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 1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن
2

گروه علوم دریایی ،پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن

 3مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شادروان دکتر یوسفپور ،سیاهکﻞ ،گیالن

پژوهشی

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ حﺎضر بﺎ هدف ﺗﻌﯿﯿـﻦ نﯿﺎزﻣندی چربی و ﺗﺎثﯿر چربی جﯿره بر شﺎخصهﺎی رشـد و ﺗرﮐﯿﺐ
شـﯿﻤﯿﺎﯾی بدن ﻣﺎهﯿﺎن بستر (♂  )Huso huso ♀ × Acipenser ruthenusجوان ( 200/3 ± 2گرم) در
ﺗغذﯾﻪ زﻣستﺎنی انﺠﺎم شـد .ﻣﺎهیهﺎ بﺎ  5جﯿـره حﺎوی نﯿتـروژن ﯾکسﺎن ( 40درﺻد پروﺗﺌﯿـﻦ خﺎم) و
ﺳـﻄوح چربی ﻣتفﺎوت شﺎﻣل  19 ،16 ،13 ،10و  22درﺻد ﻣورد ﺗغذﯾﻪ قرار گرفتند و  3بﺎر در روز در حد
ﺳﯿری بﻪ ﻣدت  50روز غذادهی شدند .نتﺎﯾج نشﺎن داد ﮐﻪ برخی شﺎخصهﺎی رشد از جﻤلﻪ افزاﯾش وزن،
درﺻد افزاﯾش وزن ،نرخ رشد وﯾژه ،ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذاﯾی ،نرخ بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺎراﯾی غذا بﻪ طور
ﻣﻌنیداری ﺗحت ﺗﺎثﯿر ﺳﻄوح ﻣختلف چربی جﯿره قرار گرفتند .ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿره  22درﺻد
چربی بﻪ طور ﻣﻌنی دار بﺎالﺗرﯾﻦ درﺻد چربی الشﻪ و پﺎﯾﯿﻦ ﺗرﯾﻦ درﺻد رطوبت الشﻪ را نشﺎن دادند،
هﻤچنﯿﻦ بﺎالﺗرﯾﻦ درﺻد رطوبت الشﻪ ،پﺎﯾﯿﻦ ﺗرﯾﻦ درﺻد پروﺗﺌﯿﻦ الشﻪ و پﺎﯾﯿﻦ ﺗرﯾﻦ درﺻد چربی الشﻪ
بﻪ طور ﻣﻌنیدار در ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿره  10درﺻد چربی ﻣشﺎهده شد ..نتﺎﯾج نشﺎن داد ﺗغﯿﯿر در
ﺳﻄح چربی جﯿره در شراﯾط زﻣستﺎنﻪ ﻣوجﺐ ﺗغﯿﯿر در شﺎخصهﺎی ﻣختلف گردﯾده و ﺳﻄح ﻣنﺎﺳﺐ چربی
جﯿره در ﺗغذﯾﻪ زﻣستﺎنی برای ﻣﺎهﯿﺎن بستر ﻣیﺗواند حدود  13درﺻد بﺎشد.
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مقدمـه
ﯾک روﯾکرد ﻣﻬﻢ جﻬت ﮐﺎهش هزﯾنﻪ هﺎی غذا در آبزی پروری ﺗﺠﺎری ،اﻋﻤﺎل ﻣدﯾرﯾت ﺗغذﯾﻪ و اﺳتراﺗژی هﺎی ﻣنﺎﺳﺐ در ﻣواجﻬﻪ بﺎ
شراﯾط ﻣتفﺎوت پرورش اﺳت .چنﯿﻦ اﺳتراﺗژی هﺎﯾی قﺎدرند ﺗﺎ ﻣدﯾرﯾت هزﯾنﻪ و ﮐﯿفﯿت آب را بﻬﺒود بﺒخشند و نﯿز هزﯾنﻪ هﺎی غذا را
ﮐﺎهش دهند ( .)Gaylord et al., 2001; Yokoyama et al., 2009بﺎ وجود پﯿشرفتهﺎﯾی طی چند ﺳﺎل اخﯿر در ﻣورد پرورش
ﺗﺎﺳﻤﺎهﯿﺎن ،هنوز اﯾﻦ ﻣﺎهﯿﺎن نﯿﺎزﻣند ﺗوجﻪ و روﯾکرد وﯾژه در زﻣﯿنﻪ پرورش و بﺎزﺳﺎزی ذخﺎﯾر هستند و بﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿل ﮐﺎهش در
ذخﺎﯾر اﮐﺜر گونﻪ هﺎی اﯾﻦ خﺎنواده ،ﺗالش برای بﻬﺒود آبزی پروری و بﺎزﺳﺎزی را افزاﯾش داده اﺳت (.)Furné et al., 2012
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دورگﻪ بستر (♂  )Huso huso ♀ × Acipenser ruthenusبﻪ دﻟﯿل رشد ﺳرﯾع و ﻣقﺎوﻣت زﯾﺎد در برابر شراﯾط نﺎﻣنﺎﺳﺐ و هﻤچنﯿﻦ
اﻣکﺎن اﺳتحصﺎل خﺎوﯾﺎر در ﻣدت زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ﺗر نسﺒت بﻪ ﺳﺎﯾر گونﻪهﺎی خﺎوﯾﺎری ،ﻣﺎهی ﻣنﺎﺳﺒی در آبزی پروری ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری
ﻣحسوب ﻣیشود .اﯾﻦ دورگﻪ دارای ﺗﻄﺎبق پذﯾری بﺎال بوده و در ﺗراﮐﻢهﺎی بﺎال ﻣیﺗوان آن را پرورش داد ( .)Wu et al., 2006طﺒق
آﻣﺎر ﺳﺎل  20 ،2007درﺻد از ﺗوﻟﯿد گوشت و  5درﺻد از خﺎوﯾﺎر در ﮐشور روﺳﯿﻪ از ﺗکﺜﯿر و پرورش بستر حﺎﺻل شده اﺳت ( Oprea
.)and Oprea, 2009
بﻬﺒود غذا و ﺗغذﯾﻪ در اﻣر پرورش بﺎﻋث رشد ﺳرﯾع و ﻣنﺎﺳﺐ ،ﺗﺎثﯿر ﻣﺜﺒت بر دﺳتگﺎه ﺗوﻟﯿد ﻣﺜلی ﻣﺎهﯿﺎن ،ﺗسرﯾع روند رشد ،افزاﯾش
اﯾﻤنی ،ﺗحرﯾک گﺎﻣتوژنز ،افزاﯾش ﻣﯿزان بﺎروری ،ﮐﯿفﯿت اﺳپرم ،بﻬﺒود ﻟقﺎح ،ﻣﺎندگﺎری و ﺗوﻟﯿد الروهﺎی طﺒﯿﻌی و ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﻣوثر
در راﺳتﺎی ﺗکﺜﯿر و پرورش ﻣوفق ﻣیگردد ( .)Izquierdo et al., 2001چربیهﺎ بﻪ ﻋنوان ﻣﻬﻢ ﺗرﯾﻦ ﻣنﺒع ﺗوﻟﯿد انرژی در جﯿره
غذاﯾی ﻣحسوب ﻣیشوند ،هﻤچنﯿﻦ بﻪ ﻋنوان ﻣنﺒع ﺗأﻣﯿﻦ ﮐننده اﺳﯿدهﺎی چرب ضروری بﻪ شﻤﺎر ﻣیروند ،در ﺳﺎختﻤﺎن فسفوﻟﯿپدهﺎ
بﻪ ﻋنوان حﺎﻣلهﺎﯾی جﻬت جذب وﯾتﺎﻣﯿﻦهﺎی ﻣحلول در چربی و رنگدانﻪهﺎ نقش دارند و نﯿز بﻪ ﻋنوان ﻣنﺒع اﺳترولهﺎ ضﻤﻦ بر
ﻋﻬده داشتﻦ وظﺎﯾف وﺳﯿع بﯿوﻟوژﯾک ،در ﺳﺎخت برخی وﯾتﺎﻣﯿﻦهﺎ و هورﻣونهﺎ نﯿز نقش دارند ( .)Goddard, 1996هﻤچنﯿﻦ وجود
چربی در جﯿره بﺎﻋث ﻣی شود ﮐﻪ از پروﺗﺌﯿﻦ بﻪ ﻋنوان ﻣنﺒع انرژی اﺳتفﺎده نشده و در نتﯿﺠﻪ پروﺗﺌﯿﻦ در ﻣسﯿر و نقش اﺻلی خود
قرار گﯿرد و بﯿشتر بﻪ ﻣصرف رشد ﻣﺎهی برﺳد ( .)Brauge et al., 1995; Einen and Rome, 1997; Lus et al., 2009از طرفی
ﮐﺎهش چربی جﯿره ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗأﻣﯿﻦ انرژی از پروﺗﺌﯿﻦ ﻣیشود بﺎﻋث ﮐﺎهش رشد شده و ﻣوجﺒﺎت اختالل در فﻌﺎﻟﯿتهﺎی حﯿﺎﺗی و
ﺳﯿستﻢ دفﺎﻋی بدن را فراهﻢ ﻣیﮐند ( .)Refsti et al., 2003هﻤچنﯿﻦ افزاﯾش بﯿش از حد چربی جﯿره ،ﮐﺎهش ﻣصرف غذا را ﻣوجﺐ
ﻣیشود ﮐﻪ بﻪ ﮐﺎهش در رشد و بﺎزده غذاﯾی ﻣنﺠر ﻣیگردد ( Shearer et al., 1997; Weatherup et al., 1997; Silverstein et al.,
 .)1999; Stavros et al., 2010در جﯿره آبزﯾﺎن ،اﺳتفﺎده از چربی بﻪ ﻣنﻈور ﺗأﻣﯿﻦ انرژی ،اﻣکﺎن ﻣصرف بﯿشتر پروﺗﺌﯿﻦ جﻬت رشد
ﺳلولهﺎی جدﯾد و بﺎفتهﺎ را فراهﻢ ﻣیﮐند (.)Ng et al., 2004
طی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ  Hungو هﻤکﺎران در ﺳﺎل  1997بر روی ﺗﺎﺳﻤﺎهی ﺳفﯿد ( )Acipenser transmontanusانﺠﺎم دادند ﻣﺎهﯿﺎنی ﮐﻪ
بﺎ جﯿرههﺎی حﺎوی  25/8ﺗﺎ  35/7درﺻد چربی ﺗغذﯾﻪ شده بودند ،رشد ﺳرﯾع ﺗر و راندﻣﺎن ﺗغذﯾﻪای بﺎالﺗری را نسﺒت بﻪ ﺳﺎﯾر ﺗﯿﻤﺎرهﺎ
نشﺎن دادند .هﻤچنﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺗوﺳط  Mohseniو هﻤکﺎران در ﺳﺎل  2007انﺠﺎم شد ﺗﺎثﯿر ﺳﻄوح ﻣتفﺎوت پروﺗﺌﯿﻦ و چربی
بر روی ﺗﺎﺳﻤﺎهﯿﺎن اﯾرانی ( )Acipenser persicusﻣورد بررﺳی قرار گرفت ،نتﺎﯾج اﯾﻦ ﺗحقﯿق نشﺎن داد  40درﺻد پروﺗﺌﯿﻦ و 25
درﺻد چربی در جﯿره ﺗﺎﺳﻤﺎهی اﯾرانی ،ﺳﻄح ﻣﻄلوبی از پروﺗﺌﯿﻦ و چربی ﻣیبﺎشد .هﻤﯿﻦ طور نسﺒت  40درﺻد پروﺗﺌﯿﻦ و  20/1ﺗﺎ
 25/9درﺻد چربی بﻪ ﻋنوان نسﺒت ﻣﻄلوب پروﺗﺌﯿﻦ و چربی در جﯿره ﺗﺎﺳﻤﺎهی اﯾرانی ﺗوﺳط  Seyed Hassaniو هﻤکﺎران در ﺳﺎل
 2011گزارش شده اﺳت.
ﻣﺎهی بﻪ دﻟﯿل خونسرد بودن در شراﯾط زﻣستﺎنی دارای ﺗغذﯾﻪ ای ﻣتفﺎوت نسﺒت بﻪ شراﯾط ﻣحﯿﻄی اﯾده آل و ﻣنﺎﺳﺐ ﻣیبﺎشد ،بﻪ
خصوص ﮐﺎهش دﻣﺎ در زﻣستﺎن ،نﯿﺎزﻣندی غذاﯾی و هﻤچنﯿﻦ ﻋﻤلکرد گوارشی ﻣﺎهی را ﺗحت ﺗﺎثﯿر قرار داده و بﺎﻋث ﮐﺎهش شدﯾد
ﺗغذﯾﻪ و در نتﯿﺠﻪ ﮐﺎهش ﺳرﻋت رشد ﻣی شود ،ﻟذا دﺳتﯿﺎبی بﻪ ﺳﻄح ﻣنﺎﺳﺐ و اﯾده آل اجزای غذاﯾی در راﺳتﺎی ﮐﺎرآﻣد شدن غذای
ﻣصرفی و افزاﯾش ﺗوﻟﯿد ضروری بﻪ نﻈر ﻣیرﺳد .ﺳﻄح ﻣنﺎﺳﺐ چربی برای گونﻪهﺎی ﻣختلف و نﯿز در شراﯾط ﻣتفﺎوت ،ﯾکسﺎن نﯿست
بﻪ خصوص در شراﯾط زﻣستﺎنی ﮐﻪ دﻣﺎی ﮐﻢ ﻣیﺗواند وضﻌﯿت خﺎﺻی را هﻢ از نﻈر ﺻرف انرژی و هﻢ از نﻈر هضﻢ و جذب غذا اﯾﺠﺎد
ﮐند ( .)Bogevik et al., 2010ﮐﺎربرد ﻣﯿزان ﻣﻄلوب چربی در جﯿره بﺎﻋث ﻣیشود ﻣﺎهی در ﺗغذﯾﻪ زﻣستﺎنی ﻣقدار انرژی ﻣورد نﯿﺎز
خود را بﻪ طور قﺎبل قﺒوﻟی از چربی ﮐسﺐ ﮐرده و انرژی ﻣوجود در پروﺗﺌﯿﻦ بﺎفتهﺎی خود را ذخﯿره ﮐند و ﮐﺎهش رشدی در ﻣﺎهی
دﯾده نشود و در اداﻣﻪ بﺎ حصول شراﯾط ﻣنﺎﺳﺐ بتواند رشد بﻬتری را نشﺎن دهد.
بﺎ ﺗوجﻪ بﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در بسﯿﺎری از ﻣزارﻋی ﮐﻪ در ﻣنﺎطق ﻣختلف در حﺎل پرورش و بﺎزﺳﺎزی ذخﺎﯾر ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری هستند ،در طول
ﺳﺎل نوﺳﺎنﺎت دﻣﺎﯾی زﯾﺎدی دﯾده ﻣیشود و  3ﻣﺎه از ﺳﺎل و ﯾﺎ بﯿشتر از اﯾﻦ زﻣﺎن شراﯾط زﻣستﺎنﻪ حﺎﮐﻢ ﻣیبﺎشد ،ﻟذا شنﺎخت
نﯿﺎزهﺎی غذاﯾی اﯾﻦ ﻣﺎهﯿﺎن در شراﯾط ﻣحﯿﻄی ﻣختلف و از جﻤلﻪ شراﯾط ﺗغذﯾﻪ زﻣستﺎنی ضروری بﻪ نﻈر ﻣیرﺳد .نتﺎﯾج اﯾﻦ ﺗحقﯿق
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ﻣی ﺗواند نﯿﺎزﻣندی چربی ﻣﺎهی بستر را در ﺗغذﯾﻪ زﻣستﺎنی ﻣشخص نﻤﺎﯾد و نﯿز اﻟگوﯾی برای ﺳﺎﯾر ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری بﺎشد .بﺎ اجرای
چنﯿﻦ ﺗحقﯿقﺎﺗی ﻣیﺗوان بﻪ شنﺎخت اوﻟﯿﻪ درخصوص ﺗرﮐﯿﺐ جﯿره غذاﯾی ﻣنﺎﺳﺐ جﻬت پرورش ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری در شراﯾط و فصول
ﻣختلف و ﺗوﻟﯿد ﻣﺎهﯿﺎن بﺎ ذخﯿره غذاﯾی ﻣقرون بﻪ ﺻرفﻪ دﺳت ﯾﺎفت.
مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورش

