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 مختلف زنده یغذاها با (Acipenser persicus) یرانیا یتاسماه آغازین هیتغذ

 الشه چرب یدهایاس و بیوشیمیایی ترکیب بقا، رشد، یهاشاخص بر آن تاثیر و

 دیرونومیش از استفاده با مصنوعی یغذا هب یدهعادت مرحله در
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 چکیده
 بکه  دهکی عکاد   در مشکالت   بعلت که است یرانا در خزر یایدر یجنوب سواحل یبوم و بفرد منحصر گونه (Acipenser persicus) یرانیا یتاسماه

 در یغکذا  بعنکوان  یرونومیدشک  از اسکتفاد   ،مطالعه ینا از هدف است. گرفته قرار یاریخاو یانماه دهندگان پرورش توجه مورد کمتر ی،دست یغذا

 ود.بک  الشه چرب اسیدهای نوع و بیوشیمیایی ترکیب ،بقا رشد، یهاشاخص یور آن یرتاث و خشک یغذا به هیما ینا دهیعاد  یبرا گذار مرحله

 + )آرتمیا 3 آرتمیا(، )فقط 2 دافنی(، + )آرتمیا 1 تیمار 4 با روز 11 مد  به فعال تغذیه ابتدای از ایرانی تاسماهی الروهای ،تحقیق این انجام جهت

 تاسکماهی  قطعکه  333 تعداد حوضچه هر برای  دستی غذای به دهیعاد  برای دوم حلهمر در و یافتند پرورش شیرونومید( )فقط 4 و شیرونومید(

 استفاد  با روز 21 مد  طی در تالرار 3 با و شدند انتخاب تیمار هر از (استاندارد خطای ± )میانگین گرم میلی 8/263 ± 3/2 متوسط وزن با ایرانی

 بطکور  4 ریمکا ت در روزانکه  رشکد  شاخص و غذا ییکارا رشد، یزانم یی،نها وزن شدند. د دا عاد  خشک یغذا به شد  فرموله یغذا و یرونومیدش از

 یینپا یمارت این در ییغذا یلتبد یبضر و اتیماره همه از باالتر 4 یمارت در بدن وزن شاخص و یژ و رشد نرخ بود. یمارهات همه از یشترب داریمعنی

 بطکوری  است بود  تاثیرگذار دهیعاد  مرحله در الشه ترکیب روی شیرونومید از اولیه تغذیه که داد نشان نتایج .(P<30/3) بود تیمارها سایر از تر

 نشکان  اول مرحلکه  پایان در الروها آنالیز .(P<30/3) بود یدافن + ایآرتم ماریت از باالتر دینومرویش با شد  هیغذت ماریت در خاکستر و یچرب درصد که

 همکه  ککه  یتجکار  خشکک  یغذا به دهیعاد  مرحله در اما ،(P<30/3) بود مختلف تیمارهای در چرب اسیدهای نوع بر زند  غذاهای تاثیر دهند 

 این (.P>30/3) نشد مشاهد  یمارهات ینب در داریمعنی اختتف و یافت ییرتغ یتوضع ندبود شد  تغذیه شد  فرموله یغذا و شیرونومید با یمارهات

 شیافکزا  سکبب  تواندمی دهیعاد  شروع مرحله به دنیرس تا هیتغذ شروع در یرانیا یتاسماه هیتغذ در دیرونومیش از استفاد  که داد نشان قیتحق

 افکزایش - نیهمچنک  و n-3 بکه  n-6 نسکبت  رفتن باال جهینت در و ر یزنج بلند به ر یزنج کوتا  اشباع ریغ چرب یدهایاس لیتبد ،DHA/EPA نسبت

 گردد. دهیعاد  مرحله در بقا و رشد یهاشاخص شیافزا و بدن در یچرب

  یخون کرم ی،دافن یا،آرتم زند ، یغذاها پرورش، یاری،خاو یانماه کلیدی: واژگان
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Abstract 
Persian sturgeon (Acipenser persicus) is a unique and native species in the southern coasts of the Caspian 

Sea in Iran, but due to problems in adaptation to hand feed, it is received less attention from the sturgeon 

farmers. The aim of this study was to use chironomide as an initial food in transition to dry feed (weaning) 

and its effect on growth indices, survival, fatty acids profile and carcass analysis. Thus, Persian sturgeon 

larvae were reared for 11 days from the beginning of active feeding with 4 treatments including: 1 (Artemia 

+ Daphnia), 2 (Artemia only), 3 (Artemia + chironomide) and 4 (chironomide only) and in the second stage 

for transition to the formulated diet, 300 Persian sturgeon with an average weight of 263.8 ± 2.3 mg (mean ± 

standard error) were reared with 3 replicates over 21 days using chironomide and formulated feed. Final 

weight, growth rate, and feed efficiency were significantly higher in treatment 4 than the other treatments (P 

< 0.05). Specific growth rate and mean body weight were higher in treatment 4 than the other treatments. 

Feed conversion ratio was the lowest in treatment 4 (P < 0.05). The results showed that the initial feeding 

with chironomide was effective on carcass analysis in the acclimation period, so that the fat and ash contents 

in fish fed chironomide was higher than the Artemia + Daphnia treatment (P < 0.05). Analysis of larvae at 

the end of the first stage showed the effect of live food on fatty acids profile in different treatments (P < 

0.05). However, in the adaptation to dry feed, the results changed and no significant differences were 

observed among the treatments (P > 0.05). This study showed that the use of chironomide in the diet of 

Persian sturgeon at the start of feeding up to the adaption period can increase the DHA/EPA ratio, 

conversion of short-chain unsaturated fatty acids to long-chain. An increase in the ratio of n-6 to n-3, body 

fat content, growth and survival indices in the adaptation phase were recorded as well. 
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 121 ...و زند  مختلف ی( با غذاهاAcipenser persicus) یرانیا یتاسماه ینآغاز یهتغذ

 

   مقدمه .1
 یکه ته یبرا یزچ هر از یشب تاسماهیان الرو پرورش در

 شکروع  از قبکل  تکا  یانتاسماه شود.می کوشش زند  یغذا

 از پک   کنند.می یهتغذ زرد  یسهک از یمدت تا فعال یهتغذ

 در الروهکا  دارد، یبسکتگ  آب حرار  درجه به که روز چند

 یبعضک  خوردن به یندنمامی یهتغذ زرد  یسهک از که یحال

  کننکککدمکککی یکککداپ رغبکککت زیکککر و زنکککد  موجکککودا  از

(Azari Takami, 2009). خصوص در مختلف هاییشآزما 

 زرد  یسکه ک جکذب  از بعکد  یکاری خاو یکان ماه یالرو یهتغذ

 باال تلفا  یجادا به منجر اغلب شد ، فرموله یغذاها یلهبوس

 ;Ware et al., 2006; Mohler et al., 2012) اسکت  شد 

Ronyai and Feledi, 2012). وجود عدم یلدل به ،ابراینبن 

 یتاسکماه  یالرو مراحکل  یکه تغذ یبرا مناسب یدست یغذا

 یزنکدگ  یکه اول مراحکل  در ارزش با یماه ینا پرورش یرانی،ا

 (.Hamidoghli et al., 2014) است زند  یغذا به وابسته

 تخک   زمکان  در کوچکک  انداز  یلدل به یاآرتم وسیناپل

 یغکذا  انعنکو  بکه  توانکد می ییغذا یباال یفیتک و ییگشا

 قکرار  اسکتفاد   مکورد  یکان ماه یهاگونه از یاریبس ینآغاز

 یآبکز  صنعت در یاآرتم (.Sorgeloos et al., 2001) یردگ

 شکد   شکناخته  بفکرد  منحصکر  زند  یغذا عنوان به یپرور

 چکرب  یدهایاسک  یکزان م نظکر  از موجکود  یکن ا یول ،است

 یافتکه  انجکام  یقکا  تحق .است یرفق DHA و EPA یضرور

 آزاد یماه الرو یرو Francis (2333) و Turchini توسط

(Salmo salar)، Hafezieh الرو یرو (2332) همالاران و 

 یرو (2313) همالککاران و کککایمی و یککاریخاو یککانماه

  کمککککانرنگککککین آالیقککککزل یمککککاه یهککککاآلککککوین

(Oncorhynchus mykiss)، کنند.می ییدتا را موضوع ینا 

 مکزارع  در که ندهست یا زند  یغذاها از یالی هایدافن

 قکرار  اسکتفاد   مکورد  الروهکا  یکه تغذ یبرا یاریخاو یانماه

 بکه  نسکبت  کمتکری  غکذایی  ارزش از هکا دافنکی  .یرندگمی

 یا خصوصک  با یدافن با الروها یغذاده ند.برخوردار رتمیاآ

 یکه ته و ندارد مطابقت چندان هاالرو زیستی و شناسی بوم

 تاسکک زحمککت رپکک بسککیار یدافنکک یککازن مککورد یرمقککاد

 از یالککی نیککز یرونومیدشکک الرو (.1222 ی،)کراسنودمبسککال

 بکه  کشکورها  اکثکر  در که است شد  شناخته زند  یغذاها

 و ینپکروتئ  یبکاال  یرمقکاد  شکامل  بکاال  ییغکذا  ارزش علت

 (Bogut et al., 2007) یضکرور  ینکه آم یدهایاسک  حضکور 

 یانماه خصوص هب و یانماه اغلب یبرا مناسب یغذا یک

 (.Volkman et al., 2004) شکود مکی  محسکوب  یکاری خاو

 در ککه  اسکت  یخاصک  طیشکرا  ازمندین ایآرتم ستیس دیتول

 در ایکن  نکدارد.  وجکود  یاریخاو انیماه پرورش مزارع اغلب

 نیک ا در دیرونومیشک  دیتول کوچک یهاسالن که است حالی

 بکا  دیرونومیشک  الرو دیک تول پکروه   و نکد ا احداث قابل مزارع

 اسکت  شد  انجام تیموفق اب مختلف قیقا حت در ک  هزینه

(Hamidoghli et al., 2014; Pour-Ali et al., 2016.) 

