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 . مقدمه2
 راسوتۀ ین خواهواده اآ  تور  بوزرگ ماهیوا    سوف خاهوادۀ
هوود ا پرکویوودئی راسووتۀموواهی شووکال  و آیر  سوووف

(Nelson, 2006     ،در میوا  اعضوای ایون خواهواده .)3 
اهد.  مناس  تشخی  داده شده پروری ابزی برایگوهه 

بیشترین  (Sander luciopreca) ماهی سوف معمولی
ماهیووا  و در بووین  سوووف خوواهوادۀمیووزا  رشوود را در 

 Hilge andماهیا  اب شویرین منواطق معتدلوه دارد )   

Steffens, 1996; Kottelat, 1997بووه  (. ایوون گوهووه
داخلی چندین کشوور اروپوایی ماهنود هلنود،      های اب

 Larsenترکیه، فراهسه، ایتالیا، اسپاهیا، سوئد و فنالهد )

and Berg, 2008 ی شومالی  افریقوا ی اآ هوای  ( و بخ
 Hamza et)توه ، مصر و ...( معرفوی شوده اسوت )   

al., 2007ی شویرین  ها (. ماهی سوف معمولی در اب
ی اورال، هوا  )رودخاهوه  دریای خزر ۀو ل  شور حوض

ولیا، کورا و سفیدرود( و هیز در دریای سویاه، اآوف،  
 (. Craig, 2000کند ) میارال و بالتیك آهدگی 

پرورش سوف معمولی چندین دهوه اسوت کوه    
اروپووایی )المووا ، لهسووتا ،  هایدر تعوودادی اآ کشووور

 Kestemont etگیرد ) میهلند، مجارستا  و ...( اهجام 

al., 2007ایون مواهی در چنود     پرورش ا عالقه به(، ام
 علول توجهی داشوته اسوت.    درخورسال اخیر افزای  

اآ:  اهود  عبوارت مندی باال برای پرورش این گوهه  عالقه
باآارپسووندی بوواال، رشوود سووریع و گوشووت باکیفیووت  

(Jankowska et al., 2003 .) 
استفاده اآ بیاهای مصونوعی در پورورش الرو   

گوردد و بور    موی قبل بر ماهی سوف به حدود یك دهه
همین اساس مطالعات در ایون بواره در سوطح جهوا      

 ۀپایو  جیورۀ اآ  ،بسیار محدود اسوت. در حوال حاضور   
الرو  ۀماهیا  و دییر ماهیا  اب شیرین برای تذیی اآاد

شود. مصرف این هووع بویاها    میماهی سوف استفاده 

( کموا   رهیوین ی اال قوزل مثوال بویای ابواآین     رای)ب
شد و باآماهدگی بسیار متذیری همراه بووده  با ر معموال 
(. مشوخ   Kestemont and Melard, 2000اسوت ) 

ی بینوایی و شویمیایی )حو     هوا  که حو   است هشد
بویایی( هقو  کلیودی در تذییور عوادت بویایی الرو      

کنند  میماهی سوف معمولی به بیاهای خارجی باآی 
(Halver and Hardy, 2002موفق .) مصرف  هبود  در

تواهی الرو در هووا سووب مصوونوعی شوواید بووه  بویاهای 
 Xu etتشخی  ذرات بیایی و پیداکرد  بیا باشود ) 

al., 2003.) 
ی مقابلووه بووا ایوون مشووکل هووا حوول یکووی اآ راه

ی مصونوعی حواوی موواد    ها تواهد استفاده اآ جیره می
 منزلوۀ  بوه جاذب باشد. بتائین یا تری متیول گالیسوین   

تواهد  مید جاذب ترین موا ترین و باکیفیت یکی اآ مهم
تذییر عادت بویایی   ۀبرای الرو ماهی سوف در مرحل

 شوود اآ بیاهای آهده به بویاهای مصونوعی اسوتفاده    
(Yilmaz, 2005   استفاده اآ مواد جاذب بوه صوورت .)

ی هوا  بویایی بسویاری اآ گوهوه    جیرۀمکمل بیایی در 
 مثال در دورا  الروی ماهی تیالپیای ابوی  برای ،ماهی

(Oreochromis aureus) ،و  کمووا  رهیووینی اال قووزل
 (،Clarias gariepinus) ییافریقا ۀروهد ماهی راه گربه

و هتایج بسویار مطلووبی در افوزای      شده استمطالعه 
ماهود  بویا در اب،    مصرف بیا، کواه  آموا  بواقی   

در اب  شودهی  گسیختیی مواد مذیی حل کاه  اآهم
و  الرو جیورۀ   مواد مذویی پروتئینوی در   کرد و فراهم

( در خووار  گوشوت ماهی )به خصوص در ماهیوا    بچه
تذییر عوادت بویایی بوه هموراه داشوته اسوت        ۀمرحل

