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رشد و تغییرات بیوشیمی بدن بچهماهی سفید دریای خزر
(  )Rutilus frisii kutumتحت تأثیر سطوح مختلف پروتئین و
چربی جیره
 زهرا محمودی :کارشناس ارشد گرو شیالت ،دانشددة منابع طبیعی ،دانشگا گیالن ،ومعهسرا ،ا ران
 بهرام فالحتکار :استاد گرو شیالت ،دانشددة منابع طبیعی ،دانشگا گیالن ،ومعهسرا ،ا ران
 حمید عالف نویریان :استادهار گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا گیالن ص عوسرا اهران
 مجیدرضا خوش خلق :استادهار گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا گیالن ص عوسرا اهران

چکیده
اهن غحقیق بو نظ ر بررسة غأثیراس س ح ختثف پرتغئین  35 40ت  30درص )،ت ربة  12 14ت  10درصد )،در عیثکدرد رشد ،ت
غذییراس فیحه ل ژهک بهو ا ة سای ،درها ،خحر  )Rutilus frisii kutumان اا ش 675 .،ا ة  1/15 ± 0/01گدرا) در  27آب ارهد ا
 45لیتر ،غ زهع ت بو ،س  8اتو در  4تع،ة غیاهة غیاد ة ش،ن .،غقابل بین پرتغئین ت ربة غااتس عنةدار ،در یچهک از ع ا دل
رش ،اه اد نکرد  .)P > 0/05نتاهج نشان داد بوبارگیر ،پرتغئین غا س  35درص ،جی افحاهش برخة از شاخص ا ،رش ،از جیثدو
تزن نهاهة ت افحاهش تزن ش ،است  .)P > 0/05بهترهن عیثکرد رش ،در ا یان غذیهوشد ،بدا جیدر دا ،دات 14 ،درصد ،ربدة
شا  ،ش .)P> 0/05 ،بازد پرتغئین ت گث بح غحدت غدأثیر غقابدل بدین پدرتغئین ت ربدة جیدر قدرار نگرفتند .)P > 0/05 ،یدحان
غر،گثیسره ،ت بثسترت بو ط ر عنةدار ،غحت غأثیر پرتغئین ت ربة ت غقابل بین اهن دت قرار گرفدت  )P > 0/05بداکغرهن یدحان
غر،گثیسره ،در ا یان غذیهوش ،با  30درص ،پرتغئین ت  10ت  12درص ،ربة ت بیشغرهن یحان بثسترت در ا یان غذیهوش ،با 40
درص ،پرتغئین بو یرا  12ت  14درص ،ربة شا  ،ش .،نتاهج العل اهر نشان ةد  ،بو پرتغئین بوغر  30درص )،ت بدیشغدر
ربدة غدا 14
 40درص )،از  ،نیاز ا ة سای ،ةغ ان ،غأثیراس ناة در رش ،ت پارا تر ا ،فیحه ل ژهک داشتو باش ،ت افدحاهش سد
درص ،اثر ناة در پارا تر ا ،رش ،بهو ا یان سای ،ن،اشت .بو نظ ر عیثکرد بهتر ا ة سای ،در اهن حد،تدة سدنة جیدر ا ،بدا 35
درص ،پرتغئین ت  14درص ،ربة پیشنهاد ةش د.
واژگان کلیدی :پرتغئین ربة رش ،ا ة سای ،درها ،خحر.

 ن هسن،ة سئ

غثان  01344323599 :فکس01344323600 :

Email: falahatkar@guilan.ir
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شیالس

 8-10دمص بشبی است ک این جیشه بش اسا

 .1مقدمه
با ا زایش جمعیت جهکا دم بتک دهکم ا یکش م ک
زایت ها دم ویزا تولیک وک کویت دمیکایی دیک ه
ل اوا این وق ام تولی جواب و نیاز بکازام نبکوده
ووج

ثو نابع طبیعة اهران دترة  68شیارة  3پاهیح 1394

ککاهش دم ویکزا وتکابع وبیعکی (ووجکودات

دمیایید دم اکرش نقاط جها

ه است ک ایشا هم از

کسوم وعمولی (Cyprinus carpioد تهی
نیاز

نیکاز

ک ه اسکت.

ایی این گون هتوز ب دمسکتی وشکخص نشک ه

استل البت وطالعاتی دم این زویت صومت گش تک کک
ویتکوا بک وطالعکات (2005, 2007د Noverian, et
al.ل (2006د Talebi Haghighiل Falahatkar et al.

این اوش وسترتی نیست .واهی سفی از جملک آبزیکانی

) Mohammadzadeh et al. (2013) (2012ا کامه

است ک دم بت دهم ا یش ب عل وختلا ذ کایش

کشد.