 مواجکه  ییهکا یتدمحکدو  بکا  اغلب زند  غذاهای تولید

 بکه  وابسکته  آنهکا  تولید شرایط موارد از بسیاری در و است

 تولیکد  همچنکین  است. فصل به محدود و محیطی شرایط

 بکردارد.  در را بکاالیی  یهاهزینه آرتمیا نظیر آنها از بعضی

 و یابکد مکی  افزایش غذا به آنها نیاز ماهیان شدن بزرگتر با

 شکود. مکی  مواجکه  مشکالل  با آنها برای زند  غذاهای تامین

 فرمولکه  غکذاهای  از تغذیکه  به ماهیان دهیعاد  ،بنابراین

 آنهکا  پکرورش  توسکعه  بکرای  اساسکی  نیازهای از یالی شد 

 زنکدگی  حکل مرا تمکامی  بکرای  شد  فرموله غذاهای .است

 قابکل  فصکول  تمکامی  در آنهکا  نیازهکای  به توجه با و ماهی

 آنهکا  ککردن  انبار و ذخیر  امالان همچنین و هستند تولید

 دارد. وجود

 و مفید  ترکیبا ویحا کککککه ای  ندز یهااغذ از د ستفاا

 ارشگو  ستگاد با رگازسا و هاروال ماندگیزبا ،شدر ایبر موثر

 نتایج .هدد یشافکککزا را ورشرپ ییراکا نداتو می ،باشد نماهیا

 اعنوا روال نهمزما تغذیه در Kolkovski (2331) تحقیقککا 

 غککذای بککا (Acanthopagrus latus) شانک جمله از نبزیاآ

 یگرد و اسکت  بکود   همکرا   بقا درصد 83 با  کنسانتر و  ندز

 نهندگادورشپر پیش از بیش توجه باعث علمی یهایافته

 ترکیبی یها یککککر ج انعنو به  ندز یهااغذ از د ستفاا به

 در .ددگر بقکا  و رشکد  یشافزا سبب تواندمی که ستا  شد

 منجاا 1222 سکککال در Kasumyan توسکککط که تحقیقی

 روی نومیدوشیر روال ر عصا و فنیدا ر عصا تاثیر گرفت

 و گرفت ارقر سیربر ردمو رییاوخا نماهیا از هیوگر
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 در یرگیاغذ دبهبو باعث ها ر عصا ینا که یددگر مشخص

 .نددگر می شدر یهاشاخص و نماهیا ینا

 0 از ییالکک (Acipenser persicus) ایرانککی تاسککماهی

 یکای در یکاری خاو یکان ماه ارزش بکا  یاریخاو یانماه گونه

 در فکرد  بکه  منحصکر  و بکومی  گونکه  یمکاه  ینا است. خزر

 ایکران  سواحل در بیشتر که است یادر ینا جنوبی سواحل

 ی،تاکککام ی)آذر شککود یمکک یافککت آذربایجککان جمهککوری و

 از یبعضک  در کک   یاربس یزانم به یرانیا یتاسماه (.2332

 پکرورش  و اسکت  پکرورش  حکال  در یخصوص بخش مزارع

 دهنکد  ینمک  نشان خود از آن پرورش به یلیتما دهندگان

 دهکی عکاد   یچگکونگ  از یآگاه عدم آن یلدال از یالی که

 خصکوص  ینا در ک  یاربس یا تجرب و یدست یغذا به آن

 یکان ماه یکد تول چهکارم  رتبه در یرانا ینالها وجود با ست.ا

 یرانکی ا یتاسکماه  تولیکد  امکا  دارد قکرار  جهان در یاریخاو

 قکرار  جهکان  یکاری خاو یانماه مه  گونه 11 ینب در یحت

 .(Bronzi et al, 2019) ندارد

 و جهانی بازارهای در ایران خاویار معروفیت به توجه با

 و مکاهی  این پرورش به توجه ایرانی، تاسماهی بودن بومی

 بککه کشککور خاویککاری ماهیککان دهنککدگان پککرورش ترغیککب

 موضکوع  ایکن  که رسدمی نظر به ضروری امری آن پرورش

 و گوشکت  تولیکد  در ایکران  جایگکا   یارتقکا  باعث تواندمی

 یهکا نگرانکی  رفکع  بکا  مهک   امر این و گردد جهانی خاویار

 غکذای  به ایرانی تاسماهی دهیعاد  در دهندگان پرورش

 ینا انجام از اصلی هدف بنابراین بود. خواهد مقدور خشک

 رشد با یدست یغذا به یرانیا یتاسماه دهیعاد  یقتحق

 رسکیدن  برای بود. یرونومیدش از استفاد  با مناسب یبقا و

 زنکد   یغکذاها  و شیرونومید از استفاد  یرتاث ،هدف این به

 ،رشکد  یرهافاکتو یرو دهیعاد  از قبل در یگرد لمتداو

 یتاسکماه  چکرب  اسکیدهای  پروفایکل  و الشکه  ترکیب بقا،

 در زنکد   یغکذا  ینبهتکر  تا گرفت قرار بررسی مورد یرانیا

 تعیکین  در اطتعکا   این گردد. مشخص دهیعاد  از قبل

 توانکد مکی  نیز زندگی بعدی مراحل در ماهی مناسب جیر 

 باشد. موثر

 هاروش و مواد .2

 یقتحق مانجا محل و یماه .2.1

 مرککز  الرو پکرورش  بخکش  یکق تحق یکن ا انجکام  محل

 یککاییدر یککانماه یالککیهنت یرذخککا از حفایککت و یبازسککاز

 و یتنگک  اسکتان  در یاهاللسک  پکور  یوسکف  دکتر شادروان

 12 تعککداد بککود. یرانککیا یتاسککماه مطالعککه مککورد یمککاه

 ککه  متر 0/3 عمق و متر 80/1 قطر با یبتون گرد حوضچه

 انتخکاب  ککار  یکن ا مانجکا  یبکرا  دداشکتن  قکرار  ه  کنار در

 ککه  یکانی ماه بچکه  ینب از یازن مورد یانماه بچه .یدندگرد

 و مکاد   یتاسکماه  قطعکه  یکک  از تخ  استحصال از حاصل

 از شکد   یدصک  نکر  یتاسکماه  قطعکه  دو اسکررم  با آن لقاح

 1 :یمکار ت 4 تحکت  حاصکله  الروهکای  و بودنکد  خزر یایدر

 + یکککا)آرتم 3 (،یکککاآرتم )فقکککط 2 (،یدافنککک + یکککا)آرتم

 درنظکر  آزمکایش  برای (یرونومیدش فقط) 4 و (یرونومیدش

 برداشکت  الرو قطعکه  233 یمکار ت هکر  بکرای  .شدند گرفته

 متوسکط  وزن بکا  قطعه 333 تعداد به تالرار 3 با که یدگرد

 .یافتند انتقال حوضچه هر به گرم میلی 8/263 ± 3/2

 بار 6 و ساعته 4 یهافاصله در یانماه بچه به یغذاده

 24 و 23 ،16 ،12 ،8 ،4 سککککاعا  در و روز شککککبانه رد

 غکذای  بکه  ماهیکان  بچکه  دهکی عکاد   برای گرفت. صور 

 روز 3 در بطوریاله ،گردید عمل 1 جدول ترتیب به خشک

 در یرونومیدشکک الرو فقککط یغککذاده نوبککت 6 هککر در اول

 وعکد   1 چهکارم  روز در و گرفکت  قکرار  یانماه بچه یاراخت

 فرمولکه  خشکک  یغذا آن یاج به و شد حذف یرونومیدش

 ایکن  .شکد  تالکرار  روز 3 مکد   بکه  و یدگرد ینزیگجا شد 

 غککذای از وعککد  یککک حککذف بککا روز  3 فواصککل در عمککل

 شکد   فرمولکه  خشکک  غذای با آن جایگزینی و شیرونومید

 بچکه  وعکد   6 هکر  در هجکده   روز ،نهایت در یافت. ادامه

 از پک   و شکدند  یکه تغذ شد  فرموله یغذا با فقط انیماه

 یککانماه بچککه از یبککردار نمونککه یککه،تغذ شککروع از روز 21

 بقکا  و رشکد  مختلکف  یهاشاخص انتها، در و گرفت صور 

 گرفتند. قرار سنجش مورد
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 پرورش روز 11 طی در شده فرموله خشک غذای به ایرانی تاسماهیان بچه دهیعادت برنامه -1 جدول

 تغذیه روزهای
 غذادهی ساعا 

4 8 12 16 23 24 

 شیرونومید شیرونومید شیرونومید شیرونومید شیرونومید شیرونومید 3 تا 1

 شیرونومید شیرونومید شیرونومید فرموله شیرونومید شیرونومید 6 تا 4

 فرموله شیرونومید شیرونومید فرموله شیرونومید شیرونومید 2 تا 4

 فرموله شیرونومید فرموله شیرونومید فرموله شیرونومید 12 تا 13

 فرموله فرموله شیرونومید فرموله فرموله شیرونومید 10 تا 13

 فرموله فرموله فرموله شیرونومید فرموله فرموله 18 تا 16

 فرموله فرموله فرموله فرموله فرموله فرموله 21 تا 18

 

 ابتکدا  یرونومید،شک  بکا  یکان ماه بچکه  یکه تغذ هنگکام  در

 ،تهکران  یران،مکاه  )شکرکت  یرونومیدشک  منجمد یهابسته

 و شد خارج انجماد حالت از یجبتدر و آزاد یهوا در (یرانا

 داد  یکان ماه بچکه  بکه  کامکل  بطور شوند خرد ینالها بدون

 بچکه  یکه تغذ یبکرا  استفاد  مورد یدنومیروش مقدار شدند.

