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 8/8/1396 تاریخ تصویب:      23/1/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده
، Bسه جيره آزمايشي  هاي ديگر شاملتيمار عنوان تيمار شاهد بدون حضور کاهو وبه Aهاي پايه تصادفي، جيره طرح کامالً در قالب يک

C  وD جاي پودر ماهي و آرد گندم و آرد هجايگزين شدن کاهو بو با هدف درصد برگ خشک شده کاهو  12و  8،  4ترتيب حاوي که به
الف اختنتايج نشان داد که  مورد آزمايش قرار گرفت.ماهي سفيد هاي غذايي جديد و تاثير آنها بر رشد بچهجيره، براي رسيدن بهجو  بود

هاي رشد در تيمارهاي مختلف و بررسي . با محاسبه ميانگين شاخص(P<0.05) ها وجود داردهاي رشد در بين تيمارداري بين شاخصمعني
بهترين حالت را نشان  Cدر تيمار  وري پروتئين و درصد افزايش وزنهاي ضريب تبديل غذا، ضريب بهرهها در پايان آزمايش، شاخصآن

ها مربوط به . کمترين ميزان اين شاخص(P>0.05) دار نبوداز بقيه تيمارها باالتر ولي معني Bميانگين درصد رشد روزانه در تيمار  داد.
درصد، به خود  94با   Cدرصد از خود نشان داد. بيشترين درصد بقا را تيمار  68کمترين ميزان درصد بقا را با  B بود. تيمار Dتيمار 

ماهي سفيد قابليت اين را دارد که از مواد با منشاء گياهي بيشتري در جيره غذايي خود استفاده کند. با توجه  براساس نتايجاختصاص داد. 
که تاثير منفي روي رشد اين ماهي در  درصد وارد جيره غذايي ماهي سفيد کرد، بدون اين 12تا  8توان کاهو را بين مي مچنينهبه نتايج 

 ي داشته باشد.مرحله پرورش بچه ماه

 .هاي رشد، جيره غذاييشاخص ، پودر ماهي،ماهي سفيد واژگان کلیدي:
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 مقدمه  . 1
از خانواده  Rutilus kutumماهي سفيد 

 ماهيان اقتصادي  درياي خزرکپورماهيان، از مهمترين 
نظير از دليل ارزش فوق العاده و استقبال بيو به بوده

پرطرفدارترين ماهيان کشور  وگوشت خوشمزه آن جز
و جهت  بودهاي مهاجر باشد. ماهي سفيد گونهمي

هاي حاشيه جنوبي درياي خزر وارد رودخانه توليدمثل
اين  .(Valipour and Khanipour, 2010) شودمي

خصوص ماهي بيشتر در سواحل ايران و آذربايجان به
در سواحل ايران حد فاصل شهرهاي آستارا تا رودخانه 

 Valipour and)گرگان رود حضور دارد 

Khanipour, 2009). هاي اخير به داليلي اما در دهه
ريزي و همچنين آلودگي از قبيل تخريب مناطق تخم

براي جلوگيري از  رويه،هاي زيست محيطي و صيد بي
، تکثير ذخاير جمعيتي آن حفظ کاهش صيد و

 توسطرهاسازي بچه ماهيان سفيد به دريا، مصنوعي و 
طوري که به شود.سازمان شيالت ايران انجام مي

هاي اين ماهي در سواحل ايران بين سال ميانگين صيد
تن در سال گزارش شد  9600حدود  2001تا  1991

تن در سال  16000به  2006و اين ميزان در سال 
رسيد که نتيجه تکثير مصنوعي اين ماهي و بازسازي 

بازسازي (. Afraei et al., 2011) ذخاير آن بود
هاي ترين پروژهذخاير ماهي سفيد يکي از با اهميت

هاي مربوط به آن فشار زيادي هزينه وباشد شيالتي مي
اين کند. البته ارزش اقتصادي را به اين بخش وارد مي