دم دمیا

زم ته ی

دم آبها ل

ه است .این واهی با زنک گی

وم دمیا

آ سازگام

زم تایبها اوشاف

ه است .وکاهی سکفی نقکش وهمکی دم

سب صی صیادا

مال از دیشبکاز تکاکتو بکش عهک ه

دا ت است .دم سال 1361ل کیالت ایکشا بک دلیک

با توج ب اینک دم تغ یم وکاهی آویتواسکی ها
یش ککش م بککشا سککتتز یککش تئین ب ک

ککش م

استفاده وی ود نیز قسمتی از انشژ یزم بشا ابقکا
از وشیق یش تئین تیوین وی کودل یکش تئین از اجکزا
مام وکی م د .یکش تئین یزم بکشا

ش م جیشه ب

ی ذ ایش این واهیل با توج ب اهمیت این

گون ها وختلا ب گونکم وکاهیل کیفیکت یکش تئینل

گون ل اق ام بک بازسکاز ذ کایش آ از وشیکق تکریکش

وتابع انشژ زا

یشیش تئیتی انک ازة وکاهی بسکت ی

و توعی کشد (Abdolmaleki, 2006د .ساین بیش از

دامد ( McGoogan and Gatlin, 1999; Webster

 250ویلیو قطعک بچک وکاهی  1-2گشوکی از سکو

and Lim, 2002د .ا زایش سکطح یکش تئینل بک یکژه

بک

بشا واهیا گو تخوامل وی توان ب بهبود تولی واهی

کاهش

سازوا

یالت ایشا دم کامگاهها تکریش تولی

م د ان ها مهاساز

وکی کود ( Ghorbanzade and

یش تئین دم یش م

Nazari, 2014د
یش م

وتجش کود .بکا ایکن وکالل اسکتفادة بکیش از وک از

وو قیتآویز واهیا از جمل واهی سکفی

ب قابلیت دستشسی بک

ک ا وتاسک

بست ی دامد تا بتوا سالوت م

بکشا تغ یک
ما ب

وص دم

وکاهی بک ایکن دلیک کک بخکش

زیاد از هزیتم جیشه وتبع اصلی ایعات نیتش ژنی
وشبوط ب یش تئین است از لکاظ اقت اد وقکش

بک

صش نیست (Ergun et al., 2010د.

د ما نککوزاد تضککمین کککشد (Giri et al., 2002د.

با توج ب وطالعات صکومتگش تک ل م نک ا یکش

اکی از

ا ب سمت استفادة بکیشتکش از

تکریش تولی بچ واهی سفی دم استخشها

جمل ماهکامها وفظ بهبود ذ ایش این واهی بوده
ک سازوا

یالت ب کام گش ت است .جیکشة ک ایی

وومد استفاده بشا این واهی دم استخشها
صومت میش

اکی بک

وکتو  28-35دمص یکش تئین

شوویسیو تجام

بشبی دم جیشه ییش ویم د ک این اوش ووج
بازده

ا م

ه استل اوا این ن شانی نیز جود

دامد ک ا زایش بیش از و بشبی
تجمع بشبی دم ی

بهبکود

ا بتوان ووجک

اوشا ود دم نتیج کیفیت

بکازده تولیک ککاهش یابک ( Ogata and Shearer,
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2000; Borba et al., 2003د .بش کککی واهیکککا
ب

وص واهیا گو تخوام (بیشتش واهیا دمیکایی

بتابشاین سطح ناوتاس

یش تئین بشبی نسبت این

د ومکن است ووج

کاهش عملکشد م ل ا زایش

سختیوستا دمیایید ویتوانت سطو %بای بشبی

هزیتم تولی ذ یشة بشبی دم ب

وک اکرش م ک بک ککام گیشنک ( Peres and

ود.

ما بکشا

;Oliva-Teles, 1999; Williams et al., 2003
Lopez et al., 2006د .از وشف دی شل بش ی وکققکا

نویست گا گزام
ومکن است م

دادن ک سکطو %بکای بشبکی

ما وک

د کت ( Chou and Shiau,

1996; Lin and Shiau, 2003د ایکن ککاهش م ک
ومکن است بک علکت ککاهش و کشف ک ال تجمکع
بشبی ا ا ی دم با ت اوشایی کاهش دم کامایی یا
بکازده آنکزیمهکا گوام کی با ک (Tocher, 2003دل
بتابشاین بای استفاده از بشبی دم مژیم

ایی ب دقکت

امزیابی ود.

دستیابی ب اثکش بهیتکم یکش تئین بک
انشژ زا

سکیلم وتکابع

یشیش تئیتی دم بسیام از گون ها ب اثبات

مسکی ه اسکت ( Serrano et al., 1992; Shiau and

Peng, 1993; Thoman et al., 1999; Azevedo et
al., 2002د .توانایی استفاده از بشبی ب جا یش تئین

وی توان ووج
ومده

نا ی از

اکتومها

مام ویم د .جیشة

زا نیتش ژنی ب دا

سیستم یکش م

اییل سازگام ها وتابولی

وتغیشها وختلکا دم عالیکت وکاهی از اکتومهکا
عمکک ه دم تغییککشات یاماوتشهککا

یزیولوژیکک انکک

( Cnaani et al., 2004; Abdel-Tawab et al.,

2010د .جیشة

ایی تعادل بکین بشبکی یکش تئین

جیشه دم بهشه م از

ا تکیثیش وکیگک امد ووجک

تیثیش دم وتابولسیم گلوکزل تش گلیسکشی

کلسکتش ل

وی ود .وطالعات وختلا نشا داده است یکش تئین
بشبککی جیککشه وککیتوانکک دم وتابولیسککم گلککوکزل
تش گلیسکشی

