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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۶۰

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۶۱

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

 بررسي تاثيرات سطوح مختلف پروتئين بر روي معيارهاي 

شاخص رشد بچه ماهي
(Rutilus frisii kutum, Kamenskii, ۱۹۰۱) 

 با بهره گيري از جيره نيمه خالص

چکيده 
به منظور بهبود منابع بالقوه ذخائر طبيعي ماهي سـفيد در جنوب درياچه خزر، توليد بچه ماهيان مقاوم و درشـت تر در محيط هاي 
بسـته در يـک زمان نسـبتًا کوتاه، نيازمند تعيين احتياجات غذايي به ويژه ميزان پروتئين آن مي باشـد. بـا توجه به اينکه تاکنون 
مطالعات جامعي بر روي نيازهاي غذايي بچه ماهي سـفيد صورت نگرفته اسـت؛ از اين رو يک آزمايش تغذيه اي به مدت ۸ هفته بر 
روي بچه ماهيان ۲ گرمي  جهت دسـتيابي به تعيين پروتئين مطلوب صورت گرفت. در اين آزمايش سـه تيمار در سطوح پروتئيني 
۲۵، ۳۰، ۳۵ درصد و سه تکرار براي هر يک با انرژي قابل هضم (DE) ثابت ۳۴۰۰ کيلوکالري در کيلوگرم براي هر يک از تيمارها در 
نظر گرفته شد. همچنين تعداد ۱۸۰ قطعه بچه ماهي سفيد با ميانگين وزني ۰/۶ ± ۲ گرم در قالب طرح کامًال تصادفي انتخاب و بين ۹ 

عدد مخزن فايبرگالسي ۴۰۰ ليتري که با ۳۰۰ ليتر آب تازه پر شده بود و روزانه ۶۰ درصد آب تعويض مي شد، توزيع گرديدند.
معيارهاي شـاخص رشـد مانند افزايش وزن يا رشـد مطلق (WG)، درصد رشد نسـبي (RGR)، ضريب تبديل غذا (FCR)، نسبت بازده 
پروتئين (PER) و درصد بقاء در هر يک از تيمارها مقايسه شد. نتايج بدست آمده نشان دادند که با افزايش ميزان پروتئين در تيمارها، 
شـاخص معيارهاي رشـد مانند افزايش وزن و درصد رشـد نسبي بهبود يافته و اختالف معني داري را نشـان مي دهند (p> ۰/۰۵)، ساير 
 (p < ۰/۰۵) شاخص هاي رشد نظير ضريب تبديل غذا و نسبت بازده پروتئين بين تيمار ۱ و ۲ اختالف معني داري را نشان نمي دهند
اگرچه بين آنها با تيمار ۳ يا پروتئين ۳۵ درصد اختالف معني دار مي باشد. درصد بقاء در تيمارها داراي اختالف معني داري نيستند 
(p < ۰/۰۵) . الشه بدن بچه ماهي سفيد به لحاظ ترکيبات مواد مغذي بين تيمارهاي ۱ و ۲ داراي اختالف معني دار نمي باشند (۰/۰۵ 

.(p > ۰/۰۵) اگرچه بين آنها با تيمار ۳ اختالف معني دار است (p <

کلمات کليدي : بچه ماهي سفيد، تغذيه، پروتئين، شاخص هاي رشد، آناليز الشه
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۶۲ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۶۳

Pajouhesh & Sazandegi No:68 pp: 61-68

A study on various protein levels on growth indices (SR, WG, RGR, FCR and PER) of Rutilus frisii kutum, 
Kamenskii 1901(Advanced fry)
By: H. A. Neverian, Assistant Professor Dept. of Fisheries, of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsara.

S. Mostafazadeh, Academic Board, Faculty of Natural Resources. University of Guilan. Sowmehsara.
M. H. Toluei, Head of Breeding and Rearing of Boney Fishes (Mahi - Sefid )Shaheed Ansari Fish Hatchery. Rasht.
For improving natural potential resources of Caspian frisii kutum in southern Caspian sea  (Iran); production of larger 
advanced fry in controlled condition are essential and this can not be achieved unless we have knowledge of nutritional 
requirements of advanced fry especially the protein levels. Until now there is not relevant information regarding 
nutritional requirements of Caspian frisii kutum; hence an experiment of 8 weeks duration was conducted on advanced 
fry in order to evaluate the protein levels.Three protein levels of 25%, 30% and 35% with isocaloric digestable energy 
of 3400 kcal/kg diet were formulated. One – hundred and eighty advanced fry (2g ± 0.6) were randomly distributed 
between nine fiberglass tanks of 400L capacity.Nutritional responses in term of WG and RGR were improved with 
increase of protein levels from 25% to 35% (p < 0.05) without indicating optimum beyond : to FCR and PER were not 
significant of treatments one and two (p > 0.05 ); however, they were significant with treatment three (p < 0.05).Fish 
carcass composition were significant and improved only at treatment three (p < 0.05) which indicating that body protein 
increasing while fat decreasing and showed flesh quality improving.