زايي از يک ماهي براي ساکنان منطقه در زمينه اشتغال
هاي محيطي ناشي از فعاليتسو و مشکالت زيست

پذير انساني از سوي ديگر، بازسازي اين گونه را توجيه
 .(Salehi, 1999کرده است )

-ان رها شده در رودخانهوزن بچه ماهي معموالً

 Rana) باشدگرم مي 1تا  3/0 نهاي منتهي به دريا بي

and Bartley, 1998). 2008تا  1979هاي بين سال 
منظور قد بهماهي سفيد انگشتميليارد بچه 3حدود 

دليل هب و بازسازي ذخاير به درياي خزر رهاسازي شد
العاتي طانبود آگاهي در مورد سن مناسب رهاسازي، 

 وجود نداردضريب بازگشت و بقاء اين ماهي در مورد 
(Abdolhay et al., 2011).  ذخيره  ،70در دهه

 .گزارش شدحد مطلوب  درماهي سفيد در درياي خزر 
در مقابل اين موضوع باعث شد براي کاهش تکثير و 

توسط ماهيان توليد شده از نظر وزن ارتقا کيفيت بچه
بهترين وزن ريزي شود. مسولين سازمان برنامه

رهاسازي اين ماهي با توجه به کسب توانايي سازگاري 
گرم  7تا  3با آب لب شور درياي خزر وزن متوسط 

-اما نگاه .(Hosseini et al., 2011)برآورد شده است 

الروهاي اين ماهيان در مراکز تکثير براي رساندن  ريدا
توانايي سازگاري با کسب  آنها به اوزان باالتر با هدف

هاي سنگيني را به لب شور درياي خزر، هزينه آب
 کند.بخش مربوطه وارد مي

ترين مراحل در پرورش الرو ماهيان از حساس
ترين مساله است و اصلي هاچرخه توليد بسياري از گونه

رو راحتي توسط الست که بها تامين غذا با کيفيت باال
 ماهي پذيرفته شود و هضم گردد. از طرفي غذاي

-ترين غذاي مورد استفاده در آبزيالرو گران مصرفي

از  درصد 60شود و گاهي حدود پروري محسوب مي
 ,Goddardگردد )هاي جاري را شامل ميکل هزينه

دليل تراکم باالي توليد بچه ماهي هب به عالوه .(2001
 سفيد در واحد جمعي استفاده از غذاي طبيعي توليدي

نيازهاي بچه گوي استخرهاي خاکي چندان جواب
ماهيان نيست و براي نيل به اهدافي از قبيل رشد سريع 

توليد انبوه، استفاده از غذاي کنسانتره  ،و اقتصادي
 هاييکي از راه حل ، بنابراين رسد.ضروري به نظر مي

منظور کاهش فشارهاي مالي توليد الرو، رو بهپيش
با  يد ن توليضمتتوليد جيره کاربردي است که بررسي 

امي تم بتواند تقريباً را داشته باشد و اي کمترزينهه
را فراهم سازد. استفاده از  آننيازهاي ضروري غذايي 

تواند يکي از راهکارها باشد منابع ارزان  در توليد غذا مي
و يکي از منابع غذايي ارزان که در ساليان اخير مورد 
توجه زيادي قرار گرفته است، منابع گياهي هستند که 

ع پذيري اين منابداليل اين توجه نرخ سريع بازگشتاز 
 بسياري هايپژوهش است. هاتر آنو توليد انبوه و ارزان

اي از منابع گياهي قادر قسمت عمده اند کهدادهنشان 
هستند که بخشي از  جيره غذايي آبزيان را تامين کنند 

(Santigosa et al., 2008). استفاده از روغن  بنابراين
دانه گياهان روغني و ساير  پروتئيني و کنجاله

ر د وصاًمحصوالت فرعي اين منابع در جيره آبزيان خص
چيز خوار و علف خوار که پرورش ماهيان گرم آبي همه

ت اهمي ،با اين نوع ترکيبات سازگاري بيشتري دارند
با اين  .(Abdel-Hakim et al., 2008) يافته است