کلسکتش ل دم واهیکا تکیثیش ب ک امد

( Cameron et al., 2002; Matter et al., 2004; Du

et al., 2005د.
با توج ب اهمیت استشاتژی

واهی سفی دمیکا

زم وطالعات ان د صومت گش ت دمبامة این گون ل

ه کود ( Refstie et al., 2001; Williams

ککاهش ییک ا

یزیولوژی

دم یش م

وتشاکم وکاهی

از یاماوتشها جک ایینایک یش دم سکالوت واهیکا بک

کاهش دم کاتابولیسکم یکش تئینهکا

et al., 2003د دم نتیج ب وکوم بکالقوه م د وکواد

ا ه مم ت

کاهش کیفیت آب

ش م بک

تکقیق یژ هش دمبامة این واهی اوش

نظش ویمس  .تعیین سطح وطلکوب یکش تئین بشبکی

ویکت (Miller et al., 2005د .کمبود وتابع انشژ زا

نقککش وهمککی دم سککالوت وککاهیل کککاهش و ککشف

کاتابولیسم یکش تئین بکشا تولیک

ال کاهش آلودگی آوونیاکی

یشیش تئیتی ووج

یش تئینل هزیتم تمام ة
م

انشژ وکی کودل دم وکالی کک انکشژ بکیش از وک
وی توان ووج

سشکوب ا تهال کاهش م ل ا زایش

بهیتم بچ واهی دامد .بتابشاینل ایکن وطالعک بکا

ه ف تعیکین جیکشه ا ککامبشد

قابک اسکتفاده دم

ککاهش کیفیکت

وشاکز تکریش بازساز ذ ایش این واهی دم امتباط بکا

کود ( ;NRC, 1993

سطح بهیتم یش تئین بشبی تیثیش ایکن جیکشههکا دم

Ahmad, 2008; Garling and Wilson, 1976د.

وکاهی

مسوب بشبیل ا زایش هزیتم تولی
آب نا کی از ک ا ه مم تک

م

بش ی از اکتومها

سفی وشاوی اجشا

.

یزیولوژی

بک
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 10دمص د بود شوول

 .2مواد و روشها
این آزوکایش دم کامگکاه تکریکش یکش م

دانشکک ة

وتابع وبیعی دانش اه گیال انجام گش ت .یس از تهیکم
بچ واهیا از وشکز تکریش بازسکاز ذ کایش واهیکا

 .اجزا جیکشه (جک ل 1د

از توم با ان ازة  100ویکش

عبوم داده

وواد ا لیم وومد نیاز بشا سا ت هش ی
تککشاز

ک ایی ب ک کم ک

سکسسل
از جیشهها

آزوایش ک اهی تککوزین

انتقکال

وخلوط ک ن  .یکس از آ م کن بک وخلکوط وکواد

آ ها ب وخاز ل  675قطع بچ واهی با ویان ین زنکی

ب و ت  15دقیق کاوالً بکا هکم وخلکوط

دمیایی ادم ا دکتش یوسا یکوم سکیاهک

 1/15 ± 0/01گشم یس از د هفت عادتدهی با جیشة
تجام استامتش قکزلآی (یکش تئین %50ل بشبکی %13ل
اکسکککککتش %12ل مووبکککککت %10-12ل انکککککشژ

ا ا

ن  .آب ب ویزا  30دمص وادة ش
سسس وخلوط واص ب کم

صومت م ت هایی ب قطش  2تکا  2/5ویلکیوتکش دمآوک .

3700kcal/kgل قطککش کشاوب ک 0/5-0/9 mmدل ب ک 27
آکوامیوم  45لیتش ب ابعاد  20 × 15 × 15سانتیوتکش

سانتیگشاد ب و ت  12ساعت ش

ب تع اد  25قطع دم هش وخز وعش ی

تکقیق از  9تیمام  3تککشام اسکتفاده ک  .ک ادهی
م زان بش وس

ا تها ب صومت دسکتی دم  4نوبکت

(ساعات 8ل 12ل 20 16د انجام گش ت .آزوکایش دم
ی

سالن سشیو ی ه با د مة نوم  12ساعت تامیکی
 12ساعت م تایی ب و ت  8هفت انجام گش کت.

وتبع آب وومد استفاده باه بودل هوادهی با اسکتفاده از
ستگ هوا وت

ب هواده وشکز انجکام گش کت .آب

آکوامیککومهککا هککش د م ز ی ک بککام قب ک از ک ادهی
صکککبک اهی بککک ویکککزا  50دمصککک

دم زوکککا

زیسککتسککتجی ب ک وککوم کاو ک تعککویض ک

آب

تخلیک ک ه بکا آبکی کک از قبک هکوادهی ک ه بککود
جای زین ک  .زیسکتسکتجی واهیکا هکش د هفتک
ی بام انجام

 .وی د مة آزوایش ویزا دوا دم و

 22/5 ± 0/5دمجککم سککانتیگککشادل 7/9 ± 0/1 pH
اکسیژ  7/1 ± 0/2ویلیگشم دم لیتش بود.
 9جیشة ایز انشژی

کک

کاو سکطو %وختلکا

یش تئین (40ل  30 35دمصک د بشبکی (14ل 12

ا ا

بشخگو ت ان ی بک

جیککشههککا سککا ت ک ه دم آ

ن  .دم ایکن

ل

ل م ت ها

ش

دم دوککا  50دمجککم
ن  .دم زوکا

ا ب هم زده ک ن تکا همکم
ون  .یلتها تا زوا

م ت ها ب ووم یکتوا ت ش

اسککتفاده دم دوککا  -20دمجککم سککانتیگککشاد ن هک ام
ا م زان یا

ن  .قط
یخچال ن ه ام

ا بت م زة واهیکا دم

 .جیشههکا بک هت کام اسکتفاده بک

ان ازة دها واهی شد ب واهیا داده
بشا بشمسی عملکشد
هفت ی بام بیووتش انجام
تغ ی وکاسب

ام

.

