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چربی برروي سطوح مختلف بررسی اثرات
خزر دریاي جنوب سفید ماهی بچه رشد شاخص معیارهاي

(Rutilus frisii kutum, Kamenskii, 1901)
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پاييز ۱۳۸۶ ۷۶ شماره آبزيان و امور دام

1384 ماه اسفند پذیرش: تاریخ      1383 اسفند ماه دریافت: تاریخ

چکیده
آزمایش یک دریاي خزر جنوب سفید ماهی رشد بچه معیارهاي شاخص برروي چربی مختلف سـطوح اثرات بررسـی به منظور
چهار گرفت. چربـی انجام احتیاجات مطلوب میزان بـه دسـتیابی گرمی جهت 2 بچه ماهیان برروي هفته 8 بهمدت تغدیـهاي
کیلوکالري/ 3200 تا 3000 قابل هضم انرژي و (Isoprotein) ثابت پروتئین درصد با 12 و 9 ،6 ،3 از چربی شـامل مختلف سـطح
فایبرگالسـی د رون مخازن یک هر براي تکرار سـه تیمار و 4 آزمایش با شـد . این گرفته در نظر تحقیق این جیره در کیلوگرم
بچه عدد 240 تعد اد  همچنین گرفت. انجام می شـد، تعویض آب د رصد 60 روزانه و تازه پرشـد ه آب لیتر 300 که با لیتري 400
شـاخص و معیارها مخزن توزیع گرد یدند. عد د 12 بین تصاد فی کامًال قالب طرح د ر 2 گرم ± 0/4 وزن میانگین با سـفید ماهی
چربی تولیـد غذا (FCR)، ارزش تبدیل ضریـب ،(RGR) نسـبی رشـد درصد ،(WG) مطلق رشـد وزن یا مانند افزایش رشـد
افزایش چربی با در حالیکه ،(p> 0/05 ) نمید هند نشان معنیداري را اختالف درصد و9 6 چربی سطوح در درصد بقا و (PLV)
(p<0/05) می  دهند نشان را معنیداري اختالف و بهبود یافته رشـد شـاخص تمامیمعیارهاي ،4 در تیمار و درصد 12 میزان به
این در رشد شـاخص و معیارها ،(p<0/05 ) اسـت داري معنی اختالف داراي تیمارها سـایر درصد با چربی 3 با حداقل 1 تیمار
داري معنی و اختالف بهبود یافته 4 تیمار در سفید ماهی بچه بد ن الشـه مغزي ترکیبات را نشـان مید هند. بهبود عدم تیمار

.(p<0/05 ) نشـان می دهد تیمارها سـایر را با

الشه آنالیز رشد، شاخصهاي چربی، تعدیه، خزر، دریاي جنوب سفید ماهی بچه کلیدي: کلمات
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The effect of different level of lipids on growth Index of 
Caspian frisii kutum (Fry stage) (Rutilus frisii kutum, Kamenskii, 1901) Utilizing Semi-purified diets
By: H.A. Noverian, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources University of Guilan
Shabanipour N. Department of Biology, Faculty of Sciences University of Guilan
Zamani Kia Sajmahalleh H. A. Department of Fisheries Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Khadem, H. Internal Director, Iranian Scientific Journal IRO Tehran. Iran.
For the purpose of effect of different lipid levels on growth index of Caspian frisii kutum, a nutritional experiment of 8 
weeks were conducted in order to evaluate effect of lipid levels on fry stage. Four lipid levels of 3, 6, 9 and 12% with 
an isoproteinic (35%) and digestible energy of 3000 to 3200 kcal/Kg per diet were considered. This experiment with 4 
treatments and triplicate each was conduct in fiber glass tank of 400L capacity which was filled with 300L fresh filtered 
water and 60% of each tank was changed daily. Two-hundred and forty kutum  fry stage of 2±0.6g were randomly 
distributed between 12 tanks.  Growth index such as (WG), (PGR), (FCR), (PLV) and survival rate in treatment 2 
and 3 were not significant (p>0.05); although with increase of lipid to 12% in treatment 4, all above growth index 
were improved and statically significant (p<0.05). Treatment one with least lipid (3%) showed an ungrowth and was 
significant with other treatment (p<0.05).