(Kasumyan and Doving, 2003 هوودف اآ ایوون .)
امیز الرو ماهی سوف معمولی  مطالعه پرورش موفقیت

بووا اسووتفاده اآ بوویای مصوونوعی متووداول و باکیفیووت  
 است وده( بکما  رهیینی اال قزل)بیای اباآین ماهی 
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امیوزی تذییور عوادت     تا الرو بتواهد بوه طوور موفقیوت   
ر دی دار معنووی تووأثیر اینکووهبوودو   دهوودبوویایی 
در ا   بقوا ی رشد و کارایی تذییه و میزا  ها شاخ 

سوطون مختلو  بتوائین     تأثیر ،مشاهده شود. همچنین
ی فووق  ها ر شاخ د( درصد 5/2و  2، 5/3، 3، 5/3)

 .شدد در الرو ماهی سوف مطالعه خواه

 ها  . مواد و روش1
 ۀروآ 32 ی  مووواد اآمایشووی )الروکوورد بوورای فووراهم

ایون مواهی در اواخور فصول      مولودا  ماهی سووف(،  
آمستا  اآ سد ارس صید و به مرکز تکثیر و باآساآی 

واقوع در سویاهکل اسوتا      ،پور ذخایر شادروا  یوس 
بوه روش هیموه    مولودا  منتقول شودهد. تکثیور     ،گیال 

 تزریووق هورمووو  اهجووام گرفووت مصوونوعی بوودو  

(Kucharczyk et al., 2007 پو  اآ تخووم .)  ،ریووزی
ی بتنی گرد با حجوم  ها ی حاوی تخم به استخرها الهه

 درجووۀ 7/7و در دمووای  شوودهدلیتوور منتقوول   3333
تا آموا  تفوریخ هیهوداری شودهد. بعود اآ       گراد ساهتی

در استخرها، الروها  ها روآ اآ قرارداد  الهه 7گیشت 
هد. روآ یواآدهم پو  اآ تفوریخ    شود خارج  ها اآ تخم
یکسووا  اآ  ۀقطعووه الرو بووا وآ  اولیوو 38333حوودود 

و بوه   شدهدشمارش  می روش حج و بااستخرها صید 
اسوتخر بتووهی گورد )بوا      21تصادفی به  کامال صورت 
قطعوه در هور    2333متر( با تراکم  8/3×8/3×5/3ابعاد 

اآ طورن  الرو در هر لیتور( منتقول شودهد.     33استخر )
 2تکورار( و   1تیموار )  7تصوادفی بوا    کوامال  اآمایشی 

مخوز  اسوتفاده بوه عمول امود.       منزلوۀ  بهاستخر بتوهی 
و بوه   هدگیوری شود   لیتور اب  233استخرها بوه حجوم   
ردی  قرار داشتند. اسوتخرها در   3صورت مواآی در 

لیتور   3-5/3و شدت جریوا  ورودی   هدفضای باآ بود
(. الروهوا  Hamza et al., 2008) شود در دقیقه تنظیم 

سوواعت )توواریکی :   32:32هوووری  ۀدر معوورض دور
و شودت روشونایی در بواالی     نود روشنایی( قرار گرفت

 لوک  بود. 323سطح اب 
موجووود در  ۀمنبووع اب اسووتخرها اآ رودخاهوو  

جلووووگیری اآ ورود  بووورایو  شووود توووأمینکارگوواه  
ریوز   موجودات هاخواسته به تیمارها اآ تووری چشومه  

ی( در محل ورودی اب استفاده شد. دموا  میکروه 55)
دسووتیاه  بووابووار  2و اکسوویژ  محلووول اب روآاهووه  

متور ثبوت    pH بوا بار در هفته  1اب  pHمتر و  اکسیژ 
 مرتبوه سرکشوی   2. استخرهای پرورشی روآاهه شد می
ی کنتورل  خووار  هوع هممیر و  و میزا  مرگ و شدهد می
 (.Szkudlarek and Zakes, 2007) شد می

پو  اآ   ششوم خوارجی )روآ   ۀع تذییو اآ شرو
تفریخ(، روتیفرهای صیدشده اآ اسوتخرهای خواکی و   

 53333میکرو  با توراکم   353شده اآ توری  عبور داده
تایلنود( بوا    Inveعدد در لیتر به همراه هواپلی ارتمیوا )  

-7عدد در لیتر به الروها داده شد. اآ روآ  333تراکم 
وتیفر در مخواآ   تدریج اآ تراکم ر پ  اآ تفریخ به 33

و تراکم هاپلی ارتمیا افزای   کاسته شدهیهداری الرو 
. اآ روآ دواآدهم پ  اآ تفریخ )متوسط وآ  کردپیدا 

 Inve( هواپلی ارتمیووا ) گوورم میلوی  52/3 ± 38/3اولیوه  
میکرومتر به همراه سیسوت   153-133 ۀتایلند( با اهداآ

اکم میکرومتر و تر 233-353 ۀشده با اهداآ آدایی پوسته
 23و  38، 32، 8عدد در لیتر در ساعات  3333-3533

تا روآ شاهزدهم پو  اآ تفوریخ بوه الروهوا داده شود      
(Ostazewska et al., 2005  در روآ هفدهم پو  اآ .)