بچ واهیا هش د
ا صها م

ک ن ( De Almeida Bicudo et al.,

2009; Ozorio et al., 2009; Countinho et al.,
2012د .این ا صها او ووامد زیش بودن :

ا زایش ز (WGد (گشمد = ز نهایی ک ز ا لی
ککشی

تبکک ی

کک ایی (FCRد = ککک

ومده ه (گشمد  /ا زایش ز کس

ه

یش تئین و ش ی (DPIد (گکشمد = ویکزا
ومده ة × یش تئین ام ووجود دم

کک ا
ک ا

ا (%د

نککشخ کککامایی یککش تئین (PERد = [( WGگککشمد /
یش تئین ومده ه (گشمد]

جدول  .1اجزای غذایی و ترکیب جیرههای غذایی مورد استفاده در جیرة غذایی ماهی سفید در آزمایش حاضر
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جیشهها آزوایشی
یش تئین (دمص د

30

بشبی (دمص د

10

35
12

10

14

40
14

12

12

10

14

اقالم جیشه (دمص د
یودم واهی

27

27

27

27

27/5

27/5

27

27/75

28

آمد سویا

13

16

18

18/5

19/52

20

20

20

20

آمد گت م

25

20

16

17

15/5

13

15/5

12

10

آمد ذمت

20

18

17

16/5

14

13

13/5

12

11/5

2/87

2/34

2/04

6/73

6/43

6/63

11/39

11/72

11/91

م ن آ تاب شدا

1

3

5

1

3

5

1

3

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

6/43

8/96

10/26

8/57

9/35

10/17

6/91

8/83

8/89

1

ژیتین

یتاویت

وکم

3

وکم وع نی
یتاوین

4

C

5

د کلسیم سفات
یلش (واس د

 1ژیتین آمیال وشه ل ایشا .
 2شکت یبشاتوامها سیانس (قز ینل ایشا د .هش  1000گشم یشویکس یتاویتک وکا

 1600000 IUیتکاوین Aل  400000 IUیتکاوین

D3ل  30گشم یتاوین Eل  10گشم تیاوینل  8گشم میبو ال ینل  40گشم ییشی کسینل  3گشم اسی ولیک ل  0/01گکشم سکیانوکوبایوینل 100
گشم یتاوین Cل  10گشم یتاوین K3ل  10گشم بیوتینل  20گشم  100 BHTگشم یتاوین ایتوزیتول است 3 .کشکت یبشاتوامهکا سکیانس
(قز ینل ایشا د .هش  1000گشم یشویکس وع نی وا

 20گشم آهنل  60گشم م

ل  400ویلیگشم سلتیومل  200ویلکیگکشم کبالکتل 2گکشم

وسل  40گشم وت تزل  400ویلیگشم ی است.
 4شکت یبشاتوامها سیانس (قز ینل ایشا د 5 .د کلسیم سفات :شکت ام تابا ل وازن ما ل ایشا .

بیووتش نهکاییل 18

یس از اتمام د مة یش م

وککاهی از هککش تیمککام ( 3وککاهی از هککش تکککشامد بککشا
ان ازهگیش گلوکزل تش گلیسشی
ب صومت ت اد ی انتخاب

کلستش ل دم با ت
ن

یس از ز ک

ج اکشد وایع م ییل نمون ها تا زوا ان ازهگیکش دم
دوا  -80ºCن هک ام

ک ن ( Aranguren et al.,

2006د .وقادیش گلوکز دم نمون ها با اسکتفاده از کیکت
شکت یام آزوو (کشجل ایشا د با م

تا زوا ان ازه گیش دم دوا  -80ºCن ه ام

ن .

بشا انجام آزوایشل نمون ها دم سشم یزیولوژی

(ب

آنزیمکی

منگستجی با دسکت اه اتوآنکاییزم (Technicon RA-

1000, USAد ان ازهگیش

 .ان ازهگیکش بکا وکول

ازا هش  100ویلیگکشم نمونک ل  0/2ویلکیلیتکش سکشم

وککوج  500نککانووتش بککا او ک  mg dl-1دم دمجککم

یزیولوژ دل با دست اه هموژنایزم ( T 10 basic Ultra

وککشامت  37ºCانجککام ک  .کلسککتش ل نیککز بککا م

turrax, IKA, Germanyد همککوژ

ک ن  .یککس از

سککانتشیفیوژ بککا د م  3000بکک وکک ت  10دقیقکک

آنزیم کی منککگسککتجی بککا اسککتفاده از کیککت ککشکت
یام آزوو (کشجل ایشا د با او  mg dl-1ب

سکیلم
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دسکت اه اتوآنکاییزم (Technicon RA-1000, USAد

ثو نابع طبیعة اهران دترة  68شیارة  3پاهیح 1394

نانووتش استفاده ک (Dein , 1986د .تجزیکم تقشیبکی

دم وول ووج  500-540نانووتش سکتجی ه ک  .بکشا

جیشه ها سا ت

ان ازه گیکش تکش گلیسکشی نیکز از وکول وکوج 460

استان امد (1990د  AOACان ازهگیش

هکا

ه (ج ل 2د از وشیق م
.