Keywords: Rutilus frisii kutum, Nutritional evaluation, Protein, Growth indices, Carcass, Composition.

مقدمه
(Rutilus frisii kutum) ــفيد س ماهي
در زندگي به که است استخواني ماهي يک
تاالبهاي نيمه شور درياي خزر و آبهاي
اين ماهي .(۵) است شده سازگار اطراف آن
(Mahi - sefid) ــفيد س محلي ماهي با نام
شناخته Kutum انگليسي متعارف نام با و
مي باشد کپورماهيان خانواده جزء و ــده ش
در ماهي بچه ــد تولي ــر تفک .(۱۲، ۸، ۶)
۱۳۵۰ دهه آغاز در ــي کارشناس ــطح س
ــد(۳۱) اما از چند ميليون بچه ش مطرح
نمي کرد (۶ ،۷، ــاوز تج ــال س ماهي در
ــال هاي (س از پيروزي انقالب پس .(۱۰
آزادي صيد ــر در اث (۱۳۶۰ ــا ۱۳۵۷ ت
يافت کاهش ــدت ش به ذخائر ــا، دري در
توليد انبوه ــرح ط منجر کاهش ــه اين ک
از ــال هاي پس س در ماهيان بچه و الرو
۲۷ ميليون از ــه بهطوري ک ــد ۱۳۶۹ ش
تجاوز سال گرمي در ۱ ماهي بچه قطعه
ــق اطالعات طب .(۱۴ ،۱۳ ،۶ ،۳) ــرد ک
به ۸۲ ــالهاي ۶۷ تا س از ــود صيد موج
ذخائر ــش افزاي عليرغم ــد ميرس نظر

تکثير اثر در ــه ۷۰ در ده ــفيد ماهي س
ــازي رهاس و بچه ماهي ــوه انب ــد و تولي
دهه هاي به ــبت نس درياي خزر در آنها
و رويه بي صيد ،(۱۷ ،۱۱ ،۴ ،۲) گذشته
ماهيان بچه وزن ميانگين ــدن آم پايين
ــت ــش ضريب بازگش کاه و ــده ش رها
زيست محيطي مخرب عوامل (۱۱،۷) و
مولدين کاهش وزن متوسط همچنين و
ماهي ذخائر ــزان که مي گرديده ــبب س
.(۱۸ ،۱۶) ــدا کند پي نزول روند ــفيد س
ذخائر، براي احياي تنها راهکار بنابراين
به ماهيان ــه بچ توليد ــوان ت ــاال بودن ب
اوزان به توليد توان و است، اوزان باالتر
که ــت پذير اس امکان در صورتي ــر باالت
طريق از ــد رش هاي ــاخص ش ــاختار س
غذايي) ــاي (نيازه ــذا کردن غ ــه فرمول

گردد. مشخص
در تاکنون که مطالعاتي ــاس بر اس
ــفيد صورت س ماهي بچه تغذيه ــه زمين
شناوران زي بر عالوه اين ماهي گرفته،
(استخر پرورشي محيط هاي در جانوري
ــاي کارگاهه در ــن همچني و ــي) خاک

(SKF) ــتانتره کنس ــاي غذاه از ــر تکثي
ــنهادي پيش Starter Kutum Fish
ميکنند. ولي ــتفاده اس ــه ــركت چين ش
ــده نش مطالعه و ــخص مش امر هنوز اين
بچه ماهي نيازهاي با ــب متناس و است
نظير تمهيداتي لذا با ــد نميباش ــفيد س
و ساير و افزودن مکمل ــياب کردن آس
ــده نش ــخص مش امر اين هنوز مواد ولي
بروي تغذيهاي ــت. بنابراين اطالعات اس