هاي اساسي منابع شيالتي و منابع گياهي تفاوتوجود 
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از جمله در محتوي پروتئين و انرژي، پروفيل اسيد 
امينه و اسيد چرب، ترکيبات معدني و همچنين ميزان 
قابليت هضم انرژي و مواد مغذي براي گونه هدف، با 

افزايش ضريب  .(Burel et al., 2000يکديگر دارند )
وري پروتئيني هره( و کاهش بFCRتبديل غذايي )

(PER) هاي اصلي در استفاده مواد غذايي از نگراني
 Robainaآيند )گياهي در جيره آبزيان به شمار مي

et al., 1995).  اي که ترکيبات ضد تغذيههمچنين
طور وسيعي در منابع گياهي حضور دارند با تاثير بر هب

ها و همچنين عملکرد آنزيم ها و کاهش فعاليت آن
ا ترکيب شدن ب ها و ياشکل فضايي پروتئين تغيير

-عناصر معدني موجود در سيستم گوارش، موجب مي

طور ناقص انجام شده و فاکتور هشوند که هضم غذا ب
هاي رشد ماهي را با کاهش محسوس مواجه کنند 

(Santigosa et al., 2008). ها موجب اما اين نقص
پوشي کرد و شوند که از اين منابع با ارزش چشم نمي

هاي هرچه بيشتر در زمينه ورود اين منابع در بررسي
پروري امري ضروري و اجتناب ناپذير صنعت آبزي

 است.
از تيره  .Lactuca sativa L کاهو با نام علمي 

داراي و   Asteraceae (Compositae)هاکاسني
از کاهوي  تحقيقهاي مختلف است که در اين واريته

 L. s. var longifoliaپيچ معمولي با نام علمي 
اين گياه داراي مقدار زيادي مواد معدني  .داستفاده ش

نظير آهن، کلسيم، فسفر، پتاسيم، سديم، منيزيم و 
هاي مختلف گوگرد است. همچنين از نظر ويتامين

غني بسيار  Cو  A ،B1 ،B2 ،B3هاي نظير ويتامين
نقش مهم مواد معدني در اعمالي از دليل هب. باشدمي

قبيل تنظيم فشار داخلي مايعات بدن و رشد مطلوب و 
ها و ...، حضور اين مواد در جيره سالمتي استخوان

-ويژه در دوران الروي از اهميت غذايي آبزيان خصوصاً

تواند از اين نظر عملکرد اي برخوردار است و کاهو مي
آبزيان نشان دهد. اين قابل قبولي را از خود در تغذيه 

محصول از نظر دارا بودن سلولز در فعال کردن اعمال 
تواند نقش بسيار مهم و دودي معده و روده نيز مي

 اساسي ايفا کند.
کاهو داراي اسيدهاي امينه ضروري آالنين و 

ر اين گياه از نظ گاليسين براي آبزيان است. همچنين
ي است. و نيز بتا کاروتن غن Eو  Cهاي ويتامين

بتاکاروتن يک ماده بسيار حياتي براي توليد ويتامين 

A و نيز يک آنتي اکسيدان قوي است (Botanical-

online).  آنتوسيانين و آنتوسيانيدين نيز دو رنگدانه
فالوونوئيدي هستند که در کاهو وجود دارند و يکي از 

هاي آنان در تغذيه انسان تحريک پانکراس و نقش
 انسولين ترشح افزايش موجب که است βسلول هاي 

با توجه به  .(Mulabagal et al., 2010) شود مي
ه کنقش انسولين در تنظيم سطح گلوکز خون و اين

 با توجه به شرح آبزيان از اين نظر دچار مشکل هستند،
ي پرورش دست آمده از استخرهاههاي بباال و تجربه

اين ماهي در مراحل  که ددهماهي سفيد که نشان مي
هاي گياهي و مصرف تودهالروي تمايل زيادي به

که تاکنون با توجه به اي دارد و اينهاي رشتهجلبک
ترکيب بيو شيميايي کاهو و توليد زياد آن، اين ماده در 

ين در ا ، از اين روکار گرفته نشده استهجيره آبزيان ب
پژوهش سعي شد بکارگيري گياه کاهو در جيره ماهي 

 سفيد در مرحله الروي مورد ارزيابي قرار گيرد.
 