جدول  .2میانگین ( )± SEآنالیز تقریبی جیرههای مورد استفاده برای پرورش ماهی سفید در مطالعة حاضر ()n=3

پروتئین چربی
(در د) (در د)
30

35

40

پروتئین
(در د)

چربی
(در د)

اکستش

مووبت

انشژ نا الص

(دمص د

(دمص د

(KJ/gد

10

10/03 ± 0/08 29/82 ± 0/30

13/91 ± 1/20

8/20 ± 1/00

1729 ± 4/3

12

11/99 ± 0/05 29/42 ± 0/16

15/58 ± 1/5

8/50 ± 0/90

1724 ± 0/50

14

13/80 ± 0/10 29/88 ± 0/06

16/97 ± 2/00

8/00 ± 0/80

1754 ± 3/9

10

9/95 ± 0/070 34/63 ± 0/06

14/40 ± 1/80

9/00 ± 1/20

1722 ± 0/13

12

11/91 ± 0/05 34/78 ± 0/00

14/33 ± 1/70

9/50 ± 0/80

1757 ± 0/72

14

13/85 ± 0/02 34/63 ± 1/50

15/24 ± 1/90

9/00 ± 0/85

1889 ± 0/68

10

10/00 ± 1/30 39/85 ± 0/00

12/81 ± 1/50

8/50 ± 1/00

1897 ± 0/13

12

12/11 ± 0/04 39/63 ± 0/06

13/90 ± 1/22

8/80 ± 0/80

1814 ± 0/33

14

13/88 ± 0/02 39/85 ± 0/12

14/43 ± 1/25

8/50 ± 0/70

1857 ± 1/25

 1انشژ نا الص بش وس

هش گشم انشژ ووجود دم یش تئین (23/6 KJدل بشبی (39/5 KJدل کشبوهی مات (17/2KJد

 ±طا وعیام (mean ± S.Eد بیا

 .1.2آنالیز آماری
نخسککتل

ککعیت دادههککا بککا اسککتفاده از آزوککو

 Kolmogorov-Smirnovبشا نشوالبکود

آزوکو

 Leveneبشا هم تی امیکانس هکا بشمسکی ک  .دم
صومت بشقشام

شایط وک کومل بک وتظکوم وقایسکم

وعتیدامبود تفا ت بین ویان ینها از آنالیز امیکانس
د وش (Two-way ANOVAد همشاه با والکت اثکش
وتقاب

1

ن .

.3نتایج
تیثیش یش تئین بشبی جیشه دم عملککشد م ک وکاهی
زم دم ج ل  3نشا داده

سفی دمیا

ه اسکت.

یش تئین بشبی ب ووم وعتیدام عملککشد م ک ما
تکت تیثیش قشام دادن (P > 0/05دل لکی اثکش وتقابک
این د تفا ت وعتیدام دم عملکشد م

بچ وکاهی

دم صومت وعتیدامبود اثش وتقاب از تسکت

سفی ن ا ت (P > 0/05د .با ا زایش یکش تئین تکا 35

 Tukeyاستفاده ک  .همکم آزوکو هکا بکا اسکتفاده از

ا زایش دم سطو 40 %دمصک یکش تئین

نشما زام ) SPSS (Version 16دم سطح اومیتکا %95
انجام گش ت .داده ها دم

وتن ب صومت ویکان ین

دمص م
م

کاهش یی ا کشد (P > 0/05د .با ا کزایش بشبکی
ا صها م

ا کزایش ییک ا کشدنک (P > 0/05د.
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رش ،ت غذییراس بی شییة ب،ن بهو ا ة سای ،درها ،خحر  )Rutilus frisii kutumغحت غأثیر س ح ختثف پرتغئین ت ربة جیر

شی

تب ی

نتایج ج ل  4نشا وی ده ک گلکوکز تککت تکیثیش

ایی تکت تکیثیش سکطو %یکش تئین

بشبی جیشه قکشام ن ش کت (> 0/05

بشبی تقاب بین این د قشام ن ش کت (P > 0/05د.

سطو %یش تئین

بیشتشین ویزا یش تئین و ش ی وشبوط بک تیمکام 40

Pد .تککش گلیسککشی ب ک وککوم وعتککیدام دم واهیککا

دمص یش تئین  14دمص بشبی بکود (P > 0/05د.

تغ ی

ه با  30دمصک یکش تئین  12 10دمصک

بکا ا ککزایش یککش تئین جیککشه بکازده یککش تئین بک وککوم

بشبکی بکیشتکش بکود (P > 0/05د .ککمتکشین ویکزا

وعتککیدام کککاهش یی ک ا کککشد (P > 0/05د .بککازده

کلستش ل دم واهیا تغ ی

ه با  35دمص یش تئین

یش تئین با ا زایش بشبی بهبود یی ا کشدل لی تفکا ت

 10دمص بشبی ب دست آو (P > 0/05د.

