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رشد، تغذیه و اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص 

 (Sparidentex hasta) در ماهیان جوان صبیتیالشه ترکیبات بیوشیمیایی 

 2، وحید یاوری3، محمد ذاکری2، پریتا کوچنین*1نجمه اژدری

 ه علوم و فنون دريايی خرمشهر. دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه شيالت، دانشکده منابع طبيعی دريا، دانشگا1

 دانشيار گروه شيالت، دانشکده منابع طبيعی دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر. 2

 استاديار گروه شيالت، دانشکده منابع طبيعی دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر. 3

 34/14/1318تاریخ پذیرش:  40/14/1318تاریخ دریافت 

 چکیده
، شا  جیاره   (Sparidentex hasta)مطالعه جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی در ماهیاا  جاوا  یاییتی    در این 

درید( با سه تکرار طراحی گردید. ماهیا  با میانگین وز  اولیاه   40و  7دو سطح چربی ) ودرید(  03و  04، 53غذایی شامل سه سطح پروتئین )

روز، سه بار در روز به روش سیری غذادهی  33ذخیره سازی و به مدت  لیتری پلی اتیلن 544 مخز  42ورت تصادفی در گرم به ی 33/53 82/4±

 خواهاد گرفات  مختلف پروتئین جیره غذایی قرار  تحت تاثیر سطوح داریمعنیافزای  وز  و نرخ رشد ویژه به طور  نشا  داد که با گردیدند. نتایج

(43/4>Pسطوح مختلف پرو .) روی ضریب چاقی، درید چربی درو  یفاقی و غذای دریاافتی ماهیاا     داریمعنیتئین و چربی جیره غذایی، تاثیر

شاخص کیدی، احشاایی، ضاریب باازده پروتئینای و چربای  شاه        داریمعنیدرید چربی جیره غذایی، به طور  40(. در سطح P>43/4نداشتند )

بقاای پاروتئین    داریمعنای کاه  یافت. با افزای  سطح چربی جیره غذایی، به طور  داریمعنیطور افزای  یافت، اگر چه ضریب تیدیل غذایی به 

درید پروتئین مشاهده گردید. سطوح مختلف پاروتئین و چربای باه     04کاه  و بقای انرژی افزای  یافت. با ترین بازده حفظ نیتروژ  در سطح 

نداشاتند   داریمعنای (، در یورتیکه بر میزا  رطوبت و خاکستر  شه تااثیر  P<43/4گذاشتند ) بر میزا  پروتئین و چربی  شه اثر داریمعنیطور 

(43/4<P .) دریاد مای باشاند.     40در نهایت می توا  اظهار داشت که ماهیا  جوا  یییتی قادر به مصرف پروتئین در جیره های غذایی با چربی

 درید می تواناد  04تا  درید، سطح پروتئین جیره غذایی 40  سطح چربی جیره غذایی تا با افزای (S. hasta)بنابراین در ماهیا  جوا  یییتی 
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Abstract 
In this study, the effects of different dietary protein and lipid levels including three dietary protein levels (35, 

40 and 45%) and two dietary lipid levels (7 and 14%) were investigated on growth indices and 

hepatosomatic and viscera somatic index of Sobaity seabream juvenile (Sparidentex hasta) in triplicates. 

Fish with the mean initial weight 36.55±0.28 g were randomly introduced in eighteen 300 l polyethylene 

tanks and fed dietary treatments three times daily to satiation for a 56- day period. According to the results, 

weight gain and specific growth rate were significantly affected by different levels of dietary protein 

(P<0.05). But varying levels of dietary protein and lipid had not any significant effects on condition factor, 

intraperitoneal fat percentage and feed intake (P>0.05). At the 14% dietary lipid level, hepatosomatic and 

viscera somatic index, protein efficiency ratio and carcass lipid content increased significantly (P<0.05). 

However, the food conversion ratio significantly decreased. With increasing the dietary lipid level, protein 

retention decreased and energy retention increased significantly. The highest nitrogen retention efficiency 

was observed at 40% protein level. Dietary protein and lipid levels significantly affected carcass protein and 

lipid contents (P<0.05), but had not any significant effect on moisture and ash contents (P>0.05). That 

Sobaity seabream juveniles are able to utilize protein in 14% dietary lipid. Therefore, with increasing dietary 

lipid level to 14%, dietary protein level can be reduced to 40% in Sobaity seabream juveniles (S. hasta). 

Key words: dietary protein and lipid, growth performance, feed utilization, Carcass biochemical 

composition, Sparidentex hasta.  
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 مقدمه. 1
ترین فاکتور در آبزی پروری موفا،، تنیایم یا     مهم

جیره غذایی مطلوب جهت رشد مناسب و ساممتی گوناه   

است، به نحوی که تمامی مواد مغذی ماورد نیااز گوناه را    

 ;Pillay, 1990; NRC, 1993فاااراهم نمایاااد ) 

Monentcham et al., 2010; Ebrahimi et al., 2013). 

طری، پاروتئین یاا مناابی غیار      رشد و متابولیسم ماهی از

  گاارددماایپروتئیناای )چرباای و کربوهیاادرات( تااامین   

(Wang et al., 2006; Torfi Mozanzadeh et al., 2017a.) 

پروتئین به عنوا  ی  ماده مغذی ایلی در جیره غاذایی،  

 باار شاااخص رشااد و قیماات غااذای ماااهی مااوثر اساات   

(Lovell, 1998; Ebrahimi et al., 2013 و با )   توجاه باه

قیمت با ی اجزای پروتئینی در جیاره غاذایی، اطمعاات    

دقی، از پروتئین مورد نیاز برای پرورش هر گوناه جدیاد،   

(. مصارف پاروتئین   Ng et al., 2008) استمهم و حیاتی 

در جیره غذایی ماهیا  بستگی به سطح پروتئین و قابلیت 

 دسترساای بااه منااابی اناارژی غیاار پروتئیناای ماننااد       

 ;Kim and Lee, 2005کربوهیاادرات دارد )چرباای و 

Ebrahimi et al., 2013; Wang et al., 2013 .) در

باا مصارف   ، یورت عدم وجود انرژی کافی درجیره غذایی

نیاز افازای    پروتئین به عنوا  منیی انرژی دفی آمونیاا   

باا  از سوی دیگر با افزای  انرژی در جیره غاذایی   .یابدمی

ریافت مواد مغاذی ضاروری   کاه  مصرف غذا و کاه  د

 ;Salhi et al., 2004) بااه همااراه خواهااد داشاات را 

Catacutan and Coloso, 1995; Ali and Jauncey, 2005)، 

در حالی که از دیدگاه اقتصادی پروتئین در جیره غذایی بایاد  

ی ماهیچه مصرف شاود ناه بارای تولیاد     هاجهت سنتز بافت

 ;Williams et al., 2003; Ozorio et al., 2006انارژی ) 

Craig et al., 2006).  بنابراین تعادل و تواز  مناسب بین

پروتئین و انرژی در جیره غذایی جهت حفظ رشد، ضریب 

تیدیل غذایی مناساب، بهیاود مصارف پاروتئین، کااه       

ی باد  و کیاد،   هاا تراکم با ی چربی و گلیکوژ  در بافت

 کاااه  ضااایعات نیتروژناای و بهیااود کیفیاات فاضاامب   

 ;Ai et al., 2004) اسات مزارع پارورش مااهی ضاروری    

Mohanta et al., 2009; Wang et al., 2013.) 