 یکان ماه بچه زند  یوم ب درصد 63 روز، شبانه رد یانماه

 بکا  الروهکا  یغکذاده  یبکرا  (.2311 یچ،گال و )چبانوف بود

 شکرکت  اختصاصکی  یهکا خکورا   از یتجار خشک یغذا

 و متکر  یلیم 0/3 قطر با INICIO PLUS 0.5 GR) یومارب

 و سکلولز  درصد 4/3 ی،چرب درصد 13 ین،پروتئ درصد 02

 یزسکا  با INICIO PLUS 0.8 GR و خاکستر درصد 2/11

 4/3 ی،چربک  درصد 10 ین،پروتئ درصد 04 و یلیمترم 8/3

 INICIO PLUS و خاکسکتر  درصکد  4/13 و سلولز درصد

1.1 GR 10 ین،پکروتئ  درصکد  04 و یلیمتکر م 1/1 قطر با 

 خاکسکتر(  درصکد  4/13 و سلولز درصد 4/3 ی،چرب درصد

 یبکرا  اسکتفاد   مکورد  خشک یغذا درصد .یدگرد استفاد 

 در یکان ماه بچکه  تکود   زیسکت  درصکد  3 یکزان م هب یهتغذ

 .(2333 پور، )یوسف بود روز شبانه

 رشد یهااخصش نییتع .2.2
 دقت با یترازو از استفاد  با انیماه بچه یسنج ستیز

 متر یلیم دقت با کش خط و وزن نییتع جهت گرم یلیم

 روز  21 مکد   انیپا در و گرفت صور  روز  3 فواصل در

 یمارهکا یت ییغکذا  ییککارا  و رشد یهاشاخص ،دهیعاد 

 (،Weight gain; WG) آمکد   دست به وزن شامل مختلف

 (،Body weight increase; BWI) وزن شیفکزا ا درصکد 

 رشکد  نرخ (،Daily growth rate; DGR) روزانه رشد نرخ

 شکد   مصرف یغذا (،Specific growth rate; SGR) ژ یو

(Feed intake; FI،) تیوضع فاکتور (Condition factor; 

CF،)  ییغکذا  لیتبکد  بیضکر (Feed conversion ratio; 

FCR) بقکا  نرخ و (Survival rate; SR)   از و گیکری انکداز 

 (:2314 )فتحتالار، شدند محاسبه ریز یهارابطه قیطر

WG (g) = )گرم( یینها وزن - )گرم( یهاول وزن  

BWI (%) = [یینها وزن - )گرم( یهاول وزن / )گرم( یهاول وزن ])گرم(  ×133 

DGR (%) = ([ثانویه وزن – یهاول وزن   / پرورش یروزها ] × 133 

SGR (% /day) =  

[(Ln - یینها وزن )گرم(  Ln )گرم( )گرم( اولیه )وزن / پرورش دور  طول ] × 133 

FI (g/fish) = )گرم( دور  طول در یمصرف یغذا کل / یماه تعداد  

CF = [)3 طول کل )سانتیمتر( / وزن ماهی )گرم] × 133 

FCR = )گرم( یمصرف یغذا مقدار / )گرم( آمد  دست به تر وزن  

SR (%) = دور [ یانتها در یانماه تعداد / دور  یابتدا در یاناهم تعداد ] × 133 
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 الشه تقریبی بیوشیمیایی ترکیب .2.3
 خکام،  نیپکروتئ  زانیم و الشه ترکیب تعیین منظور به

 دهکی عاد  مرحله انیپا در رطوبت و خاکستر خام، یچرب

 یمکاه  بچه 10 تالرار 3 هر از یدست یغذا به انیماه بچه

 مکایع،  از  در انجمکاد  از پ  و شد داشتبر تصادفی بطور

 درجککه -23 زریککفر در الشککه ترکیککب تعیککین زمککان تککا

 شکگا  یآزما بکه  هکا نمونه سر  .ندشد ینگهدار گرادیسانت

 در منکدرج  یهاروش اساس بر الشه ترکیب و افتی انتقال

AOAC (1220) شد: انجام ریز شرح به 

 هکر  بکه  مربوط انیماه الشه ،رطوبت گیریانداز  یبرا

 بکه  نمونکه  از گکرم  0 شکدند.  چکرخ  ییزدا خی از پ  ماریت

 113 دمکای  با آون در شید یپتر داخل در تالرار 3 تعداد

 بکه  هکا نمونه دنیرس از پ  گرفتند. قرار یگرادسانت درجه

 شکوند.  خنکک  تکا  شکد  داد  قکرار  الاتوریدس در ثابت، وزن

 شد ، خشک یهانمونه یحاو شد  کنخ یهاشید یپتر

 .شد محاسبه رطوبت زانیم تینها در و دندیگرد نوز

 1 شکد.  انجام کلدال روش اساس بر نیپروتئ گیریانداز 

 بکا  تکر یه یرو مخصکوص  بالن در ،شد  خشک نمونه از گرم

 قکرار  قکه یدق 33-43 مد  به گراد یسانت درجه 133 یدما

 03 و شکد  نصب کنند  خنک لوله ریز ارلن عدد کی .گرفت

 معکرف  قطر  چند یحاو که درصد 3 کیبور دیاس لیترمیلی

 کیک بور دیاس رنگ مرور به .دیگرد منتقل آن به بود رویتوش

 سکر   .افتی رییتغ رنگ یب به یارغوان رنگ از و کرد رییتغ

 نیپکروتئ  مقکدار  و شکد  تریت نرمال 1/3 کیبور دیاس توسط

 .دیگرد محاسبه مربوطه فرمول قیطر از خام

 آون ،سوکسکله  تگا دس از استفاد  با یچرب گیریانداز 

 کاغکذ  در نمونکه  از گکرم  2 شکد.  انجام هگزان –n حتل و

 حکتل  گرفکت.  قرار سوکسله دستگا  بالن داخل در یصاف

 43 یمکا د روی و گرفت قرار دستگا  ینپائی محفظه درون

 یچربک  قهیدق 40 مد  در و شد  یتنظ گراد یسانت درجه

 پ  .ماند یباق نییپا محفظه در یچرب و شد شسته نمونه

 آن وزن ،آون در چربکی  بکدون  یصاف کاغذ شدن خشک از

 مربوطکه  فرمکول  از اسکتفاد   با یچرب درصد و گیریانداز 

 .دیگرد محاسبه

 آون ی،نک یچ یهکا بوتکه  از خاکسکتر  گیکری انداز  یبرا

 3 بکا  شکد   خشک نمونه گرم 2 گردید. استفاد  الاتوریدس

 درجکه  003 یدمکا  در یالیالالتر کور  بوته داخل در تالرار

 رنکگ  بکه  هکا نمونکه  ککه  یزمکان  گرفتنکد.  قرار گراد یسانت

 الاتوریدسک  داخکل  به و خارج کور  از آمدند، در یخاکستر

 ینک یچ یهکا بوتکه  وزن شدن، خنک از پ  .افتندی انتقال

 درصککد تیککنها در و دیککگرد ثبککت سککوخته نمونککه یحککاو

 .شد محاسبه خاکستر

 چرب یدهایاس یریگاندازه .2.4

 یدهایاسک  لیپروفا سنجش یبرا الزم ماهی یهانمونه

 واحکد  هکر  پرورشی مخزن از دور  انیپا و شروع در چرب

 و وبیک الروتیم در دادن قکرار  از پ  و ندشد صید آزمایش

 یعک یطب منکابع  دانشکالد   آزمایشکگا   بکه  و زیفر عیما از 

 زمان تا گرادیسانت درجه - 83 در و قالانت تنیگ دانشگا 

 از شکد   برداری نمونه ماهیان تعداد .شدند نگهداری آنالیز

 پایککان و قطعککه 23 دهککیعککاد  شککروع در حوضککچه هککر

 بود. قطعه 0 دهیعاد 

 محلکول  و متکانول  دککانتور،  از یچربک  اسکتخراج  یبرا

 حکتل،  از یچربک  یجداسکاز  یبکرا  شکد.  استفاد  کلروفرم

 در بودنکد  حکتل  و یچربک  یمحتو که یاشهیش یهایرف

 یکرف  درون بکه  نیتروهن گاز و تندگرف قرار گرم آب حمام

 حکتل  قکه یدق چنکد  از پک   ،بیک ترت نیک ا به .دیگرد وارد

 ماند یباق یچرب تینها در و دیگرد خارج یرف از و ریتبخ

(Folch et al., 1957.) 

 و Firestone روش از ،یچربک  ککردن  یاستر منظور به

 ییشناسکا  و یبررسک  یبکرا  شد. استفاد  (1228) همالاران

 گککاز دسککتگا  از نمونککه در موجککود چککرب یدهایاسکک

 بککه مجهککز (Philips, Sussex, England) وگرافتکرومککا

 43SGE BPX (60 m × 0.32 نکوع  از یتریککاپ  سکتون 

mm ID × 0.25 µm- film thickness)  آشالارسککاز و 

 (flame ionization detector: FID) یاشککعله ونشیکک

 یهکا گرامکروماتو یبازدار زمان سهیمقا از .دیگرد استفاد 

 محلکول  از آمکد   بدست یهاکروماتوگرام با مجهول نمونه

 چکرب  یدهایاسک  اسکتر،  لیک مت چرب یدهایاس استاندارد

 بصکور   جینتکا  و شکد  ییشناسکا  یمکاه  عضکله  در موجود
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 آمد. دست به درصد

 هاداده یآمار تحلیل و تجزیه .2.1
 SPSS یآمکار رافزا نکرم  از اسکتفاد   بکا  یآمار یهاداد 

(IBM SPSS statistics V.25) قرار لیتحل و هیتجز مورد 

 آزمککون از هککاداد  بککودن نرمککال کنتککرل یبککرا گرفککت.

Kolmogorov-Smirnov از هکا ان یک وار یهمگنک  یبرا و 

 نیانگیک م اختتف نمودن مشخص جهت و Levene آزمون

 از الشه زینالآ و چرب یدهایاس لیپروفا رشد، یهاشاخص

 اسکتفاد   (One-way ANOVA) طرفه کی ان یوار زیآنال

 سکط   و Tukey آزمکون  لهیوس به هانیانگیم سهیمقا شد.

 شد. گرفته نظر در P < 0.05 ها،زیآنال در دار یمعن

 

 نتایج .3

 رشد یهاشاخص .3.1
 یغکذا  به انیماه بچه دهیعاد  روز  21 دور  انیپا در

 رشکد  یهکا شکاخص  انیک ماه بچکه  یسنج ستیز با ،یدست

 اسکت.  شد  آورد  2 جدول در آن جینتا که دیگرد محاسبه

 رشکد  شکاخص  و غذا لیتبد بیضر رشد، زانیم ،یینها وزن

 از فقککط یالرو پککرورش مرحلککه در کککه 4 مککاریت در روزانککه

 از شکتر یب یداریمعنک  بطکور  ،بودنکد  کرد  هیغذت دیرونومیش

 در بکدن  وزن شکاخص  و ژ یک و رشکد  نرخ بود. مارهایت ریسا

 بککا و مارهککایت همککه از بککاالتر (دیمرونویشکک )فقککط 4 مککاریت

 یدارا (ایککآرتم )فقککط 2 و (یدافنکک و ایکک)آرتم 1 یمارهککایت

 4 مکار یت در ییغکذا  لیتبکد  بیضکر  بکود.  دار یمعن اختتف

 نیبک  .(P<30/3) بکود  همکه  از تکر نییپکا  (دیرونومیش )فقط

 بقکا  درصد و تیوضع شاخص با ارتباط در مختلف یمارهایت

 .(P>30/3) نشد  مشاهد داریمعنی اختتف

 اسکتفاد   بکا  تحقیق این ایرانی تاسماهیان رشد مراحل

 دهیعاد  برای شد  فرموله خشک غذای و شیرونومید از

 پایکان  در اسکت.  مشاهد  قابل 1 شالل در خشک غذای به

 شکیرونومید  از غذایی وعد  6 در تیمارها همه که سوم روز

 شکاهد  م تیمارهکا  بکین  اختتفکی  هیچگونکه  کردند، تغذیه

 بطکور  ماهیان بچه که شش  روز پایان تا وضعیت این نشد.

