نتایج

 مطالعه حاضر ی غذایی  هارهیجدر    شده  استفادهاقالم غذایی     1جدول  

          
 اقالم غذایی 

(%)  

 جیره 

A )22/29( B)24/33( C)26/15( D )28/32( E)30/31( 

 22 22 22 22 22 آرد گندم

 12 12 12 12 12 ذرت

 18 18 18 18 18 سویا

6/18 پودر ماهی   4/22  5/25  3/29  33 

 1 1 1 1 1 نشاسته 

4/24 سبوس گندم  6/20  5/17  7/13  10 

5/0 1ویتامینمکمل   5/0  5/0  5/0  5/0  

5/0 مکمل معدنی 2  5/0  5/0  5/0  5/0  

 1 1 1 1 1 الیزین

 1 1 1 1 1 متیونین 

 1 1 1 1 1 روغن آفتابگردان

 100 100 100 100 100 جمع 
  3D،  30  ویتامین  A  ،IU400000  ویتامین  IU  1600000گرم پرمیکس ویتامینه حاوی   1000ایران(. هر    شرررکت البراتوار سرریانس )قزوین،1

  گرم ویتامین  100گرم سریانوکوباالمین،    01/0گرم اسرید فولیک،   3گرم پیریدوکسرین،    40گرم ریبوفالوین،    8گرم تیامین،  E  ،10  گرم ویتامین

C  ،10 3  گرم ویتامینK  ،10    ،گرم  20گرم بیوتین  BHT  استگرم ویتامین اینوزیتول    100و. 
  2کبالت،    گرمی لیم  200سلنیوم،    گرمیلیم  400گرم روی،    60گرم آهن،  20گرم پرمیکس معدنی حاوی    1000شرکت البراتوار سیانس. هر  2

 . استید    گرمیلیم  400گرم منگنز و  40گرم مس،  
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 مطالعه حاضردرصد ترکیبات مواد غذایی در تیمارهای مختلف   2جدول 

 رطوبت  پروتئین   چربی   خاکستر  جیره  

A 25/0  ±  21/6 75/0  ±  32/5 75/1  ±  29/22 45/1  ±  21/11 
B 35/0  ±  11/6  22/0  ±  75/5 95/1  ±  33/24 23/1  ±  24/11 
C 47/0  ±  16/6  35/0  ±  31/5 55/1  ±  15/26 32/1  ±  25/11 
D 22/0  ±  05/6  28/0  ±  21/5 45/1  ±  32/28 28/1  ±  21/11 
E 28/0  ±  29/6  25/0  ±  54/5 65/1  ±  31/30 64/1  ±  23/11 

 برگرفته از آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان گیالن*
 

  ی هادر سه وعده در ساعت  یپرورش، غذاده   دوره  یابتدا  در

  نظر  در   ان یماه  بچهبدن    وزن  کل   %5  زانیم  به  4  و   11،  8

  شیچهار روز با توجه به افزا  ی . پس از گذشت سه الشد  گرفته

غذا  ی دما مقدار  م   ی مصرف  ی آب  بدن    %10  زانیبه  وزن 

  ماه   هراز هر تکرار    یعدد بچه ماه   30  تعداد.  افتی  شیافزا

  ن یتوز  منظور  به.  شدند  یسنج  ستیز  یبه صورت انفراد  بارکی

 برای  وگرم    01/0  تیبا حساس  تالیجید  یاز ترازو  انیماهبچه

استفاده   سنجیزیستتخته    از  انیماهبچهطول    یریگاندازه

اندازه از    ان، یماه  بچه  وزن  و  چنگالی  درازای  یریگشد. پس 

 . افتی رییتغ د یجد اوزان اساس بر  آنان یده غذا

  12  انیبچه ماه  هیکل  ی دهقطع غذا   ،تنش   کاهش   منظور  به

  برای.  شد  انجام  یسنج  ستیزمرحله    هراز    بعد   و ساعت قبل  

تبدیل  جمله  از  ،رشد   یهاشاخص  سنجش ،  یی غذا  ضریب 

  ضریب رشد ویژه، درصد افزایشی وزن بدن، کارایی پروتئینی، 

روزانه   رشد  یا    بر حسبنرخ  وضعیت  فاکتور  روز،  در  درصد 

چاقی، بدن  ضریب  وزن  از   افزایش  بازماندگی  درصد  و 

استفاده شدهارابطه  زیر   ;Hung and Lutes 1987)  ی 

Hung et al. 1989; Ronyai et al. 1990 :)

 