وعتیدام بین تیمامها وشاه ه نش (P > 0/05د.
جدول  .3مقایسة میانگین ( )± SEشاخصهای رشد و کارایی غذا در بچهماهی سفید نسبت به اثر متقابل سطوح
متفاوت پروتئین به چربی جیره پس از  56روز پرورش

بشبی/یش تئین

ز ا لی

ز نهایی

ا زایش ز

(دمص د

(گشمد

(گشم)

(گشمد

1/18±0/ 04

2/18±0/05

1/00±0/04

2/19±0/12

1/15±0/02

2/31±0/03

1/16±0/03

2/09±0/21

1/30±0/08de

1/08±0/01

2/35±0/11

1/27±0/1

2/05±0/34

1/37±0/05cd

1/65±0/16

1/14±0/01

2/39±0/08

1/24±0/07

1/97±0/26

bc

1/52±0/06

1/44±0/1

1/08±0/02

2/36±0/02

1/27±0/02

2/01±0/09

1/60±0/06ab

1/41±0/04

1/25±0/04

2/6±0/12

1/35±0/1

1/78±0/29

cd

1/48±0/06

1/66±0/16

1/13±0/00

2/12±0/06

0/99±0/05

2/35±0/10

1/67±0/07ab

1/06±0/03

1/16±0/05

2/31±0/05

1/15±0/1

1/70±0/34

1/37±0/07cd

1/50±0/16

1/15±0/04

2/35±0/09

1/2±0/06

2/08±0/21

1/78±0/07a

1/21±0/07

یش تئین

0/72

0/01

0/015

0/28

0/00

0/004

بشبی

0/56

0/01

0/012

0/11

0/004

0/16

یش تئین×بشبی

0/1

0/54

0/78

0/13

0/00

0/16

30/10
30/12
30/14
35/10
35/12
35/14
40/10
40/12
40/14
آنالیز امیانس د وش

شی

تب ی

یش تئین و ش ی

بازده

(گشمد

یش تئین

1/17±0/05e

1/52±0/05
1/6±0/09

ایی
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جدول  .4مقایسة تأثیر سطوح مختلف پروتئین به چربی بر شاخصهای
فیزیولوژیک بچهماهیان سفید پس از  56روز پرورش )(n= 3

بشبی/یش تئین

گلوکز

تش گلیسشی

کلستش ل

(دمص د

)(mg g-1

)(mg g-1

)(mg g-1

53 ± 19/5

280± 21a

00/48± 46/3ab

83/57± 91/3

294± 16a

00/43± 35/6abc

00/57± 5/7

194± 2/ 3cd

00/45± 88/2ab

00/61± 57/0

178± 16/16d

00/30± 00/0c

33/59± 7/7

271± 20ab

00/38± 2/ 3 bc

00/68± 15/1

252± 14abc

00/44± 73/1abc

00/70± 46/3

202± 12bcd

00/42± 00/0abc

00/56± 3/2

224± 11abcd

00/53± 73/1a

64/00± 3/2

239±12 abcd

00/50± 3/2ab

یش تئین

0/606

03/0

001/0

بشبی

0/221

006/0

04/0

یش تئین × بشبی

0/077

00/0

03/0

10/30
12/30
14/30
10/35
12/35
14/35
10/40
12/40
14/40
آنالیز امیانس د وش

همکاما (1978د دم کسومواهیا ل Santiago

.4بحث و نتیجهگیری

Reyes

نتایج وطالعم وا ش نشا ویده ک دم هکش سکطح از

(1991د دم کسککوم سککشگت ه (Aristichthys nobilisدل

بشبی جیشه با ا زایش یکش تئین تکا سکطح  35دمصک

 Ozorioهمککککککاما (2009د دم

م

ا زایش

یس از آ کاهش وی یاب Winfree .

1988( Stickneyد گزام
انککشژ زا

کشدن هت اوی کک وتکابع

یشکککا ی دم جیککشه جککود دا ککت با ک

یش تئینها ووجود دم
جا این ک بشا م

ا د آویتک وکی کود بک
وومد اسکتفاده قکشام گیکشد بک

وتظوم تولی انشژ استفاده وی ود این اوش ویتوان
دلیلی بش م

عیا وکاهی دم جیکشها بکا سکطو%

بای یکش تئین با ک 1977( Dabrowski .د دم کسکوم
علفخککککوام (idella

Ctenopharyngodonدل Sen

two-banded

Diplodus vulgaris( seabreamد  Guoهمکاما
(2012د دم هیبشیکک وککاهی ا یککام

( Acipenser

♂ baerii ♀ × A. gueldenstaedtiiد کاهش م
واهیا تغ ی

دم

ه با سطو %بای یش تئین ما گکزام

کشدهان .
سطح وتاس
سفی دمیا

اوتیاجات یش تئیتی بشا بچ وکاهی
زم دم آزوایش وا ش  35دمص تعیین

ک  .ایکن نتکایج ووا کق بکا نتکایج Noverian et al.

) (2005است .دم وطالعکم وا کش بکا ا کزایش بشبکی

 )Rutilus frisiiغحت غأثیر س ح ختثف پرتغئین ت ربة جیر

رش ،ت غذییراس بی شییة ب،ن بهو ا ة سای ،درها ،خحر

جیشه ا صها م

ا زایش یی ا کشد ک ووا ق بکا

نتککایج ) Li et al. (2010دمبککامة سککیم ب ک
(Megalobrama amblycephalaد

یککوزه

)et al. (2011

 Shalabyدمبککامة سککیم دمیککایی سککفی ( Diplodus

sargusد است .دم این وطالع سطح بهیتم بشبی بشا
وکاهی سکفی  14دمصک تعیکین ک et al. (2007) .