و هور   شود تفریخ، تذییر عادت بویایی الروهوا کامول    
 ۀهوع بیای مصنوعی را تا اهتهوای دور  8تیمار یکی اآ 

ارهای بیایی عبارت بودهود  اآمای  دریافت کرد. تیم
(، بوویای ابوواآین موواهی  3اآ: بوویای آهووده )تیمووار  

(، بیای ابواآین مواهی   2)تیمار  کما  رهیینی اال قزل



20+ 
 ...های رشد،  ر شاخصدغذایی  جیرةسطوح مختلف مکمل بتائین  تأثیر  
 

بووه همووراه مکموول بتووائین    کمووا  رهیووینی اال قووزل
 5/2و  2، 5/3، 3، 5/3سووطح  5( در 7-1)تیمارهووای 

dph 33هفتوه )  3درصد. مدت آموا  اآموای    
( بوه  3

سطون مختل  بتائین، مکمل  ۀرای تهیطول اهجامید. ب
 لیتور  میلوی  53بتائین( در  درصد 18بتافین )با خلوص 

و روی  شود دقیقه حل  33ولرم به مدت  ۀاب جوشید
 (.Yilmaz, 2005اسپری شد ) ها پلت

 Bio) کما  رهیینی اال قزلبیای اباآین ماهی 

Optimal توا اهتهوای اآموای      متور  میلوی  2/3( با قطر
اهای مصنوعی و آهده به صورت دستی . بیشدتوآیع 
شو (   8صبح تا  8ساعت یك بار ) 3ساعت و  2هر 

ی هوا  . میوزا  بویادهی جیوره   شودهد به ترتی  توآیوع  
درصود و توا اهتهوای دوره     333اول  ۀمصنوعی در هفت

(. Ostazewska et al., 2005درصد آیتووده بوود )   53
هفتوه   طیی مصنوعی ها تذییر در میزا  بیادهی جیره

اهجام گرفت. طوی   درصد 7کاه  تدریجی روآاهه  با
درصد  ،دهی الروها به بیاهای مصنوعی عادت روآ 8

بیای آهده )هاپلی ارتمیا( کواه  و درصود بویاهای    
پو  اآ تفوریخ بوا     23مصنوعی افزای  یافت. اآ روآ 

دها  الروهای تیمار بیای آهده، هواپلی   ۀافزای  اهداآ
 هشووینروآه جا 1ل اهتقووا ۀارتمیوای ارومیاهووا طووی دور 

 (.Bodis et al., 2007) شدتایلند  Inveهاپلی ارتمیای 
 ۀوآ  و طول کل اولی ،پ  اآ تفریخ دواآدهمروآ در 

قطعوه الرو اآ هور اسوتخر     53گیوری   الروها با هموهوه 
ی رشود )افوزای  وآ  بود ،    ها محاسبه شد. شاخ 

میاهیین رشد روآاهوه، ضوری  رشود ویوژه، شواخ       
یل بیایی، ضری  کارایی تذییه، وضعیت، ضری  تبد

قطعوه   53 گیوری  هموهوه  بوا ی( خوار هوع همو  بقامیزا  
، 31الرو در هر استخر در فواصل هفتیوی )روآهوای   

. در هدشود  گیوری  اهوداآه پ  اآ تفریخ(  33و  11، 28

                                                                             
1
 Days Past Hatch 

الروهوای   هموۀ پو  اآ تفوریخ(    33روآ پایاهی )روآ 
 یگیور  اهداآههد. دقت شدموجود در استخرها بیومتری 

 متور  میلوی  33/3گورم و   333/3وآ  و طول به ترتی  
قطعوه الرو   33روآ اول بویادهی مخلووط،    2بود. در 

بیای  هبودتا وجود یا  شدهداوری  در هر استخر جمع
 .شودمصنوعی در دستیاه گوارش ارآیابی 

شده اآ محل اآموای    اوری اطالعات جمع همۀ
 Excelزار افو  ی اآمایشیاهی با استفاده اآ هرمها و داده

. مقادیر مربوط به میاهیین رشد روآاهه، شدهدپرداآش 
ضری  رشد ویوژه، شواخ  وضوعیت، میوزا  بقوا و      