 اولیه )گرم((میانگین زی توده  -  )میانگین زی توده نهایی)گرم( \ مقدار غذای خورده شده غذایی=  ضریب تبدیل

  ×ی پرورش(  تعداد روزها  \لگاریتم طبیعی وزن اولیه )گرم(    -= )لگاریتم طبیعی وزن نهایی )گرم(   روز( \)درصد  ضریب رشد ویژه 

100     

 100 × )گرم( میانگین وزن اولیه \{میانگین وزن اولیه)گرم( -  میانگین وزن نهایی )گرم(}=  )درصد( بدن وزن افزایش

 )گرم(  پروتئین خورده شده  \ میانگین وزن اولیه)گرم(  -  میانگین وزن نهایی )گرم( =  )گرم( پروتئینیکارایی  

 100×تعداد روزهای پرورش \ میانگین وزن نهایی ماهی )گرم( -= میانگین وزن اولیه ماهی )گرم(  روز(\)درصد نرخ رشد روزانه

 100 × 3)سانتی متر(کل ماهی  درازای \ = وزن ماهی )گرم(  وضعیت فاکتور

 )گرم( وزن اولیه بدن -  )گرم(وزن نهایی بدن  =  )گرم( افزایش وزن بدن

 100 × تعداد نهایی(  \بازماندگی= )تعداد اولیه 

 

. در  شدتصادفی انجام    کامالااین تحقیق در قالب طرح آماری  

بودن   نرمال  ک  هادادهابتدا  آزمون  اسمیرنوف -لموگروفوبا 

نرمال بودن توزیع  شدآزمایش   از   اطمینان  از  ،  هاداده. پس 

بین تیمارهای مختلف از آزمون   هادادهبرای مقایسه میانگین  

و برای   (One-Way ANOVA)  تجزیه واریانس یک طرفه

ی همگن از آزمون دانکن در سطح احتمال هاگروهجداسازی  

   افزارنرم  ها ازکلیه داده  لیو تحل استفاده شد. برای تجزیه    5%

18 SPSS  برنامه  برای  و از  نمودارها    Excel 2010 رسم 

 . شداستفاده 
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 نتایج 

ی پروتئینی مختلف بر ضرایب رشد  هارهیاثر جنتایج حاصل از  

آورده   3ی فایبرگالس در جدول  هاحوضچه ماهی کپور در  بچه

همان است.  دیده    طورشده  نتایج  جدول  در  با    ،شودیمکه 

از  افزایش سطح   ضریب کارایی   %28تا سطح    %24پروتئین 

ی را داریمعناختالف    ،جیره غذایی کاهش یافت و این کاهش

(  %22)  با پروتئین پایین  رهیو ج(  %30با جیره پروتئین باالتر )

نتایج بیانگر آن بود که جیره   ،(. همچنینp≤ 05/0)  نشان داد 

( و  96/2  ±  04/0دارای باالترین ضریب رشد ویژه )  Dغذایی  

  ( بود96/1  ±   28/0رشد ویژه )دارای کمترین    Aجیره غذایی  

(05/0 ≥pمقدار ضریب رشد ویژه بین تیمار .)D   و تیمار  C  

های  دیگر شاخصدر (. p>05/0) نشان نداد داریمعناختالف 

درصد افزایش    ن یترشیب  D  و  B   ،Cی غذایی  هارهیجرشد نیز  

)گرم( و میزان افزایش وزن را نسبت به    وزن بدن، رشد روزانه

 (. p≤ 05/0) نشان دادند  Eو  Aجیرهای غذایی 

و چاقی  ضریب  در    میزان  دوره  کل  در  ماهیان  بازماندگی 

ماهیان در تمامی  بچهاختالفی نشان نداد و   تیمارهای مختلف

و بودند  برخوردار  یکسانی  از چاقی  افزایش سطح  با    تیمارها 

جیره نیافت بچهبازماندگی    ،پروتئین  افزایش    ماهیان 

(05/0<p.) 
     