Keywords: Caspian frisii kutum, Fry, Nutritional, lipid, Growth indices, body carcass     

زندگی که به است خزر دریاي منحصر بفرد ماهیان جزء (Rutilus frisii kutum) سفید دریایی ماهی
ماهی نام محلی با ماهی (6). این ــت اس ــده ش ــازگار س آن اطراف تاالبهاي و خزر دریاچه ــور1 ش لب آبهاي د ر

متعددي مانند عوامل .(13 ،8 ،6) است ماهیان کپور خانواده جزء و شد ه شناخته Kutum انگلیسی متعارف نام و با سفید
سبب گردیده است ماهی ــت بازگش ضریب کاهش و مولدین ــط متوس آمد ن وزن ــت محیطی، پایین زیس آلودگی صید بیرویه،

راهکار تنها بنابراین .(19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،7 ،4) کند پیدا نزولی رویه اخیر ــاله س ده آمار صید در ــفید س ماهی ذخایر میزان که
با احتیاجات متناسب غذاي کردن فرموله طریق از به منظور رهاسازي باالتر اوزان به ماهیان بچه تولید توان بردن باال ذخائر، احیاء جهت
تشکیل گیاهی شناوران را هفته اول دو در الروي در زمان خزر دریاي ــفید جنوب س ماهی منابع غذایی ترین مهم ــت. اس ماهی تغذیهاي
اصلی غذایی اقالم جزء جانوري شناوران زي میلیمتر میرسد ، 17 الی 15 به الروها طول که سوم زمانی هفته در که حالی میدهد، در
کفزي غذایی منابع میشوند ، تبدیل 2 گرمی ماهیان بچه یا پیشرفته2 نوزاد ان به الروها که زمانی به بعد ــم شش هفته ــت(14).د ر آنهاس
همزمان 14)؛ ،10 ،7 ،3 ،2) میگردد آنها محسوب غذاي اصلی جزء آنها با دهان کفزیان متناسب سایر و ریز میگوهاي گاماروس، مانند

.(14 ،11 ،6 ،5) می آیند حساب به آنها اصلی غذاي منبع بهعنوان صدفها گرم، 8 باالي اوزان به ماهیان رشد بچه با
(پرورشی) خاکی استخرهاي د ر ماهی این ــت: اس گرفته صورت ــفید س بچه ماهی تغذیه زمینه د ر که تاکنون مطالعاتی ــاس براس
به محیطهاي کنترل شد ه در ــک خش پلت ــانتره بهصورت کنس ــده ش فرموله غذاهاي از ،(13 ، 5) تر و زنده غذاهاي تغذیه با بر عالوه
چربی در خصوصاً انرژيزا غذائی احتیاجات اخیر در مورد ولی ــد (20)، میباش نسبتاً خوبی نیز ــد رش داراي ــتفاده میکند و اس خوبی
کنسانتره غذاي جهت ساخت سفید ماهی بچه نیازهاي با تغذیهاي متناسب اطالعات بنابراین نیست معلوم و مشخص تنظیمی جیره

میباشد. محدود متعادل جیره صورت به
بلند غیر اشباع چرب اسیدهاي وجود کیفیت دلیل ــفید به س ــور مانند ماهی لب ش و ــور ش آبهاي ارزش غذایی ماهیان طرفی از
ماهی وجود روغن و صدفها در چرب نوع اسید هاي عمد تاً این که (n-6) است امگا 6 و (n-3) 3 امگا نوع از HUFA, PUFA زنجیره
،21) است ضروري و الزم یاد شده زنجیره بلند وجود اسید هاي چرب لب شور و آبهاي شور آبزیان جیره اصوالً در .(29 ،21 ،9) دارد
مذکور آبزیان جیره در و آفتابگردان سویا گیاهی مانند روغن بافت منشا (n-6) با زنجیره چرب بلند اسیدهاي وجود چه اگر 32)؛ ،30

.(33، 27، 24) میباشد الزم کمتر نسبت با نیز
سطوح مختلف تاثیرات بررسی تغذیهاي با یک است شده سعی خزر، د ریاي جنوب سفید بچه ماهی در رشد تسریع به منظور لذا

گیرد. صورت ماهی بچه مرحله اندازهگیري توان رشد در جهت جیره د ر چربی

مقدمه

... سطوح اثرات بررسی
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کار و روش مواد
طبیعی منابع ــکده دانش تکثیر ــالن س در هفته 8 مد ت آزمایش به این
لیتري 400 ــی فایبرگالس ــزن مخ عدد ــد. دوازده ش اجرا گیالن ــگاه دانش