ﻣﺎهﯿﺎن ﻣورد اﺳتفﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾش از ﻣرﮐز ﺗکﺜﯿر و بﺎزﺳﺎزی ذخﺎﯾر ﻣﺎهﯿﺎن درﯾﺎﯾی شﺎدروان دﮐتر ﯾوﺳفپور ﺳﯿﺎهکل (گﯿالن،
اﯾران) ﺗﺎﻣﯿﻦ شد .ﻣﺎهﯿﺎن در ﻣخﺎزن بتونی ﻣدور ﯾک هفتﻪ قﺒل از شروع آزﻣﺎﯾش ،بﺎ شراﯾط پرورشی در اﯾﻦ ﻣرﮐز ﺳﺎزگﺎر شدند.
ﻣحل پـرورش شﺎﻣل  15حوضچﻪ بتـونی گرد بﺎ حﺠﻢ آبگﯿری  806 ± 27ﻟﯿتر در نﻈر گرفتﻪ شد .ﻣحﯿط پرورش ﻣسقف بود و
جرﯾﺎن آب بﻪ ﺻورت ﯾک طرفﻪ بﺎ دبی  8/87 ± 0/43ﻟﯿتر بر دقﯿقﻪ در نﻈر گرفتﻪ شد .ﻣنﺒع ﺗﺎﻣﯿﻦ آب رودخﺎنﻪ دﯾسﺎم ﺳﯿﺎهکل بود.
فتوپرﯾود نﯿز بﻪ ﺻورت شراﯾط طﺒﯿﻌی زﻣستﺎنﻪ ( 10ﺳﺎﻋت روشنﺎﯾی و  14ﺳﺎﻋت ﺗﺎرﯾکی) در طول دوره پرورش در نﻈر گرفتﻪ شد.
طراحی آزمایش