 

 . در پایان هفته هشتمتغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین جیره رشد بچه ماهیان کپور معمولی   شاخص هایمقایسه   3 جدول

                       

 

   رشد هایشاخص

A )22/29( B)24/33( C)26/15( D )28/32( E)30/31( 

 a36/0  ± 87/4 a30/0  ± 03/3 b08/0  ± 58/2 b91/0  ± 65/2 a11/1  ± 69/3 غذایی  ضریب تبدیل

  ضریب رشد ویژه

 روز( \)درصد
b18/0  ± 40/1 b51/0  ± 04/2 a99/0  ± 34/2 a04/0  ± 96/2 b28/0  ± 96/1 

 b26/45  ± 8/302 a 33/10  ± 5/239 a47/21  ± 6/240 a62/7  ± 8/223 b73/53  ± 3/207 ( %) افزایش وزن بدن

 c38/0  ± 3/1 b48/0  ± 42/1 ab68/0  ± 68/1 a58/0  ± 89/1 c48/0  ± 20/1 ( g) بازده پروتئینی

 b75/0  ± 4/2 a17/0  ± 99/3 a36/0  ± 34/4 a13/0  ± 73/3 b89/0  ± 79/2 ( %) رشد روزانه

 b21/0  ± 3/10 a28/0  ± 83/12 a089/0  ± 07/13 a149/0  ± 68/31 b213/1  ± 28/11 (g) افزایش وزن

 13/2 ±  01/0 116/2 ±  05/0 091/2 ±  22/0 096/2 ±  07/0 25/2 ±  05/0 ضریب چاقی 

 60/96 ±  85/0 20/96 ±  85/0 97 ±  98/1 60/96 ±  11/3 80/95 ±  85/0 ( %) بازماندگی 

 b67/9  ± 69/14 a82/7  ± 19/18 a33/8  ± 1/18 a87/5  ± 45/18 b35/65  ± 32/16 ( g) وزن نهایی

 b54/1  ± 04/8 ab37/1  ± 24/9 ab66/1  ± 14/9 a05/1  ± 61/9 b34/1  ± 15/8 ( cm) نهایی درازای

 است.   05/0در سطح    داریمعنحروف غیر همسان در هر ردیف دارای اختالف  *

 

  بحث
پرورشی سطح   کپورهای  برای  جیره  بهترین  تحقیق  این  در 

تعیین  C)جیره    %26پروتئین   آماری  شد(  نتایج  اگرچه   .

به  ولی    ، نشان ندادند    Dو  Cی را بین جیره  داریمعناختالف  

بودن    علت جیره  هانهیهزکمتر  تولید  کاهش    Cی  و 

ی ناشی از استفاده از پروتئین باالتر  طیمحستیزی  هایآلودگ

 را به عنوان جیره برتر معرفی کرد.   Cجیره    توانیمدر جیره،  

نتایج   با  نتیجه  نویریان    دستبهاین  توسط   و همکاران آمده 

مطابقت دارد.  (  Rutilus frisii)  ( روی ماهی سفید 1384)

ضرایب رشد    % 35تحقیق با افزایش پروتئین جیره تا    در آن

سفید  بچه با   افتهی  بهبودگرمی    2ماهیان  بیشتر    و  افزایش 

بعضی    و درضرایب رشد تغییری نیافت    %40پروتئین به سطح  

از ضرایب کاهش نسبی نیز مشاهده شد. در تحقیق حاضر نیز 

  و با  افتهی  بهبودضرایب رشد    %28با رسیدن پروتئین جیره به  



 همکاران(و سمائی )متراکم  پرورش سیستم در معمولی کپور ماهی بچه رشد هایشاخص بر  پروتئین مختلف سطوح تأثیر/    7

ی داریمعنکاهش    %30به سطح    دنیو رسافزایش بیشتر آن  

مشاهده   رشد  ضرایب    Dabrowski  ،همچنین.  شددر 

کپور  1977) روی   Ctenopharyngodon)  علفخوار( 

idella  ،)Singh     وBhanot  (1988کاتال ماهی  روی   ) 

(Catla catla  ،)Santiago   وReyes  (1991 روی کپور )

و  Aristichthys nobilis)  سرگنده رشد  ضریب  کاهش   )

گزارش   جیره  پروتئین  میزان  افزایش  با  را  .  اند کردهوزن 

Harper  ( و  1970و همکاران )Verara  (  1996)  و همکاران

آزاد در سرم خون، آمینه  علت این امر را افزایش سطوح اسید

افزایش مصرف    ،نتیجه  و دربه علت باال بودن پروتئین جیره  

سید    ،دانستند. همچنین  هاهیکلانرژی برای دفع نیتروژن از  

را در  11392)  و همکارانحسنی   نیز کاهش ضرایب رشد   )