شکل مستطیل
 60 روزانه ــده و پرش لیتر آب تازه یک با 300 هر که 0/4 متر) ×1×1)
میشد، تعویض کف در باقیمانده ضایعات و فضوالت جهت خروج آب درصد

گرفته شد. نظر در براي آزمایش

غذایی جیرههاي
پروتئین با درصد و 12 9 ،6 ،3 چربی خالص3 د ر سطوح نیمه جیره چهار
کیلوگرم در تا 3200 کیلوکالري 3000 انرژي قابل هضم و ــد درص 35 ثابت
براي تکرار ــه س چهار تیمار و با آزمایش ــده. بنابراین گرفته ش نظر جیره در
ــترین، دکس تخممرغ، آلبومین ــامل جیرهها ش اولیه مواد ــد . ش انجام یک هر
و آرد ماهی، آرد با خالص اولیه مواد بهعنوان آفتابگردان روغن و ماهی روغن
از بهرهگیري با افزودنیها و سایر طبیعی مواد اولیه بهعنوان گندم آرد و ــویا س
چرب اسیدهاي در تعادل سفید و ماهی ضروري بدن چرب اسیدهاي الگوهاي
صورت از تیمارها یک هر در ضروري آمینه ــیدهاي براي اس به همین ترتیب
کامًال ــر یکد یگ با جیرهها نیاز ــورد م پودري ــک خش اولیه ــت. ابتدا مواد گرف
نشاستهاي ترکیبات روغن اضافه میگردید با آنها به سپس میشدند مخلوط
میشدند اضافه اجزاي ترکیبی به آن از سپس و و ژالتینی شده پخته جداگانه
بگیرد، بخود سفتی ــبتاً نس خمیري حالت مخلوط مقداري که آب به آنگاه و
و بخار فشار هضم تحت جهت افزایش قابلیت حاصله به اضافه میگردید. خمیر
چرخ پخت شده از یک خمیر سپس می شد بخارپز دقیقه اتوکالو به مدت 15
حاصله که نهایتاً پلتهاي ــد عبور داده میش میلیمتر 2 ــمه چش ــت به گوش
یک در مرطوب پلتهاي میشدند. خارج آن از ماکارونی ــتههاي رش به شکل
خشک ساعت 14 مدت ــانتیگراد به س درجه 60 دماي کن برقی در ــک خش
پرورش طول د ر ماهی بچه با دهان جیرهها متناسب آن از پس که میشدند

میآمدند. 2/5 × و 3 × 3 میلیمتر در × 2/5 ابعاد به

آزمایش طرح
انصاري به شهید سفید ماهی مرکز تکثیر از نیاز مورد سفید بچه ماهی
دلخواه دما از پس یافتند، انتقال ــب شرایط مناس در تکثیر دانشکد ه ــالن س
به آنجا شدند که در منتقل تنی مخزن 5 به تکثیر با آب سالن ــازگاري) (س
غذاد هی ــاعت س 24 بهمدت گوارش ــتگاه دس محتویات کامل تخلیه جهت
تراکم بچه کردن ذخیرهدار نرم براساس مذکور، مدت از پس صورت نگرفت.

وزن میانگین ــفید با س ماهی عدد بچه 20 تعداد حجمی، واحد ماهیان در
شد ند. توزیع تصاد فی کامًال لیتري بهطور 400 مخزن هر گرم در 2 ± 0/4
میشدند، تغذیه 19 و 16 ،12 ،9 ساعتهاي در نوبت چهار در ماهیان بچه
قبل آب و مخازن خارج از ــف ک در باقیمانده مواد ــایر س و بعد موضوع روز
غذاهاي شد و ــبه محاس درصد 15 (زیتود ه) بدن وزن ــب برحس غذادهی از
آب کیفیت عاملهاي ــد. میگرفتن قرار اندازهگیري مورد تیر ــده نش خورد ه
عصر صبح و نوبت دو در روز هر pH و حرارت درجه محلول، مانند اکسیژن
هر نیتریت کل و سختی در حالی که سنجش میزان ــدند اندازهگیري میش