ماهیا  گوشاتخوار تواناایی محادودی جهات مصارف      

 کربوهیااااادرات باااااه عناااااوا  انااااارژی دارناااااد    

(Cho and Kaushik, 1990; Luo et al., 2005;  

Torfi Mozanzadeh et al., 2017b   و از ساوی دیگار )

تار از کربوهیادرات   جیره غذایی سریعتر و راحت چربی در

به عنوا  منیی انرژی غیر پروتئینای توساا ایان ماهیاا      

  ;NRC,1993; Cho et al., 2005) شااودماایمصاارف 

Craig et al., 2006; Hossain et al., 2011 .)   چربای باه

عنوا  ی  ماده مغذی مهم در جیره غذایی و منیای مهمای   

ضاروری جهات تغذیاه مااهی      از انرژی و اسایدهای چارب  

د توانا مای . سطوح مطلوب چربی در جیره غاذایی،  باشدمی

کاه  بار نیتروژنی در محیا و تولیداتی با کیفیت مطلوب 

 ;NRC, 1993) ی مختلف آبازی ایجااد کناد   هاگونهرا در 

Santinha et al., 1999; Williams et al., 2003; 

Cho et al., 2005; Craig et al., 2006،)    اماا از ساوی

دیگر دریافت میزا  چربی با  توساا مااهی هام ممکان     

است سیب افزای  رسوب چربی در بد  و در نهایت تاثیر 

 داشاته باشاد  روی کیفیت  شه و سممت گوناه پرورشای   

(Bromley, 1980; Hillestad and Johnson, 1994; 

Craig et al., 1999; Chatzifotis et al., 2010; 

Torfi Mozanzadeh et al., 2017a). با  توا می ،بنابراین

ی  تعادل مناسب بین پروتئین و چربی در جیره غاذایی،  

میاازا  پااروتئین در جیااره غااذایی را جهاات رشااد ماااهی 

جاویی در مصارف   کاه  و سطح چربای را جهات یارفه   

پروتئین افزای  داد تاا در نهایات پاروتئین جهات رشاد      

  ;Garling and Wilson, 1976ماااهی ذخیااره گااردد )

Ng et al., 2008; Zakeri et al., 2009 .)  اثر یرفه جاویی

ی هاا گوناه در مصرف پروتئین توسا چربی جیره غاذایی در  

 Nibea miichthioidesمختلف ماهیا  دریایی و آب شایرین  

(Wang et al., 2006 ،)Lutjanus campechanus 

(Miller et al., 2005 ،)Clarias gariepinus  

(Ahmad et al., 2008 ،)Centropristis striata  

(Alam et al., 2009 و )Oreochromis niloticus  

(Li et al., 2013   نیز گزارش شده است تا در نهایت یا )

جیره غذایی مناسب با کمترین هزینه و دستیابی باه یا    
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 .را تامین نمایند رشد مطلوب

 (Sparidentex hasta)مااااااااهی یاااااااییتی 

(Valenciennes, 1830 )ای واده شان  ماهیا  و گونهاز خان

مهم و با ارزش اقتصادی با  در کشورهای حوزه خلیج فاار   

 .(Teng et al., 1999; Abu-Rezq et al., 2013) اساات

ریزی در شرایا اسارت، رشد سریی و مقاومات  قدرت تخم

نسیت به دساتکاری در ایان گوناه، سایب ایجااد جایگااه       

پرورش ماهیاا  دریاایی شاده     در ینعت تکثیر و ایهویژ

 ;Hussain et al., 1981; Yousif et al., 2003اسات ) 

Morshedi et al., 2018     مطالعاات انادکی در خصاو .)

و ترکیااب مااواد مغااذی ایاان گونااه انجااام شااده اساات    

 محدود بااااه شاااارایا تخمریاااازی و  روی   بیشااااتر

(Hussain et al., 1981; Teng et al., 1999;  

Yousif et al., 2003; Abu-Rezq et al., 2013 و )

 ;Molayem-Raftar, 2011مرحله انگشت قدی این گونه )

Nicknam-Shiri, 2011; Yazdi, 2012, Mozanzadeh 

et al., 2015, 2016 )همچنااین مطالعااات بااوده اساات .

ی خانواده شان  ماهیا  مانناد  هاگونهمشابهی روی دیگر 

Acantopagrus latus (Sahraeian et al., 2011،) 

Sparus aurata (Lupatsch et al., 2001 Santinha et al., 

1999; ،)Diplodus sargus (Ozorio et al., 2006; Sa et al., 

دساتیابی باه یا      ،بناایراین انجام پذیرفته اسات.   (2006

 دارایجیره مناسب و متعاادل بارای پارورش ایان گوناه      

وح ساط . در ایان مطالعاه باه بررسای اثارات      استاهمیت 

ی هاا مختلف پروتئین و چربی جیاره غاذایی بار شااخص    

رشد، تغذیه و ترکییات بیوشیمیایی  شه در ماهیا  جوا  

یا    بتوا پرداخته شد تا ( Sparidentex hastaیییتی )

 د.داجیره غذایی مطلوب جهت پرورش این گونه ارائه 

 

 هامواد و روش. 2

 ماهیان و طراحی سیستم آزمایشی .2.1
( از ایستگاه تحقیقاتی S. hastaا  یییتی )ماهیا  جو

شدند و باه   ماهیا  دریایی در بندر امام خمینی )ره( تهیه

آزمایشگاه خیس دانشگاه علوم و فناو  دریاایی خرمشاهر    

انتقال داده شدند. در طول دوره سازگاری ماهیا  به مدت 

پلی اتیلن حاوی آب تصفیه شده دریا  مخاز سه هفته در 

نگهاداری شادند. در ایان     گرم در لیتار   ppt 03با شوری 

دریاد   53)شاامل  ، ماهیاا  باا جیاره غاذایی پایاه      مدت

درید چربی( سه بار در روز به روش سایری   7پروتئین و 

بادین منیاور غاذا باه      .و به یورت دستی غذادهی شدند

بااقی ماناد و ساغس غاذاهای      مخاز دقیقه در  03مدت 

ردیدنااد خااورده نشااده از طریاا، ساایفو  جماای آوری گ 

(Alvarez-González et al., 2001; Zakeri et al., 2009; 

Sahraeian et al., 2011; Ebrahimi et al., 2013). از   پس

مااهی ساالم باا میاانگین وز       قطعه 424دوره سازگاری، 

 43/4گاارم و میااانگین طااولی   33/53 ±82/4اولیااه 

یتری مادور  ل 544پلی اتیلنی  مخز سانتیمتر در  34/44

)آب تصافیه   ppt 03حاوی آب فیلتر شده دریا با شاوری  

از ایستگاه تحقیقاتی بندر امام  ppt 03شده دریا با شوری 

و مجهااز بااه سیسااتم گاارم در لیتاار خمیناای تهیااه شااد( 

ذخیاره ساازی    هوادهی به یاورت طارح کاامم تصاادفی    

ماهیا  به روش سیری و  ،گردیدند. در طول دوره آزمای 

بااه  42:44و  45:44، 42:44ر روز در ساااعات سااه بااار د

روز براسا  جیره غذایی مختص هار تیماار باه     33مدت 

 ;Espinos et al., 2003یورت دساتی غاذادهی شادند )   

Hossain et al., 2011; Ebrahimi et al., 2013  روزاناه .)

تخلیاه و باا آب    مخااز  درید از آب  83به طور میانگین 

  ویض گردیاااادفیه شااااده و تااااازه دریااااا تعاااا تصاااا

(Zakeri et al., 2009) در طول دوره آزمای  دماای آب . ،

و اکسیژ  محلول در آب به یاورت روزاناه و    pHشوری، 

 کیفیات آب در در دو نوبت ییح و عصر اندازه گیری شد. 