 ها. مواد و روش2
 محل انجام آزمایش  .2.1

اين آزمايش در آزمايشگاه تکثير و پرورش آبزيان 
هفته  8دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران  به مدت 

-منظور آمادهاستفاده به صورت پذيرفت. ماهيان مورد

روز  10پذيري با محيط جديد به مدت سازي و سازش
 و با جيره پايه ندداري شدليتري نگه 500داخل مخازن 

هر واحد آزمايش عبارت بود از يک  تغذيه شدند.نيز 
ليتر  60ليتري که تا حجم  80عدد مخزن پالستيکي 

 .و هوادهي آن با  يک هواده صورت گرفت هآبگيري شد
 آب شرب شهري بود که به منظور کلرمنبع تامين آب، 
سازي با آب مخازن آزمايشي از يک روز گيري و هم دما

قبل در مخازن ذخيره قرار گرفته و هوادهي شد. 
روزانه يک  صورتهدرصد ب 40تعويض آب در حدود 

بدين صورت  .دهي انجام شدساعت قبل از شروع غذا
ها از کف مخزن ضوالت ماهيکه ابتدا باقيمانده غذا و ف

وسيله عمل سيفون کردن خارج شد و سپس به هب
ميزان آب خارج شده، آب تازه به درون مخزن به آرامي 

 اضافه شد.
 

 طرح و تیمارهاي آزمایش .2.2
براي انجام آزمايش چهار جيره آزمايشي  
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ر د ايزوانرژيک و ايزونيتروژنيک در نظر گرفته شد که
براي هر تيمار سه تکرار  و تصادفي قالب طرح کامالً

مورد بررسي قرار گرفتند. اين جيره ها عبارت بودند از 
عنوان تيمار شاهد بدون حضور کاهو و به Aجيره پايه 

 8، 4ترتيب حاوي که به Dو  B ،Cسه جيره آزمايشي 
درصد برگ خشک شده کاهو بودند که جايگزين  12و 

پودر ماهي و آرد گندم و آرد جو نسبت به جيره پايه 
درصد و  40ها در حد شده بود. پروتئين خام جيره
ازاي کالري بهکيلو  3500ميزان انرژي قابل هضم آنها 

 هاياجزاي جيره هر کيلوگرم جيره در نظر گرفته شد.
 .بيان شده است 1آزمايشي برحسب درصد در جدول 

 

 تهیه جیره هاي غذایی .2.3
 اندازههاي غذا متناسب با تبراي ساخت پل

ن توسط کرد ، در ابتدا مواد اوليه پس از خشکماهي
د مورآسياب به آرد تبديل و سپس براي ساخت پلت 

ان عنوهاستفاده قرار گرفتند. براي استفاده از کاهو ب
هاي هاي غذايي ابتدا برگماده مورد آزمايش در جيره

آوري شد و داخل آون در دماي ضايعاتي کاهو جمع
C°5  سپس آسياب  و ساعت خشک گرديد 24به مدت

شد. پس از آماده سازي مواد اوليه ، ميزان آنها در جيره 
و  هگيري شداندازه 01/0ها محاسبه و با ترازو با دقت 

سپس با يکديگر مخلوط شدند. سپس ميزان الزم روغن 
و نشاسته و مالس چغندر پس از وزن کشي با آب 

ي اضافه شدند. پس از تهيه مخلوط شد و به مواد قبل
، مترميلي 2 چشمها ياز چرخ گوشت با پنجره  ،خمير

سه مرتبه عبور داده تا ضمن کامل مخلوط شدن مواد، 

دست آيد. پس از طي هپلت هاي با سايز مناسب ب
هاي حاصل داخل آون در دماي يند مذکور پلتآفر
C°70 منظور کاهش رطوبت قرار ساعت به 20مدت  به