(جدول 1). میگرفت صورت یکبار دو هفته
ــد   رش ــبی نس درصد ،(WGR) مطلق ــد رش یا وزن ــش افزای ــزان می
درصد و (PLV) چربی ارزش تولید ي (FCR) و غذا تبد یل ــب ضزی ،(RGR)

گرد ید ند: محاسبه زیر معاد الت طریق از بقاء
(گرم) افزایش وزن (WG) = (گرم) پایانی - وزن (گرم) اولیه وزن
(درصد رشد نسبی) RGR = نهائی(گرم) (گرم)-وزن اولیه / وزن 100
(FCR) =(گرم) مصرفی غذاي خشک میزان /

 
تر تولید شده(گرم) وزن

غذا تبدیل ضریب
ترکیب نهائی لیپد بدن بدن – ترکیب لیپد اولیه میزان لیپد مصرفی /
چربی ارزش تولیدي (PLV) =
(Grracia-Riesata, 1993)
بقا درصد (SR) = نهایی 100×تعداد اولیه/تعداد

شیمیایی تجزیه
عصاره عاري خام، کل، الیاف خاکستر چربی خام، خام، میزان پروتئین
استفاد ه با ماهی و الشه جیرهها اولیه مواد و رطوبت فسفر ــیم، کلس ازت، از
ــکد ه دانش ــه تغذی ــگاه آزمایش در (1985) A.O.A.C :از ــتاندارد اس از روش
روش از ــتفاد ه اس با هضم ــل قاب انرژي و ــد اند ازهگیري ش ــی طبیع ــع مناب
چرب اسیدهاي کیفی شد(22، 23). تعیین میزان تعیین (1983) ADCP

صورت گرفت. HPLC د ستگاه توسط اسیدهاي آمینه و ضروري

تحلیل آماري
One-) طرفه یک ANOVA روش ــه ب خام دادههاي آماري ــل تحلی
صورت Excel و SPSS ــزار اف ــرم ن ــتفاده از ــا اس ب (Way-Interaction
د انکن د امنه ــد چن آزمون ــه کمک ب تیمارها میانگین ــه مقایس ــت. گرف
د رصد ــطح 5 س در معنیدار اختالف وجود عدم وجود یا ــد که ش انجام

گردید. مشخص (p<0/05)

هفته)فاکتورها 8) پرورش ماههاي
شهریورمرداد

(سانتیگراد) حرارت 2724درجه
pH7/67/2

(ppm) طول 5/86/1اکسیژن
(ppm) کل 130126سختی

(ppm) 0/00170/0015نیتریت

ماههاي پرورش آب در کیفی میانگین فاکتورهاي جدول 1:
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نتایج
ــان نش و جیرهها را ــواد اولیه آنالیز م ــی تقریب ــج نتای 3 2 و ــداول ج
مواد ترکیبی از ــد جیره ش کار ذکر روش مواد و د ر همانطوریکه میدهند.
غذایی ارزش و نتایج حاصله همان ــت اس طبیعی مواد و خالص نیمه اولیه

بود. محاسبه شده در فرمول که است

رشد شاخص هاي
ــدول ج در ــفید س ماهی بچه ــد رش ــاخصهاي ــه میانگین ش مقایس

ــد  درص 12 ــزان می به ــش چربی افزای ــا ب که ــت اس ــن ای ــاندهند ه نش 4
ــان نش را معنید ار اختالف و یافتند بهبود ــد رش ــاخص تمامیمعیارهاي ش
اختالف 3 و 2 مذکور بین تیمار معیارهاي ــد (p<0/05) در حالیکه میدهن
شاخص معیارهاي کلیه همچنین (p<0/05) نمیدهند ــان نش را معنیداري
اختالف داراي تیمارها ــایر س درصد با چربی 3 حداقل با 1 بین تیمار ــد رش
میدهد ــان نش را ــد رش معیارهاي بهبود عدم و (p<0 /05) ــت اس معنیدار

.(5 تا 1 (نمودارهاي
الشهها تقریبی تجزیه

خام کل، الیاف ــتر خاکس خام، چربی خام، پروتئین مربوط به داده هاي
امر این موید 5 جد ول د ر ــفید س ــه بچه ماهیان ازت الش از عصاره عاري و
مواد مغذي شیمیایی ترکیبات درصد ، 12 به 3 از چربی افزایش با که است
ــتهاي نشاس مواد و متعادل چربی حالیکه در یافته افزایش پروتئین خصوصاً
کیفیت (p<0/05) ــد میدهن ــان نش را اختالف معنیداري و یافتند ــش کاه