 150ﻣﺎهی بستر بﺎ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ وزن اوﻟﯿﻪ  200/3 ± 2گرم و طول ﮐل  38/6 ± 0/04ﺳﺎنتی ﻣتر (ﻣﯿﺎنگﯿﻦ  ±خﻄﺎی اﺳتﺎندارد) بﻪ
ﺻورت ﺗصﺎدفی در پنج ﺗﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗکرار ( 10ﻣﺎهی در هر ﻣخزن) ﺗقسﯿﻢ شدند .دﻣﺎ ،اﮐسﯿژن و  pHآب ﻣحل پرورش در طول دوره
ﺗحقﯿق بﻪ ﺻورت روزانﻪ اندازه گﯿری شد .ﻣﯿﺎنگﯿﻦ اﯾﻦ پﺎراﻣترهﺎ شﺎﻣل دﻣﺎ  9/6 ± 0/4درجﻪ ﺳﺎنتی گراد ،اﮐسﯿژن  8/8 ± 0/2ﻣﯿلی
گرم بر ﻟﯿتر و  pHﻣﻌﺎدل  7/4 ± 0/02ﻣحﺎﺳﺒﻪ شد .زﯾستﺳنﺠی ﻣﺎهﯿﺎن 24 ،ﺳﺎﻋت پس از قﻄع غذادهی و بﻌد از بﯿﻬوشی در
ﻣحلول پودر گل ﻣﯿخک ( 300ﻣﯿلی گرم در ﻟﯿتر) انﺠﺎم شد .انـــدازه گﯿری وزن هـر ﻣـﺎهی بـﺎ اﺳتفﺎده از ﺗرازوی دﯾﺠﯿتـﺎل بﺎ
دقت گرم و اندازه گﯿـری طول ﮐل هر ﻣﺎهی بﺎ اﺳتفﺎده از خط ﮐش بﯿـوﻣتری بﺎ دقت ﻣﯿلﯿﻤتر در روز اول ،بﯿست و پنﺠﻢ و پنﺠﺎهﻢ
دوره ﺻورت پذﯾرفت.
ساخت جیره و غذادهی

اندازه گیری شاخصهای رشد

شﺎخص هﺎی رشد ﻣورد بررﺳی در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شﺎﻣل وزن ﮐسﺐ شده ،درﺻد افزاﯾش وزن ،نرخ رشد وﯾژه ،فﺎﮐتور وضﻌﯿت ،شﺎخص
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بﻪ ﻣنﻈور ﺗأﻣﯿﻦ هر چﻪ بﻬتر احتﯿﺎجﺎت غذاﯾی ﻣﺎهﯿﺎن در اﯾﻦ پژوهش ،برای ﺳﺎخت جﯿرههﺎی غذاﯾی از اقالم غذاﯾی ﻣتنوﻋی اﺳتفﺎده
شد و ﻣﯿزان چربی ،پروﺗﯿﯿﻦ و ﮐربوهﯿدرات جﯿره بﺎ اﺳتفﺎده از نرم افزار  LINDOﺗنﻈﯿﻢ گردﯾد .جﯿرههﺎ بﺎ ﺳﻄوح 19 ،16 ،13 ،10
و  22درﺻد چربی و بﺎ  40درﺻد پروﺗﺌﯿﻦ ثﺎبت ،در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺎخت غذای ﻣرﮐز ﺗکﺜﯿر و بﺎزﺳﺎزی ذخﺎﯾر ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری شﻬﯿد دﮐتر
بﻬشتی (گﯿالن ،اﯾران) ﺳﺎختﻪ شد .برای ﺳﺎخت هر جﯿره ،ﻣخلوطی از اقالم غذاﯾی بﺎ نسﺒتی ﮐﻪ در جدول  1ذﮐر شده اﺳت ،بﻪ
ﺻورت دﺳتی ﻣخلوط و در حﯿﻦ ﻣخلوط شدن بﻪ ﺗدرﯾج روغﻦ و آب اضﺎفﻪ گردﯾد .خﻤﯿر حﺎﺻل چرخ شده و ﯾک غذای رشتﻪای بﺎ
قﻄر  5ﻣﯿلی ﻣتر ﺗﻬﯿﻪ گردﯾد .پس از آنکﻪ رشﺗﻪ هﺎی غذاﯾی ﺗﻬﯿﻪ شد بﻪ ﺳﯿنیهﺎی خشک ﮐﻦ ﻣنتقل شده و در دﻣﺎی  50درجﻪ
ﺳﺎنتیگراد بﻪ ﻣدت  48ﺳﺎﻋت خشک گردﯾد .جﯿرههﺎ پس از بستﻪ بندی در داخل فرﯾزر و در دﻣﺎی  -20درجﻪ ﺳﺎنتی گراد
نگﻬداری شد .غذادهی بﻪ ﺻورت دﺳتی ،بر اﺳﺎس ﻣﯿزان اشتﻬﺎ ( )Satiationبﻪ ﻣدت  50روز و  3بﺎر در روز ،در ﺳﺎﻋﺎت ،8:00
 16:00و  24:00ﺻورت گرفت .فرﻣول و ﺗرﮐﯿﺐ ﺗقرﯾﺒی جﯿرههﺎ در جدول  1آﻣده اﺳت.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،2پاییـز 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

جدول  .1اجزای غذاﯾی و ﺗرﮐﯿﺐ شﯿﻤﯿﺎﯾی جﯿرههﺎی ﻣورد اﺳتفﺎده در آزﻣﺎﯾش حﺎضر
چربی جﯿره
ﺗرﮐﯿﺒﺎت جﯿره (درﺻد)

%10

%13

%16

%19

%22

آرد ﻣﺎهی

40

40

40

40

40

آرد ﺳوﯾﺎ

20

20

21/4

23/4

24/9

آرد گندم

16/6

7/6

5

5

3

ﺳﺒوس گندم

11/6

17/4

15/5

10/3

7/6

روغﻦ ﻣﺎهی

1/4

3

4/05

6/15

7/75

روغﻦ ﺳوﯾﺎ

1/4

3

4/05

6/15

7/75

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

ﻣالس چغندر
ﻣکﻤل وﯾتﺎﻣﯿنﻪ

1

2

2

2

2

2

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

ﻣتﯿونﯿﻦ

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

الﯾزﯾﻦ

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

ﻣخﻤر

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

نﻤک

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

ﻣکﻤل ﻣﻌدنی

2

گچ
ﺗرﮐﯿﺐ ﺗقرﯾﺒی جﯿرههﺎ
پروﺗﺌﯿﻦ خﺎم

40/90

41/06

40/87

40/93

41/15

چربی خﺎم

10/15

12/89

16/07

18/95

22/13

خﺎﮐستر

12/81

13/38

13/91

14/56

14/32

8/90

8/60

8/70

8/40

8/20

رطوبت
انرژی نﺎخﺎﻟص
1

3

4

18/35

18/92

19/51

20/10

20/90

شرﮐت البراﺗوارهﺎی ﺳﯿﺎنس (قزوﯾﻦ ،اﯾران) ،هر  1000گرم پرﻣﯿکس وﯾتﺎﻣﯿنﻪ حﺎوی  IU 1600000وﯾتﺎﻣﯿﻦ  IU 400000 ،Aوﯾتﺎﻣﯿﻦ  6 ،D3گرم ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ 8 ،گرم رﯾﺒوفالوﯾﻦ 12 ،گرم نﯿﺎﺳﯿﻦ40 ،

گرم اﺳﯿد پنتتونﯿک 4 ،گرم پﯿرﯾدوﮐسﯿﻦ 2 ،گرم اﺳﯿد فوﻟﯿک 8 ،ﻣﯿلیگرم ﺳﯿﺎنوﮐوبﺎالﻣﯿﻦ 60 ،گرم وﯾتﺎﻣﯿﻦ  2 ،Cگرم وﯾتﺎﻣﯿﻦ  240 ،K3ﻣﯿلیگرم بﯿوﺗﯿﻦ 20 ،گرم اﯾنوزﯾتول و  20گرم
ﻣیبﺎشد.

BHT

2

شرﮐت البراﺗوارهﺎی ﺳﯿﺎنس (قزوﯾﻦ ،اﯾران) ،هر  1000گرم پرﻣﯿکس ﻣﻌدنی حﺎوی  26گرم آهﻦ 12/5 ،گرم روی 2 ،گرم ﺳلنﯿوم 4/8 ،گرم ﮐﺒﺎﻟت 4/2 ،گرم ﻣس 15/8 ،گرم ﻣنگنز 1 ،گرم ﯾد و 12

3
4

انرژی نﺎخﺎﻟص برحسﺐ ﮐﯿلوژول بر گرم جﯿره؛ ﻣحﺎﺳﺒﮥ انرژی نﺎخﺎﻟص بر اﺳﺎس هر گرم انرژی ﻣوجود در پروﺗﺌﯿﻦ ( ،)23/6 KJچربی ( ،)39/5 KJﮐربوهﯿدرات ( )17/2 KJﺻورت پذﯾرفت.

ﮐﺒدی ،شﺎخص احشﺎﯾی ،ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذاﯾی ،نرخ بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺎراﯾی غذا بر اﺳﺎس فرﻣولهﺎی زﯾر ﻣحﺎﺳﺒﻪ گردﯾد (
:)and Peteri, 1990; Piedecausa et al., 2007; Hamza et al., 2008
وزن ابتداﯾی  -وزن انتﻬﺎﯾی = (گرم) وزن ﮐسﺐ شده
] × 100ﻣﯿﺎنگﯿﻦ وزن ابتداﯾی ) /ﻣﯿﺎنگﯿﻦ وزن ابتداﯾی _ ﻣﯿﺎنگﯿﻦ وزن انتﻬﺎﯾی([ = درﺻد افزاﯾش وزن
] × 100دوره پرورش (روز) ) /وزن اوﻟﯿﻪ( ) – Lnوزن نﻬﺎﯾی( ( = [Lnدرﺻد  /روز) نرخ رشد وﯾژه
3] × 100طول )ﺳﺎنتی ﻣتر(  /وزن نﻬﺎﯾی )گرم([ = فﺎﮐتور وضﻌﯿت
) × 100وزن بدن  /وزن ﮐﺒد( = (درﺻد) شﺎخص ﮐﺒدی

Ronyai
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گرم ﮐوﻟﯿﻦ ﮐلراﯾد ﻣیبﺎشد.
رطوبت ،پروﺗﺌﯿﻦ ،چربی و خﺎﮐستر بر حسﺐ درﺻد ﻣﺎده خشک ﻣحﺎﺳﺒﻪ شد (.)n = 3

نیازمندی چربی ماهی بستر در تغذیه زمستانی ...