)باااا میاااانگین   ppt 03-00محااادوده شاااوری باااین   

درجه  83-87 دمای آب بین، گرم در لیتر (40/4±04/03

 در محدودهpH ( و 54/83±42/4با میانگین سانتی گراد )

حفااظ گردیااد. میااانگین اکساایژ  محلااول در آب  3/7-7

بر لیتر بود. در طول دوره آزمای   گرممیلی 43/3 45/4±

ساااعت  48ساااعت روشاانایی و  48 در حاادنااوری  دوره

 گردید. تنییمتاریکی 
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 ی آزمایشیهاجیره .2.2
مار و ساه  طرح آزمای ، ی  طرح دو عامله شامل ش  تی

در این مطالعه شا  جیاره غاذایی براساا  طارح      تکرار بود. 

 ودریاد   03و  04، 53ماتریکسی شامل سه ساطح پاروتئین   

دریااد وز  خشاا  جیااره غااذایی  40و  7دو سااطح چرباای 

 ;Catacutan and Coloso, 1995( طراحاای گردیااد )5×8)

Alvarez-González et al., 2001; Ai et al., 2004; 

Luo et al., 2004; Sa et al., 2006; Abbas et al., 2011; 

Deng et al., 2011 ی آزماای  تحات عناوا     هاا (. جیاره

دریااد  7دریااد پااروتئین و  53بااا  L35(P/7(جیااره یاا  

 7دریااد پااروتئین و  04بااا  L40(P/7(جیااره دو   ،چرباای

دریاد پاروتئین و    03با  L45(P/7(جیره سه ، درید چربی

دریااد  53بااا  L35(P/14(جیااره چهااار ، دریااد چرباای 7

 04باا   L40(P/14(جیاره پانج   ، درید چربی 40پروتئین و 

 L45(P/14(جیره ش   و درید چربی 40درید پروتئین و 

نامگذاری شادند.   درید چربی 40درید پروتئین و  03با 

ی غذایی شامل پودر مااهی دریاایی، پاودر    هاجیره اجزای

اهی دریاایی  سویا، کازئین بعنوا  منابی پروتئینی، روغن م

و روغن آفتابگردا  بعنوا  منابی چربی، مخلوط ویتامین و 

 تجزیاه مواد معدنی، زئولیات و آرد گنادم بودناد. تماامی     

ی آزمایشی باا اساتفاده از   هاتقرییی اجزای غذایی و جیره

انجااام پااذیرفت.   AOAC( 1997روش کااار اسااتاندارد ) 

 یهاا تقرییای جیاره   تجزیاه فرمو سیو  و ، اجزای غذایی

 آورده شده است.  4غذایی آزمایشی در جدول 

 در طول دوره آزمایشی ( S. hasta) ی غذایی آزمایشی ماهیان جوان صبیتیهافرموالسیون و آنالیز تقریبی جیره ،اجزای غذایی -1جدول 

 گرم وزن خشک جیره غذایی( 111)گرم در 

 

 تیمارهای غذایی
 اجزای غذایی

P45/L14 P40/L14 P35/L14 P45/L7 P40/L7 P35/L7 
 4پودر ماهی 50 50 50 50 50 50

 4پودر سویا 42 42 42 42 42 42

 4کازئین 5 48 84 5 48 84

 روغن ماهی 5 5 5 2 2 2

 روغن آفتابگردا  3/4 3/4 3/4 0 0 0

 4آرد گندم 3/55 3/83 3/47 3/82 84 3/44

 زئولیت 0 5 8 3/4 4 3/4

 8مکمل ویتامین 8 8 8 8 8 8

 5مکمل معدنی 4 4 4 4 4 4

 ی غذایی آزمایشیهاآنالیز تقرییی جیره

 ماده خش  84/4±34/30 82/4±54/35 83/4±43/35 88/4±33/30 43/4±44/30 33/4±43/30

 پروتئین 83/4±43/53 43/4±07/53 85/4±37/00 58/4±74/53 87/4±48/04 53/4±74/03

 چربی 85/4±40/7 47/4±38/3 83/4±52/7 54/4±88/40 83/4±02/40 53/4±50/40

 خاکستر 80/4±30/43 47/4±37/43 43/4±44/43 43/4±44/43 43/4±28/43 47/4±83/43

 0کربوهیدارت 30/4±37/50 83/4±53/54 53/4±83 37/4±73/82 32/4±73/84 83/4±27/43

33/4 34/4 22/4 70/4 74/4 74/4 GE3 )مگاژول بر کیلوگرم( 
چربای خاام(؛ پاودر     %47/8پروتئین خام و  %33/04چربی خام(؛ پودر سویا ) %23/5پروتئین خام و  %47/30براسا  درید وز  خش : پودر ماهی ) . آنالیز تقرییی اجزای غذایی4

 چربی خام(. %43/4پروتئین خام و  %53/44چربی خام(؛ آرد گندم ) %53/5پروتئین خام و  %05/32کازئین )

 ، IUA: 600 ،: 400000 IU3D ،E: 40000 mg ،: 1000 mg3K،: 3000 mg1B  ،: 5000 mg2B، : 3000 mg6B ، : 8000 mg12B ،C: 52000 mg 000. در هار کیلاوگرم مکمال ویتاامین:     8

 .mg 5000اکسیدانت: آنتی ،mg 24000اینوزیتول:  ،mg 160، دی بیوتین: mg 1600، فولی  اسید: mg 9000کلسیم پانتوتنی : -، دیmg 30000نیکوتنی  اسید: 

گارم،  میلای   8444گرم، ید: میلی 344گرم، سلنیوم: میلی 3444گرم، روی: میلی 0444گرم، آهن: میلی 3444گرم، مس: میلی 8344.  در هر کیلوگرم مکمل ماده معدنی: منگنز: 5

 گرم.میلی 484444گرم، کولین کلراید: میلی 344کیالت: 

 =کربوهیدرات444-. )رطوبت+خاکستر+چربی+پروتئین(0

مگا ژول بر گرم  به ترتیب بارای کربوهیادرات، چربای و پاروتئین محاسایه شاده        4857/4و  4532/4، 447/4براسا  مقادیر  ،)مگا ژول برکیلوگرم( Gross Energy. انرژی خام یا 3

 است.
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اجزای جیره غاذایی ابتادا باا کما  دساتگاه آسایاب       

دقیقاه باه طاور     03پودر و پس از توزین به مادت   ،برقی

با یکدیگر مخلوط و در نهایت باا چارخ گوشات باه      کامل

هاا یاا   میلی متار تیادیل شادند. حیاه     8های به قطر پلت

درجه سانتی گراد به مادت   04های مرطوب در دمای پلت

ساعت تا رسید  به وز  ثابات در آو  خشا  شادند     80

درید وز  جیاره غاذایی(. در پایاا      44)رطوبت کمتر از 

 هاای پمساتیکی  ده در کیساه های آزمایشی تهیه شجیره

گراد تا زما  درجه سانتی -84تیره و در فریزر و در دمای 

 مصرف نگهداری شدند.

 بیوشیمیایی الشه تجزیهو  هاآوری نمونه. جمع2.3
ماهیااا  براسااا    ،در ابتاادا و پایااا  دوره آزمااای   

ی وز  تر و طول کال زیسات سانجی شادند و     هاشاخص

مااهی و   3ای دوره آزماای   اطمعات ثیت گردید. در ابتد

 تجزیااهماااهی از هاار تکاارار جهاات  3در پایااا  دوره هاام 

ترکییات بیوشیمیایی  شه به طور تصادفی انتخاب شدند. 