ــد(۱۳،۵). ــفيد محدودميباش ماهيس
بچه رشد در ــريع تس به منظور لذا
يک ــت اس ــده ش ــعي س ــفيد، س ماهي
ماهي) بچه ــه (مرحل تغذيهاي ــي بررس
پروتئيني ــف مختل ــطوح س تاثيرات ــا ب
ــد) در جيره جهت درص ۳۵ و ۳۰ ،۲۵)
گيرد صورت ــد رش ميتوان گيرد اندازه
در ــتر بيش مطالعات ــاد ايج ــن ضم ــا ت
ــفيد، س ماهي غذايي ــاي نيازه ــورد  م
از ماهيان ــت بازگش ضريب ــه افزايش ب
مقاوم ــان ماهي بچه ــازي ــق رهاس طري
کمک نيز ــد) ق ــت (انگش تر ــت درش و

موثري گردد.

مختلف... تاثيرات سطوح بررسي
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روشها و مواد
طبيعي منابع ــکده دانش تکثير ــالن س هفته در ۸ مدت آزمايش به اين
شکل مستطيل ليتري ۴۰۰ فايبرگالس مخزن ۹ شد. اجرا گيالن ــگاه دانش
روزانه و ــده ش پر تازه آب ۳۰۰ ليتر مخازن با از يک هر (۱m*۱m*۰/۴m)؛
تعويض کف در باقيمانده و ضايعات محصوالت خروج جهت آب ــد درص ۶۰

ميشد.

غذايي جيرههاي
ــطوح در س (Semi – purified diets) ــص ــه خال نيم ــره جي ــه س
۳۴۰۰ ثابت (DE) هضم قابل ــرژي ان با درصد و ۳۵ ۳۰ ،۲۵ ــي پروتئين
سه با اين آزمايش بنابراين ــده ش نظر گرفته در کيلوگرم در کالري کيلو
ــتفاده با اس ــت. جيره ها اس ــده ش انجام يک هر براي تکرار ــه س تيمار و
جيرهها اوليه مواد ــدند، فرموله ش (Lindo – ۱۹۹۵) ليندو افزار ــرم ن از
ــويا، س ماهي، آرد با آرد ــترين دکس ژالتين، و مرغ تخم آلبومين ــامل ش
آمينه ــيدهاي اس الگوي از بهرهگيري ــا ب افزودنيها ــاير س و ــدم آرد گن
يک هر در ضروري آمينه ــيدهاي اس در تعادل و سفيد بدن ماهي ــه الش
موردنياز ــک پودري اوليه خش ابتدا مواد ــت. اس گرفته صورت تيمارها از
ترکيبات ــد. ش اضافه آنها روغن به ــدند و ش مخلوط يکديگر با ــا جيرهه
جيره اجزاي ساير به ــپس س ــده ش ژالتينه پخته و جداگانه اي ــته نشاس
که مقداري به سپس آب ــدند. ش مخلوط مجددًا و ــدند ش اضافه ترکيب
اضافه نانوايي) (خمير خود گرفته سفت به ــبتًا خميري نس حالت مخلوط
بخار تحت فشار و هضم قابليت افزايش جهت به ــود. خمير حاصله مي ش

ميشد. پز بخار ۱۵ دقيقه مدت به اتوکالو در

آزمايش طرح
ــهيد ش ــفيد س ماهي تکثير مرکز از ــاز ني ــورد ــفيد م س ــه ماهي بچ
از يافته، پس مناسب انتقال شرايط در تکثير دانشکده ــالن س به انصاري
تني منتقل مخزن ۵ به تکثير، ــالن س آب ــازگاري) با (س نمودن دما هم

به گوارش دستگاه تخليه جهت آنجا در ــدند. ش
نگرفت. پس ــورت ص غذادهي ــاعت س ۲۴ مدت
دار ذخيره ــتاندارد اس ــاس اس بر مذکور مدت از
حجمياستخر واحد در ماهيان بچه تراکم کردن
ــفيد س ماهي بچه قطعه ۲۰ ــداد ماهي، تع ــه بچ
مخزن هر در ــر ۱) (تصوي گرم ۲ ± ۰/۶ ــا وزن ب
ذخيره ــي تصادف ــال طور کام ــه ب ــري ليت ۴۰۰
در نوبت چهار روزانه ماهيان بچه ــدند. ش سازي
ــدند، تغذيه مي ش و ۱۹ ۱۶ ،۱۲ ،۹ ــاعتهاي س
کف از در و ساير مواد باقي مانده مدفوع روز بعد
قبل از غذادهي بعدي تا و آب آن ــازن خارج مخ
ــب برحس ــزان غذادهي مي ميگرديد. ــض تعوي