کمالی کیا و همکاران

) × 100وزن بدن  /وزن احشﺎ( = (درﺻد) شﺎخص احشﺎﯾی
وزن اضﺎفﻪ شده )گرم(  /غذای خشک ﻣصرفی)گرم( = ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذاﯾی
پروﺗﺌﯿﻦ ﻣصرفی )گرم(  /وزن ﺗر ﺗوﻟﯿد شده )گرم( = نرخ بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ
غذای خشک ﻣصرفی (گرم)  /وزن اضﺎفﻪ شده )گرم( = ﮐﺎراﯾی غذا
آنالیز بیوشیمیایی الشه

بﻪ ﻣنﻈور اندازه گﯿری رطوبت ،خﺎﮐستر ،چربی و پروﺗﺌﯿﻦ ﮐل ﻣوجود در الشﻪ ،در انتﻬﺎی دوره پرورش بﻪ ﺻورت ﺗصﺎدفی ﯾک نﻤونﻪ
از هر ﺗﺎنک انتخﺎب شده و پس از ﮐشتﻦ بـﻪ فرﯾزر بﺎ دﻣﺎی  -20درجﻪ ﺳﺎنتﯿگراد ﻣنتقل و ﺗﺎ زﻣﺎن اندازه گﯿری شﺎخصهﺎی اشﺎره
شده بﻪ ﺻورت ﻣنﺠﻤد نگﻬداری شد .نﻤونﻪهﺎی ﻣربوط بﻪ هر ﺗﯿﻤﺎر ابتدا چرخ و ﺳپس هﻤگﻦ شدند .جﻬت ﻣحﺎﺳﺒﻪ ﻣقﺎدﯾر رطوبت،
خﺎﮐستر ،چربی ،پروﺗﺌﯿﻦ ،از روشهﺎی ﻣندرج در  )1996( AOACاﺳتفﺎده شد .ﻣﯿزان رطوبت طی ﻋﻤلﯿﺎت خشک ﮐردن در دﻣﺎی
 105درجﻪ ﺳﺎنتی گراد در آون و ﺗﺎ رﺳﯿدن بﻪ وزن ثﺎبت اندازه گﯿری شد .ﻣﯿزان خﺎﮐستر بﺎ ﺳوزاندن در دﻣﺎی  550درجﻪ ﺳﺎنتی
گراد در ﮐوره اﻟکترﯾکی ﺗﺎ رﺳﯿدن بﻪ وزن ثﺎبت اندازه گﯿری شد .ﻣﯿزان پروﺗﺌﯿﻦ خﺎم بﺎ احتسﺎب نﯿتروژن ( )N×6.25و بﺎ اﺳتفﺎده از
روش  Kjeldahlﻣحﺎﺳﺒﻪ گردﯾد و ﻣﯿزان چربی خﺎم بﺎ اﺳتفﺎده از روش  Soxhletﻣحﺎﺳﺒﻪ شد .ﮐلﯿﻪ ﻣراحل آنﺎﻟﯿز الشﻪ ﻣﺎهﯿﺎن در
آزﻣﺎﯾشگﺎه ﺗغذﯾﻪ و بﯿوﻟوژی دانشکده ﻣنﺎبع طﺒﯿﻌی دانشگﺎه گﯿالن (گﯿالن ،اﯾران) انﺠﺎم شد.
تجزیه و تحلیل دادهها

دادههﺎی ﮐسﺐ شده بﺎ اﺳتفﺎده از نرم افزار ) SPSS (v16.0, Chicago, ILانﺠﺎم شد .دادههﺎ پس از ﮐنترل نرﻣﺎل بودن از طرﯾق
آزﻣون  Kolmogorov-Smirnovبﻪ وﺳﯿلﻪ آنﺎﻟﯿز وارﯾﺎنس ﯾک طرفﻪ ( )One-Way ANOVAﻣقﺎﯾسﻪ شدند و ﺳپس بﺎ ﻣشﺎهده
اختالف ﻣﻌنیدار ،ﻣقﺎﯾسﻪ ﻣﯿﺎنگﯿﻦهﺎ در ﺳﻄح اطﻤﯿنﺎن  95درﺻد از طرﯾق آزﻣون چند داﻣنﻪای  Tukeyﺻورت گرفت.
نتایـج

هﻤﺎن طور ﮐﻪ در جدول  3نشﺎن داده شده اﺳت ،در انتﻬﺎی دوره  50روزه آزﻣﺎﯾش ،ﻣقــدار چربی ﮐل بدن بﺎ افزاﯾش چربی جﯿــره
بﻪ ﺻورت ﻣﻌنیدار افزاﯾش ﯾﺎفت و روندی ﻣﻌکوس نسﺒت بﻪ ﻣحتوای رطوبت الشﻪ نشﺎن داد ( .)P<0/05بﺎالﺗرﯾﻦ ﻣﯿزان چربی الشﻪ
در ﺗﯿﻤﺎر  22درﺻد و ﮐﻤترﯾﻦ ﻣﯿزان چربی در ﺗﯿﻤﺎر  10درﺻد ﻣشﺎهده شد .در ﻣحتوای پروﺗﺌﯿﻦ الشﻪ در ﻣﺎهﯿﺎنی ﮐﻪ بﺎ ﮐﻤترﯾﻦ
چربی ﺗغذﯾﻪ شده بودند نسﺒت بﻪ ﺳﺎﯾر ﺗﯿﻤﺎرهﺎ ﮐﺎهش ﻣحسوس و ﻣﻌنیداری ﻣشﺎهده شد ( .)P<0/05ﺗفﺎوت آﻣــﺎری ﻣﻌنیداری
در ﻣﯿزان خﺎﮐستر الشــﻪ ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ ﺳــﻄوح ﻣختلف چربی وجود نداشت (.)P>0/05
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نتﺎﯾج شﺎخصهﺎی رشد ﻣﺎهﯿﺎن بستر ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿرههﺎی حﺎوی ﺳﻄوح ﻣختلف چربی در ﯾک دوره  50روزه در جدول  2آﻣده
اﺳت .بر اﺳﺎس اﯾﻦ نتﺎﯾج شﺎخصهﺎی ﻣربوط بﻪ رشد شﺎﻣل وزن ﮐسﺐ شده ،درﺻد افزاﯾش وزن ،نرخ رشد وﯾژه ،ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل
غذاﯾی ،نرخ بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺎراﯾی غذا در ﻣﺎهﯿﺎن بستر ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﺗحت ﺗﺎثﯿر ﻣقﺎدﯾر ﻣختلف چربی جﯿره قرار گرفتند
( .)P<0/05بﯿشترﯾﻦ ﻣقﺎدﯾر شﺎخصهﺎی وزن ﮐسﺐ شده ،درﺻد افزاﯾش وزن و نرخ رشد وﯾژه در ﺳﻄح  13درﺻد چربی ﻣشﺎهده
شد و ﮐﻤترﯾﻦ ﻣقﺎدﯾر هﻤﯿﻦ شﺎخصهﺎ در ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿره حﺎوی  22 ،19 ،10درﺻد چربی ﻣشﺎهده شد .روند ﺗغﯿﯿرات
وزن بدن در زﯾستﺳنﺠیهﺎی انﺠﺎم شده در شکل  1نشﺎن داده شده اﺳت .هﻤچنﯿﻦ ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذاﯾی در ﻣﺎهﯿﺎنی ﮐﻪ بﺎ جﯿره
حﺎوی  22درﺻد چربی ﺗغذﯾﻪ شده بودند ،بﺎالﺗر از ﻣﯿزان ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذاﯾی ﺳﺎﯾر ﺗﯿﻤﺎرهﺎ بود و بﺎ هﻤﻪ ﺗﯿﻤﺎرهﺎ بﻪ غﯿر از ﺗﯿﻤﺎر
ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ ﺳﻄح چربی  10درﺻد ،دارای ﺗفﺎوت ﻣﻌنیدار بود ( .)P<0/05در پﺎﯾﺎن دوره پرورش شﺎخص ﮐﺒدی و شﺎخص احشﺎﯾی
در بﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرهﺎ اختالف ﻣﻌنیداری را نشﺎن ندادند (.)P>0/05
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جدول  .2اثر جﯿرههﺎی حﺎوی ﺳﻄوح ﻣختلف چربی بر شﺎخصهﺎی رشد ﻣﺎهﯿﺎن بستر (ﻣﯿﺎنگﯿﻦ  ±خﻄﺎی اﺳتﺎندارد) ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ ﺳﻄوح ﻣختلف چربی پس
از  50روز پرورش در شراﯾط زﻣستﺎنﻪ.
چربی
جﯿره ()%

وزن ﮐسﺐ شده
(گرم)

درﺻد افزاﯾش
وزن ()%

نرخ رشد وﯾژه
( / %روز)