 خشککک غککذای وعککد  1 و شککیرونومید وعککد  0 از روزانککه

 روز پایکان  تکا  همچنین و بودند کرد  استفاد  شد  فرموله

 غذای وعد  2 و شیرونومید وعد  4 از ماهیان بچه که نه 

 و یافکت  ادامکه  بودنکد  ککرد   اسکتفاد   شد  فرموله خشک

   نشد. اهد کمش ارهاکتیم در داریمعنی تفکاخت گونههیچ

  (Acipenser persicus) یرانیا یتاسماه بچه در شده فرموله یغذا به دهیعادت روزه 11 مدت انیپا در رشد یهاشاخص -1 جدول

 (=3n ؛ استاندارد خطای ± نیانگی)م مختلف زنده یغذاها از شده هیتغذ هیاول یمارهایت با

 

 رشد هایشاخص
 اولیه تیمارهای

 دیرونومیش فقط دیرونومیش و ایآرتم ایآرتم فقط دافنی و آرتمیا

 26/3 ± 31/3 26/3 ± 31/3 26/3 ± 31/3 26/3 ± 31/3 )گرم( هیاول وزن

 c13/3 ± 21/1 bc38/3 ± 21/2 b30/ ± 03/2 a13/3 ± 34/3 )گرم( نهایی وزن

 c13/3 ± 64/1 b32/3 ± 20/1 bc34/3 ± 24/2 a13/3 ± 82/2 )گرم( شد  کسب وزن

 b88/04 ± 43/624 b63/68 ± 00/462 ab13/81 ± 83/802 a03/01 ± 88/1144 )درصد( وزن افزایش

 c03/3 ± 82/4 b33/3 ± 42/13 bc41/3 ± 22/2 a03/3 ± 43/13 )درصد( روزانه رشد

 b38/3 ± 43/2 b34/3 ± 23/13 ab43/3 ± 43/13 a32/3 ± 31/12 روز( )درصد/ ویژ  رشد نرخ

 01/3 ± 32/3 40/3 ± 31/3 46/3 ± 33/3 48/3 ± 32/3 وضعیت شاخص

 b 34/3 ± 14/3 b31/3 ± 20/3 b30/3 ± 34/3 a13/3 ± 23/3         ماهی( )گرم/ مصرفی غذای

 a11/3 ± 14/2 ab322/3 ± 24/1 b30/3 ± 68/1 b32/3 ± 66/1 غذایی تبدیل ضریب

 22/44 ± 22/3 44/48 ± 82/1 3/46 ± 01/3 44/44 ± 48/3 )درصد( بقا

  .(P<30/3) است مختلف یمارهایت ینب دار یمعن اختتف دهند  نشان یفرد هر در مشابه یرغ یسیانگل حروف
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فقط شیرونومید شیرونومید+آرتمیا آرتمیا دافنی+ آرتمیا

 

 مختلف زنده یغذاها با شده یهتغذ هیاول یمارهایت با یتجار خشک یغذا به دهیعادت روز 11 مدت یط در یرانیا یتاسماه رشد تغییر -1 شکل

 .(P< /  ) است مختلف یمارهایت ینب دار یمعن اختالف دهنده نشان ستون هر روی مشابه یرغ یسیانگل حروف

 

 3 بکا  روز شکبانه  در ماهیکان  بچکه  که دوازده  روز پایان در

 تغذیه شد  فرموله خشک غذای وعد  3 و شیرونومید وعد 

 تاسکماهیان  بچکه  وزن و یافکت  رتغییک  وضکعیت  بودند شد 

 شککد تیمارهککا سککایر از بککاالتر شککیرونومید( )فقککط 4 تیمککار

(30/3>P). بچکه  ککه  پکانزده   روز پایکان  تکا  وضکعیت  این 

 خشککک غکذای  وعکد   4 و شکیرونومید  وعکد   2 بکا  ماهیکان 

 بچکه  که هجده  روز پایان و بودند شد  تغذیه شد  فرموله

 شکد   تغذیکه  شکد   فرمولکه  خشک غذای وعد  1 با ماهیان

 سکایر  از بکاالتر  4 تیمار ماهیان بچه وزن و یافت ادامه بودند

 همکه  که یال  و بیست روز پایان در .(P<30/3) بود تیمارها

 فرمولکه  خشکک  غذای وعد  6 با فقط روز شبانه در تیمارها

 )فقکط  4 تیمکار  ماهیکان  بچکه  وزن بودنکد  شد  تغذیه شد 

 .(P<30/3) بود ترباال تیمارها همه از شیرونومید(

 الشه تقریبی بیوشیمیایی تجزیه. 3.2

 به دهیعاد  روز  21 مد  یانپا در الشه تجزیه یجنتا

 داد نشکان  اسکت  شکد   آورد  3 جکدول  در که یدست یغذا

 .(P<30/3) بکود  تیمارهکا  همکه  از باالتر 1 تیمار در رطوبت

 از بیشکتر  آرتمیا( )فقط 2 یمارت در ئینپروت درصد همچنین

 و چربکی  مقکدار  .(P<30/3) بکود  دافنکی(  + )آرتمیا 1 تیمار

 .(p<30/3) بود 1 تیمار از باالتر 4 تیمار در خاکستر

 یغذا به دهیعادت مرحله انیپا در مختلف زنده یغذاها با شده هیتغذ (Acipenser persicus) یرانیا یتاسماه الشه تقریبی تجزیه -3 جدول

 (n=3 ؛استاندارد خطای ± نیانگی)م یتجار خشک

 

 مغذی مواد
 اولیه یتیمارها

 نومید شیرو فقط شیرونومید و آرتمیا آرتمیا فقط دافنی و آرتمیا

 a13/3 ± 16/84 b20/3 ± 10/83 b14/3 ± 38/83 b18/3 ± 83/82 )درصد( رطوبت

 b24/3 ± 20/13 a12/3 ± 14/11 ab18/3 ± 22/13 ab32/3 ± 82/13 )درصد( خام پروتئین

 b38/3 ± 44/2 ab18/3 ± 03/2 ab36/3 ± 03/2 a34/3 ± 64/2 )درصد( خام چربی

 b30/3 ± 80/1 ab31/3 ± 24/1 ab34/3 ± 31/2 a38/3 ± 38/2 )درصد( خاکستر

 .(P<30/3) است لفمخت یمارهایت ینب دار یمعن اختتف دهند  نشان یفرد هر در مشابه یرغ یسیانگل حروف
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 چرب یدهایاس یلپروفا .3.3
 زنکد   غذاهای چرب اسیدهای پروفایل به مربوط نتایج

 ایکن  در ایرانکی  تاسماهی الروهای تغذیه در استفاد  مورد

 نشکان  اسکت  شکد   آورد  4 شکمار   جکدول  در که تحقیق

 اشکباع  غیر و اشباع چرب اسیدهای متفاو  مقادیر دهند 

 تکک  چکرب  اسکیدهای  مجموع است. زند  غذاهای این در

 و بکود  دافنکی  و آرتمیکا  از بیشتر شیرونومید در اشباع غیر

 در نیکز  6 امگا مجموع شد. مشاهد  دافنی در آنها کمترین

 در آن مقکدار  و بکود  دافنکی  و آرتمیکا  از بکاالتر  شیرونومید

 آن مجمکوع  3 امگکا  مورد در اما ،بود دافنی از کمتر آرتمیا

 بود. دافنی و شیرونومید زا بیشتر آرتمیا در

 

 ایرانی تاسماهیان هایالرو تغذیه برای شده استفاده زنده غذاهای )درصد( چرب اسیدهای پروفایل -4 جدول

 دافنی آرتمیا شیرونومید چرب اسیدهای

 اشباع

 63/6 3 31/3 دیاس کیلور

 44/4 12/1 32/0 دیاس کیستیریم

 3 23/3 20/1 دیاس کیپنتادکانوئ

 22/10 63/10 82/12 دیاس کیپالمت

 63/3 34/2 30/3 دیاس کوئیهرتادکان

 23/2 02/4 33/8 دیاس کیاستئار

 3 3 38/1 دیاس کیدیآراش

 اشباع غیر

 اشباع غیر تک

 3 46/1 80/4 دیاس کیرستولئیم

 3 41/3 34/1 دیاس کیپنتادکونوئ

 11/4 02/4 43/2 دیاس کیتولئیپالم

 30/3 33/2 80/2 دیاس کیهرتادکون

 63/3 13/2 63/3 دیاس کیالوزونیا

 3 23/3 3 دیاس کیوزونکد

 3امگا

 42/2 32/23 34/3 دیاس کینولنیل لفاآ

 3 21/3 3 دیاس کیترونالوزایا

 08/2 34/3 62/3 دیسا کیپنتانوئالوزایا

 33/3 3 3 دیاس کیدوکوزاپنتانوئ

 62/1 34/3 36/3 دیاس کیدوکوزاهگزانوئ

 6امگا

 28/12 48/2 14/14 دیاس کینولئیل

 3 43/3 68/3 دیاس کینولئیل گاما

 3 3 3 اسید نوئیکیاوکتادکاتر

 26/2 34/1 1 دیاس کیدونیآراش

 3 26/3 3 دیاس کیادران

 3 3 3 دیاس کیوزاپنتانوئکدو

 34/32 13/26 48/18 دیاس کیاولئ 2امگا

 جمع

 82/32 24/26 2/32 اشباع 

 36/0 41/11 44/18 اشباع غیر تک 

 22/4 24/23 32/4 3 امگا 

 44/10 01/11 80/18 6 امگا  

 43/22 40/30 40/22 6 امگا و 3 امگا  
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 بککدن در چککرب یدهایاسکک یککلپروفا بککه مربککوط یجنتککا

 آمکد   0 جکدول  در ککه  یکق تحق شکروع  در ایرانی تاسماهی

 کیسکت یریم مقدار اشباع، اسیدهای بین که داد نشان ،است

 )آرتمیا 1 تیمار از باالتر شیرونومید( )فقط 4 تیمار در دیاس

 مقکدار  .(P<30/3) بکود  آرتمیکا(  )فقکط  2 تیمار و دافنی( +

 شکیرونومید  بکا  شد  تغذیه تیمارهای در دیاس کیپنتادکانوئ

 دافنکی  + آرتمیکا  و آرتمیکا  بکا  شد  تغذیه تیمارهای از باالتر

 از بکاالتر  دافنکی(  + )آرتمیا 1 تیمار در دیاس کیاستئار بود.