ی انتخابی تشاریح و امعاا و احشاا، کیاد و چربای      هانمونه

 درو  یفاقی به طور جداگاناه جهات محاسایه شااخص    

( و دریاد چربای   VSI(، شااخص احشاایی )  HSIکیدی )

ی  شه تا ها( وز  گردید. تمامی نمونهIPFرو  یفاقی )د

درجاه ساانتی    -24در فریزر در دماای   تجزیهزما  انجام 

 ( نگهداری شدند.DFU- 128CE, Operon,  Koreaگراد )

بیوشیمیایی تقرییی  شه اولیه و نهاایی،   تجزیهتمامی 

ی غاذایی بار طیا، روش کاار     هاا اجزای غاذایی و جیاره  

انجام پذیرفت. جهت محاسایه   AOAC( 1997استاندارد )

 در آو   هاااااامیااااازا  رطوبااااات  شاااااه، نموناااااه 

(UFB400, Memmert, Germany ) درجاه   443با دمای

سااعت تاا رساید  باه وز  ثابات       80سانتیگراد به مادت  

ی  شه به مادت  هاخش  شدند. خاکستر با سوزاند  نمونه

درجاه ساانتیگراد تعیاین     334ساعت در کوره با دماای   3

( باا اساتفاده از   83/3 ×گردید. پروتئین خام )نیتروژ  کال  

( و چرباای K-438, Buchi, Germanyدسااتگاه کجلاادال )

و  (Soxtec 2050, Foss, Swedenخام باا روش سوکساله )  

با استفاده از حمل کلروفورم و متانول انادازه گیاری شاد.    

میزا  کربوهیدرات از مجموع اخاتمف پاروتئین، چربای،    

محاسایه شاد.    444رطوبات جیاره غاذایی از    خاکساتر و  

جهت محاسیه انرژی خام، مقادیر محاسیه شاده از طریا،   

آنالیز بیوشیمیایی در انرژی مرباوط باه هار مااده غاذایی      

ضرب و مجموع آنها به عنوا  انرژی خاام در نیار گرفتاه    

 4857/4، پروتئین 4532/4برای چربی  هاشد. این معادل

ول باار گاارم محاساایه شااد ژ مگااا 447/4و کربوهیاادرات 

(Garling and Wilson, 1976; Ai et al., 2004;  

Wang et al., 2013 .) اثرات سطوح مختلف  بررسیجهت

و ی رشاد  هاا ی غذایی بر شاخصهاپروتئین و چربی جیره

 (S.hasta) تغذیه در جیره غذایی ماهیاا  جاوا  یاییتی   

 .استفاده گردید

 یو آنالیز آمار هاپردازش داده .2.0
خطاای   ±در نتایج به یاورت میاانگین    هاتمامی داده

ی باه  هاا ( ارائه شاده اسات. داده  Mean ± S.Eاستاندارد )

 دساات آمااده بااا اسااتفاده از آنااالیز واریااانس دو طرفااه    

(Two-way ANOVA ) سطوحجهت ارزیابی اختمف بین 

ماورد مقایساه    ی غاذایی هاپروتئین و چربی جیرهمختلف 

رت وجود اخاتمف میاا  ساطوح، از    قرار گرفتند و در یو

گیاری  ( جهات انادازه  Tukeyˈs HSDپس آزمو  تاوکی ) 

در  هاا ( و تعیاین تفااوت  P<43/4اختمف میاا  ساطوح )  

تیمارها استفاده گردید. از آزمو  واریانس ی  طرفه جهت 

مقایسه میانگین در بین تیمارها اساتفاده گردیاد. بررسای    

باا کما     هاا خصهمیستگی بین نتایج و ارتیاط میا  شا

 آزمااااااو  همیسااااااتگی دو طرفااااااه پیرسااااااو    

(Two-tailed Pearson bivariate correlation و معادله )

 رگرسیونی انجام پذیرفت.

 

 نتایج. 3

 ی رشدهاشاخص .3.1
 ی رشااد ماهیااا  جااوا  یااییتی  هااانتااایج شاااخص

(S. hasta تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی )

ورده شده است. افازای  وز  و  آ 8جیره غذایی در جدول 
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نرخ رشد ویژه تنها تحت تااثیر ساطوح مختلاف پاروتئین     

(. بیشاترین  P<43/4ی آزمایشای قارار گرفتناد )   هاا جیره

درید پروتئین مشاهده گردیاد   04افزای  وز  در سطح 

دریاد پاروتئین جیاره غاذایی      03و  04اما میا  سطوح 

لاف  وجود نداشت. اگرچاه ساطوح مخت   داریمعنیتفاوت 

بار روی افازای  وز  تیمارهاای     داریمعنای چربی تاثیر 

 53ای کاه ساطح   باه گوناه  ( P>43/4آزمایشی نداشات ) 

 03و  04باا دو ساطح    داریمعنای درید پروتئین تفاوت 

 03و  04درید پروتئین نشا  داد اگرچاه میاا  ساطوح    

وجاود   داریمعنای درید پاروتئین جیاره غاذایی تفااوت     

بار روی   داریمعنای تااثیر  نداشت. سطوح مختلف چربای  

( اما باه  P>43/4افزای  وز  تیمارهای آزمایشی نداشت )

طور مقایسه ای با افزای  سطوح چربای، افازای  وز  در   

سطوح مختلف پاروتئین و چربای   تیمارها مشاهده گردید. 

بار ضاریب چااقی و دریاد      داریمعنیجیره غذایی تاثیر 

ر متقابال  ( اماا اثا  P>43/4چربی درو  یفاقی نداشاتند ) 

پروتئین و چربی جیره غذایی بر ضاریب چااقی، اخاتمف    

 04( و تنهاا در ساطح   P<43/4را نشاا  داد )  داریمعنی

درید پروتئین با افازای  ساطوح چربای، ضاریب چااقی      

تحات   داریمعنای کاه  یافت. شاخص کیادی باه طاور    

تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیاره غاذایی قارار    

ه با افزای  سطح پاروتئین در جیاره   ک ایهداشت، به گون

غذایی، شاخص کیدی کااه  یافات و کمتارین شااخص     

درید پاروتئین مشااهده گردیاد هار      03کیدی در سطح 

دریااد پااروتئین تفاااوت    04و  03چنااد بااین سااطح   

مشاهده نگردید. اثر متقابل پاروتئین و چربای    داریمعنی

را نشا   داریمعنیجیره غذایی بر شاخص کیدی اختمف 

( اماا باا افازای  ساطوح چربای در جیاره       P>43/4نداد )

را  داریمعنای غذایی، شاخص کیادی و احشاایی افازای     

 ( و یااا  ارتیااااط مساااتقیمی P<43/4نشاااا  دادناااد )

 هاام میااا  شاااخص کیاادی و احشااایی وجااود داشاات   

(43/4=Sig، 303/4=2R، 440/4-x343/4=y.) 