نيز ــده ش غذاهاي خورده و ــد ش ــبه محاس درصد ۸ (زيتوده) بدن وزن
ــيژن اکس مانند آب کيفيت هاي عامل مي گرفت. قرار گيري اندازه مورد
اندازه گيري ــت نوب در دو روز هر pH ــرارت و درجه ح ،(DO) ــول محل
هفته نيتريت هر دو و کل سختي ميزان سنجش که ــدند. در حالي مي ش
بدن افزايش وزن ميزان .(۱ ــدول ميگرفت (ج صورت مخازن در ــار يکب
غذا تبديل ضريب ،(RGR) ــبي نس ــد رش درصد ،(WG) مطلق ــد رش يا
معادالت طريق از ــاء بق درصد و (PER) ــازده پروتئين ــبت ب نس ،(FCR)

: ميشد محاسبه زير
(گرم) افزايش وزن = (گرم) پاياني وزن – (گرم) اوليه وزن
نسبي رشد درصد وزن (گرم) = افزايش اوليه (گرم) / وزن * ۱۰۰
تبديل غذا ضريب خشك مصرفي = شده/ ميزان غذاي توليد وزن تر
نسبت بازده پروتئين = وزن(گرم) افزايش / پروتئين مصرفي (گرم)
درصد بقا فعلي = زيتوده تعداد / اوليه تعداد زيتوده  *۱۰۰

فاکتورها
هفته) ۸) پرورشي ماههاي

تيرخرداد

گراد) (سانتي حرارت درجه
محلول اکسيژن

pH

(ppm) کل سختي
(ppm) نيتريت

۲۳
۶/۷
۷/۲
۱۱۰

۰/۰۰۱

۲۶
۵/۸
۷/۷
۱۲۵

۰/۰۰۱۵

ماههاي پرورشي در آب کيفي فاکتورهاي ميانگين - ۱ جدول

گرم ۲ وزن ميانگين با ماهيان بچه -۱ تصوير

پرورش شروع در
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شيميايي تجزيه
از عاري عصاره الياف، كل، ــتر خاكس چربي خام، خام، ــزان پروتئين مي
از با استفاده ماهي الشه و جيرهها اوليه مواد و رطوبت فسفر ــيم، ازت، كلس
ADCP روش( ــتفاده از با اس هضم قابل و انرژي A.O.A.C ــتاندارد اس روش
الشه اوليه مواد شيميايي تركيبات تعيين درصد ــده. اندازه گيري ش (۱۹۸۳
بوسيله طبيعي منابع ــكده ــيالت دانش ش گروه تعديه ــگاه آزمايش مذكور در
آمينه اسيدهاي ميزان تعيين در حاليكه ــود؛ اندازهگيري ميش ــتگاهها دس

و بهبود يافتند نسبي(RGR) (شكل ۳) و درصد رشد (WG) (شكل۲) مطلق
رشد مانند شاخصهاي ساير (p<۰/۰۵) ميدهند نشان را اختالف معنيدار
(شكل (PER) پروتئين بازده نيست و ــكل۴) (ش (FCR) غذا تبديل ضريب
(p<۰/۰۵) نميدهند ــان نش را معنيداري ۱و۲ اختالف تيمارهاي بين (۵
پروتئين) درصد ۳۵) ۳ ــار تيم با مذكور تيمارهاي ــن اگرچه بي ــكل ۱) (ش
تيمارها اختالف بين بقا درصد .(p<۰/۰۵) دارد وجود ــالف معنيداري اخت

. (p<۰/۰۵) نميدهد نشان را معنيداري

ميگرفته صورت گيالن دانشگاه پايه علوم دانشكده HPLC دستگاه ــط توس
است.

آماري تحليل
One- طرفه يك ANOVA روش ــه ب خام دادههاي ــاري آم تحليل
مقايسه گرفت. صورت SPSS افزار نرم از ــتفاده با اس way- interaction
وجود كه ــد ش انجام دانکن دامنه چند آزمون كمك به ميانگين تيمارها
ــخص مش (p<۰/۰۵)درصد ۵ ــطح س در دار معني اختالف وجود عدم يا

گرديد.