 مجمککوع .(P<30/3) بککود نومیککد( شککیرو )فقککط 4 تیمککار

 از بکاالتر  دافنی( + )آرتمیا 1 تیمار در اشباع چرب اسیدهای

 شکیرونومید  با شد  تغذیه تیمارهای با ولی بود تیمارها همه

 نداشت. داریمعنی اختتف

  مختلف زنده یغذاها با شده یهتغذ (Acipenser persicus) یرانیا یتاسماه )درصد( چرب یدهایاس یلپروفا -  جدول

 (n=3 ؛رداستاندا خطای ± یانگین)م یتجار خشک یغذا به دهیعادت مرحله شرو  در

   اولیه یتیمارها  

 شیرونومید شیرونومید + آرتمیا آرتمیا دافنی + آرتمیا چرب اسیدهای

 اشباع

 36/3 ± 32/3 32/3 ± 32/3 33/3 ± 33/3 33/3 ± 33/3 دیاس کیلور

 b20/3 ± 22/1 b42/3 ± 31/1 a38/3 ± 48/2 a16/3 ± 26/3 دیاس کیستیریم

 b32/3 ± 64/3 b10/3 ± 36/3 a34/3 ± 28/1 a30/3 ± 23/1 اسید پنتادکانوئیک

 86/18 ± 42/3 20/18 ± 28/3 60/21 ± 23/1 12/24 ± 88/3 دیاس کیپالمت

 42/2 ± 30/3 68/2 ± 16/3 36/1 ± 32/3 82/1 ± 30/1 دیاس کوئیهرتادکان

 a40/0 ± 14/12 b62/3 ± 03/4 ab40/3 ± 23/2 b28/3 ± 28/8 دیاس کیاستئار

 غیر

 اشباع

 غیر کت

 اشباع

 b30/3 ± 24/3 ab33/3 ± 44/3 ab10/3 ± 68/1 a01/3 ± 23/2 دیاس کیرستولئیم

 b34/3 ± 30/3 b30/3 ± 12/3 a32/3 ± 01/3 a34/3 ± 61/3 اسید پنتادسنوئیک

 11/2 ± 13/1 30/8 ± 33/3 12/4 ± 23/3 62/0 ± 06/1 دیاس کیتولئیپالم

 10/3 ± 42/3 22/3 ± 14/3 22/1 ± 68/3 46/1 ± 32/3 اسید هرتادسنوئیک

 30/1 ± 23/3 63/1 ± 82/3 34/1 ± 84/3 32/1 ±  /41 اسید ایالوزونوئیک

 28/1 ± 23/3 26/1 ± 82/3 18/1 ± 83/3 31/1 ± 41/3 دیاس کیوزونکد

 3 امگا

 30/1 ± 13/3 63/1 ± 34/3 43/1 ± 30/3 32/1 ± 30/3 دیاس کینولنیل لفاآ

 b38/3 ± 38/3 ab31/ ± 22/3 a36/3 ± 42/3 a34/3 ± 44/3 اسید ریونوئیکایالوزات

 a33/3 ± 80/3 b32/3 ± 46/2 c32/3 ± 84/3 c13/3 ± 82/3 اسید ایالوزاپنتانوئیک

 04/3 ± 38/3 63/3 ± 32/3 23/3 ± 38/3 42/1 ± 31/3 دیاس هرتانوئیکدوکوزا

 ab34/3 ± 84/0 a80/3 ± 40/6 b32/3 ± 24/3 b63/3 ± 41/3 اسید دوکوزاهگزانوئیک

 6 امگا

 b42/1 ± 41/4 ab24/1 ± 46/6 a66/3 ± 33/11 a40/3 ± 42/13 دیاس کینولئیل

 80/1 ± 11/3 043/1 ± 21/3 04/3 ± 12/3 33/3 ± 33/3 دیاس کینولئیل گاما

 b36/3 ± 24/3 b36/3 ± 31/3 a12/3 ± 21/3 a33/3 ± 80/3 اسید اوکتادکاترینوئیک

 a32/3 ± 38/0 b38/3 ± 26/2 ab40/3 ± 46/4 ab18/3 ± 44/4 دیاس کیدونیآراش

 b34/3 ± 14/3 b33/3 ± 21/3 a34/3 ± 88/3 a13/3 ± 82/3 یداس یکدوکوزاتترانوئ

 32/3 ± 32/3 33/3 ± 33/3 33/3 ± 33/3 33/3 ± 33/3 دیاس کیوزاپنتانوئکدو

 b24/3 ± 03/28 a334 ± 34/30 c06/3 ± 42/22 c13/3 ± 40/22 دیاس کیاولئ 2 امگا

 جمع

 a80/ ± 34/43 b08/3 ± 12/31 ab38/1 ± 63/30 ab30/1 ± 11/30 اشباع 

 61/16 ± 64/3 26/10 ± 08/3 03/13 ± 03/3 66/8 ± 43/3 اشباع غیر تک 

 a43/3 ± 84/12 a42/3 ± 83/11 b22/3 ± 44/6 b24/3 ± 60/6 3 امگا 

 b48/3 ± 23/2 b02/3 ± 40/13 a82/3 ± 42/12 a44/3 ± 43/18 6 امگا 

 38/20 ± 61/3 10/26 ± 64/3 00/22 ± 03/3 44/22 ± 46/3 6 امگا و 3 امگا 

 DHA/EPA b32/3 ± 02/1 a34/3 ± 40/2 a11/3 ± 84/3 a13/3 ± 82/3 

 .(P<30/3) است مختلف یمارهایت ینب دار یمعن اختتف دهند  نشان یفرد هر در مشابه یرغ یسیانگل حروف
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 کیرسکتولئ یم اشکباع،  غیکر  تک چرب اسیدهای مورد در