 هخسووت،تبوودیل شوود.  arcsinی بووه خوووار هوووع هووم
بوا اسوتفاده اآ اآموو  کولمووگراف      ها بود  داده هرمال

شوود   پوو  اآ مشووخ  ،ف بررسووی شوود وواسوومیره
طرفوه و   اریواه  یوك  با استفاده اآ اهالیز و ،بود  هرمال

تووکی در   ۀاآمو  تعیوین اخوتالف میواهیین چنددامنو    
. اهوالیز امواری   شود اهجام  P > 35/3ی دار معنیسطح 

)ویورای    SPSSافوزاری   هورم  ۀطرن با استفاده اآ بست
( صورت گرفت. جداول و همودارهای موورد هیواآ   31

 SPSS( و 2337)ویوورای   Excelافووزار  هوورم بوواهیووز 
 ترسیم شد.

 ایج. نت2
ی هوا  ر شواخ  دسطون مختل  مکمول بتوائین    تأثیر

رشد الرو ماهی سوف معمولی در تیمارهای مختلو   
الرو  ۀارائه شده است. میاهیین وآ  اولیو  3در جدول 

 دواآدهمماهی سوف معمولی در شروع اآمای  )روآ 
بوود و   گرم میلی 82/3-33/3 پ  اآ تفریخ( در حدود

. شوودشوواهده هی بووین تیمارهووا مدار معنوویاخووتالف 
شوده بوا بویای     الروهای ماهی سوف معمولی تذییوه 

پ  اآ تفریخ وآ  بواالتری اآ تیموار    11آهده در روآ 
بیواپتیمال و بیواپتیمال   سطون مختل  مکمل بتائین 
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(. میاهیین وآ  الروهوای مواهی   P<35/3هشا  دادهد )
 ۀپوو  اآ تفووریخ در دامنوو 11سوووف معمووولی در روآ 

در تیموار بویای آهوده و     گورم  میلی 38/38 ± 55/37
شوده بوا    در الروهوای تذییوه   گورم  میلی 71/2 ± 38/3

بتوائین بوود و اخوتالف     درصد 5/3بیواپتیمال    جیرۀ
ی بوین تیمارهوای بیواپتیموال و بیواپتیموال       دار معنی

سووطون مختلوو  مکموول بتووائین وجووود هداشووت     
(35/3<P میزا  ضری  رشد ویژه در روآ .)پو    11

 ۀالروهای ماهی سوف معموولی در دامنو  اآ تفریخ در 
درصد در روآ در تیمار بیای آهده و  85/35 ± 32/2
شوده   درصد در روآ در الروهای تذییه 53/2 ± 83/3
بتوائین بوود. میواهیین     درصد 5/3بیواپتیمال    جیرۀبا 

شوده بوا    طول الروهای ماهی سووف معموولی تذییوه   
دییور  پ  اآ تفوریخ بیشوتر اآ    11بیای آهده در روآ 

ی دار معنوی تیمارها بود. برخالف طول اولیه، اختالف 
الروهووا در تیمارهووای  ۀبووین شوواخ  وضووعیت اولیوو

(. بررسوی شواخ    P>35/3مختل  وجود هداشوت ) 
وضعیت ههوایی الروهوای مواهی سووف معموولی در      
تیمارهای مختل  هشا  داد کوه بواالترین میوزا  ایون     

آ ایون  متعلق به تیمار بیای آهوده بوود و ا   ها شاخ 
ی بووا تیمارهووای بیواپتیمووال، دار معنوویهظوور اخووتالف 
 5/3بتووائین و بیواپتیمووال    درصوود 5/3بیواپتیمووال   

 .(P<35/3بتائین وجود داشت ) درصد
افزود  سطون مختل  مکمل بتائین بوه بویای   

ر دی دار معنی تأثیر کما  رهیینی اال قزلاباآین ماهی 
معموولی  الرو ماهی سوف  ۀی کارایی تذییها شاخ 

(. ضووری  P>35/3در تیمارهووای مختلوو  هداشووت )
شوده بوا    تبدیل بیایی الروهوای مواهی سووف تذییوه    

تر اآ تیمار بیواپتیمال و بیواپتیموال     بیای آهده پایین
ولوی ایون اخوتالف     ،سطون مختل  مکمل بتائین بود

(. ضوری  کوارایی تذییوه در    P>35/3هبود ) دار معنی

ی باالتر اآ الروهای دار یمعنتیمار بیای آهده به طور 
شده با بیواپتیمال و بیواپتیمال   سطون مختلو    تذییه

 (.  P<35/3مکمل بتائین بود )
روهد تذییرات ضری  رشد ویژه در تیمارهوای  

ارائوه شوده    3اآموای  در هموودار    ۀدور یمختل  ط
 ۀپ  اآ تفوریخ ضوری  رشود ویوژ     11است. در روآ 