نتايج
را نشان و جيرهها اوليه مواد تقريبي تجزيه به نتايج مربوط و۳ جداول ۲
آلبومين بررسي اين در ــد ش ذكر روشها و مواد در همانطوري كه مي دهد.
منبع ــترين دكس و ــتند هس خالص پروتئين اصلي منبع ژالتين و تخم مرغ
۲ و۳) (جداول است همان غذايي حاصله مي باشد. نتايج قندي خالص مواد

بود. شده محاسبه فرمول در كه

رشد شاخصهاي
۳ جدول در ــفيد س ماهي بچه ــد رش ــاخص هاي ش ــه ميانگين مقايس
رشد يا وزن پروتئين، افزايش ميزان افزايش با ــت كه اس اين ــاندهنده نش

الشهها تقريبي جزيه
خام الياف ــتر كل، خاكس خام، چربي خام، پروتئين به مربوط دادههاي
امر اين مويد جدول ۵ در ــفيد س ماهيان بچه ــه الش ازت از عصاره عاري و

پروتئين. درصد براساس ميانگين درصد بقا مقايسه -۱ نمودار

جيرهها در استفاده طبيعي) مورد و اوليه (خالص مواد تجزيه -۲ جدول

تكرار هستند سه SD+ ميانگين نشاندهنده مقدار

مختلف... تاثيرات سطوح بررسي

پروتئين(٪)

قاء
د ب

رص
د
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۶۴ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۶۵

مغذي تركيبات ــد درص ۳۵ به از ۲۵ و ۳۰  ــن پروتئي با افزايش كه ــت اس
معني اختالف و يافتند بهبود كمتر، چرب و باال پروتئين ميزان ــًا خصوص –
اختالف تيمارها ــن در بي بقا ــد درص .(p<۰/۰۵) ــد ــان ميدهن را نش داري
درصد) ۳۵) تيمار ۳ كلي، طور به .(p<۰/۰۵) ندادند ــان را نش داري معني
نشان دار معني اختالف تيمارها ــاير س با ــاخص رشد تمامي معيارهاي ش در
با سفيد ماهي بچه كه داد ــت آمده نشان دس نتايج به .(p<۰/۰۵) مي دهد
درصد ۳۵ جيره پروتئيني با اول هفته ابتداي در گرم اوليه ۲ وزن ميانگين
خواهد هشتم هفته انتهاي در انگشت قد گرم يا ۱۰ تقريبًا ميانگين وزن به

رسيد.
بحث

به و بوده خانواده كپور ماهيان از خزر ماهي سفيد درياي كه آنجايي از
حدودي تا معمولي ــور با كپ چيز خوار) اي (همه تغذيه ــادات ع ــاظ نوع لح
اي تغذيه اين كه تاكنون هيچگونه مطالعات توجه به و با دارد(۲۰) مشابهت

ــفيد س ماهي نيازهاي غذايي بچه در زمينه
است، نگرفته صورت غذا، فرموالسيون جهت
كپور اي تغذيه از اطالعات برداري الگو با لذا
نتايج حصول به ــت آزمايش جه اين ماهي،

شد. انجام بهتر

آزمايش طرح
به منظور آزمايش طرح اين مطالعه، در
و استاندارد مخازن تيمارها، جيره ها، تنظيم
تغذيه هاي ــي بررس از برداري با الگو تراكم
.(۲۳ ،۱۹) ــت ــي صورت گرف ماه ــور كپ اي
مطالعات ــاس آب براس ــي كيف ــاي فاكتوره
و زندگي بيولوژيكي، ــه زمين در ــده ش انجام
در و رودخانه دريا در ــفيد س ماهي مهاجرت
شده تنظيم و كنترل ــد، رش مختلف مراحل

.(۲۸ ،۱۱، ۹ ، ۶ ، ۴ ، ۱) است
تركيبي كه (جدول۲) اوليه مواد انتخاب
آرد مانند طبيعي مواد و خالص اوليه مواد از
ــاس بود براس گندم آرد و ــويا س آرد ماهي،
كپور بچه روي ــر ــه محققان ب ك ــي مطالعات
صورت (۲۹ ، ۲۳ ، ــد (۵ دادهان انجام ــي ماه
ــواد اوليه م از محققان آنكه ــت عل ــت و گرف
نميكنند ــتفاده اس جيره ها خالص در كامًال
هرگونه از ــاري ع ــواد م اين ــه ــت ك آن اس
است ماهي براي بچه ذائقه پسندي و جاذبه
مختل يا طوالني را ــات آزمايش ــه نتيج در و
طبيعي مانند ــه مواد اولي آنكه مگر ــد ميكن
ــود ش اضافه آن ... به ــويا و س آرد ماهي، آرد