گوشت ارتقا یافته است.
2 اولیه وزن میانگین با سفید ماهی بچه که داد نشان آمده بد ست نتایج
گرم وزن 11 میانگین به د رصد جیره چربی 12 با اول هفته در ابتداي گرم

رسید. خواهد هشتم انتهاي هفته در قد انگشت یا

بحث
ماهیان میباشد و کپور خانواده از خزر دریاي ــفید س ماهی از آنجائیکه
حدود ي تا گیاهی) حیوانی و ــاء (منش چیزخوار غذایی همه عادات به لحاظ

زمینه در تغذیهاي اطالعات اینکه به توجه با و دارد مشابهت معمولی کپور با
محدود ــذا غ جیره ــیون فرموالس جهت ــفید غذایی بچه ماهی س ــاي نیازه
این آزمایش جهت ماهی، تغذیهاي کپور اطالعات از الگوبرداري با لذا است،

انجام شد. بهتر نتایج حصول به

آزمایش طرح
و مخازن تیمارها، جیرهها، تنظیم منظور به آزمایش طرح مطالعه این در
گرفت صورت ماهی کپور بررسیهاي تغذیهاي الگوبرداري از استاندارد تراکم
زمینه در ــده ش انجام مطالعات ــاس براس آب ــاي کیفی فاکتوره .(26 ،22)
مراحل و رودخانه در ــا دری د ر ــفید ماهی س مهاجرت و بیولوژیکی، زند گی

.(12 ،9 ،6 ،4 شد (1، تنظیم کنترل و رشد، مختلف
طبیعی( و خالص اولیه مواد از ترکیبی که (2 (جدول اولیه مواد انتخاب
ماهی بچه کپور ــرروي محققان ب که ــاس مطالعاتی بود براس ــه خالص) نیم
(DE) هضم قابل انرژي ــبات محاس .(26 ، 20) گرفت صورت د ادهاند ، انجام
گرفت که در صورت (23) ــتاندارد از اس ــتفاده اس تیمارها با از یک براي هر
و نشاسته چربی پروتیین، مانند مغذي انرژي زا مواد از استفاده روش با این
معادالتی از ــتفاده اس گرفت. ــبات انجام محاس جیره کالري/ کیلوگرم) (کیلو
غذا تبدیل ضریب ،(RGR) ــبی ــد نس رش درصد ،(WG) وزن افزایش مانند
که سایر محققان ــاس مطالعاتی اس بر (PLV) چربی تولید ارزش و (FCR)

.(34، 26) گرفت صورت اند، انجام داده

رشد شاخص هاي
انرژي و ثابت پروتئین مقدار یک د ر که شد د اده نشان آزمایش این در
میزان افزایش با جیره، کیلوگرم کیلوکالري/ 3200 تا 3000 بین هضم قابل
مشابه این یافتند، بهبود ــاخص رشد ش معیارهاي تمامی درصد) 12) چوبی
مشاهده ماهی بچه کپور خصوص در محققان از آزمایشات بسیاري در نتایج
ــد که ظرف ــخص ش مش آزمایش این در .(25 ،22 ،21 ــت (16، اس ــده ش
گرم در ابتداي آزمایش 2 میانگین وزنی سفید با ماه بچه ماهی حداکثر دو
میانگین درصد به 35 پروتئین و درصد 12 چربی با ــره متعادل جی یک در

خاممواد اولیه پروتئین
(درصد)

خام الیاف
(درصد)

چرب خام
(درصد)

ازت از عاري مواد
(درصد)

کل خاکستر
(درصد)

رطوبت
(درصد)

کلسیم
(درصد)

فسفر
(درصد)

مرغ 4/3260/520/054 0/3±5/9 0/1±0/000/001/2 0±3/95آلبومین تخم
0/8510/480/009 0±18/2 0/95±0/581/250/06944/74دکسترین
8/853/11/82 0/14±4/78 0/5±8/79 0/2±3/98 0/0±1/88 0/61±7/8آردماهی
9/10/270/69 0/6±01/85 0/33±21/62 0/1±35/1 0/6±23/63 0/41±5/74آردسویا