ی هوا  ده با جیرهش الروهای ماهی سوف معمولی تذییه
بیواپتیمال و بیواپتیمال   سطون مختل  مکمل بتائین 

(. ضوری  رشود   P<35/3ی قبل بود )ها  بیشتر اآ هفته
پو  اآ تفوریخ اآ    28تیمار بیای آهوده در روآ   ۀویژ

اآموای  ایون   دییر تیمارها بیشوتر شود و توا اهتهوای     
 دار بود. اختالف معنی

 11روآ ( در درصود  73/37) بقابیشترین میزا  
شده بوا بویای آهوده     پ  اآ تفریخ در الروهای تذییه

در تیمارهوای   بقوا میوزا    ،کوه  . در حوالی شدمشاهده 
بیواپتیمال و بیواپتیمال   سطون مختل  مکمل بتائین 

ی بوین  دار معنوی درصد بود و اخوتالف   33تر اآ  پایین
(. میوووزا  P>35/3) شووودایووون تیمارهوووا مشووواهده ه

ی دار معنییای آهده به طور ی در تیمار بخوار هوع هم
ی بیواپتیموال و  ها شده با جیره باالتر اآ الروهای تذییه

 بیواپتیمال   سطون مختل  مکمل بتائین بود.
هشا  داد کوه بیشوترین    بقاروهد تذییرات میزا  

آمواهی   ۀتلفات الروهای ماهی سوف معمولی در فاصل
ر روآ پ  اآ تفریخ اتفاق افتاد. میزا  تلفات د 32-28

درصد در تیمار بیواپتیمال و  33/11 ۀاین دوره در دامن
شود   گیوری  اهوداآه درصد در تیمار بیای آهده  88/88

 (.2)همودار 

 گیری . بحث و نتیجه4
 جیورۀ مواد جاذب به صورت مکمل بیایی در  کاربرد

 شده  ی مختل  ماهی مطالعه ها بیایی بسیاری اآ گوهه



   
 

 

 

 میانگین( ±ی رشد )خطای معیار ها ر شاخصدمارهای مختلف غذایی ی مربوط به اثر تیها داده. 1جدول 

 ییمار                             
 شاخص       

 بیواپتیمال غاای زنده
 2/2بیواپتیمال+

 درصد بتائین
درصد  2بیواپتیمال+
 بتائین

 2/2بیواپتیمال+
 درصد بتائین

درصد  1بیواپتیمال+
 بتائین

 2/1بیواپتیمال+
 ندرصد بتائی

 a23/3 ± 31/3 a23/3 ± 52/3 a32/3 ± 82/3 a38/3 ± 38/3 a51/3 ± 33/3 a35/3 ± 83/3 a12/3 ± 52/3 گرم( وآ  اولیه )میلی
 a55/37 ± 38/38 b13/3 ± 58/1 b38/3 ± 71/2 b71/3 ± 18/1 b85/3 ± 38/2 b11/3 ± 23/3 b71/3 ± 71/1 گرم( وآ  ههایی )میلی

 a13/23 ± 13/33 b18/3 ± 33/2 b38/3 ± 37/3 b78/3 ± 88/3 b13/3 ± 87/3 b37/2 ± 83/2 b85/3 ± 23/2 گرم( افزای  وآ  )میلی
 a51/78 ± 88/313 b23/2 ± 81/8 b38/3 ± 33/1 b83/2 ± 32/8 b88/3 ± 31/8 b82/8 ± 31/8 b37/1 ± 33/7 میاهیین رشد روآاهه )%(

 a32/2 ± 85/35 b13/3 ± 33/3 b83/3 ± 53/2 b21/3 ± 81/1 b17/3 ± 18/1 b12/2 ± 11/3 b37/3 ± 23/3 ضری  رشد ویژه )%در روآ(
 c11/3 ± 23/8 c33/3 ± 22/8 a28/3 ± 51/8 c18/3 ± 23/8 a21/3 ± 31/8 bc53/3 ± 28/8 ab21/3 ± 33/8 متر( طول اولیه )میلی
 a13/2 ± 13/35 b83/3 ± 38/8 b58/3 ± 88/7 b71/3 ± 18/7 b38/3 ± 18/7 b31/3 ± 37/8 b81/3 ± 18/7 متر( طول ههایی )میلی

 a38/3 ± 81/3 a33/3 ± 81/3 a31/3 ± 58/3 a35/3 ± 82/3 a32/3 ± 55/3 a31/3 ± 85/3 a33/3 ± 58/3 شاخ  وضعیت اولیه
 a28/3 ± 32/3 b31/3 ± 85/3 b31/3 ± 57/3 ab33/3 ± 87/3 b12/3 ± 83/3 ab38/3 ± 73/3 ab83/3 ± 71/3 شاخ  وضعیت ههایی