 همچنکککین بکککود. 1 تیمکککار از بکککاالتر 4 تیمکککار در دیاسککک

 شکیرونومید  بکا  شکد   تغذیه تیمارهای در دیاس کیپنتادسنوئ

 بکود  دافنی + آرتمیا و آرتمیا با شد  تغذیه تیمارهایی از باالتر

(30/3>P). تیمارهکای  در اشکباع  غیکر  تک اسیدهای مجموع 

 (.P>30/3) نداشتند یالدیگر با داریمعنی اختتف مختلف

 ،3 امگکککا اشکککباع غیکککر اسکککیدچرب خصکککوص در

 بکود.  1 تیمکار  از بکاالتر  4 تیمکار  در دیاس کیونوئیالوزاتریا

 بود باالتر تیمارها همه از 1 تیمار در دیاس ئیکالوزاپنتانویا

 تیمارهکای  از بکاالتر  2 تیمکار  در دیاس کیدوکوزاهگزانوئ و

 مجمککوع .(P<30/3) بککود شککیرونومید بککا شککد  تغذیککه

 از بیشککتر 2 و 1 تیمارهککای در 3 امگککا چککرب اسککیدهای

 .(P<30/3) بود شیرونومید با شد  تغذیه تیمارهای

 کیک نولئیل ،6 امگا اشباع غیر چرب اسیدهای خصوص در

 کیک نوئیاوکتادکاتر بکود،  1 تیمکار  از االتربک  4 تیمکار  در دیاس

 بکا  شکد   تغذیکه  تیمارهکای  در دیاس کیدوکوزاتترانوئ و دیاس

 .(P<30/3) بودنکککد 2 و 1 تیمکککار از بکککاالتر شکککیرونومید

 ولکی  بکود  تیمارها همه از باالتر 1 تیمار در دیاس کیدونیآراش

 داریمعنکی  اخکتتف  شکیرونومید  بکا  شد  تغذیه تیمارهای با

 در 6 امگککا اشککباع غیککر چککرب اسککیدهای مجمککوع .نداشککت

 تغذیکه  تیمارهای از باالتر شیرونومید با شد  تغذیه تیمارهای

 اعباشک  غیکر  اسیدچرب .(P<30/3) بودند شیرونومید با نشد 

 .(P<30/3) بککود تیمارهکا  همککه از بکاالتر  2 تیمککار در 2 امگکا 

 4مارتی در 6 امگا و 3 امگا اشباع غیر چرب اسیدهای مجموع

 داریمعنکی  اخکتتف  ولی بود باالتر همه از شیرونومید( )فقط

 نداشت. تیمارها دیگر با

 دور  یکان پا در مختلکف  چرب یدهایاس یلپروفا نتایج

 دهنکد   نشان است، شد  آورد  6 جدول در که دهیعاد 

 و اشکباع  چکرب  یدهایاس میزان در داریمعن اختتف عدم

 مجمککوع بککود. مختلککف یمارهککایت ینبکک در اشککباع یککرغ

 تکک،  اشکباع  غیر چرب اسیدهای و اشباع چرب اسیدهای

 2 امگکا  همچنین و 6 امگا و 3 امگا مجموع ،6 امگا ،3 امگا

 اخکتتف  عکدم  دهنکد   نشکان  دهکی عاد  مرحله پایان در

 (.P>30/3) بود تیمارها همه در دار معنی

 گیری نتیجه و بحث .4
 بکه  یرانک یا یتاسکماه  دهکی عاد  ،مطالعه نیا از هدف

 زمکان  نیتکر  کوتکا   در و سکن  نیکمتکر  در خشکک  یغذا

 را یتکاث  آن بکر  عکتو   .بکود  بیشکتر  یبقا و رشد با ممالن

 رشکد،  یهکا شکاخص  بکر  مختلکف  زنکد   یغکذاها  از هیتغذ

 قکرار  بررسی مورد چرب یدهایاس لیپروفا و الشه ترکیب

 مرحلکه  در ککه  یانیتاسکماه  بچکه  ،قیک تحق نیا در .گرفت

 ککرد   هیتغذ دیرونومیش الرو از فعال هیتغذ عشرو و یالرو

 رشد و وزن از یدست یغذا به دهیعاد  مرحله در بودند،

 گککرید یمارهککایت انیتاسککماه بچککه بککه نسککبت یبککاالتر

 قکرار  یانیتاسکماه  هبچک  زیک ن آنها از پ  و شدند برخوردار

 استفاد  آنها هیتغذ یبرا دیرونومیش و ایآرتم از که داشتند

 دیرونومیشک  از هیتغذ مثبت ریتاث دهند  شانن که بود شد 

 جینتکا  بکا  قیک تحق نیک ا جینتکا  اسکت.  رشد یهاشاخص بر

 یبکرا  زنکد   یغکذا  از اسکتفاد   خصوص در یقبل قا یتحق

 و دهککی عککاد یبککرا مخلککوط یغککذا از اسککتفاد  ه،یککتغذ

 انیک ماه بچکه  هیک تغذ یبکرا  منجمد زند  یغذا از استفاد 

 و یطکاعت  ،2313 همالاران و یداوغلی)حم داشت مطابقت

 (.et al., 2005  Williot ،2318 همالاران

 مختلف تیمارهای تاسماهیان رشد روند تحقیق این در

 بچکه  سن افزایش با که داد نشان دهیعاد  مد  طی در

 شودمی نمایان مختلف تیمارهای در وزن اختتف ماهیان،

 شکیرونومید  بکا  دهیعاد  شروع از قبل که ماهیانی بچه و

 بقیه به نسبت داریمعنی و باالتر وزن از بودند شد  تغذیه

 تدریج به ماهیان ایناله به توجه با شدند. برخوردار تیمارها

 بچکه  رسکد مکی  نظکر  بکه  نماینکد می عاد  جدید غذای به

 بکه  نیکاز  بودنکد  شد  تغذیه دیگری اهایغذ با که ماهیانی

 جدیکد  غکذای  بکه  پکذیری عاد  برای بیشتری زمان مد 

 شیرونومید از حاصل مغذی مواد جذب امالان و اند داشته

 ماهیکانی  بچکه  اما است. شد  پذیر امالان آنها در تدریج به

 نیکاز  بودند شد  تغذیه شیرونومید با دهیعاد  از قبل که

  و نداشکککته آن یجیتکککدر جکککذب بکککرای زمکککان بکککه

 از مرحلکه  ایکن  در شیرونومید از حاصل مغذی مواد بیشتر

  اسکککت. شکککد  آنهکککا رشکککد صکککرف پکککذیری عکککاد 
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  مختلف زنده یغذاها با شده یهتغذ (Acipenser persicus) یرانیا یتاسماه )درصد(  چرب یدهایاس یلپروفا -  جدول

 (n=3 ؛استاندارد خطای ± یانگین)م یتجار خشک یغذا به دهیعادت مرحله یانپا در

 

   اولیه یتیمارها  

 شیرونومید شیرونومید + آرتمیا آرتمیا دافنی + آرتمیا 

 اشباع

 34/3 ± 34/3 33/3 ± 33/3 33/3 ± 33/3 33/3 ± 33/3 دیاس کیلور

 22/4 ± 36/3 42/0 ± 32/3 36/0 ± 14/3 64/3 ± 48/3 دیاس کیستیریم

 61/3 ± 14/3 23/3 ± 48/3 06/3 ± 33/3 12/1 ± 33/3 اسید پنتادکانوئیک

 22/12 ± 14/3 38/23 ± 36/3 43/23±46/3 24/23 ± 42/3 دیاس کیپالمت

 34/2 ± 14/3 22/3 ± 33/3 44/1 ± 66/3 03/1 ± 66/3 دیاس کوئیانکهرتاد

 04/4 ± 30/3 40/3 ± 14/3 24/3 ± 62/3 10/6 ± 64/1 دیاس کیاستئار

 غیر

 اشباع

 غیر تک

 اشباع

 440/3 ± 13/3 338/3 ± 33/3 20/3 ± 30/3 04/3 ± 23/3 دیاس کیرستولئیم

 24/2 ± 43/3 44/3 ± 36/3 20/1 ± 38/1 13/3 ± 34/3 اسید پنتادسنوئیک

 06/8 ± 44/3 43/6 ± 16/3 21/4 ± 12/1 82/4 ± 33/2 دیاس کیتولئیپالم

 88/3 ± 10/3 40/3 ± 33/3 83/3 ± 20/3 40/3 ± 13/3 اسید هرتادسنوئیک

 23/6 ± 88/4 42/4 ± 46/0 23/4 ± 11/0 24/4 ± 01/3 اسید ایالوزونوئیک

 40/2 ± 40/2 42/4 ± 34/3 66/4 ± 20/3 38/3 ± 84/1 دیاس کیوزونکد

 3 امگا

 83/3 ± 33/3 81/3 ± 33/3 60/3 ± 33/3 66/2 ± 24/1 دیاس کینولنیل لفاآ

 28/3 ± 34/3 28/3 ± 32/3 21/3 ± 34/3 28/3 ± 30/3 اسید ایالوزاتریونوئیک

 40/3 ± 13/3 13/4 ± 14/3 28/3 ± 41/3 44/3 ± 43/3 اسید کئیپنتانوایالوزا

 31/1 ± 30/3 20/1 ± 32/3 18/1 ± 12/3 33/1 ± 22/3 دیاس هرتانوئیکدوکوزا

 62/8 ± 36/3 32/13 ± 14/1 10/13 ± 41/1 13/4 ± 38/3 اسید دوکوزاهگزانوئیک

 6 امگا

 13/4 ± 23/3 32/4 ± 26/3 66/0 ± 30/3 08/6 ± 02/3 دیاس کینولئیل

 28/3 ± 13/3 28/3 ± 33/3 23/3 ± 32/3 11/3 ± 11/3 دیاس کینولئیل گاما

 12/3 ± 32/3 18/3 ± 34/3 22/3 ± 32/3 38/3 ± 38/3 اسید اوکتادکاترینوئیک

 62/3 ± 12/3 04/3 ± 34/3 64/3 ± 32/3 14/2 ± 34/3 دیاس کیدونیآراش

 12/3 ± 31/3 13/3 ± 36/3 32/3 ± 32/30 34/3 ± 11/3 یداس یکدوکوزاتترانوئ

 10/3 ± 13/3 23/3 ± 33/3 32/3 ± 31/3 21/3 ± 22/3 دیاس کیوزاپنتانوئکدو

 26/23 ± 06/3 86/23 ± 33/3 11/22 ± 32/1 32/20 ± 24/3 دیاس کیاولئ 2 امگا

 جمع 

 12/32  ± 41/1 83/33 ± 42/1 22/31 ± 42/1 44/33 ± 03/1 اشباع

 42/21 ± 68/3 13/23 ± 64/3 83/22 ± 60/3 22/16 ± 68/3 اشباع غیر تک

 64/14 ± 66/3 83/16 ± 83/3 14/16 ± 42/3 83/14 ± 63/3 3 امگا

 48/8 ± 04/3 32/8 ± 04/3 22/6 ± 42/3 42/2 ± 03/3 6 امگا

 12/23 ± 63/3 20/22 ± 68/3 32/23 ± 64/3 02/24 ± 00/3 6 امگا و 3 امگا

DHA/EPA 66/3 ± 33/2 32/3 ± 04/2 14/3 ± 03/2 32/3 ± 32/2 

 .(P<30/3) است مختلف مارهاییت ینب دار یمعن اختتف دهند  نشان یفرد هر در مشابه یرغ یسیانگل حروف

 

 بهبکود  باعکث  زنکد   غکذاهای  از اسکتفاد   معموال همچنین

 تکر  طوالنی تغذیه و شودمی ماهی گوارش دستگا  عملالرد

 افزایش باعث آن با شد  تغذیه تیمارهای در شیرونومید از

 مکد   طکی  در فرمولکه  خشک غذای جذب و هض  کارایی

 تغذیکه  ککه  داد نشکان  تحقیکق  این است. شد  دهیعاد 

 مرحلکه  در رشکد  یهکا شاخص ارتقا در شیرونومید از اولیه

 همچنککین اسککت. مککوثر خشککک غککذای بککه دهککیعککاد 

 شکیرونومید  از استفاد  با ایرانی تاسماهیان بچه دهیعاد 

 بکا  روز 21 مکد   در مناسکب  بقکا  و رشکد  یهکا شاخص با

 است. انجام قابل موفقیت
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 مکاهی  بدن شیمیایی ترکیب یا الشه ترکیب در و تفا

 اردکک مق دکک صدر یکک حت و یافتیدر ایذکک غ اکب طاکتبار در

 نبد شیمیایی ترکیب ،آن بکر  عکتو   است. نهروزا ایهاذکغ

 درجکککه ،جن  ،سن قبیل از ملیاوککککع به ماهی گونه یک

  دارد تگیبسککک  دیگکککر  محیطکککی  عوامکککل  و حکککرار  

(Razavi Shirazi, 2001). مرحلککه در تحقیککق ایککن در 

 در و بکود  یالسکان  تیمکار  4 برای عوامل تمامی دهیعاد 

 بکا  فقکط  ماهیکان  بچکه  دهکی عکاد   روز  21 مکد   طول

 تنهکا  شدند. تغذیه شد  فرموله خشک غذای و شیرونومید

 دهکی عاد  از قبل در آنها اولیه تغذیه ،تیمارها بین تفاو 

 بکود.  ترکیبکی  یکا  و خالص بصور  مختلف زند  اهایغذ با

 ترکیکب  در دار معنکی  یهاتفاو  از بعضی رسدمی نظر به

 آنهکا  اولیکه  تغذیکه  علکت  بکه  تیمارها در ماهیان بچه الشه

 آرتمیکا  بکا  شد  تغذیه تیمار در فقط پروتئین درصد باشد.