معمولی 3/6231/5870/117 0/4±07/9 0/59±38/873 0/3±04/2 0/7±46/7 0±34/19آردگندم
آفتابگردان 0/000/00980/000/0000/000/000/0روغن

0روغن ماهی /000/00980/0000/000/000/000/0

تابستان 1383) گیالن- دانشگاه طبیعی منابع د انشکده تغذیه (بخش جیرهها استفاد ه مورد طبیعی) و (خالص اولیه مواد تقریبی تجزیه :2 جدول

هستند. تکرار سه SD میانگین ± دهند ه نشان مقدار
67 شماره سازندگی و پژوهش – مجله همکاران 1383 و - منبع: نویریان، ح. *

... سطوح اثرات بررسی
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تیمارهامواد اولیه

1234

مرغ 10101010آلبومین تخم

مرغوب ماهی 25252525آرد

15151515آرد سویا

15151515آردگندم

24/5321/5318/5315/53دکسترین

آفتابگردان 1234روغن

2468روغن ماهی

ویتامینی 3333مواد

معدنی 2222مواد

بند 2222هم

قارچ 0/250/250/250/25ضد

اکسیدان 0/020/020/020/02آنتی

ث 0/20/20/20/2ویتامین

(د رصد) تقریبی تجزیه

خام  0/34±4/2 0/35±21/3 0/35±3/8 0/35±4/1پروتئین

خام  0/11±46/6 0/9±16/4 0/6±13/8 0/3±21/9چربی

کل  0/6±33/7 0/6±44/8 0/6±21/3 0/6±66/2خاکستر

 0/12±88/3 0/10±91/8 0±11/798/12رطوبت

 0/3±21/4 0/3±14/6 0/3±12/8 0±1/4الیاف

ازت از عاري  0/30±71/8 0/34±66/1 0/35±3979/3عصاره

هضم قابل انرژي
Kcal/Kg/Diet

3000±253100±223150±263216±32

تابستان 1383) گیالن- منابع طبیعی دانشگاه آزمایشی (جیره نیمه خالص) (بخش تغذیه دانشکد ه ارزش غذایی جیرههاي و ترکیب درصد :3 جدول

ــاخص معیارهاي ش بهبود برغم ــد. میرس آزمایش انتهاي در گرم وزنی 11
مطلوب دریافت میزان درصد، 12 چربی ــطح س در سفید ماهی بچه ــد رش
بر روي آن اثرات صد و 12 در باالي و د رصد 11 10و دامنه هاي د ر ــی چرب
بیشتري مطالعات میگردد که پیشنهاد و مشخص نیست رشد ــاخصهاي ش

گیرد. صورت زمینه این در
میزان د ریافت براي محققان از ــیاري بس ــط توس که مطالعاتی طبق
سطح ــب مناس میزان هضم، قابل ــتهاي ،حداکثر مواد نشاس لپید مطلوب
انجام معمولی ــور کپ بچه ماهی ــره جی روي بر انرژي ــطح وس ــن پروتیی

وزن افزایش رشد مانند ــاخصهاي ش که است این دهنده ــان نش گرفت،
در (PLV) چربی تولیدي و ارزش (PCR) ــذا غ تبدیل ــب ضری ،(WG)
خام 33 پروتئین درصد، 27 ــتهاي مواد نشاس درصد ، 11 چربی ــطح س
جیره در کیلوگرم ــري کیلوکال 3100 هضم انرژي قابل ــطح با س درصد
که آنجائی از و (28 ،27 ،24) ــت ــوده اس ــن ب تری ــب و مناس ــن بهتری
ــب لپید، مناس دریافت میزان ــی همزمان تاثیرات با ــهاي تغذی ــات مطالع
بچه ماهی جیره روي بر (P/E) و انرژي پروتئین ــطح س نشاستهاي مواد
از برداري ــو الگ لذا با ــت، اس نگرفته صورت خزر ــاي دری جنوب ــفید س
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بدن (درصد)ترکیب (درصد)پروتئین (د رصد)چربی (درصد)الیاف (د رصد)خاکستر ازت از عاري عصاره