خالص). (نيمه

رشد شاخص هاي
در ــد كه ش داده ــان آزمايش نش اين در
درصد به ۳۵ ۲۵ ــزان پروتئين از مي افزايش با ثابت قابل هضم ــك انرژي ي
نسبي ــد رش درصد و (WG) وزن مانند افزايش ــد ــاخص رش ش معيارهاي
محققان از بسياري آزمايشات در نتايج اين ــابه مش مييابند. بهبود (RGR)
، ۲۲ ، ۲۱،۱۹) است ــده ش ــاهده مش معمولي ماهي بچه كپور خصوص در
با سفيد ماهي بچه ماه دو مدت ظرف كه شد مشخص آزمايش اين در .(۲۵
ميانگين درصد به ۳۵ پروتئين با متعادل جيره يك در گرم وزن ۲ ميانگين
مشابه اين آزمايش رسيد كه خواهد (۲ ــت قد(تصوير انگش يا گرم ۱۰ وزني
كپور ماهيان رشد بچه در ــريع تس انگشت قد جهت خاكي ــتخرهاي اس در
.(۲۶ ، ۲۴ ، ۲۱) است مشاهده شده درصد تا ۳۵ ۳۳ معمولي با پروتئين

بچه كه مي شود استنباط اين آزمايش چنين در آمده دست به نتايج از
مانند گياهي (نشاسته) منابع از متعادل و مناسب يك جيره در سفيد ماهي
كند استفاده ميتواند خوبي به ۳۵ درصد ميزان تا (غالت) گندم و آرد سويا

ميگردد. و ضريب تبديل غذايي بازدهي رشد داراي و

خالص) نيمه (جيره آزمايشي جيرهها غذايي ارزش و تركيب درصد -۳ جدول
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۶۷

الشه تقريبي تجزيه
سطوح اثرات به نسبت ــه) (الش ماهي بچه بدن تركيبات ميانگين ــه مقايس در
درصد و ۳۰ از ۲۵ پروتئين ميزان افزايش با كه ــت اس داده شده ــان نش پروتئيني
ــت. اس بهبود يافته قابل مالحظهاي ــور ط به ــيميايي) (ش مغذي ــه ۳۵ تركيبات ب
آن مغذي تركيبات ــفيد، بچه ماهي س در جيره غذايي پروتئين ــزان كاهش مي ــا ب
شدت كاهش يافته پروتئين به عوض در افزايش و اي مواد نشاسته خصوصًا چربي و

عدم ذائقه نامطلوب و شدن گوشت، بازده چرب پر عالوه بر كه ــت اس
گزارش برخي داشت.در خواهد بر در كنندگان مصرف براي پسندي را
ميشود. يافت معمولي ماهي كپور روي بر آن ــابه نتايج مش از محققان

.(۳۰ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۱۵)
دليل به ۱و۲ تيمار ــفيد در س ماهي بچه ــه الش تقريبي آناليز در
آن چربي عوض در و ــش كاه ــه الش پروتئين كمتر ــت پروتئين درياف
با عنوان Astraomova ــط توس ــابهي مش آزمايش در ــت. افزايش ياف
است ــده ش گزارش ــي پرورش كپور براي متعادل نمودن جيره اهميت
اوليه با پروتئين ــف مواد مختل تركيبات درصد ــتفاده از اس با او .(۲۱)
است) كمتري برخوردار پروتئين (كه از غالت تنها يا گياهي و حيواني
كيفيت گوشت ارتقا در را نسبت باال مواد پروتئيني با درصد و اهميت

ثابت كرد.
مانند پروتئين، (Macro nutrients) زا انرژي و مغذي عمده ــواد م
سفيد ماهي بچه در كيفي و كمي بررسيهاي لحاظ به نشاسته و چربي
تحقيق و گزارش هيچ ــون تاكن و ميطلبد را زيادي مطالعاتي ــاي فض
آزمايش اين در كه ــن عليرغم اي وجود ندارد. زمينه اين در ــتدل مس
شاخص معيارهاي درصد ۳۵ به پروتئين ميزان افزايش با كه شد ثابت
شد. خواهد مطلوب ــه نيز الش مغذي تركيبات و مييابند بهبود ــد رش
تاثيرات و ۳۴ تا ۳۱ ــطوح بين س در پروتئين ميزان مطلوب دامنه اوًال
مطالعات نيازمند ــاخصهاي رشد مشخص نشده است و ش روي آن بر
دامنه باالتر و سطوح در پروتئين مطلوب ميزان ثانيًا، ميباشد. بيشتري
مي طلبد. را بيشتري و فضاي مطالعاتي نيست معلوم نيز درصد ۳۵ از