 فريزر در دمايگرفتند. در انتهاي کار نيز غذاها داخل 

 .نگهداري شدند گراد(درجه سانتي  -18) سردخانه
 

 اندازه گیري پیراسنجه هاي کیفی آب .2.4
EC ،O2،pH  صورت روزانه هو دماي مخازن ب
 TDSو  AZ8603مدل  Instrumentبا دستگاه 

مدل  WTMصورت هفتگي با استفاده از دستگاه هب
Weilheim  اندازه گيري شدند. مقدار آمونياک نيز با

استفاده از روش فنات و دستگاه اسپکتروفوتومتر هر دو 
 بار انجام شد.هفته يک

 

 ترکیب بیوشیمیایی الشه .2.5
 هايشيميايي نمونه ترکيب تعيينمنظور به

از الشه کامل ماهيان هر تيمار  در پايان آزمايش ،ماهي
گيري چربي خام روش براي اندازه استفاده شد و

سوکسله با حالل هگزان، پروتئين خام روش کلدال و 
خاکستر با استفاده از کوره مطابق با دستورالعمل 

AOAC .عمل شد 
 

 شرح آزمایش .2.6
گرم در  2ماهي با متوسط وزن قطعه  10تعداد 

سازي شد و با هدف تعيين مقدار هر مخزن ذخيره
يکبار ماهيان هر  روزانه غذاي مصرفي نيز هر دو هفته

 .بر حسب درصد تیمارهای غذایی مورد استفادهاجزاء  -1جدول 

ABCD
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کشي قرار گرفتند. مقدار غذاي روزانه مخزن مورد وزن
موجود در هر مخزن در توده زيستدرصد  5به ميزان 

 3صبح و  9هاي که در دو نوبت ساعت نظر گرفته شد
تلفات در هر مخزن  بعد از ظهر اين کار صورت گرفت.

نيز از محيط خارج و وزن کشي شد و ماهي هم وزن  
در پايان  حفظ همگني آزمايش، جايگزين شد. با هدف

هاي رشد براي هر تيمار با استفاده آزمايش نيز شاخص
گيري شد و مورد بررسي و هاي زير اندازهاز فرمول

  .مقايسه قرار گرفت
Ergun et al., 2003

(g)g-gWG

(Ergun et al., 2003) 
 % WG(=gوزن نهايي )-(g/ وزن اوليه )(g) وزن اوليه × 100

(Montero et al., 2010) 
=%SGR 

  Lnوزن نهايي -Lnتعداد روزهاي پرورش/وزن اوليه ×100

(Cabral et al., 2011) 
 FCRتر توليد شده/مقدار غذاي خشک مصرفي=وزن

(Yang et al., 2010 ) 
 درصد بقاء=تعداد نهايي/تعداد اوليه× 100

(Dias et al., 2009) 
 PER=(gافزايش وزن )-/(gپروتئين مصرفي )

 
%WG ،درصد افزايش وزن :%SGR نرخ رشد :

: ضريب بهرهPER: ضريب تبديل غذايي، FCRويژه، 
 باشد.مي وري پروتئين

 

 تجزیه و تحلیل داده ها .2.7
براي  سازي شد وابتدا، داده ها ي به درصد نرمال
و به  SPSS 17تجزيه و تحليل داده ها  نرم افزار 

دار بين تيمارهاي آزمايشي منظور يافتن اختالف معني
و براي بررسي  ANOVAاز آناليز واريانس يک طرفه 

دار بين ميانگين تيمارهاي وجود اختالف معني
اي آزمايشي نسبت به يکديگر از آزمون چند دامنه

( استفاده P<0.05درصد ) 95اطمينان دانکن در سطح 
  د.ش

 . نتایج 3
 هاي فیزیکی و شیمیایی آبپیراسنجه .3.1

نشان داد که از نظر تغييرات  3و  2جداول نتايج 
 ياردفاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب اختالف معني