 Noverianسطح بهیتم بشبکی بکشا وکاهی سکفی (2
گشوککید ما  12دمصکک

)Talebi Haghighi (2006

487

دم تکقیککق وا ککش بککازده یش تئیتککی تکککت تککیثیش
یش تئین جیشه قشام گش ت .ب ووم ک دم سطو10 %
 14دمص بشبی با ا کزایش یکش تئین جیکشه بکازده
یش تئیتی کاهش یی ا کشد .این اوکش نشکا دهتک ة ایکن
است ک یش تئین دم سطو %بایتش بیشتش ب وتزلم ی
وتبع انشژ استفاده

ه است .وشاب نتایج وا کش ما

ویتوا دم وطالعات انجام ه دمبامة سایش گون ها نیز
وشاه ه کشد ( Kim and Lall, 2001; Boujard et al.,

این سطح ما بشا یم  7/67دمص بیا کشد .تفکا ت

2004; Mohanta et al., 2008; Ozorio et al.,

دم گزام ها سکطح وکومد نیکاز بشبکی دم آبزیکا

2009; Abdel-Tawwab et al., 2010; Li et al.,

ومکن است ب علت تفا ت دم دوا آبل نوع بشبیل

2010; Shalaby et al., 2011; Countinho et al.,

وکتوا انشژ ل یکش تئین جیکشهل نکوع انک ازة گونک

2012; Guo et al., 2012د .نتایج وطالعم وا ش نشا

با

(NRC, 1993د .دم این وطالع کمتشین عملکشد

م

وشبوط ب جیشه هایی با یایینتشین سکطح بشبکی

بود .ویتوا گفت دم سطو %یکایین بشبکیل وکاهی از
دم نتیج

یش تئین ب وتزلم وتبع انشژ استفاده ویکت

یش تئین ک دم کشایط ایک هآل بایک صکشف م ک
تشکی با ت ود بک وتظکوم تکیوین انکشژ اسکتفاده
وی ود .بتابشاین وشاه ه وی کود کک

کا صهکا

کاهش وییاب (Hernandez et al., 2001د.

م

شی
عملکشد م

تب ی

ایی بکشا تیمکام کک بهتکشین

ما دم ایکن آزوکایش از کود نشکا داد

 1/78بود ک وشاب

تاو

بهتکش از کامهکا قبلکی

دمبککامة ایککن وککاهی بککوده اسککتTalebi (2006) .

 Haghighiدم بشمسی اثش سطو %وتفا ت یکش تئین دم
بچ واهی سفی  200ویلی گشوی نشکا داد کک تیمکام
 50دمص یش تئین بهتشین عملککشد ما از نظکش

وا
شی

تب ی

ک ایی (1/99د داماسکتEbrahimi .

2011( Ourajiد دم تکقیق ود دمبامة تیثیش بشبی دم
بچ واهی سکفی  0/5گشوکی بهتکشین کشی
ایی ما  1/77گزام

کشدن .

تبک ی

داد هش بت بشبکی تقابک بکین یکش تئین بشبکی
تفا ت وعتیدام دم بازده یش تئیتی ایجاد نکشدل لکی
بایتشین بازده یش تئیتی دم تیمام وشکاه ه ک کک
و اکرش م

ما داما بود .همچتین نتایج وطالعم وا ش

نشا داد با ا زایش بشبی جیشه بازده یش تئیتی بهبکود
وییاب

این اوش ثابت ویکتک کک بچک وکاهی سکفی

دمیا

زم توانایی باییی دم استفاده از بشبی ب وتزلم

وتبع انکشژ دامد اسکتفاده از ویکزا وتاسک
انشژ زا
ووج

وتکابع

یشیش تئیتی دم جیشة این وکاهی وکیتوانک
کاهش کاتابولیسم یش تئین بشا تولی انکشژ

ککود دم نتیجکک ووجکک

ا ککزایش م کک

بککازده

یش تئیتی ود (Cho and Kauchik, 1990د.
دم آزوککایش وا ککش ویککزا گلککوکز تکککت تککیثیش
یش تئین بشبی تقاب بین این د قشام ن ش ت .این
اوتمال جود دامد ک

لظت ک انشژ جیشه نزدی

یا بایتش از وک نیکاز بکوده با ک  .بتکابشاینل نیازهکا
ایی بشا م

بشابش یا بکایتش از ویکزا وکومد نیکاز

بشا ن ه ام است سطح گلوکز تکت تکیثیش قکشام
نمیگیشد (Carmichael et al., 2012د.
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دم یژ هش وا ش انتظام وکیم کت دم تیمکام 30
دمص یش تئین واهیا تغ ی

ه با  14دمص بشبکی

ویککزا تککش گلیسککشی بککیشتککش نسککبت بک واهیککا
تغ ی

ه با  12 10دمص بشبی دا ت با ت ل لی

نتایج عکس این قضی ما اثبکات ککشد .جیکشة واهیکا
تغ ی

ه با  30دمصک یکش تئین  12 10دمصک
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وطالعکات )Adamidou et al. (2011

)et al. (2012

 Countinhoدمبکککامة سکککیم یکککوزهتیکککز ( Diplodus

puntazzoد نشا داد با کاهش یش تئین ا زایش سطح
کشبوهی مات جیشه ویزا کلستش ل و سکیم دمیکایی
یوزهتیز ا زایش یی ا ویکت ک این اوش نشا دهت ة ستتز
کلستش ل از وشیق کشبوهی مات است.