 ی تغذیههاشاخص .3.2
ی، بای در جیاره غاذای   با افزای  سطوح پروتئین و چر

داری کااه  یافات   ضریب تیدیل غذایی باه طاور معنای   

(43/4>Pبااه گونااه .) دریااد  03و  04ای کااه دو سااطح

درید پروتئین داشتند. بار   53با سطح  داریمعنیتفاوت 

طی، آزمو  واریانس دو طرفه، ضریب بازده پروتئینای در  

 53داری با سطح درید پروتئین، اختمف معنی 04طح س

ید پروتئین جیره غذایی نشا  داد و با افزای  ساطوح  در

چربی در جیره غذایی، ضاریب باازده پروتئینای باه طاور      

(. اثار متقابال ساطوح    P<43/4افزای  یافت ) داریمعنی

بار میازا     داریمعنای پروتئین و چربی جیره غذایی تاثیر 

ضریب تیدیل غاذایی و ضاریب باازده پروتئینای نداشات      

(43/4<Pشاخص ها .)  ی غذای دریافتی و غذای دریاافتی

تحات تااثیر ساطوح مختلاف      داریمعنای روزانه به طاور  

(. پااروتئین P>43/4هااای غااذایی قاارار نگرفتنااد )جیااره

دریااافتی روزانااه و پااروتئین رسااوبی روزانااه اخااتمف     

را در سطوح مختلاف پاروتئین جیاره غاذایی      داریمعنی

یی، ایان  نشا  دادند و با افزای  سطوح پروتئین جیره غذا

(. همچنین پاروتئین  P<43/4دو شاخص افزای  یافتند )

تحات   داریمعنای رسوبی روزانه و ابقای پروتئین به طاور  

تاثیر سطوح چربی جیره غذایی قرار گرفتند و باا افازای    

(. بااازده حفااظ P<43/4سااطوح چرباای، کاااه  یافتنااد )

را در سطوح مختلاف پاروتئین    داریمعنینیتروژ  تفاوت 

(، به گونه ای کاه ساطح   P<43/4یی نشا  داد )جیره غذا

دریاد   04با ساطح   داریمعنیدرید پروتئین تفاوت  53

را  داریمعنای درید پروتئین اخاتمف   03دارد، اما سطح 

(. همچناین  04>03>53با دو سطح دیگار نشاا  ناداد )   

میاا  ضاریب باازده     داریمعنای رابطه همیستگی مثیات  

 شاااهده گردیااد پروتئیناای و بااازده حفااظ نیتااروژ  م   

(44/4=Sig، 233/4=2R ،484/4-x443/4=y ساااااطوح .)

بار دریاد    داریمعنای مختلف چربی جیره غاذایی تااثیر   

ابقای انرژی و باازده حفاظ انارژی داشاتند و باا افازای        

(. رابطاااه P<43/4ساااطوح چربااای، افااازای  یافتناااد )

همیستگی معنی دار مثیتی میا  شاخص ابقاای انارژی و   

 Sig  ،323/4=2R=44/4ی وجود داشات ) چربی جیره غذای
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،324/4+x453/4 =y  باااازده حفاااظ انااارژی اخاااتمف .)

را نیز در سطوح مختلف پروتئین جیره غاذایی   داریمعنی

 03و  04(، باه گوناه ای کاه ساطوح     P<43/4نشا  داد )

درید نشاا  دادناد.    53با سطح  داریمعنیدرید تفاوت 

 ی نتااایج شاااخص هااای تغذیااه ماهیااا  جااوا  یااییت    

(S. hasta تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی )

 آورده شده است.   5جیره غذایی در جدول 

تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی  (S. hasta)ی رشد ماهیان جوان صبیتی هاشاخصانحراف معیار(  ±میانگین )میانگین  -2جدول 

 (n=3)جیره غذایی در طول دوره آزمایشی 
 

 ای غذاییتیماره
وز  اولیه بد  

 )گرم(

وز  نهایی بد  

 )گرم(

افزای  وز  

 )گرم(

نرخ رشد ویژه 

 )درید/روز(

ضریب چاقی 

 )درید(

شاخص کیدی 

 )درید(

 شاخص

احشایی 

 )درید(

چربی درو  

یفاقی 

 )درید(

)7/L35(P 43/4±32/53  38/05±4/34ab 48/00±4/33a 4/02±4/44a 4/73±4/45 4/37±4/42ab 88/4±43/0  74/4±40/4  

)7/L40(P 74/4±43/50  03/00±4/54a 43/83±4/32ab 4/33±4/45c 4/24±4/48 4/87±4/47a 5/70±4/43 43/4±33/4  

)7/L45(P 35/4±53/53  34/27±4/44ab 43/34±4/27ab 4/35±4/45bc 4/78±4/48 4/83±4/43a 5/23±4/47 4/33±4/45 

)14(P35/L 23/4±24/52  34/23±4/30ab 45/42±4/32a 4/38±4/48ab 4/24±4/48 4/70±4/4b 0/53±4/83 45/4±72/4  

)14/L40(P 07/4±27/53  35/25±4/33b 43/33±4/35b 4/37±4/45c 4/75±4/48 4/03±4/42ab 42/4±87/0  4/24±4/40 

)14/L45(P 53/4±03/53  38/43±4/74ab 43/70±4/35b 4/32±4/44c 4/73±4/48 4/03±4/47ab 43/4±88/0  4/24±4/43 

آزمو  واریانس 

 4دو طرفه
        

P - ns 44/4  44/4  ns 44/4  ns ns 

L - ns ns ns ns 44/4  44/4  ns 

P×L - 40/4  ns ns 45/4  ns ns ns 

 (.p <43/4های آزمایشی است )بین گروه دارمعنیحروف متفاوت در هر ستو  نشانه وجود اختمف -

4 .:P سطح پروتئین، Lسطح چربی :، P×Lقابل پروتئین و چربی جیره غذایی. عممت : اثر متns :not significant (43/4<p و بیانگر عدم وجود اختمف )است. دارمعنی 

تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربی  (S. hasta)ماهیان جوان صبیتی ی تغذیه هاشاخص انحراف معیار(  ±میانگین میانگین ) -3جدول 

 (n=3)مایشی جیره غذایی در طول دوره آز
 

 تیمارهای غذایی  آزمو  واریانس دو طرفه4
 پارامترهای تغذیه

P×L L P  (P45/L14) (P40/L14) (P35/L14) (P45/L7) (P40/L7) (P35/L7) 

ns 48/4  44/4   8/55±4/40a 8/05±4/43a 5/54±4/5ab 8/24±4/47ab 8/20±4/85ab 5/24±4/83b یضریب تیدیل غذای  

ns 48/4  40/4   4/38±4/44ab 4/44±4/43b 4/23±4/47ab 4/2±4/40ab 4/3±4/47ab 4/75±4/43a 
ضریب بازده 

 پروتئینی

ns ns ns  53/43±4/44 04/30±8/44 08/75±0/84 05/83±4/58 00/40±3/53 07/22±0/34 (غذای دریافتی )گرم  

ns ns ns  4/53±4/442 4/0±4/45 4/08±4/43 4/00±4/44 4/03±4/48 4/03±4/40 
ه ریافتی روزانغذای د

)%( 

ns ns 43/4   4/42±4/443 4/43±4/44 4/43±4/48 4/84±4/443 4/42±4/442 4/43±4/44 
 پروتئین دریافتی

 روزانه )%(

ns 40/4  ns  4/35±4/45 4/33±4/47 8/43±4/34 4/37±4/47 8/88±4/47 8/83±4/37 یندرید ابقای پروتئ  

ns 44/4  ns  8/34±4/40b 8/34±4/44b 8/33±4/04b 4/37±4/43ab 4/87±4/80a 4/70±4/43ab درید ابقای انرژی 

44/4  44/4  44/4   5/40±4/43ab 8/53±4/42a 8/28±4/42ab 3/30±4/43c 3/34±4/82c 5/73±4/03b 
پروتئین رسوبی 

 روزانه )%(

ns ns 40/4 روژ بازده حفظ نیت 02/37±5/2 38/44±3/40 33/30±8/33 30/38±0/38 34/23±5/78 37/58±4/24    

ns 48/4  44/4   34/37±4/02b 32/44±5/74b 03/34±3/42ab 38/53±5/04ab 34/58±5/54ab 53/43±8/42a بازده حفظ انرژی 

 (.p<43/4باشد )های آزمایشی میدار بین گروهحروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختمف معنی-