ميان تيمارهاي مختلف وجود نداشت و اين عملکرد به 
حفظ همگني محيط آزمايشي و تاثير يکسان اين 

 کرد. عوامل بر تيمارها کمک
 

 هاي رشدشاخص .3.2
 بينداري اختالف معنينتايج نشان داد که 

 (P<0.05)وجود ندارد مورد بررسي رشد هايشاخص

هاي ضريب تبديل شاخصراساس نتايج ب(. 4جدول  )
و  (PER)وري پروتئين ، ضريب بهره(FCR)غذا 

بهترين  Cدر تيمار  (WG%)درصد افزايش وزن 
اما ميانگين درصد رشد روزانه  نشان داد.حالت را 

(%SGR)   در تيمارB ولي از بقيه تيمارها باالتر بود 
. کمترين ميزان اين شاخص ها نيز مربوط دار نبودمعني

کمترين ميزان درصد بقا را با  Bبود. تيمار Dبه تيمار 
درصد از خود نشان داد. بيشترين  68عددي در حدود 

درصد،  94با عددي در حدود   Cدرصد بقا را نيز تيمار
  .به خود اختصاص داد

ترکیب بیوشیمیایی الشه در تیمارهاي  .3.3

 مورد بررسی. در تیمارهای مختلف TDSو  EC)دما( ، Tمیانگین  -2جدول 
T (  ̊C) 

 SD 

EC (µs/cm)

 SD

TDS (mg/l) 

SD 

A 
B
C

D

 
 مورد مطالعه. و آمونیاک در تیمارهای مختلف PH ،O2 میانگین – 3جدول 

pH

SD

(mg/l) 2O 

SD 

(mg/l) 4+NH3NH

SD

A
B
C

D
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 مختلف
تجزيه الشه ماهيان در پايان آزمايش نشان داد 

از لحاظ درصد رطوبت بسيار  C  و Bو  Aکه تيمارهاي 
 نزديک به هم بودند ولي الشه ماهيان مربوط به تيمار 

D  درصد رطوبت بيشتري را نسبت به ديگر تيمارها از
 داري مشاهده نشداختالف معنيولي  .خود نشان داد

(P<0.05)   (5)جدول. 
نتايج حاصل از تعيين ميزان چربي نشان داد که 

چربي را در ماده خشک  بيشترين مقدار  Cو Aتيمار 
بيشترين  Bداشتند ولي از نظر ميزان پروتئين تيمار 

 Dبه ثبت رساند. در اين دو فاکتور تيمار مقدار را 
 کمترين مقدار را از خود نشان داد.

 

 . بحث و نتیجه گیری4
 دليل هزينه کم و درمنابع غذايي گياهي به

عنوان نياز ضروري در جهت توسعه هدسترس بودن، ب
 ,.Gatlin et al) شوندمي پروري تلقيمتداوم آبزي

2007; Glencross et al., 2007)  و تاکنون
منابع به جيره  تحقيقات بسياري در جهت ورود اين

 هاييغذايي آبزيان شده است و در اين مسير موفقيت
آزمايشي سه منبع پروتئيني  در دست آمده است.هنيز ب

 5/25تا ميزان  خردل، کنجد و برزک شامل گياهي
کپور  درصد با موفقيت در جيره ماهي

ه شد به کار برد  (Cyprinus carpio)معمولي
(Jouncey and Hossain, 1989).  ديگر  کاريدر

انجام شد نيز  (2013) و همکاران Rehmanکه توسط 
ابع من دست آمد.هنتايج مطلوبي از اين جايگزيني ها ب

هاي هايي از قبيل محدوديتگياهي داراي کاستي
پروتئيني و امينواسيدهايي نظير اليزين، متيونين و 
سيستئين هستند و همچنين حاوي برخي فاکتورهاي 

باشند که بر عملکردهاي رشد ماهي اي ميضد تغذيه
 ;Gatlin et al., 2007) اثر منفي مي گذارد