 .است 35/3در سطح  دار معنیوجود اختالف  ۀدهند حروف اهیلیسی متفاوت در هر ردی  هشا 
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 میانگین( ±آزمایش )خطای معیار  ۀدور یضریب رشد ویژه در تیمارهای مختلف ط ۀمقایس .1نمودار 

 میانگین( ±آزمایش )خطای معیار  ۀدور یر تیمارهای مختلف طد بقامیزان  ۀمقایس. 2نمودار 
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در افوزای  مصورف    را و هتایج بسویار مطلووبی   است
ماهود  بویا در اب، کواه      بیا، کواه  آموا  بواقی   

در اب و  شوودهی گسوویختیی مووواد مذوویی حوول اآهووم
الرو و  ۀجیور   موواد مذویی پروتئینوی در    کورد  فراهم
( در خووار  گوشوت ماهی )به خصوص در ماهیوا    بچه
تذییر عوادت بویایی بوه هموراه داشوته اسوت        ۀمرحل

(Kasumyan and Doving, 2003 بوووا وجوووود .)
ی مختلو  مواهی،   هوا  شده روی گوهوه  مطالعات اهجام
ای در مورد استفاده اآ موواد جواذب در    تاکنو  مطالعه
یرفتوه اسوت.   ماهی سوف معمولی اهجام ه الرو و بچه

اسوتفاده اآ موواد جواذب در     ۀافزای  داهو  در آمینو  
پرورش الرو ماهی سوف معمولی تحقیقوات بیشوتری   

 طلبد. میرا 
هتایج ایون بررسوی هشوا  داد افوزود  سوطون      

ی اال قوزل مختل  مکمل بتائین به بیای اباآین ماهی 
ی رشود الرو مواهی   ها ر شاخ دی تأثیر کما  رهیین

ی بوین  دار معنوی با اینکه تفاوت سوف معمولی هدارد. 
شوده بوا    ی رشود الروهوای سووف تذییوه    هوا  شاخ 

بیواپتیمال و بیواپتیمال   سطون مختل  مکمل بتائین 
وجود هداشت، ولوی بیشوترین میوزا  رشود در تیموار      

 28/37. بیشترین وآ  ههوایی ) شدبیای آهده مشاهده 
 ± 35/87(، میاهیین رشد روآاهوه ) گرم میلی 13/11 ±
 52/38 ± 83/1درصد(، ضری  رشد ویوژه )  25/228

 83/22 ± 38/3درصد در روآ( و طوول ههوایی الرو )  
( در تیمووار بوویای آهووده بووه ثبووت رسووید و متوور میلووی

 ،همچنوین  ببوود  دار معنوی اختالف ا  با دییر تیمارها 
 شاخ  وضعیت به دست امد. بارۀهتایج مشابهی در

موواهی  گربووه یالرو بووارۀگرفتووه در اهجووام ۀدر مطالعوو
 DLکه افزود  مکمول بتوائین و    شدیی مشاهده افریقا

در  کما  رهیینی اال قزلاالهین به بیای اباآین ماهی 
ی هوا  ر شاخ دی تأثیرپ  اآ تفریخ  ههماهتهای روآ 

 ,Yilmazهداشوت )  هوا  رشد در مقایسه با دییر گروه

ای میوزا    دییری بوه بررسوی مقایسوه    ۀ(. مطالع2005
در سووطون  کمووا  رهیووینی اال قووزلموواهی  رشوود بچووه

مختل  مکمل بتائین در جیره هشوا  داد کوه افوزود     
 کموا   رهیوین ی اال قوزل ی مواهی  یبویا  جیرۀبتائین به 
ی رشود داشوته اسوت    هوا  ر شواخ  دمثبتوی   تأثیرات

(Sadeghi, 2004   هتووایج اآمووای .)بررسووی  بوورای
 منزلوۀ  بوه  ،سطون مختلو  بتوائین و متیووهین    تأثیرات
مواهی   ی رشد و باآماهدگی فیول ها ر شاخ د ،جاذب

 جیورۀ جوا  هشوا  داد کوه افوزود  موواد جواذب در      
بوویایی سووب  افووزای  وآ ، ضووری  رشوود ویووژه و  

 (.Sudagar et al., 2005د )شو میشاخ  وضعیت 
بویایی   جیورۀ افزود  این مکمل بوه   ،در برخی موارد

ا  منفوی   توأثیر ی رشد هداشته یوا  ها ر شاخ داثری 
افزود  مکمول بتوائین    دربارۀ ای عهبوده است. در مطال

بیایی ماهی تیالپیای ابی در شرایط پرورشی  جیرۀبه 
 ۀماهیوا  در اهتهوای دور   اب شیرین و شور، وآ  بچوه 