4.P   : سطح پروتئین، Lسطح چربی :، P×Lئین و چربی جیره غذایی. عممت : اثر متقابل پروتns :not significant (43/4<pو بیانگر عدم وجود اختمف معنی ).دار است 
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 الشه ییایمیوشیب تجزیه. 3.3
 ا یا ماه ییو نهاا  هیا  شه اول ییایمیوشیب تجزیه جینتا

شده باا ساطوح مختلاف     هی( تغذS. hasta) یتیجوا  یی

آورده شاده   0در جادول   ییغاذا  رهیا ج یو چرب نیپروتئ

بار   ییغاذا  رهیا ج یو چربا  نیاست. سطوح مختلف پروتئ

ه ماهیاا  تااثیر   رطوبت، ماده خش  و خاکستر  ش زا یم

(. با افزای  سطوح پروتئین P>43/4نداشتند ) داریمعنی

 ایهجیره غذایی، پروتئین خام  شه افزای  یافت. به گونا 

دو با  داریمعنیدرید پروتئین جیره تفاوت  53که سطح 

(. با افزای  سطوح چربای در  P<43/4سطح دیگر داشت )

جیره غذایی، کاه  پروتئین خام  شاه مشااهده گردیاد    

(43/4>P    چربی خام  شاه باه طاور .) تحات   داریمعنای

تاثیر سطوح مختلف چربای جیاره غاذایی قارار گرفات و      

رابطااه همیسااتگی مثیتاای میااا  چرباای جیااره غااذایی و 

 ،Sig=44/4ه گردیاد ) محتوای چربی خاام  شاه مشااهد   

737/4=2R، 382/83-x744/4 =y کااه بااا   ایه( بااه گوناا

افزای  سطوح چربی جیاره، محتاوای چربای  شاه نیاز      

نیز  داریمعنی(. همیستگی منفی P<43/4افزای  یافت )

میا  محتاوای پاروتئین و چربای  شاه مشااهده گردیاد       

(44/4=Sig  ،024/4=2R ،334/33+x534/4- =y.) 

تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین و  (S. hasta)ترکیب بیوشیمیایی الشه ماهیان صبیتی جوان  انحراف معیار(  ±میانگین نگین )میا -4جدول 

 (n=3چربی جیره غذایی در طول دوره آزمایشی )
 

 خاکستر )درید( چربی )درید( پروتئین )درید( رطوبت )درید( ماده خش  )درید( تیمارهای غذایی

)7/L35(P 54/73±4/32b 32/85±4/32a 33/43±4/83cd 84/53±4/23a 42/37±4/52a 

)7/L40(P 54/74±4/58b 32/83±4/58a 34/33±4/43d 43/23±4/44a 42/43±4/33a 

)7/L45(P 54/38±4/53b 32/57±4/53a 34/34±4/44d 84/33±4/34ab 47/22±4/02a 

)14(P35/L 54/73±4/00b 32/85±4/00a 32/35±4/40bc 85/83±4/73bc 42/43±4/84a 

)14/L40(P 54/22±4/52b 32/44±4/52a 32/87 ±4/44b 85/00±4/58c 47/38±4/84a 

)14/L45(P 54/34±4/43b 32/03±4/43a 32/74±4/43bc 80/58±4/34c 47/84±4/83a 

 4/24a 78/04±4/24b 33/33±4/42a 43/43±4/47a 84/83±4/83b±87/32 نمونه اولیه

      4آزمو  واریانس دو طرفه

P ns ns 00/0 ns ns 

L ns ns 00/0 00/0 ns 

P×L ns ns 00/0 ns ns 
 (.p<43/4های آزمایشی است )دار بین گروهحروف متفاوت در هر ستو  نشانه وجود اختمف معنی-

4 .Pسطح پروتئین :، Lسطح چربی :، P×L اثر متقابل پروتئین و چربی جیره غذایی. عممت :ns :not significant  (43/4<pو بیانگر عدم وجود اختمف معنی ).دار است 

 

 بحث و نتیجه گیری. 0
در ماهیا  گوشتخوار، باا افازای  ساطوح پاروتئین و     

یاباد،    چربی در جیره غذایی رشد ماهیا  نیز افزای  مای 
 ;NRC, 1993ولی قیمت غذا  نیز افزای  خواهد داشت )

Arredondo-Figueroa et al., 2012 از سوی دیگر، اگر .)
افزای  میزا  پروتئین در جیره غذایی منجر باه افازای    

 تولیاااد نشاااود کااااری عاقمناااه انجاااام نشاااده اسااات  

(Azevedo et al., 2002, Craig et al., 2006  ،بناابراین .)
ماهیا  می توا  از چربی جیره غاذایی باه عناوا      در این

منیی انرژی جهت کاه  مصرف پروتئین و هزیناه تولیاد   
  ;Lee et al., 2002; Kim et al., 2004نماود ) اساتفاده  

Monentcham et al., 2010   لذا، رسید  به یا  جیاره .)

متعادل و مناسب از نیار نسایت باین پاروتئین و چربای      
جیااره نویساای آبزیااا  اساات   دارای اهمیاات زیااادی  در

(Garling and Wilson, 1976; Ng et al., 2008; 
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Zakeri et al., 2009 .) 
میانگین افزای  وز  و نرخ رشد ویژه در ماهیا  جوا  

با افزای  ساطوح پاروتئین در جیاره     (S. hasta)یییتی 

افزای  یافتند. کمترین افزای   داریمعنیغذایی، به طور 
که مای   ،ید پروتئین مشاهده گردیددر 53وز  در سطح 

درید پروتئین بارای   53تواند به دلیل ناکافی بود  سطح 
دریاد اخاتمف    53رشد این گونه باشد. همچنین ساطح  

دریاد پاروتئین نشاا      03و  04را با ساطوح   داریمعنی
دریاد پاروتئین جیاره     03و  04داد. اگر چه میا  سطح 

ا بنیر مای رساد   وجود نداشت ام داریمعنیغذایی تفاوت 
 04زمانی که میزا  پروتئین جیره غذایی مااهی از ساطح   

درید افزای  یافته اسات، پاروتئین جیاره غاذایی      03به 
جهت متابولیسم اساید آمیناه هاای جاذب شاده اضاافی       
مصرف شده و انرژی  زم جهت رشد، ثابت باقی می ماناد  

مشاااهده نگردیااد  داریمعناایو در نتیجااه افاازای  وز  
(Jauncey, 1982; Alvarez-Gonzalez et al., 2001 دو .)

را در رشد ماهی نشا  ناداد.   داریمعنیسطح چربی تاثیر 
دریاد چربای، افازای  وز      7اما در جیره هاای حااوی   
دریاد چربای در تیمارهاا     40کمتری نسیت باه ساطوح   

مشاهده گردید. میزا  نرخ رشد ویژه در این مطالعاه باین   
اهیا  جوا  و بالغ معمو  سارعت  بود، زیرا م 32/4- 02/4

رشد کمتری را نسیت به ماهیا  انگشت قد و  روی نشا  
 ;Santinha et al., 1999; Cho et al., 2005می دهناد ) 

Alam et al., 2009  .)Deng (  8444و همکاااارا )

 40باه   44دریافتند که با افزای  چربی جیاره غاذایی از   
 Polydactylusدریااد، هاایز افاازای  وزناای در ماااهی  

sexfilis     44دیده نمی یابد. آنا  بیا  کردناد کاه چربای 
درید، نیازهای چربی و اساید چارب را بارای ایان گوناه      

و افزای  چربای تاا حادی مای تواناد بار        فراهم می کند

افزای  رشد تاثیر داشته باشاد، جهات اثیاات اثار یارفه      
جویی پروتئین توسا چربی بایساتی در شارایا مختلاف    