شﺎخص
احشﺎﯾی ()%

شﺎخص ﮐﺒدی
()%

8/27 ± 0/19c

0/16 ± 0/01c

5/79 ± 0/38

1/33 ± 0/01

a

5/59 ± 0/04

10

16/6 ± 1/2c

13

32/2 ± 1/5a

a

b

b

16/07 ± 0/24

0/30 ± 0/01

b

1/34 ± 0/02

ﮐﺎراﯾی
غذا

فﺎﮐتور
وضﻌﯿت

ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل
غذاﯾی
1/82 ± 0/06ab

1/34 ± 0/05cd

0/55 ± 0/02cd

0/36 ± 0/01

c

a

a

0/36 ± 0/01

1/32 ± 0/02

c

بﺎزده
پروﺗﺌﯿﻦ

1/85 ± 0/02

b

0/76 ± 0/01

b

16

24/6 ± 1/5

12/26 ± 0/24

0/23 ± 0/01

5/94 ± 0/41

1/37 ± 0/02

1/50 ± 0/03

1/64 ± 0/03

0/67 ± 0/01

0/36 ± 0/01

19

18/1 ± 0/8c

9/01 ± 0/13c

0/17 ± 0/01c

5/56 ± 0/03

1/39 ± 0/04

1/70 ± 0/03b

1/44 ± 0/03c

0/59 ± 0/01c

0/37 ± 0/01

22

18/9 ± 0/5bc

9/12 ± 0/12c

0/18 ± 0/01bc

5/23 ± 0/04

1/36 ± 0/01

1/94 ± 0/04a

1/26 ± 0/02d

0/52 ± 0/01d

0/37 ± 0/01

حروف غﯿرﻣشﺎبﻪ در ﯾک ردﯾف دارای اختالف ﻣﻌنیدار ﻣیبﺎشند (.)P<0/05

جدول  .3اثر ﺳﻄوح ﻣختلف چربی جﯿره بر ﺗرﮐﯿﺒﺎت شﯿﻤﯿﺎﯾی الشﻪ (وزن ﻣرطوب) ﻣﺎهﯿﺎن بستر (ﻣﯿﺎنگﯿﻦ  ±خﻄﺎی اﺳتﺎندارد) ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ ﺳﻄوح ﻣختلف
چربی پس از  50روز پرورش در شراﯾط زﻣستﺎنﻪ)n = 3( .
رطوبت

چربی جﯿره ()%
10

a

13
16
19
22

73/98 ± 0/39b
73/02 ± 0/42bc
72/38 ± 0/12cd
71/17 ± 0/13d

75/29 ± 0/13

پروﺗﺌﯿﻦ
b

13/70 ± 0/37

17/15 ± 0/41a
16/83 ± 0/37a
16/99 ± 0/70a
17/38 ± 0/26a

چربی
d

خﺎﮐستر

5/39 ± 0/03

2/86 ± 0/21

6/20 ± 0/03c
6/84 ± 0/04b
7/19 ± 0/03b
8/34 ± 0/01a

3/33 ± 0/15
3/22 ± 0/21
3/22 ± 0/13
3/54 ± 0/23

حروف غﯿرﻣشﺎبﻪ در ﯾک ردﯾف دارای اختالف ﻣﻌنیدار ﻣیبﺎشند (.)P<0/05

بحث
اﯾﻦ ﺗحقﯿق نشﺎن داد در ﺗغدﯾﻪ زﻣستﺎنی ﻣﺎهﯿﺎن بستر جوان جﯿره غذاﯾی ﻣحتوی حدود  13درﺻد چربی نسﺒت بﻪ ﺳﺎﯾر ﺳﻄوح
ﻣیﺗواند ﮐﺎراﯾی بﻬتری را داشتﻪ بﺎشد .بﻪ نﻈر ﻣیرﺳد ﮐﻪ جﯿره حﺎوی  10درﺻد چربی ،بﻪ دﻟﯿل ﮐﻤﺒود ﺳﻄح چربی جﯿره و ﻋدم
ﺗﺎﻣﯿﻦ انرژی ﻣورد نﯿﺎز بدن ﺗوانﺎﯾی ﺗﺎﻣﯿﻦ نﯿﺎز ﻣتﺎبوﻟﯿسﻤی ﻣﺎهی را نداشتﻪ بﺎشد ،ﻟذا بخشی از انرژی ﻣورد نﯿﺎز ﻣﺎهی از طرﯾق قرار
56
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شکل  .1اثر ﺳﻄوح ﻣختلف چربی جﯿره
بر روند ﺗغﯿﯿرات وزن بدن ﻣﺎهﯿﺎن بستر
(ﻣﯿﺎنگﯿﻦ  ±خﻄﺎی اﺳتﺎندارد) ﺗغذﯾﻪ
شده بﺎ ﺳﻄوح ﻣختلف چربی طی 50
روز پرورش در شراﯾط زﻣستﺎنﻪ.

نیازمندی چربی ماهی بستر در تغذیه زمستانی ...