بشبی ویزا کشبوهی مات بیشتش نسبت بک واهیکا

دم وطالعم وا ش بیشتکشین ویکزا کلسکتش ل دم

ه با  14دمص بشبی دا تل دم اقع واهیکا

ه با سطح بای یش تئین بشبی (40

تغ ی

تغ ی ک ک ه بککا جیککشها ک ک داما بشبککی بککایتش

واهیا تغ ی

دمص یش تئین  14 12دمص بشبکید بک دسکت

کشبوهی مات یایینتش ( 30دمص یش تئین  14دمص

آو  .ویتوا گفت مژیم

بشبید است کاهشی ما دم تش گلیسشی نشا ویده

ستتز اسی ها بشب اسی ها بشب آزاد دم وکال

ک ومککن اسکت بک ایکن دلیک با ک کک عالیکت

ما کاهش ویده دم والی ک کلستش ژنزیز ما

لیسویش تئیتی لیساز ا زایش یی ا وکیکتک

اوتمکایً بک

گشد

ایی با یش تئین بکای ویکزا

ا ککزایش وککیدهکک ( ;Yeh and Leveille, 1969

اسی ها بشب اجازه وکیدهک نقکش بکیشتکش دم

Rosebrough et al., 1999د از وش ککی عالیککت

وکیطی ایفا کتتک ( Volek et

دم نی انتقال بشبکی بک دلیک ا کزایش بشبکی جیکشه

تیوین انشژ سلولها
al., 2003د.
وطالعم وا ش ب

ا زایش یی ا ویکت  .بتابشاین عواو ذکش ک ه ووجک
و %نشا ویدهک کک لظکت

یش تئین دم جیشه اثش قکو دم سکو ت سکاز بشبکی

ا زایش کلستش ل ب

دمص یش تئین  14 12دمص بشبید

واهی سفی دا ت است .این یا ت ها نشا ویدهک کک
لظت تش گلیسشی دم واهیکا تغ یک ک ه بکا جیکشة
وا

یکش تئین ککم ( 30دمصک یکش تئین 12 10

دمص بشبید نسبت ب جیشه با یکش تئین بکای بکیشتکش
است ک نشا ویده تکیوین ناوتاسک
ش م بشا بک

ووجک

آویتواسکی ها

ا کزایش وجک د دم سکتتز

بشبی کاهش دم  -Bاکسی اسکیو اسکی ها بکشب

واهی سفی دم این تیمامها (40
ه است.

نتایج وطالعم وا ش نشا ویدهک کک دم سکطو%
 40 35دمص یش تئین بیشتشین ویزا تش گلیسکشی
کلستش ل دم واهیا تغ ی
(14

ه با سطو %بای بشبی

 12دمصک د بک دسککت آوک  .وطالعککات et al.

) Du (2005دمبامة کسکوم علفخکوام

Ann Cheng et

) al. (2006دمبکامة هکاووم (Epinephelus coioidesد
نشا داد ک با ا زایش بشبی جیشه ویزا تش گلیسکشی

وککی ککود .سککسسل ایککن اسککی ها بککشب بککشا سککتتز

کلستش ل نیز ا زایش یی ا وکیکتک کک نشکا دهتک ة

تش گلیسشی استفاده وی ون (Matter et al., 2004د.

عالیت دم نی انتقال بشبی دم یاسخ ب بشبی بایسکت

دم وطالعککم وا ککش دم سککطح  10دمص ک بشبککی
بیشتشین ویزا کلستش ل ب

واهی سفی دم تغ ی با

جیکککشة  30دمصککک یکککش تئین بککک دسکککت آوککک .

(Du et al., 2005د.
یژ هش وا ش نشا ویدهک بکیشتکشین ویکزا
تککش گلیسککشی

کلسککتش ل بکک

وککاهی سککفی دم

 )Rutilus frisiiغحت غأثیر س ح ختثف پرتغئین ت ربة جیر

رش ،ت غذییراس بی شییة ب،ن بهو ا ة سای ،درها ،خحر

تیمامهایی با سطو %یایین ( 30دمص یش تئین 10

سفی دمیا

 12دمصکک بشبککید بککای یککش تئین ( 40دمصکک

این واهی وی ود .با جود بهبود ا صهکا م ک

یش تئین  14 12دمص بشبید وشاه ه

زم سب
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بهبود ا صهکا م ک دم

ک دم

بچ واهیا سفی دم سکطح بشبکی  14دمصک ل ویکزا

اقع ویتوا گفت دم سطو %یکایین بک دلیک تکیوین

وطلوب دمیا ت بشبی دم داوت ها بای  14دمصک

ناوتاس

آویتواسی ها دم سطو %بای نیکز بک سکب

تیثیشات آ دم ا ص م

وشخص نیسکت .ایکن

ا زایش ییشسازها کلستش لل ک دم اثکش وتابولیسکم

وطالع نشا داد جیکشة بکا  35دمصک یکش تئین 14

بککای یککش تئین تولی ک وککی ککودل تککش گلیسککشی

دمص بشبی داما کامایی وتاسبی دم بچ واهی سفی

کلستش ل ا زایش یا ت .این واهی داما نیاز یش تئیتی

دم این وک دة زنی است .با ایکن وکال تیییک ایکن

وتوسطی ( 35دمص د است بشبی اثش وربتی دم م

نتایج نیاز ب تکقیقات بیشتش دامد تا بتوا ب جیشها

بچ واهی سفی دمیا

کزم دامد .بتکابشاین وکیتکوا

گفت ک ب کامبشد بشبی دم تشکی

جیشة بچ واهیا

وتاس

از لکاظ م

واهی سفی دست یا ت.

تغییکشات یزیولوژیک

بکشا
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