٪ از ازت ترکيب بدن      پروتئين ٪          چربي ٪              الياف ٪              خاکستر ٪         عصاره عاري
پروتئين سطوح

۲۵۵۱/۳b ± ٠/٣٢۲۱/۲b ± ٠/٣۴۲/۳b ± ٠/٢١۵/۸b ± ٠/١۴۱۹/۴b ± ٠/۴۶

۳۰۵۳/۴b ± ٠/۴۴۲۰/۳b ± ٠/٣١۲/۸b ± ٠/١۵۶/۲b ± ٠/١٧۱۷/۳b ± ٠/١۶

۳۵۵۷/۲b ± ٠/۵۶۱۶/۴c ± ٠/۴٨۲/۱c ± ٠/١١۹/۴c ± ٠/٢۴۱۴/۹c ± ٠/١٣

مختلف پروتئيني سطوح به اثر خشک) نسبت ماده (درصد سفيد ماهي بچه ميانگين ترکيبات بدن - مقايسه ۵ جدول

(p > هستند. (۰/۰۵ دار اختالف معني داراي متفاوت حروف با ستون يک تکرار، در سه +SE ميانگين

قد). انگشت گرم ( وزن ۱۰ ميانگين با پرورش انتهاي بچه ماهيان در -۲ تصوير

(p > ۰/۰۵) هستند. دار اختالف معني داراي مختلف حروف با ستون يک در اعداد ميانگين

پروتئينيتيمار وزندرصد بقاءسطوح غذادرصد رشد نسبيافزايش تبديل ضريب
باره نسبت
پروتئين

۱
۲
۳

۲۵
۳۰
۳۵

٨۴/۵b

٨۶/٩٨b

٩٣/١b

٠/١۶b

٠/۴٣c

١/٢٢c

۶/١d

١٢/٢٢c

٢٣d

١/۶۵b

١/۵۶d

١/۴١d

٠/٠۴۴b

٠/٠۶۵b

٠/١٣d

پروتئيني سطوح مختلف به ثر نسبت ماهي سفيد رشد بچه هاي مقايسه ميانگين شاخص -۴ جدول

مختلف... تاثيرات سطوح بررسي
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براي را ــات تغذيهاي مطالع اوليه زمينه ــور مذك آزمايش كلي طور ــه ب
پروتئين كيفي كمي و شناخت بر چون كه عالوه نمود، فراهم ــفيد س ماهي
متقابل آنها اثرات يا و و مواد نشاسته اي چربي مانند مغذي مواد ميزان ساير
تحقيق نيازمند كنسانتره غذايي تجاري ساخت جهت متعادل جيره يك در

ميباشد. بيشتري تفحص و

قدرداني و تشكر
طبيعي منابع دانشكده رستمي،رئيس دكتر آقاي جناب از وسيله بدين
پناه عفت مهندس آقاي و ــيالت ش گروه مدير نصراهللا زاده مهندس آقاي و
را احترام ــكر و تش كمال الزم راهنمائيهاي و امكانات دادن ــار اختي در ــا ب
كامپيوتري در تايپ كه ــوي عبدموس مهندس جناب آقاي همچنين از دارم.
عمل به قدرداني و تشكر شدند متحمل را زيادي زحمات آن ــتاري ويراس و

ــتخواني اس ماهيان مركز كاركنان و ــان كارشناس كليه از نهايت در ميآيد.
مي شود. تشكر نمودند ياري ما را اين پروژه انجام در كه انصاري شهيد

استفاده مورد منابع
ــگاه دانش ــارات جلد دوم. انتش ــيالت. ش و ــي شناس ماهي ؛ ۱۳۶۵ ا. بريماني، -۱

گيالن.
نامه پايان ــفيد. س ماهي ــد و نحو جنين رش مطالعه ۱۳۷۰؛ ــه. صفي ــزادي، به -۲

اسالمي. آزاد دانشگاه ارشد. كارشناسي
. ۷۴ تا ۷۲ صفحه سفيد. ماهي آوري هم تعيين .ق.۱۳۵۸؛ تاكاميآذري -۳

به رودخانه كولي سپيد و كولي ــياه س ــفيد، س ماهي مهاجرت ۱۳۷۸؛ علي. خوان، -۴
. تا ۱۲ صفحه ۲ ترويج آموزش و كل آبزيان اداره پرورش تكثير و سفيد رود. معاونت