 و چربکی  بکود.  دافنی + آرتمیا با شد  تغذیه تیمار از باالتر

 تیمکار  از باالتر شیرونومید با شد  تغذیه تیمار در سترخاک

 (2334) همالککاران و Conceicao بککود. دافنککی + آرتمیککا

 به توجه با ماهی مختلف یگونهها ککککه نمودنکککد عنکککوان

 مختلفی حسطو دنبو دارا نیز و اغذ بجذ و هض  ممالانیز

 تیومتفا یهادعملالر ،شیارگو ینزی هاآ  یژو فعالیت از

 و حافظیککککه دارنککککد.  ندز یهااغذ از داریبر بهر خنر در

 خکام  پکروتئین  میکزان  ککه  دادند نشان (2313) همالاران

 بکه  آرتمیا با شد  تغذیه ایرانی تاسماهی الروهای در الشه

 ،چربی یشافزا دالیککل از یالککی رسککد.مککی بککاالیی سککط 

 نظکر  به .باشد ارشگو  ستگاد زلیرا نزی آ دعملالر تواندمی

 نزی آ به نسبت زلیرا نزی آ یشککترب فعالیت که رسککدمککی

 در تحقیککق ایککن تاسککماهیان گککوارش دسککتگا  در زتئاوپر

 الشه چربی بودن باالتر دالیل از یالی شیرونومید با مواجه

 باشد. شیرونومید با شد  تغذیه تیمار در

 هسکتند.  هاچربی ساختمانی واحدهای چرب اسیدهای

 هککاچربککی یا ر یککذخ فککرم نیمهمتککر هادیسککریگل یتککر

 گلیسرید تری بصور  بیشتر هایچرب و دنشومی محسوب

 تکری  سکاختمان  در د.نشکو مکی  ذخیکر   جکانوران  بدن در

 که رسدمی نظر به .دارد وجود چرب اسید سه گلیسریدها

 ابتکدای  از ککه  شکیرونومید(  )فقط 4 تیمار تاسماهیان بچه

 تبکدیل  در بودنکد  شد  تغذیه شیرونومید با خارجی تغذیه

 بکدن  در آن ذخیکر   و گلیسکرید  تکری  به چرب اسیدهای

 اند. کرد  عمل بهتر

 ککه  هسکتند  هکا چربکی  از دیگکری  گکرو   هادیریفسفول

 نیا با ،است هادیسریگل یتر ساختار با مشابه آنها ساختار

 مطالعکا   انکد.  شکد   تشکالیل  چرب اسید دو از که تفاو 

 هکا چربکی  هض  افزایش باعث فسفولیریدها که داد  نشان

 ;Craig and Gatlin, 1997) شکوند مکی  هیکان ما بچکه  در

Kasper and Brown, 2003.) از یالکی  که رسدمی نظر به 

 در پکروتئین  درصکد  افکزایش  و چربی درصد کاهش دالیل

 موجکود  چرب اسیدهای از استفاد   آرتمیا( )فقط 2 تیمار

 در چربکی  هض  افزایش و دیفسفولیر تولید برای آرتمیا در

 .باشد تحقیق این در ایرانی تاسماهی گوارش دستگا 

 در چکرب  یدهایاس ترکیب میزان جینتا قیتحق نیا در

 زنکد   یغکذاها  از که روز ( 11 )الروهای دهیعاد  شروع

 زند  یغذاها ریتاث دهند  نشان بودند، شد  هیتغذ مختلف

 بککود مختلککف یمارهککایت چککرب یدهایاسکک ترکیککب یرو

 شککد. د یککد آنهککا نیبکک در داریمعنککی تفککاو  الککهیبطور

 هیتغذ دیرونومیش از یبیترک یا و خالص بطور که ییالروها

 از ککه  ییمارهکا یت بکا  را داریمعنی یهاتفاو  بودند کرد 

 و Taati دادنککد. نشککان بودنککد، نشککد  هیککتغذ دیرونومیشکک

 دیرونومیشک  عصکار   اثکرا   خصوص در (2318) همالاران

 یتاسکماه  الشکه  بیک ترک و یبازمانکدگ  رشکد،  بر یپرورش

 اثکرا   درخصکوص  (2314) همالکاران  و Hauville ،یرانیا

 رشکد،  ،یغکذاده  تیک موفق بکر  مختلکف  دانه زیر یغذا سه

 پمرکککانو یالروهکککا در  یآنکککز تیکککفعال و چکککرب دیاسککک

(Trachinotus carolinus)، Abano (2316) همالکاران  و 

 نیریشککک آب فکککریروت از اسکککتفاد  ریتکککاث خصکککوص در

Brachionus calyciflorus  یغککذا نککوانع بککه ایککآرتم و 

 یمکاه  گربکه  چکرب  یدهایاسک  ترکیکب  و رشد در نیآغاز

 همالکککاران و Luo و (Clarias gariepinus) ییقکککایفرآ

 بر جیر  DHA/EPA نسبت را یتاث خصوص در (2312)

 یچربک  سک  یمتابول و یدانیاکس یآنت پاسخ زودرس، توسعه

 دارد. مطابقت نتایج این با یبریس یتاسماه الرو یرو

 از داریبر بهر در نماهیا یهاروال ایتغذیه دعملالر
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  ترکیبا انمیز نظیککککککککر ملیاعو به  ندز ایغذ عنو یک

 زلیرا ز،میتآ نظیر شیارگو ینزی هاآ انمیز ،بیوشیمیایی

 ینزی هاآ  یژو فعالیت حسطو و دارد بستگی زتئاوپر و

 در دییاز حد تا نیز ماهی روال ارشگو  ستگاد شیارگو

 الروهای ست.ا مؤثر  شد رد خو  ندز ایغذ بجذ و هض 

 مختلکف  زنکد   غکذایی  منابع از برداری بهر  در تاسماهیان

 در .اسکت  مکاهی  یهاقابلیت و آنها شیمیایی ترکیبا  تابع

 از قبکل  در و بکود  ایرانکی  تاسماهی ماهی گونه تحقیق این

 تغذیکه  آن بکا  الروهکا  که ای زند  غذاهای فقط دهیعاد 

 از متفکاوتی  نتکایج  و بکود  متفکاو   یالکدیگر  بکا  بودند شد 

 شد. مشاهد  مختلف تیمارهای در چرب اسیدهای ذخیر 

 ،ماهی گونه بر عتو  خشک غذای به دهیعاد  مرحله در

 در بکود.  یالسکان  نیز غذادهی شیو  حتی و زند  غذای نوع

 بکا  مارهایت همه یتجار خشک یغذا به دهیعاد  مرحله

 رد شکدند  هیک تغذ شکد   فرموله خشک غذای و دیرونومیش

 در چکرب  اسیدهای پروفایل در داریمعنی اختتف نتیجه

 قبل زند  غذاهای اثرا  و نشد مشاهد  مختلف تیمارهای

 بچکه  دهکی عکاد   روز  21 مد  طی در نیز دهیعاد  از

 دهکی عاد  مرحله در یافت. تغییر خشک غذای به ماهیان

 و دیرونومیشک  بکا  مارهایت همه که یتجار خشک یغذا به

 تیوضکع  بودنکد  شکد   هیک تغذ شکد   مولکه فر خشک غذای

 جینتکا  امکا  افکت ی رییک تغ ماهیکان  بچکه  در چرب اسیدهای

 نیابنکابر  نداشکت.  همکدیگر  با داریمعنی اختتف تیمارها

 ،یمکاه  یزندگ از یا دور  هر در که گرفت جهینت توانمی

 چکرب  اسکیدهای  پروفایل بر را خود اثر هیتغذ مورد غذای

 زنکد   ریک غ ایک  و زنکد   یغکذا  نکوع  رییک تغ .دنگذارمی یباق

 ایکن  ککه  شکود مکی  چکرب  اسکیدهای  در را ییک تغ موجب

 در است. ارتباط در یماه یولوهیزیف و یولوهیب با تغییرا 

 غیکر  چکرب  اسکیدهای  پروفایکل  دهکی عکاد   مرحله پایان

 مقکادیر  از بطوریالکه  ،یافکت  بهبکود  ماهیکان  بچه در اشباع

 یدهایاسک  مقکادیر  بکه  و شد کاسته اشباع چرب اسیدهای

 از متکاثر  توانکد مکی  تغییر این .شد افزود  اشباع غیر چرب

 شکیرونومید  یکا  و شکد   فرموله غذای از ماهیان بچه تغذیه

 قبکل  مرحله در ایناله به توجه با .باشد دهیعاد  دور  در

 شککیرونومید بککا شککد  تغذیککه یالروهککا در دهککیعککاد  از

 6 امگکا  زنجیکر   بلنکد  اشکباع  غیر چرب اسیدهای مجموع

 بککا نشککد  تغذیککه تیمارهککای از بککاالتر داریمعنککی بطککور

 و اشکباع  تکک  چکرب  اسیدهای همچنین و بود شیرونومید

 بکا  شکد   تغذیکه  تیمارهکای  در نیز 6 امگا و 3 امگا مجموع

 نمکود  بیکان  توانمی بود تیمارها سایر از بیشتر شیرونومید

 همکه  در اشکباع  غیکر  چکرب  اسکیدهای  شکدن  متعادل که

 تغذیه از متاثر تواندمی دهیعاد  مرحله انپای در تیمارها

 باشد. شیرونومید با

 یهکا فعالیکت  تکداوم  بکرای  جانداران ریسا مانند یماه

 ککه  دارد اجیک احت ضکروری  چرب دهاییاس به کیولوهیزیف

 نشکان  قکا  یتحق شکود.  فراه  جانداران نیا ر یج در دیبا

 رابطکه  انیک ماه بافکت  در موجکود  چرب دهاییاس که داد 

  دارد ر یککج در موجککود چککرب دهاییاسکک بککا یمیمسککتق

(Bell et al., 2003; Franciset et al., 2006.)  دیاسک 

 (C18:2(n-6)) کینولئیل دیاس و (C18:3(n-3)) کینولنیل

 شکمار  بکه  جکانوران  در مهک   اشباع غیر چرب دهاییاس از

 دهاییاسک  نیک ا سکنتز  بکه  قکادر  جانداران بدن که روندمی

 باشکد.  موجکود  جانوران ییغذا ر یج در دیبا و نبود  چرب

 دهاییاسک  سکاخت  و رییتغ اول حلقه ،چرب دهاییاس نیا

 بکا یتقر که داد  نشان تحقیقا  هستند. ر یزنج بلند چرب

 چککرب دیاسکک لیتبککد تیککقابل نیریشکک آب انیککماه تمککام

 و (C24:4(n-6)) اسکید  کیدونیآراشک  بکه  اسکید  کینولئیل

 تیککنها در و EPA ((n-3)C20:5) بککه اسککید کیککنولنیل

DHA ((n-3) (C22:6 هستند دارا را (Kanazawa et al., 

1979; Sargent et al., 2002.) نشکان  مختلکف  قکا  یتحق 

 ریتکاث  تحکت  انیماه بافت چرب دهاییاس بیترک که داد 

  اسکککت ر یکککج چکککرب دهاییاسککک ترکیکککب و نکککوع

(Bell et al., 2001, 2003; Rousenlund et al., 2001.) 