آنزیم فعالیت  از  ناشی  پروتئینی  سطوح  افزایش  های  نتیجه 

 در کبد دانستند. شدهرهیذخهای آمینهاسیدتجزیه کننده 

میزان بازده غذایی در این تحقیق با افزایش پروتئین جیره از  

داد    داریمعن کاهش    %28به    %22سطح   سپسنشان  با    ، و 

به میزان بازده   داریمعن  به طور  %30افزایش سطح پروتئین به  

شد افزوده  نتایج  غذایی  با  نتیجه  این  توسط  دستبه.   آمده 

Borba  (2003  ماهی روی   )Piracanjuba  (Brycon 

orbignyanus  تحقیق در  بود.  متفاوت   توسط  شده انجام( 

Borba  (2003)  غذایی  داریمعن ختالف  ا بازده  روی  ی 

نشد هاره یج مشاهده  پروتئینی  مختلف  و    Ozorioولی    ،ی 

  ی که روی ماهی سیم دریایی سفید قیبا تحق(  2006)  همکاران

(Diplodus sargus)  به این نتیجه رسیدند که    انجام دادند

غذایی   بازده  میزان  جیره  پروتئین  سطح  افزایش  اهش  کبا 

 ی خواهد یافت. داریمعن

(، روی گربه ماهی  2008)  Ahmadتوسط   شدهانجام   تحقیق

که Clarias gariepinus)  آفریقایی است  داده  نشان   )

از سطح متعارف و  پروتئین جیره  انرژی و  افزایش و کاهش 

آن  بیو ضرامورد نیاز بدن، برای هر گونه، باعث کاهش رشد  

له در تحقیق حاضر نیز با کاهش ضریب رشد  أ . این مسشودیم

پایین    Eو     Aی غذایی هارهیجویژه در     وکه دارای سطوح 

پروتئینی  باال بودندی  هارهیجی  در    ،تیمار  شد.  مشاهده  نیز 

پایینهاره یج پروتئین  با  بودن Bو    A)  ی  پایین  علت  به   )

ی مورد های انرژسطح انرژی، مقداری از پروتئین جیره صرف  

لذا مقدار پروتئین الزمه برای رشد کاهش    ،شودیمنیاز بدن  

ی  هارهیج  ، (. به همین علتBarrows et al. 2007)  ابد ییم

A    وB  مقدار رشد    بیضر،  افزایش وزن،  ویژه، درصد  رشد 

و به   در  روزانه  نسبت  را  کمتری  وزن  افزایش  نهایت 

)پروتئین  Eجیره  در خصوصنشان دادند.  Dو   Cتیمارهای

(، زیاد بودن پروتئین جیره باعث کاهش رشد نسبت به  30%

ه دیرسبه این نتیجه    یمتعددن  اشد. محقق  Cو     Dهایجیره

ای، در یک سطح متعارف  پروتئین جیره برای هر گونه  که  ندا

با تولید مواد سمی،    از آن  ش یو ب  شودمیباعث افزایش رشد  

ماهی   از  زیادی  آمینی    برایانرژی  مواد  مصرفحذف    مازاد 

م  شودمی ماهیان  رشد  کاهش  در  امر  این  استؤکه   ثر 

(Brauge et al. 1995; Steffan et al. 1999; 

Gunasekera et al. 2000 .) 

مورد   های  آمینهاسید  نیتأممیزان    دهندهنشانبازده پروتئینی  

گر تعادل بین انرژی نیاز از ذخایر پروتئینی جیره بوده و بیان

  ، (. در تحقیق حاضرLovell, 1983)  و پروتئین جیره است

 % 28میزان بازده پروتئینی با افزایش سطح پروتئین جیره تا  

، کاهش  %30پروتئین جیره به    شیبا افزا  و سپسیافت    شیافزا

آمده توسط    به عملنشان داد. این نتایج با تحقیقات    داریمعن

Dabrowski  (1997  روی ماهی کپور )و  خوارعلفOzorio   

سیم  2006)  و همکاران ماهی  روی  و(  سفید  و    Li  دریایی 

 Megalobrama)  ( روی سیم بدون پوزه2010)  همکاران

amblycephala  ممکن است( مطابقت داشت. علت این امر  

آلی   ماده  عنوان  به  جیره  پروتئین  از  استفاده  بیشتر  نسبت 

 .Ozorio et al)    زا در جیره با پروتئین باالتر باشدانرژی 

2006.) 