Jackson et al., 1982.) 
که  Cدر بررسي حاضر و با توجه به نتايج تيمار 

درصد پودر برگ خشک شده کاهو  8در آن به ميزان 
هاي رشد و همچنين درصد استفاده شد، از نظر شاخص

ماني عملکرد بهتري از خود نشان داد. کاهش زنده
تواند ناشي از اين باشد مي Dفاکتورهاي رشد در تيمار 

که با افزايش مقدار کاهو در جيره، ميزان فيبر خام 
جيره باال رفته است. فيبر بيش از حد در جيره غذايي 

دليل ماهي از طرفي موجب کاهش مصرف غذا به
افزايش سرعت عبور  خوراکي کم و از طرفي باعثخوش

پي آن هضم ناقص و دريافت  غذا از دستگاه گوارش و در
 Cheng and)شود ميمواد مغذي کمتر از غذا 

Hardy, 2002). دار که اختالف معنيبا توجه به اين
 ،هاي رشد تيمارهاي مختلف مشاهده نشدميان شاخص

 مطالعه.مورد  های رشد در تیمارهای مختلفمیانگین شاخص – 4جدول 

 تیمار
میانگین وزن 

 SD±اولیه

میانگین وزن 

 SD±نهایی
%WG± SD 

%SGR± 

SD FCR±SD PER± SD درصد  بقاء±SD 

A 06/0±03/2a  10/0±33/3a  23 /0±65/63 a 05/±61/1a  03/0±40/5a  01/0±52/0a  25/6±25/81a  

B 45/0±38/2a  68/0±75/3a  53/7±1/58a  02/0±75/1a  07/0±68/5a  01/0±49/0a  2/31±75/68a  

C 72/0±03/2a  82/0±35/3a  59/8±42/66a  09/0±63/1a  60/0±35/5a  06/0±53/0a  25/6±75/93a  

D 03/0±84/1a  16/0±89/2a  55/6±55/55a  11/0±37/1a  78/0±11/6a  06/0±46/0a  25/6±25/81a  

 (P<0.05)

 مورد مطالعه. های مختلفد رطوبت و درصد وزن خشک در تیماردرص – 5جدول  

 A B C D تیمار
 SD  a 22/2±88/73  a 11/2±79/73  a 71/2±59/73  a 21/1±23/75±رطوبت )%(

 SD  a 22/2±12/26  a 11/2±20/26  a 71/2±41/26  a 21/1±77/24±ماده خشک )%(

 (P<0.05)

 مورد مطالعه. میانگین درصد چربی، خاکستر و پروتئین در ماده خشک در تیمارهای مختلف – 6جدول  

SDSDSD

A a a a 
Ba a a 
Ca a a 
D a a a 

 (P<0.05)
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بردن پودر برگ کاهو در جيره  توان گفت که به کارمي
درصد نه تنها اثر  12و يا حتي  8ماهي سفيد تا سطوح 

اي اين ماهي روي عملکردهاي تغذيهبر چندان منفي 
بلکه باعث کاهش هزينه توليد غذا در سطح  ،گذاردنمي

انجام شده در ارتباط با شود. مطالعات تجاري نيز مي
ر در ماهي در سايجاي پوهجايگزيني  پودر سويا و کلزا ب

 ماهيان حد کاربرد اين مواد را مورد تاييد قرار داده است
(Mazurkiewicz, 2009; Dias et al., 2009.) 

آناليز ترکيبات الشه درصد رطوبت باالتري را در 
درصد کاهو( نسبت به ديگر تيمارها نشان 12) Dتيمار

با اين توضيح که کمترين ميزان چربي نيز مربوط  .داد
و  Hasanبه همين تيمار بود. اين نتيجه با آزمايش 

( نيز همخواني دارد. آنها در بررسي که 1997همکاران )
انجام دادند بيشترين مقدار رطوبت و همچنين کمترين 

دست آوردند که در هميزان چربي الشه را در تيماري ب
درصد از برگ خشک شده  25ميزان جيره غذايي آن به 

که از خانواده بقوالت است، استفاده  Leucaenaگياه 
ميزان رطوبت در الشه ماهيان و همچنين  شده بود.