 در شکیرونومید  بکا  شکد   تغذیکه  روهکای ال تحقیکق  این در

 عمکل  تیمارهکا  سکایر  از بهتر بدن در DHA سازی ذخیر 

 در EPA بککه نسککبت DHA درصککد بطوریالککه ،نککدنمود

 در ولکی  ،1 بکه  8/3 شکیرونومید  بکا  شکد   تغذیکه  الروهای

 شکد   تغذیکه  الروهای و 4/2 آرتمیا با شد  تغذیه الروهای

 مرحلککه یککانپا در اسککت. بککود  0/1 دافنککی و آرتمیککا بککا

 ماهیکان  بچه بدن در شد  ذخیر  DHA درصد دهیعاد 
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 بچکه  بکدن  در ولکی  یافکت  ککاهش  شکیرونومید  تیمارهای

 پیکدا  افکزایش  دافنکی  + آرتمیکا  و آرتمیا تیمارهای ماهیان

 غکذای  بکا  تغذیکه  اثکر  در توانکد می تغییرا  این علت .کرد

 دهکی عکاد   مکد   طکی  در شکیرونومید  یکا  و شد  فرموله

 مرحله در شیرونومید با تغذیه اثرا  به توجه با یول ،باشد

 دتوانمی تغییرا  این تر قوی احتمال به دهیعاد  از قبل

 مرحلکه  در ککه  ییآنجا از باشد. شیرونومید با تغذیه اثر در

 کامکل  بطکور  شیرونومید تیمار الروهای دهیعاد  از قبل

 دهکی عکاد   مرحلکه  در و شکد   تغذیه شیرونومید از فقط

 میزان ،بود شد  فرموله غذای آنها تغذیه مورد غذای نصف

 از قبکل  مرحلکه  بکه  نسکبت  اهک آن در DHA سکازی  ذخیر 

 ککه  دیگکر  تیمارهای در ،عال رب .یافت کاهش دهیعاد 

 مقکدار  ،بکود  شکیرونومید  نهکا آ تغذیکه  مکورد  غکذای  نصف

 .یافت افزایش دهیعاد  از قبل به نسبت  DHAذخیر 

 یغکذا  نکوع  سکه  چرب یادهیاس ترکیب و نوع مقایسه

 الروهکای  تغذیکه  مکورد  (یدافن و ایآرتم د،یرونومی)ش زند 

 چکرب  یدهایاس ترکیب با تحقیق این در ایرانی تاسماهی

 میکزان  .اسکت  آنهکا  نیبک  ییهکا تفاو  دهند  اننش الروها

 شکیرونومید  بکا  ککه  الروهکایی  در اشکباع  چکرب  اسیدهای

 اشککباع چککرب اسککیدهای از کمتککر بودنککد شککد  تغذیککه

 در اشکباع  چکرب  اسکیدهای  مجمکوع  ولی ،بود شیرونومید

 اسیدهای از بیشتر بودند شد  تغذیه آرتمیا با که الروهایی

 ،اشکباع  غیکر  تکک  چرب اسیدهای درصد بود. آرتمیا چرب

 الروهککای در 6 امگککا و 3 امگکا  مجمککوع و 2 امگککا ،3 امگکا 

 الرو در آنهکا  مقکادیر  از بیشکتر  شکیرونومید  بکا  شد  تغذیه

 آرتمیکا  بکا  شکد   تغذیکه  الروهکای  در امکا  ،بود ومیدشیرون

 ،3 امگا اما آرتمیا، از بیشتر اشباع غیر تک چرب اسیدهای

 مقدار بود. آرتمیا از کمتر 6 امگا و 3 امگا مجموع و 6 امگا

 تیمارهکای  الروهکای  در DHA و EPA ،دیاس کیدونیشارآ

 باالتر بود. آنها توسط شد  تغذیه غذاهای از بیشتر مختلف

 نسکبت  مکاهی  بدن اشباع غیر چرب اسیدهای میزان بودن

 همالکاران  و Najafipour Moghadam تحقیق در جیر  به

 بکود.  رسکید   اثبا  به نیز سیبری تاسماهی روی (2310)

 در DHA و EPA مقادیر بودن باالتر که داشتند بیان آنان

 جیکر   در آن مقکادیر  بکه  نسکبت  سکیبری  تاسماهی عضله

 بیوسنتز یا و عضکله  در آنهکا  انتخکابی  یابقکا  دهند  نشان

 سایر ییزدا عشباا یا زیطویلسا طریق از نهاآ حتمالیا

 بکر  است. آنزیمی عمل این مالانیس  ست.ا بچر یسیدهاا

 در یرانیا یتاسماه یالروها که رسدمی نظر به اساس این

 در موجکود  چکرب  اسکیدهای  توانندمی یزندگ اول مراحل

 در و لیتبکد  خکود  ازیک ن مکورد  چرب یدهایاس به را جیر 

 .ندینما ر یذخ بدن

Ebrahimi (2314) که  شدا نبیا دخو سیربر در 

 مختلف حلامر در  نجیرز بلند بچر یسیدهاا نسبت

  خصوصیا دالیکککل به رییاوخا نماهیا روال و تخ  تالامل

 قیکککتحق در .کند می تغییر محیطی ملاعو و یکهفیزیولو

 در n-3 بکه  n-6 عاشکبا  ریغ چرب یدهایاس نسبت حاضر،

 همکه  در دهکی عکاد   انیک پا و دهکی عکاد   شکروع  یابتدا

 n-3 بکه  n-6 نسکبت  دور  انیک پا در و افکت ی رییتغ مارهایت

 دیرونومیشک  بکا  شکد   هیک تغذ یمارهکا یت در .افکت ی کاهش

 در و بکود  1 بکه  3 دهیعاد  شروع در n-3 به n-6 نسبت

 نسبت بودن باال .افتی رییتغ 1 به 0/3 به دهیعاد  انیپا

n-6 به n-3 دهیعاد  از قبل در شد  تغذیه تیمارهای در 

 اسکیدهای  تبدیل در ایرانی تاسماهی توانایی دهند  نشان

 بلنکد  چکرب  اسکیدهای  بکه  شیرونومید زنجیر  کوتا  چرب

 دلیل به توانایی این دهیعاد  مرحله در که است زنجیر 

 ککاهش  ،شکد   فرمولکه  خشکک  غذای از جیر  نصف تامین

 تغذیکه  ایرانکی  انیماهتاسک  بچکه  که رسدمی نظر به یافت.

 بکه  چکرب  یدهایاسک  ریسکا  لیتبکد  در شیرونومید با شد 

 کنند.می عمل بهتر 6 امگا چرب یدهایاس

Hanaee همیتا ککه  دادنکد  نشان (2330) همالاران و 

DHA نسکککبت تیکک اهم آن از مهمتککر  و DHA/EPA در 

 نیک ا در اسکت.  ریک گ چش  اریبس یماندگار و شدر یشافزا

 در دهکی عاد  مد  انیپا درDHA/EPA  سبتن ،قیتحق

 به 0/2 (ای)آرتم 2 ماریت ،1 به 2 (یفندا + ای)آرتم 1 ماریت

 4 مککاریت و 1 بککه 6/2 (دیرونومیشکک + ایکک)آرتم 3مککاریت ،1

 در DHA/EPA نسککبت .بککود 1 بککه 3/2 (دیرونومی)شکک

 جکه ینت در نداشکت.  همدیگر با داریمعنی اختتف تیمارها

 اخکتتف  چیه زین تیمارها در ماهیان بچه یزماندگبا درصد

 قبل در DHA/EPA نسبت .نداشت گریدهم با داریمعنی



 1433بهار  ،1، شمار  44ران، دور  یا یعیت ، مجله منابع طبیش 134

 

 

 تغذیکه  شیرونومید با که تیمارهایی در دهیعاد  شروع از

 بکود  تیمارهکا  سکایر  از بیشکتر  داریمعنی بطور بودند شد 

 و یافکت  ککاهش  برابر 0/2 میزان به دهیعاد  از پ  ولی

 در خشکک  غذای از جیر  از نیمی تامین واندتمی آن علت

 از اسکتفاد   که رسدمی نظر به باشد. دهیعاد  دور  طول

 غذای به ایرانی تاسماهی دهیعاد  مرحله در شیرونومید

 نسککبت بهبککود سککبب توانککدمککی شککد  فرمولککه خشککک

DHA/EPA مانکدگاری  و رشد افزایش نتیجه در و آنها در 

 دهکی عکاد   پایکان  در DHA یالبا درصد همچنین شود.

 در شککیرونومید مثبککت تککاثیر از نشککان ایرانککی تاسککماهی

 افککزایش نتیجککه در و ماهیککان بچککه در DHA افککزایش

 پکرورش  یهکا دغدغه از یالی که آنجایی از دارد. بازماندگی

 پکرورش  بکه  آنهکا  رغبت عدم و خاویاری ماهیان دهندگان

 حلکه مر در ماهیکان  ایکن  پایین بازماندگی ایرانی تاسماهی

 نظکر  بکه  اسکت،  شکد   فرمولکه  خشک غذای به دهیعاد 

 و دهکی عکاد   مرحلکه  در شکیرونومید  از اسکتفاد   رسدمی

 بازمانکدگی،  افزایش نتیجه در و DHA افزایش در آن تاثیر

 مککورد در را دهنککدگان پککرورش یهککانگرانککی توانککدمککی

 از یالکی  ککه  نمایکد  برطرف ایرانی تاسماهی ک  بازماندگی

 است. بود  تحقیق این صلیا و مه  اهداف

 ماهیان وپرورش تالثیر مزارع اغلب در شیرونومید الرو

 کک   بسیار هزینه با و کوچک یهاسالن احداث با خاویاری

 ککود  آن تولید برای مصرفی ماد  عمد  و است تولید قابل

 بکه  نسبت اقتصادی نظر از آن تولید و است گاوی حیوانی

 بککین، ایککن در اسککت. صککرفه بککه مقککرون آرتمیککا تولیککد

Hamidoghli و (2314) همالاران و Pour-Ali Fashtami 

 در شکیرونومید  انبکو   تولیکد  به موفق (2316) همالاران و

 ند.ا شد کشور

 ککه  نمکود  بیکان  تکوان مکی  کلکی  گیری نتیجه یک در

 شکروع  در ایرانی تاسماهی تغذیه در شیرونومید از استفاد 

 توانکد مکی  یدهک عکاد   شکروع  مرحله به رسیدن تا تغذیه

 چکرب  اسیدهای تبدیل ،DHA/EPA نسبت افزایش سبب

 بکاال  نتیجکه  در و زنجیکر   بلند به زنجیر  کوتا  اشباع غیر

 چربکی  بیشکتر  جکذب  همچنین و n-3 به n-6 نسبت رفتن

 مرحلککه در بقککا و رشککد یهککاشککاخص افککزایش و بککدن در

 .گردد دهیعاد 

 

 یقدردان و تشکر
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