کمالی کیا و همکاران

گرفتﻦ پروﺗﺌﯿﻦ در ﻣسﯿر ﮐﺎﺗﺎبوﻟﯿسﻤی ﺗﺎﻣﯿﻦ شده اﺳت ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣر ﻣوجﺒﺎت ﮐﺎهش رشد در ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿره حﺎوی 10
درﺻد چربی را فراهﻢ نﻤوده اﺳت (.)Luo et al., 2005; Mohseni et al., 2007; Sayed Hassani et al., 2011
رشد ﮐﻢ در ﺗﯿﻤﺎرهﺎی ﺗغدﯾﻪ شده بﺎ ﺳﻄوح بﺎالی چربی ﻣیﺗواند بﻪ چند دﻟﯿل بﺎشد Chaiyapechara .و هﻤکﺎران ( )2003بﯿﺎن
ﮐردند ﮐﻪ ﮐﺎهش قﺎبلﯿت هضﻢ غذا در اثر افزاﯾش ﻣﯿزان چربی جﯿره ﻣی ﺗواند ﯾکی از دالﯾل ﮐﺎهش رشد بﺎشد ﮐﻪ ﻣسلﻤﺎً در دﻣﺎی
ﮐﻢ ﻣوجود در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾش ،در قﺎبلﯿت هضﻢ نقصﺎن بﯿشتری را اﯾﺠﺎد ﮐرده اﺳت ( .)Bogevik et al., 2010دﻟﯿل دﯾگری ﮐﻪ برای
رشد ﮐﻢ در ﺗﯿﻤﺎرهﺎی ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ ﺳﻄوح بﺎالی چربی جﯿره بﻪ نﻈر ﻣیرﺳد ﺳﯿری زودرس ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿرههﺎی
پرچربی و هﻤچنﯿﻦ خوش خوراک نﺒودن اﯾﻦ جﯿرههﺎ ﻣیبﺎشد ( Gawlicka .)Ebrahimi and Zare, 2011و هﻤکﺎران ( ،)2002دﻟﯿل
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رشد ﮐﻢ در ﺗﺎﺳﻤﺎهی ﺳفﯿد ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿره حﺎوی چربی زﯾﺎد را ﺳﯿری زودرس اﯾﻦ ﻣﺎهﯿﺎن بﯿﺎن ﮐردند .هﻤچنﯿﻦ ﺗوانﺎﯾی
ﻣحدود ﻣﺎهی در جذب چربی زﯾﺎد بﻪ وﺳﯿلﻪ گزارشﺎت  )1983( NRCو ﯾﺎفتﻪهﺎی  El-Sayedو  Ellis ،)1988( Garlingو Reig
( )1991ﻣورد ﺗﺎﯾﯿد قرار گرفتﻪ اﺳت .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  Hungو هﻤکﺎران ( ،)1997نتﺎﯾﺠی بر خالف نتﺎﯾج حﺎضر را بﯿﺎن نﻤودند .آنﻬﺎ در
آزﻣﺎﯾش خود بر روی ﺗﺎﺳﻤﺎهی ﺳفﯿد وقتی چربی جﯿره را بﻪ ﻣﯿزان  26ﺗﺎ  36درﺻد افزاﯾش دادند بﻬﺒود رشد را در اﯾﻦ ﻣﺎهﯿﺎن
ﻣشﺎهده ﮐردند .ﻋلت اﺻلی اﯾﻦ ﻣوضوع ﺗفﺎوت گونﻪ ای ،وزن ﻣﺎهی ،ﺗرﮐﯿﺐ جﯿره ،شراﯾط پرورش و دﻣﺎی آب ﻣیبﺎشد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای
دﯾگر ﮐﻪ ﺗوﺳط  Mohseniو هﻤکﺎران ( ) 2007انﺠﺎم شد ،حد بﻬﯿنﻪ چربی جﯿره برای ﺗﺎﺳﻤﺎهی اﯾرانی در شراﯾط پرورشی  25درﺻد
گزارش شده اﺳت ﮐﻪ بﺎ نتﺎﯾج ﻣوجود در شراﯾط زﻣستﺎنی هﻤخوانی ندارد .گزارشﺎت  ،)1983( NRCحﺎﮐی از اﯾﻦ ﻣﻄلﺐ اﺳت ﮐﻪ
اختالفﺎت قﺎبل ﻣشﺎهده در احتﯿﺎجﺎت چربی و انرژی در آبزﯾﺎن ،ﻣربوط بﻪ دﻣﺎی آب ،نوع چربی و ﻣحتوای انرژی و پروﺗﺌﯿﻦ جﯿره
ﻣیبﺎشد.
در ﺗحقﯿقی ﮐﻪ  Mohseniو هﻤکﺎران ( )2006بر روی ﺗﺎثﯿر ﻣتقﺎبل ﮐربوهﯿدرات و چربی جﯿره بر رشد در فﯿلﻣﺎهی بﻪ ﻋنوان
گونﻪای بﺎ قرابت ژنتﯿکی زﯾﺎد بﻪ ﻣﺎهﯿﺎن بستر انﺠﺎم دادند ،اﯾﻦ طور نتﯿﺠﻪ گرفﺗند ﮐﻪ ﺗوانـﺎﯾی فﯿـل ﻣـﺎهی در ﺗغذﯾﻪ و ﻣتﺎبوﻟﯿسﻢ
هنگﺎﻣی ﮐﻪ ﻣحتوای چربی و ﮐربوهﯿدرات جﯿره ﻣتﻌﺎدل بﺎشد نسﺒت بﻪ زﻣﺎنی ﮐﻪ جﯿره حﺎوی چربی بﺎال و ﮐربوهﯿدرات پﺎﯾﯿﻦ بﺎشد،
بﯿشتر اﺳت .آنﻬﺎ در اداﻣﻪ نتﺎﯾج اﯾﻦ ﺗحقﯿق نشﺎن دادند ﮐﻪ خصوﺻﯿﺎت فﯿزﯾوﻟوژﯾک و گوارشی اﯾﻦ ﻣﺎهی درخـصوص ﺗوانﺎﯾی ﻣصرف
ﮐربوهﯿدرات و چربی بﻪ ﻣﺎهﯿـﺎن گرم آبی نزدﯾکﺗر اﺳت و فﯿل ﻣـﺎهی برﻋکس ﻣﺎهﯿﺎن گوشتخوار و ﺳردآبی از ﺗوانﺎﯾی بﯿشتری در
ﺗغذﯾﻪ از ﮐربوهﯿدراتهﺎ نسﺒت بﻪ چربی برخوردار اﺳت.
نتﺎﯾج ﺗحقﯿق حﺎضر بر روی بستر نشﺎن داد ﻣقــدار چربی ﮐل بدن بﺎ افزاﯾش چربی جﯿــره بﻪ ﺻورت ﻣﻌنیداری افزاﯾش ﯾﺎفﺗﻪ و
روندی ﻣﻌکوس را نسﺒت بﻪ ﻣحتوای رطوبت الشﻪ نشﺎن داد .ﺗﺎثﯿر دو پﺎراﻣتر چربی و رطوبت بر ﯾکدﯾگر ﺗوﺳط ﻣحققﯿﻦ دﯾگر بر
روی بسﯿﺎری از گونﻪهﺎ اثﺒﺎت شده اﺳت ( Bendiksen et al., 2003; Luo et al., 2005; Mohseni et al., 2007; Chatzifotis et al.,
 .)2010; Ebrahimi and Ouraji, 2012در ﻣحتوای پروﺗﺌﯿﻦ الشﻪ در گروهی ﮐﻪ بﺎ ﮐﻤترﯾﻦ چربی ﺗغذﯾﻪ شده بودند نسﺒت بﻪ ﺳﺎﯾر
ﺗﯿﻤﺎرهﺎ ﮐﺎهش ﻣحسوس و ﻣﻌنیداری ﻣشﺎهده شد .هﻤﺎن طور ﮐﻪ گفتﻪ شد بﻪ نﻈر ﻣیرﺳد در ﻣﺎهﯿﺎنی ﮐﻪ بﺎ  10درﺻد چربی
ﺗغذﯾﻪ شده بودند بﻪ دﻟﯿل ﮐﻤﺒود ﺳﻄح چربی جﯿره ،پس از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ چربی در بدن بﻪ ﻋنوان اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤترﯾﻦ ﻣنﺒع انرژی نوبت بﻪ
ﺳﺎﯾر ﻣنﺎبع انرژی رﺳﯿده و در اداﻣﻪ انرژی ﻣورد نﯿﺎز بدن از طرﯾق قرار گرفتﻦ پروﺗﺌﯿﻦ در ﻣسﯿر ﺳوخت و ﺳﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ شده اﺳت ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣر ﻣوجﺒﺎت ﮐﺎهش ﻣحتوای پروﺗﺌﯿنی بدن و رشد در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر را فراهﻢ ﮐرده اﺳت ( Luo et al., 2005; Mohseni et al.,
.)2007; Sayed Hassani et al., 2011
افزاﯾش ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذا در ﺳﻄح  22درﺻد گوﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄلﺐ اﺳت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿزان چربی جﯿره بﯿش از حد بﻬﯿنﻪ ﻣﺎهﯿﺎن بستر در
شراﯾط زﻣستﺎنﻪ بوده و ﻋدم ﺗنﺎﺳﺐ ﻣﯿزان انرژی و پروﺗﺌﯿﻦ ﻣوجﺒﺎت افزاﯾش ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل و ﮐﺎهش ﮐﯿفﯿت غذا را فراهﻢ نﻤوده
اﺳت .در هﻤﯿﻦ راﺳتﺎ ،ﻣحققﯿﻦ دﯾگر طی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت خود نشﺎن داده اند ﮐﻪ افزاﯾش چربی جﯿره ﺗﺎ ﺳﻄحی ﻣﻌﯿﻦ در ﺻورﺗی بﺎﻋث
بﻬﺒود راندﻣﺎن غذاﯾی و افزاﯾش رشد ﻣیشود ﮐﻪ بﺎ افزاﯾش پروﺗﺌﯿﻦ هﻤراه بﺎشد ( Ebrahimi et al., 2004a; Li et al., 2010; Yoshii
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 )et al., 2010و در آن نسﺒت ﻣﻄلوبی از انرژی و پروﺗﺌﯿﻦ ﻣوجود بﺎشد .از طرف دﯾگر ،هﻤﺎن طور ﮐﻪ گفتﻪ شد افزاﯾش چربی جﯿره