 Gencتر اآ دییر تیمارها بود ) روآه پایین 31پرورشی 

et al., 2006 مییووی   یالرو دربوارۀ  ای (. در مطالعوه
مکمول بتوائین   افوزود    با که شدسفید هندی مشاهده 

مییووو و  ۀبووه بوویای کنسووتاهتر درصوود 8/3بووه میووزا  
ساآی روتیفر با بتائین، رشد و درصود باآماهودگی    بنی

بهتری هسبت به تیموار شواهد )فاقود مکمول بتوائین(      
 (.Asadi et al., 2010) حاصل شد

تووا    موی شوده   مطالعوات ارائوه   بر اساس هتایج
ماهی  بچه ۀبتائین در مرحل بیاییمکمل  که اوال  گفت
با توجه بوه   ،الرو ۀو در مرحل داردتری  مشخ  تأثیر

ی حاوی این مواد، ها آما  تذییر عادت بیایی به جیره
 علوت ی هداشوته باشود و ایون بوه     توأثیر ممکن اسوت  

ی شوویمیایی در الرو بوورای هووا گیرهووده هیووافتن توسووعه
 Kasumyan and) اسووتشناسووایی مووواد جوواذب  
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Doving, 2003 ی ها مکمل بتائین در گوهه رتأثی ،(. ثاهیا
-Elمختلوو  موواهی ممکوون اسووت متفوواوت باشوود )  

Husseiny et al., 2008 بووا توجووه بووه اطالعووات .)
ی شویمیایی الرو  هوا  گیرهده ۀهاقصی که در مورد توسع

 ,Ostazewskaموواهی سوووف معمووولی وجووود دارد )

کارگیری مواد جاذب )مکمول بتوائین(    آما  به ،(2005
 ۀو اسوتفاد  یسوت کامل مشخ  ه در این گوهه به طور

 باشد. تأثیرآودهنیام اآ این مواد ممکن است بدو  
ی کوارایی تذییوه هشوا  داد کوه     هوا  بررسی شواخ  

بویایی   جیورۀ افزود  سطون مختل  مکمل بتائین به 
ی در دار معنوویالرو موواهی سوووف معمووولی تفوواوت  

اسواس مشواهدات آیور     کند. بر میمصرف بیا ایجاد ه
اول اآموای    ۀ  کرد که تا اهتهای هفتتوا  بیا میلوپ 

درصوود الروهووایی کووه بوویای مصوونوعی  23کمتوور اآ 
)بیواپتیمال، بیواپتیمال   سطون مختل  مکمل بتائین( 
مصرف کرده بودهد در دسوتیاه گووارش خوود ذرات    

در تیموار بویای آهوده     ،که در صورتی ببیایی داشتند
 درصد بود. 53این میزا  بیشتر اآ 

مثبت استفاده اآ مکمل بتائین  ثیراتتأ ۀمطالعبا 
 شود مشوخ    کموا ،  رهیینی اال قزلبیایی  جیرۀدر 

بویایی   جیورۀ مکمل بتائین در  درصد 1که استفاده اآ 
در  28/3ضری  تبدیل بیایی ) دار معنیباعد کاه  

 ,Sadeghiشوود )  موی در تیموار شواهد(    88/3مقابول  

 5/3کورد    اضوافه  هوا،  بنا بر گزارش ،(. همچنین2004
مکمل بتائین به بیای تیالپیا منجر بوه افوزای     درصد
 ,.Kasper et alشوود )  موی ی در مصرف بیا دار معنی

2002.) 
هتووایج ایوون مطالعووه هشووا  داد کووه الروهووای   

شده با بیای آهده ماهودگاری بیشوتری دارهود و     تذییه
 بقوای ر میوزا   دی توأثیر سطون مختل  مکمل بتائین 

روهوود  ،د. همچنووینالرو موواهی سوووف معمووولی هوودار

هشووا  داد کووه بیشووترین تلفووات  بقوواتذییوورات میووزا  
-32آمواهی   ۀالروهای ماهی سوف معمولی در فاصول 

 ۀافتد. بر اساس مطالعو  میروآ پ  اآ تفریخ اتفاق  28
الرو ماهی سوف معموولی مشوخ     بارۀدر شده اهجام
پو  اآ   23-38که مرگ و میر شدید در روآهای  شد

مصرف  ۀ الرو،آرد ۀاتمام کیس ب سبه  تفریخ احتماال 
 ۀهاکوووافی بووویای مصووونوعی و رسوووید  بوووه هقطووو 

پو  اآ تفوریخ    15-23و در روآهوای   هاپییر باآگشت
(. Hamza et al., 2008ی است )خوار هوع همهاشی اآ 

که بیشوترین   کند می تأییدتحقیق دییری این قضیه را 
 38-32اول اآموای  )در روآهوای    ۀهفتو  یتلفات ط

 ,.Kestemont et alافتود )  موی خ( اتفواق  پ  اآ تفوری 

2007 .) 
الرو مووواهی سووووف معموووولی  بقوووایمیووزا   

بسویار پوایین    شده با بیاهای مصونوعی معمووال    تذییه
ی هوا  مرگ و میور الرو  ،مثال برایگزارش شده است. 