ی بر داریمعن  ریتأثی حاوی سطوح مختلف پروتئینی  هاره یج

-بهضریب چاقی ماهیان تیمار نداشتند. این نتیجه با نتایج  

-بچه( روی  1393)  پرست و همکارانآمده توسط حق  دست

ماشم ماهی  و  سفید  ماهی  هیبرید   Aspius)  اهیان 

aspius،)  مغایرت داشت. علت این مغایرت را شاید بتوان در

این   مختلف  تیمارهای  در  پروتئینی  سطوح  بودن  نزدیک 

روی    ( 1391)  غفله مرمضی  تحقیق دانست. چنین نتایجی را

 آورد.  به دست( Epinephelus coioides) ماهی هامور

همکاران و  مرمضی  غفله  نظر  خالف  افزایش    ،(1396)  بر 

ی روی داریمعن  ریتأثجیره در این تحقیق    سطوح پروتئینی

نداشت دوره  پایان  در  ماهیان  بازماندگی  تحقیق  .  میزان  در 
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شده رشد   ، اشاره  ضرایب  جیره،  پروتئین  سطوح  افزایش  با 

ماهیان    ، افتیشیافزا بازماندگی  میزان  از  قابل  طور  بهولی 

 .شدکاسته  ایمالحظه

ماهیان کپور معمولی در  بچهکه    دهدیمپژوهش حاضر نشان  

فایبرگالس  هاحوضچه  دری  نیاز   و  دارای  متراکم  شرایط 

پروتئین    شیافزاکه  رسد  نظر میبهو    هستند  % 26پروتئینی  

ی ناشی از تولید هایآلودگهزینه باالتر و     ،جیره از این سطح

فراهم  در آبمواد سمی   با  کندمی  را  تحقیقات    ، اینوجود  . 

  بیشینه ی متناسب با رشد  هارهیج  تواندیم بعدی    کنندهلیتکم

 .کند کپور معمولی را در شرایط متراکم در حوضچه تعیین  بچه

 

 یو قدردانتشکر  

  ما را به این وسیله از کلیه همکارانی که در انجام این پژوهش  

خصوص؛  اندنمودهیاری   بازسازی   به  مرکز  محترم  همکاران 

ی را  و قدردانذخایر ژنتیکی شهید انصاری رشت، کمال تشکر  

 داریم.
 

   منابع
مکنت خواه،  پرست، پ.، فالحتکار، ب.، خوش خلق، م.ر.،  حق

. اثر سطوح مختلف  1393  ب.، عفت پناه، ا.، نصراله زاده، ا.

بر  غذایی  جیره  چربی  و  و   پروتئین  رشد  های    شاخص 

از تالقی ماهی ماش    کارایی غذا در ماهی دورگه حاصل 

(Aspius aspius  )سفید ماهی  و   Rutilus)  ماده 

frisii.) 21-32: 8 توسعه آبزی پروری. 

سطوح   یر. تاث1394  خمر، ر.، قرایی، ا.، غفاری، م.، راهداری، ع.

ترکیب   عملکرد رشد و  بر  غذایی  پروتیین جیره  مختلف 

-بیوشیمیایی الشه بچه ماهی سفیدک سیستان. اقیانوس

 . 11-18 : 6شناسی 

، م.، محسنی، م.، پورعلی، ح.، یزدانی ساداتی، م.ع.  حسنیسید

مختلف 1392 های  نسبت  و  پروتئین  سطوح  تاثیر   .

رش بر  چربی  به  بیوشیمیایی کربوهیدرات  ترکیب  و  د 

پ  جوان  ماهی  فیل  )الشهن  :  Huso huso .)  2رورشی 

55-70. 

بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین  .  1391، ج.  یغفله مرمض

و انرژی غذایی بر شاخص های رشد ماهی هامور در مرحله  

سازمان ،  پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور.  انگشت قد

تحقیقات   مؤسسه  کشاورزی  ترویچ  و  آموزش  تحقیقات، 

 .ص 50، شیالت ایران

غفله مرمضی، ج.، ذبایح نجف آبادی، م.، پقه، ا.، حافظیه، م.  

-انرژی بر شاخص . تاثیر سطوح مختلف پروتئین و1396

یب شیمیایی بدن  ترک  ای رشد، کارایی غذا، بازماندگی وه

صبیتی  و جوان.  (  Sparidentex hasta)  ماهی    علوم 

 . 1-15: 16فنون دریایی 

  م.، جانمحمدی، ح.، تقی زاده، ا.، شیخ زاده، ن.   مالکی مقدم، 

امکان تنظیم جی1394 پودر  ذه غر. مطالعه  از  ایی عاری 

های  ن کمان. پژوهشیماهی در تغذیه ماهی قزل االی رنگ 

 . 95-106 :25علوم دامی 

  ، س. حسن پور  ع.،  علیپور،  ر.،   طاعتی،ا.،    یوسفی،م.،    محسنی،

اسیدهای.  1398 متیونین آمینه اثر  و  بر  جیره الیزین 

های  و واکنش های کبدیهای رشد، خون، آنزیم شاخص

- 156  :5  آبزیان  تغذیه  . (Huso huso)  ماهی ایمنی فیل
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