سطوح چربی

343/8a ±0/61110/7a ±0/426a ±0/134a ±0/1127/5a ±0/54

650/7b ±0/3314/8b ±0/214/7b ±0/178/4b ±0/1823b ±0/34

951/2b c ±0/4115/3b c ±0/224/9b c ±0/167/8b c ±0/2121/2b c ±0/28

1258/1d ±0/3117/8d ±0/422/6d ±0/1210d ±0/3414/3d ±0/19

(درصد)تیمارها چربی بقاسطوح (درصد)درصد وزن نسبیافزایش رشد غذادرصد تبدیل ضریب
تولیدي ارزش

چربی

1321/45 a0726/0 a2 a71/2 a0/99 a

264/67 b28/0 b3/9 b76/1 b0/50 b

391/70 bc33/0 bc12/11 bc69/1 bc0/55 bc

41261/88 d11/1 d22 d33/1 d0/99 d

تا و خانواد ه به لحاظ که کپور ماهیان بچه بر روي ــه ک ــات جامعی مطالع
تحقیقات بیشتري دارند، ــابهت مش چیزخوار) (همه غذایی رژیم حد ودي

گیرد. صورت میبایستی

الشه تقریبی تجزیه
سطوح اثرات به نسبت (الشه) بچه ماهی مقایسه میانگین ترکیبات در
ترکیبات 12 درصد، به چربی افزایش میزان با ــد که ش داده ــان چربی نش
ــت گوش بازدهی و (P<0/05) یافته ــود بهب مالحظهاي ــل قاب بطور ــزي مغ
بچه روي بر آن ــابه نتایج مش محققان از در گزارش برخی که ــد ش مطلوب

.(36 ،35 ،31 ،28 ،23) یافت میشود کپور معمولی
3 به و 2 ،1 تیمارهاي ماهی سفید در بچه ــه الش آنالیز تقریبی د ر
ــوص پروتئین کاهش خص به مغزي ــواد م کمتر، چربی دریافت ــل دلی
بازدهی یافتند که ــش افزای (NFE) ــته اي نشاس عوض مواد در و یافته
(25) Astraomovaتوسط مشابهی آزمایش در ــد، ش نامطلوب ــت گوش
ــد ه ش گزارش ماهی کپور براي جیره نمودن متعادل اهمیت ــوان عن با

.(22) است

چربی مختلف اثرات سطوح به نسبت سفید ماهی بچه رشد شاخصهاي مقایسه میانگین :4 جدول

.(P>/05) هستند اختالف معنیدار داراي مختلف حروف با ستون یک د ر اعداد میانگین

مختلف چربی سطوح اثرات به نسبت خشک) (درصد ماده سفید بچه ماهی الشه ترکیبات مقایسه میانگین :5 جدول

.(p<0/05) هستند معنید ار داراي اختالف متفاوت حروف ستون با یک در تکرار، سه SD ± میانگین

چربی درصد بقا به مقایسه میانگین نمودار1-

... سطوح اثرات بررسی
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قد ردانی و تشکر
کردند ــکاري هم پروژه این د ر ــا م که با عزیزانی ــه کلی از ــیله بد ینوس
استخوانی ماهیان و مرکز گیالن دانشگاه طبیعی ــکده منابع دانش بخصوص

میگردد. قد ردانی و تشکر انصاري شهید

پاورقیها
1- Brackish - water
2- Advanced fry
3- Semi-purified Diets 

استفاده مورد منابع
ــگاه دانش ــارات انتش د وم. جلد ــیالت. و ش ــی شناس ماهی 1365؛ ا. بریمایی، - 1

گیالن.
نامه ــفید. پایان س ماهی ــو جنین نح و ــد رش مطالعه ــزادي، صفیه. 1370؛ به -2

اسالمی. آزاد دانشگاه ارشد. کارشناسی
تا 74. 72 صفحه سفید. ماهی آوري هم تعیین 1358؛ ق. - تاکامیآذري. 3

ــپید کولی به س و کولی ــیاه س ــفید ، خوان، علی. 1378؛ مهاجرت ماهی س - 4

ترویج آموزش و کل اداره ــان آبزی پرورش و ــفیدرود. معاونت تکثیر س رودخانه
.12 2 تا صفحه

روش به پرورش ماهی سفید پروژه نهایی گزارش 1372؛ خوش اصل، 4. دانس - 5
ــتان اس ــیالت چینی. مرکز تحقیقات ش با کپور ماهیان ــت توآم و کش گونهاي تک