روش ــفيد به س ماهي پرورش پروژه نهايي گزارش ۱۳۷۲؛ اصل،۴. خوش ۵- دانش

پروتئين درصد به وزن افزايش ميانگين مقايسه -۲ نمودار

درصد پروتئين. به نسبي رشد افزايش نمودار۳- مقايسه

درصد پروتئين. به غذا تبديل ضريب ميانگين نمودار۴- مقايسه

پروتئين. درصد بازده پروتئين به مقايسه ميانگين نسبت -۵ نمودار

پروتئين(٪)پروتئين(٪)

پروتئين(٪)پروتئين(٪)
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ــتان اس ــيالت ش تحقيقات مركز چيني. ماهيان كپور با توأم ــت كش و گونهاي تك
.۲۸ ۵ تا گيالن. صفحه

صفحه ايران. شيالت تحقيقات سازمان ــفيد. ماهي س زندگي ب.۱۳۶۳؛ رضوي، -۶
.۲۵ تا ۱۸

صفحه ايران. سازمان تحقيقات شيالت سفيد. ب. ۱۳۷۱؛ بيولوژي ماهي رضوي، -۷
.۲۲ تا ۴

پايان الكتروفورز. از ــتفاده اس با ــفيد س ماهي تعيين نژادهاي ب.۱۳۷۲؛ رضوي، -۸
۵ تا۹. صفحه تهران. اسالمي. آزاد دانشگاه ارشد. كارشناسي نامه

ــت و بازگش ضريب ــي طرح بررس ۱۳۶۵؛ ــيالت ايران. ش ــي ــازمان تحقيقات ۹- س
.۲۷ ۶ تا صفحه سفيد. ماهي رشد و تغذيه چگونگي مهاجرت،

سفيد در ماهي پرورش و تكثير طرح ۱۳۶۳؛ آبزيان. توسعه و تكثير ــازمان س -۱۰
.۱۷ ۱۴ تا صفحه رودخانه سواحل جنوبي درياي خزر. دوازده رشته

مركز ــفيد. ماهيان س بچه گذاري پالك قطعي گزارش ۱۳۷۱؛ ر. فر، ــاهي ۱۱- مش
.۱۱ تا ۸ استان گيالن. صفحه شيالت تحقيقات

ــفيد س رودخانه ماهيان اطلس تطامي، ش. ۱۳۸۱؛ ع. پور، ولي ك. ، ــي عباس -۱۲
۶۱ تا ۶۲. صفحه گيالن. شيالت تحقيقات مركز انزلي. رود در تاالب بندر

ــتخرهاي اس در ــفيد س بچه ماهيان تغذيه ــي نحوه بررس ۱۳۷۲؛ ا. پناه، عفت -۱۳
زئوپالنكتونها). زنده غذاهاي ــتي( بهرهگيري از دس غذاي از ــتفاده اس بدون خاكي

تهران. دانشگاه نامه پايان
شمال آبهاي در آن كنوني و گذشته وضعيت سفيد. ماهي ۱۳۶۵؛ ح. عمادي، -۱۴

.۱۶ ۹ تا ايران. صفحه شيالت تحقيقات سازمان ايران.
ــفيد س و تغذيه ماهي ــد مثل تولي ــد، ــن، رش ــي س بررس ۱۳۶۸؛ ح. ــي، فضل -۱۵
ايران. شيالت تحقيقات ــازمان س ترجمه. ــتان انگلس جنوب رودخانه رودخانهاي در

.۸ تا ۱ صفحه
ــتخواني ماهيان اس ــد صي اقتصادي ــه مطالع ۱۳۸۳؛ ــر. اصغ ــي عل ــي، قربان -۱۶
معاونت گيالن. استان كل شيالت اداره .۱۳۸۱ ــال س در پره) تعاوني ــركتهاي (ش

ماهيگيري. بنادر و صيد
معاونت ايران. سفيد ماهي پرورش و تكثير تاريخچه ۱۳۷۴؛ م. منفرد، كازروني -۱۷

.۱۸ تا ۴ صفحه آبزيان. پرورش تكثير
مركز عملكرد گزارشات ۱۳۸۳؛ ايران. ــيالت ش آبزيان پرورش و تكثير معاونت -۱۸
و كل تكثير ماهي اداره .۱۳۸۲ ــالهاي ۱۳۷۳ تا س ــفيد س ماهي پرورش و تكثير
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