ﻋالوه بر ﺗحت ﺗﺎثﯿر قرار د ادن خوش خوراﮐی جﯿره ،بﺎﻋث ﻋدم پﯿوﺳتگی ﻣنﺎﺳﺐ در بﺎفت جﯿره شده و هدر رفت آن را زﯾﺎد ﻣیﮐند
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣسﺌلﻪ ﻣوجﺐ افزاﯾش ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذا در جﯿرههﺎی پر چرب ﻣیشود .ﻣشﺎهده ﺗغﯿﯿرات ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذا ﺗحت ﺗﺎثﯿر
وﯾژگیهﺎی فﯿزﯾکی دانﻪهﺎی غذاﯾی بﻪ وﺳﯿلﻪ ﻣحققﯿﻦ دﯾگر نﯿز گزارش شده اﺳت ( Stuart and Hung, 1989; Gawlicka et al.,
 .)2002هﻤچنﯿﻦ ﻣی ﺗوان در افزاﯾش ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذای ﻣﺎهﯿﺎن ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿرههﺎی پر چربی ،قﺎبلﯿت هضﻢ ( Chaiyapechara
 )et al., 2003و دﻣﺎی ﮐﻢ حﺎﮐﻢ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾش را دخﯿل دانست ( .)Bogevik et al., 2010در ﻣورد افزاﯾش ضرﯾﺐ ﺗﺒدﯾل غذا در
ﺗﯿﻤﺎر ﺗغذﯾﻪ شده بﺎ جﯿره حﺎوی  10درﺻد چربی ﻣی ﺗوان اﯾﻦ گونﻪ بﯿﺎن نﻤود ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﻋالوه بر ﻋدم ﺗﻌﺎدل انرژی بﺎ
پروﺗﺌﯿﻦ ،در نتﯿﺠﻪ ﻣتراﮐﻢ و خشک بودن دانﻪ هﺎی غذاﯾی ﻋﺒور غذا از ﻟوﻟﻪ گوارشی ﻣﺎهی بﻪ ﺳختی انﺠﺎم شده و قﺎبلﯿت هضﻢ و
جذب جﯿره را ﮐﺎهش داده اﺳت .در ﺗﺎﯾﯿد اﯾﻦ ﻣﻄلﺐ ﻣیﺗوان بﻪ نتﺎﯾج ﺗحقﯿق  Stuartو  )1989( Hungاشﺎره نﻤود ،بﻪ طوری ﮐﻪ
آنﻬﺎ بﯿﺎن ﮐرده اند ﮐﻪ ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری دانﻪهﺎی غذاﯾی نرم ﺗر را ﺗرجﯿح ﻣیدهند.
بﺎ افزاﯾش ﻣﯿزان چربی جﯿره ﺗﺎ ﺳﻄح  13درﺻد انرژی ﻣتﺎبوﻟﯿسﻤی ﻣورد نﯿﺎز بﻪ شکل ﻣﻄلوب در اختﯿﺎر ﻣﺎهی قرار گرفتﻪ و پروﺗﺌﯿﻦ
در ﻣسﯿر اﺻلی خود ﯾﻌنی ﺳنتز بﺎفت نقش اﯾفﺎ نﻤوده اﺳت ،ﻟذا بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ در ﺳﻄح  13درﺻد بﺎالﺗرﯾﻦ ﻣقدار را نشﺎن ﻣیدهد.
در واقع ﺗﺎﻣﯿﻦ انرژی ﻣورد نﯿﺎز ﺳﺒﺐ ﺻرفﻪ جوﯾی در ﻣصرف پروﺗﺌﯿﻦ شده ،ﮐﻪ خود ﻣنﺠر بﻪ افزاﯾش رشد شده اﺳت .ﯾﺎفتﻪهﺎی ﺳﺎﯾر
ﻣحققﯿﻦ نﯿز ﻣؤﯾد اﯾﻦ ﻣﻄلﺐ ﻣیبﺎشد ( .)Steffens, 1981; Stuart and Hung, 1989; Lus et al., 2009; Xiang-Fei et al., 2010از
طرفی بﺎ بررﺳی نتﺎﯾج ﺗحقﯿقﺎﺗی ﮐﻪ در خصوص ﺗﺎﺳﻤﺎهی ﺳفﯿد ( ،)Hung et al., 1997ﻣﺎهﯿﺎن انگشت قد فﯿلﻣﺎهی و ﺗﺎﺳﻤﺎهی
اﯾرانی ( )Ebrahimi et al., 2004a,bو ﻣﺎهی ﮐﺎراس ( )Pei et al., 2004( )Carassius auratus gibelioبﺎ هدف بررﺳی اثر ﺳﻄوح
ﻣتفﺎوت چربی بر رشد و بﺎ در نﻈر گرفتﻦ ﻣﯿزان ﻣتفﺎوت پروﺗﺌﯿﻦ انﺠﺎم شده اﺳت ،ﻣی ﺗوان در ﻣورد ﮐﺎهش بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ هﻤگﺎم بﺎ
افزاﯾش چربی جﯿره اﯾﻦ طور گفت ﮐﻪ چر بی دارای اثری ﮐﻤکی بر ﮐﺎراﯾی پروﺗﺌﯿﻦ اﺳت ،بﻪ طوری ﮐﻪ نسﺒت ﻣشخصی از پروﺗﺌﯿﻦ و
چربی در جﯿره ﻣی ﺗواند بﺎزده پروﺗﺌﯿﻦ را افزاﯾش دهد .نتﺎﯾج اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ نﯿز بﯿﺎنگر اﯾﻦ ﻣﻄلﺐ اﺳت ﮐﻪ جﯿره نﯿﺎزﻣند نسﺒت
ﻣشخصی از چربی و پروﺗﺌﯿﻦ ﻣی بﺎشد .اﯾﻦ ﻣﻄلﺐ بﺎ نتﺎﯾج ﺳﺎﯾر ﻣحققﯿﻦ نﯿز قﺎبل ﺗﺎﯾﯿد اﺳت ( Cho and Kaushik, 1990; Arzel et
.)al., 1994; Chou and Shiau, 1996; Einen and Rome, 1997; Ebrahimi et al., 2004b; Yoshii et al., 2010
شراﯾط دﻣﺎﯾی در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾش بﺎﻋث ﮐﺎهش ﻣتﺎبوﻟﯿسﻢ و ﻣﯿزان انرژی ﻣورد نﯿﺎز ﻣﺎهی شده اﺳت ،ﻟذا جﯿرههﺎی پر چربی ﮐﺎراﯾی
ﻣنﺎﺳﺒی را نداشتند .هﻤچنﯿﻦ اﯾﻦ دﻣﺎی ﮐﻢ ﻋﻤلکرد گوارشی ﻣﺎهی و فراﯾند هضﻢ و جذب غذا را ﺗحت ﺗﺎثﯿر قرار داده و بﺎﻋث
ﮐﺎهش ﺗغذﯾﻪ و در نتﯿﺠﻪ ﮐﺎهش ﺳرﻋت رشد گردﯾده اﺳت ( Hung .)Bogevik et al., 2010و هﻤکﺎران ( )1997ﻣﯿزان ﻣنﺎﺳﺐ
چربی جﯿره را برای ﺗغذﯾﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎهی ﺳفﯿد  25/8ﺗﺎ  35/7درﺻد گزارش نﻤودند .هﻤچنﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای چربی ﻣورد نﯿﺎز برای رشد
ﻣﻄلوب در فﯿلﻣﺎهی بﯿﻦ  14ﺗﺎ  17درﺻد جﯿره غذاﯾی گزارش شده اﺳت ( .)Ebrahimi et al., 2004aدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای دﯾگر نسﺒت
 20/1ﺗﺎ  25/9درﺻ د چربی بﻪ ﻋنوان ﻣﯿزان ﻣﻄلوب چربی در جﯿره ﺗﺎﺳﻤﺎهی اﯾرانی گزارش شده اﺳت ( Seyed Hassani et al.,
 ، )2010ﮐﻪ اﯾﻦ نتﺎﯾج بﺎ نتﺎﯾج ﺗحقﯿق حﺎضر ﻣﻄﺎبقت ندارد .از ﻣﻬﻤترﯾﻦ دالﯾل ﺗفﺎوت در نتﺎﯾج ﺗحقﯿق حﺎضر بﺎ ﺗحقﯿقﺎﺗی ﮐﻪ بﺎ هدف
ﺗﻌﯿﯿﻦ نﯿﺎزﻣندی چربی در ﺗﺎﺳﻤﺎهﯿﺎن انﺠﺎم شده اﺳت ﻣیﺗوان بﻪ اختالف در شراﯾط آزﻣﺎﯾش ،گونﻪهﺎی ﻣورد آزﻣﺎﯾش ،ﺳﻄح
پروﺗﺌﯿﻦ جﯿرههﺎ ،اندازه ﻣﺎهی و خصوﺻﺎً دﻣﺎی پرورش اشﺎره ﮐرد.
اﯾﻦ ﺗحقﯿق نشﺎن داد بﺎ در نﻈر گرفتﻦ شراﯾط دﻣﺎﯾی حﺎﮐﻢ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾش ،برای دﺳتﯿﺎبی بﻪ رشد حداﮐﺜری و ﯾﺎ برای جلوگﯿری از
ﮐﺎهش وزن ﻣﺎهﯿﺎن بستر جوان در ﺗغدﯾﻪ زﻣستﺎنی ،جﯿره غذاﯾی ﻣحتوی حدود  13درﺻد چربی ﻣیﺗواند ﮐﺎراﯾی الزم را داشتﻪ بﺎشد.
بﺎ اﯾﻦ حﺎل ﺗأﯾﯿد اﯾﻦ نتﺎﯾج نﯿﺎز بﻪ ﺗحقﯿقﺎت بﯿشتر دارد ﺗﺎ بتوان بﻪ جﯿره ای ﻣنﺎﺳﺐ در جﻬت دﺳتﯿﺎبی بﻪ رشد و ﮐﯿفﯿت ﻣﻄلوب
دﺳت ﯾﺎفت .در آﯾنده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗی پﯿراﻣون نﯿﺎزﻣندیهﺎی غذاﯾی در ﻣﺎهﯿﺎن خﺎوﯾﺎری در شراﯾط ﻣتفﺎوت فصلی ﻣیﺗواند ﯾﺎفتﻪهﺎی جدﯾد
و ارزشﻤندی را در ارﺗﺒﺎط بﺎ پرورش اﯾﻦ ﻣﺎهﯿﺎن در اقلﯿﻢهﺎی ﻣختلف حﺎﺻل نﻤﺎﯾد.
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تشکر و قدردانی
 بﻪ وﯾژه ﻣﻬندس ﻣکنتخواه و ﻣﻬندس،ﺻﻤﯿﻤﺎنﻪ از ﺗﻤﺎﻣی افرادی ﮐﻪ در ﻣراحل انﺠﺎم اﯾﻦ پژوهش هﻤکﺎری و ﻣسﺎﻋدت نﻤودند
.ﻣوﺳیپور ﮐﻤﺎل ﺗشکر را دارﯾﻢ

[ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07 ]

منابـع
Arzel, J., Martinez Lopez, F.X., Metailler, R., Stephan, G., Viau, M., Gandemer, G., Guillaume, J. 1994.
Effect of dietary lipid on growth performance and body composition of brown trout Salmo trutta reared in
seawater. Aquaculture. 123: 361-375.
AOAC. 1996. Ofﬁcial Methods of Analysis of the Association of Ofﬁcial Analytical Chemists. Association
of Ofﬁcial Analytical Chemists. Virginia, USA. 2220 p.
Bendiksen, E., Arnesen, A., Jobling, M. 2003. Effects of dietary fatty acid profile and fat content on smolting
and seawater performance in Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture. 225: 149-163.
Bogevik, A.S., Henderson, R.J., Mundheim, H., Waagbø, R., Tocher, D.R., Olsen, R.E. 2010. The influence
of temperature on the apparent lipid digestibility in Atlantic salmon (Salmo salar), fed Calanus
finmarchicus oil at two dietary levels. Aquaculture. 309: 143-151.
Brauge, C., Grraze, G., Medale, F. 1995. Effect of dietary levels lipid and carbohydrate on growth
performance, body composition, and plasma glucose levels in rainbow trout reared at 8˚ or 18˚ C.
Reproduction Nutrition Development. 35: 277-290.
Chaiyapechara, S., Casten, M.T., Hardy, R.W., Dong, F.M. 2003. Fish performance, fillet characteristics,
and health assessment index of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing adequate and
high concentration of lipid and vitamin E. Aquaculture. 219: 715-738.
Chatzifotis, S., Panagiotidou, M., Divanach, P. 2010. Effect of protein and lipid dietary levels on the growth
of juvenile meagre (Argyrosomus regius). Aquaculture International. 20: 91-98.
Cho, C.Y., Kaushik, S.J. 1990. Nutritional energetics in fish: energy and protein utilization in rainbow trout
(Salmo gairdneri). World Review of Nutrition and Dietetics. 61: 132-172.
Chou, B.S., Shiau, S.Y. 1996. Optimal dietary lipid level for growth of juvenile hybrid tilapia (Oreochromis
niloticus × Oreochromis aureus). Aquaculture. 143: 185-195.
Ebrahimi, E., Pourreza, J., Panamariov, S.V., Kamali, A., Hosaini, A. 2004a. Effects of different levels of
protein and fat on growth characters and chemical composition of fingerling Beluga (Huso huso). Journal
of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 8: 229-241. (in Persian)
Ebrahimi, E., Pourreza, J., Panamariov, S.V., Kamali, A., Hosaini, A. 2004b. Effects of different levels of
protein and fat on growth and chemical composition of fingerling Iranian sturgeon (Acipenser persicus).
Journal of Agriculture Sciences and Natural Resources. 11: 141-151. (in Persian)
Ebrahimi, E., Zare, P. 2011. Effects of dietary lipid level on growth, feed utilization and survival of juvenile
of Beluga (Huso huso). Iranian Journal of Natural Resources. 64: 93-106. (in Persian)
Ebrahimi, G., Ouraji, H. 2012. Dietary lipid requirement for the Kutum fingerlings (Rutilus frisii kutum).
Research Journal of Animal Sciences. 5: 5-15.
Einen, O., Rome, A.J. 1997. Dietary protein/energy ratios for Atlantic salmon in relation to fish siz, growth,
feed utilization and slaughter quality. Aquaculture Nutrition. 3: 115-126.
Ellis, S.C., Reigh, R.C. 1991. Effects of dietary lipid and carbohydrate levels on growth and body
composition of juvenile red drum (Sciaenops ocellstus). Aquaculture. 97: 383-394.
El-Sayed, A.M., Garling, D.L.Jr. 1988. Carbohydrate-to-lipid ratio in diets for (Tilapia zillii) fingelings.
Aquaculture. 73: 157-163.
Furné, M., Morales, A.E., Trenzado, C.E., Garcíagallego. M., Hidalgo, M.C., Domezain. A., Sanz Rus, A.
2012. The metabolic effects of prolonged starvation and refeeding in sturgeon and rainbow trout. Journal
of Comparative Physiology. 182: 63-76.

59

[ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07 ]

1395  پاییـز،2  شماره،6 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

Gawlicka, A., Herold, M.A., Barrows, F.T., de la Noüe, J., Hung, S.S.O. 2002. Effects of dietary lipids on
growth, fatty acid composition, intestinal absorption and hepatic storage in white sturgeon (Acipenser
transmontanus) larvae. Journal of Applied Ichthyology. 18: 673-681.
Gaylord, T., MacKenzie, D., Gatlin III, D. 2001. Growth performance, body composition and plasma thyroid
hormone status of channel catfish (Ictalurus punctatus) in response to short-term feed deprivation and
refeeding. Fish Physiology and Biochemistry. 24: 73-79.
Goddard, S. 1996. Feeding management in intensive aquaculture. Chapman and Hall, New York. 194 p.
Hamza, N., Mhetli, M., Khemis, I.B., Cahu, C., Kestemont, P. 2008. Effect of dietary phospholipids levels
on performance, enzyme activities and fatty acid composition of pikeperch (Sander lucioperca) larvae.
Aquaculture. 282: 275-274.
Hung, S.S.O., Storebakken, T., Cui, Y., Tian, L., Eine, L. 1997. High- energy diets for white sturgeon
(Acipenser transmontanus) Richardson. Aquaculture Nutrition. 3: 281-285.
Izquierdo, M., Fernandez-Palacios, H., Tacon, A. 2001. Effect of broodstock nutrition on reproductive
performance of fish. Aquaculture. 197: 25-42.
Li, X.F., Liu, W.B., Jiang, Y.Y., Zhu, H., Ge, X.P. 2010. Effects of dietary protein and lipid levels in
practical diets on growth performance and body composition of blunt snout bream (Megalobrama
amblycephala) fingerlings. Aquaculture. 303: 65-70.
Luo, Z., Liu, Y.J., Mal, K.S., Tian, L.X., Liu, D.H., Tan, X.Y., Lin, H.Z. 2005. Effect of dietary lipid level
on growth performance, feed utilization and body composition of grouper (Epinephelus coioides)
juveniles fed isonitrogenous diets in floating netcages. Aquaculture International. 13: 257-269.
Lus, M., Durazo, E., Teresa Viana, M., Drawbridge, D.P. 2009. Effect of dietary lipid levels on performance,
body composition and fatty aci d profile of juvenile white seabass (Atractoscion nobilis). Aquaculture.
289: 101-105.
Mohseni, M., Pourali, H.R., Sayed Hassani, M. 2006. The effect of various levels of carbohydrate, protein
and fat diet on growth and body composition of Beluga (Huso huso) juveniles. Journal of Marine Science
and Technology. 5: 65-76. (in Persian)
Mohseni, M., Sajjadi, M., Pourkazemi, M. 2007. Growth performance and body composition of sub-yearling
Persian sturgeon (Acipenser persicus), fed different dietary protein and lipid levels. Journal of Applied
Ichthyology. 23: 204-208.
Ng, W.K., Sigholt, T., Gordon Bell, J. 2004. The influence of environmental temperature on the apparent
nutrient and fatty acid digestibility in Atlantic salmon (Salmo salar), fed finishing diets containing
different blends of fish oil, rapeseed oil and palm oil. Aquaculture Research. 35: 1228-1237.
NRC. 1983. Nutrient Requirments of Warmwater Fishes and Shellfishes. Nutrient Requairments of Domestic
Animals. National Academy Press, Washington. DC, 102 p.
Oprea, D., Oprea, L. 2009. The effect of density on Bester (Huso huso × Acipenser ruthenus) larvae reared in
a superintensive system. USAMV Iaşi. Lucrări Ştiinţifice Seria Zootehnie. 52: 655-660.
Pei, E., Xie, S., Lei, W., Zhu, X., Yang, Y. 2004. Comparative study on the effect of dietary lipid level on
growth and feed utilization for gibel carp (Carassius auratus gibelio) and Chinese longsnout catfish
(Leiocassis longirostris Gunther). Aquaculture Nutrition. 10: 209-216.
Piedecausa, M.A., Mazon, M.J., Garcia, B.G., Hernandez, M.D. 2007. Effects of total replacement of fish oil
by vegetable oils in the diets of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo). Aquaculture. 263: 211-219.
Refstie, S., Korsoen, O., Storebakken, T., Baeverfjord, G., Lein, I. 2003. Differing nutritional responses to
dietary soybean meal in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss and Atlantic salmon (Salmo salar).
Aquaculture. 190: 46-63.
Ronyai, A., Peteri, A. 1990. Comparison of growth rate of Sterlet (Acipenser ruthenus) and hybrid of Sterlet,
(Acipenser ruthenus × Acipenser baeri) raised in a water recycling system. Aquaculture. 5: 185-192.
Sayed Hassani, M., Mohseni, M., Hosseni, M., Yazdani Sadati, M., Pourkazemi, M. 2011. The effect of
various levels of dietary protein and lipid on growth and body composition of (Acipenser persicus)
fingerlings. Journal of Applied Ichthyology. 27: 737-742.

60

... نیازمندی چربی ماهی بستر در تغذیه زمستانی

کمالی کیا و همکاران

[ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07 ]

Shearer, K.D., Silverestein, J.T., Plisetskaya, E.M. 1997. The role of adiposity in food intake control of
juvenile hinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha). Comparative Biochemistry and Physiology. 118A:
1209-1215.
Silverstein, J.T., Shearer, K.S., Dickhoff, W.W., Plisetskaya, E.M. 1999. Regulation of nutrient intake and
energy balance in salmon. Aquaculture. 177: 161-169.
Stavros, C., Panagiotidou, M., Papaioannou, N., Pavlidis, M. 2010. Effect of dietary lipid levels on growth,
feed utilization, body composition and serum metabolites of meagre (Argyrosomus regius) juveniles.
Aquaculture. 307: 65-70.
Steffens, W. 1981. Protein utilization by Rainbow trout (S. gairdneri) and carp (C. carpio), a brief review.
Aquaculture. 23: 337-345.
Stuart, J.S., Hung, S.S.O. 1989. Growth of juvenile white sturgeon (Acipenser transmontanus) fed different
proteins. Aquaculture. 76: 303-316.
Weatherup, R.N., McCracken, K.J., Foy, R., Rice, D., Mckendry, J., Mairs, R.J., Hoey, R. 1997. The effects
of dietary fat content on performance and body composition of farmed rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss). Aquaculture. 70: 107-184.
Wu, C., Jiang, C., Chen, G. 2006. Behaviors of maricultured hybrid sturgeon. The Journal of Applied
Ecology. 17: 320-324.
Xiang-Fei, L., Wen-Bin, L., Yang-Yang, J., Hao, Z., Xian-Ping, G. 2010. Effects of dietary protein and lipid
levels in practical diets on growth performance and body composition of blunt snout bream
(Megalobrama amblycephala) fingerlings. Aquaculture. 303: 65-70.
Yokoyama, H., Takashi, T., Ishihi, Y., Abo, K. 2009. Effects of restricted feeding on growth of red sea
bream and sedimentation of aquaculture wastes. Aquaculture. 286: 80-88.
Yoshii, K., Takakuwa, F., Nguyen, H., Masumoto, T., Fukada, H. 2010. Effect of dietary lipid level on
growth performance and feed utilization of juvenile kelp grouper (Epinephelus bruneus). Fisheries
Science. 76: 139-145.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

61