.28 5 تا گیالن. صفحه
صفحه شیالت ایران. سازمان تحقیقات سفید. زندگی ماهی 1363؛ ب. رضوي، - 6

.25 تا 18
ایران. ــیالت ش تحقیقات ــازمان ــفید. س س ب. 1371؛ بیولوژي ماهی رضوي، - 7

.22 4 تا صفحه
پایان از الکتروفورز. استفاده سفید با نژادهاي ماهی 1372؛ تعیین ب. رضوي، - 8

.9 تا 5 صفحه تهران. اسالمی. آزاد دانشگاه ارشد . نامه کارشناسی
و ــت بازگش ضریب ــی بررس طرح 1365؛ ایران. ــیالت تحقیقاتی ش ــازمان س - 9

.27 6 تا صفحه ماهی سفید. رشد تغذیه و چگونگی مهاجرت،
سفید د ر ماهی پرورش و تکثیر آبزیان. 1363؛ طرح توسعه و تکثیر ــازمان س - 10

.17 تا 14 صفحه خزر. دریاي جنوبی سواحل رودخانه رشته دوازد ه
بروجیج. شفرون تالیف متراکم ماهی: پرورش ك. 1997؛ معتمد، و م ستاري، - 11

.65 تا 64 صفحه گیالن. انتشارات دانشگاه مجله

چربی د رصد به نسبی میانگین رشد مقایسه -2 نمودار

چربی د رصد به وزن افزایش میانگین مقایسه -3 نمودار

چربی د رصد به غذا تبدیل ضریب میانگین مقایسه -4 نمودار

چربی د رصد به چربی تولیدي ارزش میانگین مقایسه -5 نمودار
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ــان رودخانه ماهی ــالك گذاري بچه پ قطعی گزارش 1371؛ ر. ــر، ف ــاهی ش - 12
.62 تا صفحه 61 گیالن. تحقیقات شیالت مرکز تاالب بندر انزلی. د ر سفیدرود

سفیدرود رودخانه اطلس ماهیان 1381؛ ش. ع. نظامی، پور، ولی ك. عباسی، - 13
تا 62. صفحه 61 گیالن. شیالت تحقیقات مرکز انزلی. بندر در تاالب

استخرهاي ــفید در س ماهیان بچه تغذیه نحوه ــی ا. 1372؛ بررس پناه، - عفت 14
زئوپالنکتونها). زنده غذاهاي از (بهرهگیري ــتی دس غذاي از ــتفاد ه اس بدون خاکی

تهران. دانشگاه نامه پایان
شمال آبهاي آن در کنونی گذشته و وضعیت ماهی سفید. ح. 1365؛ عمادي، - 15

.16 9 تا ایران. صفحه شیالت تحقیقات سازمان ایران.
ــفید س و تغذیه ماهی ــد مثل تولی ــد، ــن، رش ــی س بررس 1368؛ فضلی، ح. - 16
ایران. شیالت تحقیقات سازمان ترجمه. ± انگلستان جنوب رودخانه در رودخانهاي

.8 تا 1 صفحه
ــتخوانی اس ماهیان ــد صی اقتصادي ــه مطالع ــر. 1383؛ اصغ ــی عل ــی، قربان - 17
معاونت گیالن. استان شیالت کل اداره .1381 ــال س در پره) تعاونی ــرکتهاي (ش

ماهیگیري. بنادر و صید
معاونت ایران. سفید ماهی پرورش و تکثیر تاریخچه 1374؛ م. منفرد، -کازرونی 18

.18 تا 4 صفحه آبزیان. پرورش تکثیر
تکثیر و مرکز عملکرد ــات گزارش ــیالت ایران. آبزیان ش پرورش و معاونت تکثیر - 19

ذخایر. بازسازي ماهی و تکثیر کل 1382؛ اداره تا 1373 سفید یالهاي ماهی پرورش
مختلف سطوح اثرات بررسی زاده، س. طلوعی، م. 1383؛ مصطفی ح. نویریان، - 20
نشریه خزر. دریاي جنوب سفید ماهی بچه رشد شاخص معیارهاي برروي پروتئین

.67 شماره کشاورزي. تحقیقات جهاد آبزیان وزارت و دام علمیپژوهشی
گیالن. د انشگاه انتشارات آبزیان. تغذیه اصول د رسنامه 1383؛ ح. نویریان، - 21
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