سن گونه، جنس، تاراکم ذخیاره ساازی، ناوع      )دمای آب،
گونه و روش های غذادهی(، آزمای  را دنیال کرد. تنییم 
سطح انارژی و کیفیات مناابی پروتئینای در جیاره هاای       

-Alvarezغااذایی نیااز نقاا  مهماای را خواهااد داشاات ) 

Gonzalez et al., 2001; Webster and Lim, 2002; 

Ebrahimi et al., 2013 .) 
یدی حساسایت باا یی نسایت باه ساطوح      ی کهاسلول

چرباای جیااره غااذایی دارنااد و هرگونااه تغییاارات در شااکل، 

ساختار و بافت کیدی به رژیم غذایی و میزا  چربی و انارژی  
 ;Fynn-Aikin et al., 1993در غاذای آبازی بساتگی دارد )   

Craig et al., 1999; Santinha et al., 1999; 

Hemre et al., 2000; Zabayeh Najafabadi et al., 2018.) 
در این تحقی، نیز با افزای  سطح چربی در جیاره غاذایی،   

. افزای  یافات  داریمعنیشاخص کیدی و احشایی به طور 
جیاره  درباا افازای  چربای     این موضوع نشا  می دهد که

در کید و احشا ذخیره شاده اسات،   بخشی از چربی غذایی، 
ربای در ماهیاا    زیرا کید مکا  بسیار مهمی برای ذخیره چ

  ;Santinha et al., 1999) شاود مای محساوب  آب شاور  

Torfi Mozanzadeh et al., 2017b; Zabayeh 

Najafabadi et al., 2018.)  ساطوح  ی حااوی  هاا جیرهدر
 در مقایسه باا  درید چربی 40و درید پروتئین  03و  04

ی هاشاخص، پروتیین درید 53سطح  دارای جیره غذایی
کیدی و احشایی کاه  یافتند که نشاا  دهناده شارایا    

 درید چربای  40در تیمارهای با سطوح  ایهمطلوب تغذی
(. با ترین شااخص  Lee et al., 2002) است در این ماهی

ثیات  درید پاروتئین جیاره غاذایی     53کیدی در سطوح 
و با افزای  سطح پروتئین در جیره غاذایی، شااخص    شد

کااه  یافات، هار چناد باین       ریدامعنای کیدی به طور 
 داریمعناایدریااد پااروتئین تفاااوت   03و  04سااطوح 

و همکاارا    Saنتاایج   این نتایج همسو بامشاهده نگردید. 
گزارش کردند که با افزای  پروتئین در  است که (8443)

جاوا ، شااخص کیادی     Diplodus sargusجیره غاذایی  
و  04گفات، ساطوح    تاوا  می. در مجموع یابدمیکاه  

درید پروتئین جیره غذایی تاثیر مثیتای بار شااخص     03

 د.ردا (S. hasta)کیدی ماهیا  جوا  یییتی 
ضریب تیدیل غذایی شاخص معتیاری بارای پارورش    

باا  و دهندگا  جهات دساتیابی باه یا  تغذیاه مطلاوب       
(. Alvarez-Gonzalez et al., 2001) استکمترین هزینه 

 و پاروتئین جیاره،  در این مطالعه با افزای  سطوح چربی 

ی غاذایی افازای  و ضاریب تیادیل     هاا سطح انرژی جیره
کاه  یافت. زمانی که ماهی به  داریمعنیغذایی به طور 
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تنیایم غاذای دریاافتی باه      شاود مای روش سیری تغذیه 
 یااورت اختیاااری بااوده تااا بااه بااا ترین رشااد برسااد     

(Santinha et al., 1999   از سوی دیگر غاذای دریاافتی .)

زی نیز بستگی به کالری اجزا و جیره غذایی دارد توسا آب
(De la Higuera, 2001; Webster and lim, 2002; 

Ebrahimi et al., 2013     در این مطالعه نیاز باا افازای .)
سطوح چربی جیاره غاذایی میازا  دریافات غاذا توساا       

نشااا  نااداد و در واقاای، اثاار  داریمعناایماهیااا  کاااه  
این گونه داشته است. باه   سودمندی در مصرف غذا توسا

درید پروتئین، با افزای   03و  04که در سطوح  ایهگون
چربی جیره هیز گونه کااه  وزنای مشااهده نگردیاد و     

ی غذایی به خوبی توسا این گونه پذیرفته شدند. هاجیره
اساات کااه روی ماااهی    نتااایجیایاان نتااایج مشااابه   

Epinephelus malabaricus (Tuan and Williams, 2007 )

Gadus morhua (Grisdale-Helland et al., 2008 )و 
و  (8444)و همکاااارا   Lupatschیاااورت پاااذیرفت.  

Hossain   عناوا  کردناد کاه در     نیاز  (8444)و همکارا
بااا  Pampus argenteusو  Sparus aurataی هاااگونااه

افزای  سطوح چربای و پاروتئین جیاره غاذایی، کااه       

د. زیرا وابستگی بیشتری دریافت غذا و رشد مشاهده گردی
به میزا  پروتئین جیره نسیت به چربی داشتند و به علت 
عدم تعادل میا  پروتئین و چربای جیاره غاذایی، میازا      

ضریب بازده پروتئینی شاخصای اسات    رشد کاه  یافت.
که نشا  می دهد منابی پروتئین موجود در جیاره غاذایی   

ی را دارد و تا چه حد تواناایی تاامین نیااز پروتئینای آباز     
 نشا  دهنده چگونگی تعادل میا  انرژی و پروتئین اسات  

(Lovell, 1998; Sahraeian et al., 2011 در ایاان .)
از ساطح   مطالعه ضریب بازده پروتئینی و بازده حفظ نیتروژ 

درید پروتئین افازای  و ساغس در ساطح     04درید تا  53

دریاد   03درید کاه  یافتند، ایان کااه  در ساطح     03
ورود حجام باا ی پاروتئین در جیاره     به  توا میروتئین را پ

که موجب مصرف مقادار   نسیت داددرید برای این گونه  03
بیشااتر اناارژی باارای تجزیااه کاارد  پااروتئین و حااذف      

 ;Vergara et al., 1996) ی اضافی شده اسات هااسیدآمینه

Skalli et al., 2004.)     با افزای  ساطوح چربای در جیاره
و  Leeبازده پروتئینی نیاز افازای  یافات.     ضریب ،غذایی

دریافتنااد  (8443)و همکااارا   Alam، (8448)همکااارا  
در سطوح چربی جیره غذایی، استفاده مناسایی   با افزای 

 Sebastes schlegeliاز پروتئین جیره غذایی جهت رشاد  

 .شده است C. striata و
با افزای  ساطوح پاروتئین در جیاره غاذایی، دریاد      

و  هضام ن دریاافتی روزاناه افازای  یافات. دریاد      پروتئی
پاروتئین روزاناه باا افازای  ساطوح چربای جیاره        جذب 

پاروتئین   جاذب کاه  یافتند.  داریمعنیغذایی، به طور 
با توجه به میزا  غذا و پروتئین دریافتی، اندازه ماهی، نوع 

  کناادماایی مختلااف بااد  تغییاار  هاااگونااه و در بافاات
(Halver and Hardy, 2002 .)  ،در ماهیا  با نرخ رشد کام

 اسات. ماهیا  با رشد ساریی   ازپروتئین کمتر  جذبمیزا  
 جاذب ی پرورشای، زماا  زیاادی جهات     هاگونهاز  بسیاری