بوین   کموا   رهیینی اال قزلشده با بیای اباآین  تذییه
 Zakes andدرصوود بیووا  شووده اسووت )    13-88

Demeska-Zakes, 1996 .) در یوك مطالعوه بوا     فقوط
 درصد Aglo Norse (51 ۀشد استفاده اآ بیای فرموله

 ،بویای ابواآین   منزلوۀ  به ،چربی( درصد 23پروتئین، 
درصوود  53الرو موواهی سوووف بووی  اآ  بقووایمیووزا  

 (.Ostazewska et al., 2005گزارش شده است )
ی در تیموار بویای آهوده بوه     خوار هوع هممیزا  

ی بیشووتر اآ سووایر تیمارهووا بووود.    دار معنووی طووور
پ  اآ  28ی در تیمار بیای آهده در روآ خوار هوع هم

این امور در تیمارهوای    ،در حالی که بتفریخ اتفاق افتاد
بویای مصونوعی )بیواپتیموال و بیواپتیموال   سوطون      

پوو  اآ تفووریخ  11مختلوو  مکموول بتووائین( در روآ 
آمواهی   ۀاصول مشاهده شد. در تیمار بویای آهوده در ف  

رشوود سووریع  علووتبووه  ،روآ پوو  اآ تفووریخ 31-28
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بورای دهوا  الروهوا     Inveهاپلی ارتمیا  ۀالروها، اهداآ
ی اتفواق  خوار هوع همگرسنیی  علتکوچك بود و به 

 علوت پ  اآ تفریخ بوه   28اآ روآ  ،در حالی که بافتاد
بووه هوواپلی ارتمیووا ارومیاهووا  Inveتذییوور هوواپلی ارتمیووا 

. در تیمارهوای  شود طور کامل قطوع   ی بهخوار هوع هم
بویای مصونوعی )بیواپتیموال و بیواپتیموال   سوطون      

 ۀبوود  اهوداآ   کوچوك  علوت مختل  مکمل بتائین( به 
ی گوزارش  خووار  هوع همپ  اآ تفریخ  28الرو تا روآ 

پوو  اآ تفووریخ بووا  11-28ولووی در روآهووای  شوود،ه
ی مشواهده شود. در   خووار  هووع  همالرو  ۀافزای  اهداآ

الرو با بیای آهده یوا   ۀکه تذیی شدمشخ   اآمایشی
تواهود رفتوار    موی خیر در آما  تذییر عوادت بویایی   أت

ی را در ماهی سوف افوزای  دهود. ایون    خوار هوع هم
ثر اآ هووع  أی متو خووار  هووع  همدهد که  میقضیه هشا  

 استبیا، دستیابی به بیا و تفاوت اهداآه در جمعیت 
(Kestemont et al., 2007.) 

 تأثیرلعه اولین اآمایشی است که در ا  این مطا
سطون مختل  مکمل بتوائین در پورورش الرو و هیوز    
دییر مراحل مختل  آهودگی مواهی سووف معموولی     

را  ای گیووری قطعووی اسووت. هوویچ هتیجووه شوودهمطالعووه 
و ایون بوه    کردمقدماتی ترسیم  ۀتوا  اآ این مطالع میه

ی هبود اطالعات در این گوهه و هیز مراحول الرو  سب 
بوا توجوه بوه     ،. در ههایوت استی ماهی ها دییر گوهه

تووا  بیوا  کورد     موی  ،هتوایج  و هشود  موضوعات بحد
شوده بوا بویای آهوده بوه طوور کلوی         الروهای تذییوه 

وضووعیت بهتووری هسووبت بووه دییوور تیمارهووا اآ هظوور  
 دار معنوی و ایون اخوتالف    اهد ی رشد داشتهها شاخ 

مواد جاذب استفاده اآ  ،(. احتماال P<35/3) ه استبود
در مراحل بعدی تکامول الرو یوا در دورا  هوجوواهی    

 هتایج بهتری هشا  خواهد داد.

 یقدیر و یشیر
 ، کارشناسا  و پرسنل مرکز تکثیر، پرورش اآ مسئوال

پوور   و باآساآی ذخایر ابزیا  شوادروا  دکتور یوسو    
اآ ریاست محترم شرکت جنووب   ،)سیاهکل( همچنین

سُوهائی و اآ جنواب    تدارک کی  جناب اقای مهندس
 اقای مهندس شعاعی کمال تشکر و قدرداهی را داریم.
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