چربي اغلب اوقات بيشتر از ترکيبات ديگر نوسان دارند 
روند تغييرات اين دو ماده در يک الشه عکس  و معموالً

ش از آنها  کاهيکديگر است. به نحوي که افزايش يکي 
 ;Hasan et al., 1997ديگري را به همراه دارد )

Atack et al., 1979). 
در ميزان پروتئين اما بيشترين مقدار مربوط به 

بود و کمترين آن نيز مانند درصد چربي به  Bتيمار 
-شد. با توجه به ميزان پروتئين ميميمربوط  Dتيمار 

که با افزايش سهم کاهو در جيره   بيان داشتتوان 
يک شيب نزولي در اين فاکتور در تيمارهاي  تقريباً

تواند به اين وجود آمده است. اين نتيجه ميهمختلف ب
دليل باشد که هرچقدر سهم کاهو در جيره باالتر رفته، 

ما ا پروتئين قابل هضم جيره حاصل کمتر شده است.
طوح رطوبت، داري در سطور کلي اختالف معنيبه

چربي و پروتئين خام الشه ماهيان مربوط به تيمارهاي 
 مختلف مشاهده نشد.

بررسي ميزان خاکستر در الشه ماهيان نتايج 
دست آمد و ميان تيمارهاي مختلف همتفاوتي ب کامالً

طوري که ميزان اين دار نشان داده شد. بهاختالف معني
از بقيه تيمارها باالتر بود و همچنين  Cفاکتور در تيمار 

نيز اين ماده مانند بقيه مواد کمترين مقدار  Dدر تيمار 
باالتر بود. اين امر مي  Bو حداقل از تيمار  داشترا 

تواند نشان دهنده اين باشد که به دليل باال بودن مقدار 
چقدر ماهيان از اين ماده  مواد معدني در کاهو، هر

اند درصد خاکستر در الشه بدني بيشتر مصرف کرده
 آنها باالتر رفته است.

در برخي بررسي ها به کار بردن مواد گياهي در 
داري روي ترکيبات الشه نداشته است جيره تاثير معني

(Koprucu and Sertel, 2012 اما در برخي ديگر .)
از مطالعات اين ترکيبات به کار رفته در جيره، روي 

وط به تيمارهاي مختلف هاي مربترکيبات الشه
 ;Abdel-Hakim et al., 2008) اندتاثيرگذار بوده

Dias et al., 2009.)  اين نتايج نشان دهنده اين
مطلب هستند که نوع ماده اوليه و هم چنين ميزان 

تواند استفاده شده از آن در جيره غذايي ماهي مي
و ميزان تاثير گذاري متفاوتي در  باشدتعيين کننده 

ها را از ترکيبات الشه ماهيان تغذيه شده از اين جيره
 خود بروز دهد.

 فادهاستکه ماهي سفيد قابليت  نتايج نشان داد
از مواد با منشاء گياهي بيشتري در جيره غذايي خود 

 که کاهو قابليت توان بيان داشت کهرو مياز اين. را دارد
درصد وارد غذاي ماهي  12تا  8ه تا سطح اين را دارد ک

که تاثير منفي روي رشد مطلوب د، بدون اينوسفيد ش
تواند از بگذارد. اين کار ميدر مرحله الروي اين ماهي 
استفاده بهينه و حداکثري از منابع موجود ( 1)دو جهت 

توليد غذاي ماهي با هزينه ( 2و )و کمترين دورريز آنها 
البته تعيين سطوح مطلوب اين . سودمند باشد کمتر

ماده در جيره ماهي سفيد و يا حتي منابع غذايي 
هاي بيشتري دارد که گياهي ديگر نياز به بررسي
مي در اين زمينه صورت متاسفانه تاکنون مطالعات ک

 گرفته است.
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