با توجه (. Carter et al., 1998) دارندپروتئین در بد  نیاز 

این مااهی  به نرخ رشد کم در این آزمای ، به نیر می رسد 
و باا   نیااز دارد زما  زیاادی  به  برای هضم و جذب پروتیین
با بکار گیاری ساطوح بیشاتری     ،افزای  طول دوره پرورش

 .به دست آوردتری را چربی بتوا  نتایج مشخصاز
دریااد ابقااای اناارژی و بااازده حفااظ اناارژی بااه طااور 

با افزای  سطوح چربی جیره، افزای  یافتناد.   داریمعنی
زا  چربی واضح است که با افزای  چربی جیره غذایی، می

در بد  نیز افزای  و در نتیجه ابقای انارژی هام افازای     
گفت، این گونه توانایی ابقاای انارژی را    توا میو  یابدمی

. بازده حفظ انرژی نیاز  استدارا را در سطوح با تر چربی 

در سطوح ثابت چربی با افزای  سطوح  داریمعنیبه طور 
 سو با این نتایجپروتئین در جیره غذایی، افزای  یافت. هم

Wang   دریافتند که با افزای  ساطوح   (8443)و همکارا
 انااارژی در ساااطوح ثابااات پاااروتئین جیاااره غاااذایی   

Nibea miichthioides      بازده حفاظ انارژی نیاز افازای ،

ساطح  باا باا  بارد      توا می. آنا  بیا  کردند که یابدمی
، در پروتئین جیاره غاذایی ایان    منابی انرژی غیرپروتئینی
در ایان مطالعاه ساطوح مختلاف      گونه یرفه جویی کارد. 

پروتئین و چربی جیره غذایی بر میزا  رطوبت و خاکساتر  
ی هاا گوناه نداشتند. این نتیجاه در   داریمعنی شه تاثیر 

-Paralabrax maculatofasciatus (Alvarezدیگااری نییاار 

Gonzalez et al., 2001،) D. sargus (Sa et al., 2006 و )
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P. argenteus (Hossain et al., 2011 نیااز مشاااهده )
 داریمعنای گردید. در این مطالعه چربای  شاه باه طاور     

تحت تاثیر چربی جیره غاذایی قارار داشات و باا افازای       

کاه   ایهسطوح چربی جیره غذایی، افزای  یافت باه گونا  
میا  چربای جیاره غاذایی و     داریمعنیهمیستگی مثیت 

 ،Sig=44/4ده گردیاد ) محتوای چربی خاام  شاه مشااه   
737/4=2R،  382/83-x744/4 =y .) میاازا  چرباای  شااه

. بناابراین  کناد میتحت تاثیر جیره غذایی و سن ماهی تغییر 
افزای  رشاد و وز  مااهی سایب افازای  چربای در  شاه       

ی باا  هاا (. بنابراین در جیرهAbbas et al., 2011) گرددمی
ی ایان  ی در  شهچرب جذب داریمعنیچربی با ، به طور 

  ;Peres and Oliva-Teles, 1999) داشات گونه افازای   

Alam et al., 2003; Alam et al., 2009    باا افازای .)
سطوح پروتئین جیره غذایی، محتوای پروتئین خام  شاه  

اما با افزای  سطوح چربی جیره غاذایی در   .افزای  یافت
شاه  سطوح ثابت پروتئین جیره غاذایی، پاروتئین خاام     

کاااه  یافاات و در واقاای یاا  همیسااتگی منفاای میااا   
و  Skalliمحتوای پروتئین و چربی  شه مشاهده گردیاد.  

علات را   (8444)و همکاارا    Abbas و (8440)همکارا  

عمل جایگزینی میاا  پاروتئین  شاه و چربای  شاه در      
 هضم و جذبسطوح با تر چربی عنوا  کردند که کاه  

. همچناین براساا    شاود مای سیب  پروتئین روزانه را نیز
 و  Saو( 8444) و همکاارا   Alvarez-Gonzalezنیارات  
میا   دارمعنیتفاوت علت عدم  توا می (8443) همکارا 

بیوشیمیایی  شه را دوره کوتاه آزمایشی دانسات.   ترکیب
دریاد پاروتئین جیاره     03و  04در سطوح  از سوی دیگر

خااتمف غااذایی در دو سااطح چرباای جیااره غااذایی، ا    
را در محتوای پروتئین خام  شه نشا  ندادناد   داریمعنی
د بیانگر مناسب بود  این سطوح بارای ماهیاا    توانمیکه 

جوا  یییتی باشد. زیرا با افزای  ساطح پاروتئین جیاره    
در میازا    داریمعنای درید، تفااوت   03به  04غذایی از 

 پروتئین  شه مشاهده نگردید. در مجموع، وجود اخاتمف 
در نتایج ترکییات بیوشایمیایی  شاه در ایان مطالعاه باا      

د بااه علاات تفاااوت در توانااماایسااایر مطالعااات مشااابه، 

ی آزمای ، ناوع اجازای غاذایی، عوامال ماوثر در      هاروش
پاسخ ماهی به دریافت غذا و خلو  ماواد مغاذی خاورده    

(. توانایی ماهیا  Tuan and Williams, 2007شده باشد )
یره غذایی به عنوا  انرژی در میاا   جهت مصرف چربی ج

. بنابراین سطح مطلوب چربی در جیره است، متغیر هاگونه

د ماانی از افازای  باار نیتروژنای محایا و      توانا میغذایی 
(. در Alam et al., 2009کاه  کیفیات محصاول شاود )   
بیوشیمیایی  شه  تجزیهنهایت با توجه به نتایج مربوط به 

باا افازای     ،( در این تحقی،S. hastaدر ماهیا  یییتی )
چربی در سطوح ثابت پروتئین، میزا  چربی  شه افزای  

 03و  04و پروتئین  شاه کااه  یافات. اماا در ساطوح      

درید پروتئین، با افزای  چربی جیره غاذایی هایز گوناه    
ی غذایی به خاوبی  هاکاه  وزنی مشاهده نگردید و جیره
یی ماهیاا  جهات   تواناا توسا این گونه پذیرفتاه شادند.   

 هاگونهمصرف چربی جیره غذایی به عنوا  انرژی در میا  
در این مطالعه اثرات سطوح مختلف پاروتئین  متغیر است. 

 ی رشد، تغذیه و ترکیبهابر شاخص و چربی جیره غذایی
( S. hastaبیوشیمیایی  شه در ماهیاا  جاوا  یاییتی )   

 بررسی شد. در مجماوع نتاایج مرباوط باه رشاد، ضاریب      
تیاادیل غااذایی، ضااریب بااازده پروتئیناای و بااازده حفااظ  

د باا افازای    توانا مینشا  داد که پروتئین جیره  نیتروژ 

ایان   نشا  داده شادکه  چربی در جیره غذایی کاه  یابد.
گونه توانایی مصرف چربی در جیاره غاذایی را باه عناوا      

بناابراین کااه    . ستدرید دارا  40منیی انرژی تا سطح 
درید، با افزای  چربی  04جیره غذایی تا  سطح پروتئین

درید در جیره غذایی ماهیا  جاوا  یاییتی    40تا سطح 

(S. hastaپیشنهاد می )   گردد.  این یافته ها می تواناد باه
تنییم جیره غذایی با کارایی مناسب تار در پارورش ایان    

 گونه کم  کند.  

 

 تقدیر و تشکر
ساتگاه  بدین وسیله از همکاری یامیمانه مسائولین ای  

تحقیقاتی ماهیاا  دریاایی در بنادر اماام خمینای )ره( و      
کارشناسا  محترم دانشگاه علوم و فنو  دریایی خرمشاهر  

 .شودمیکه ما را در انجام این پروژه یاری نمودند، تشکر 
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