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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره

  1391 بهار سوم،، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  
  

 يها شاخص بر انرژي و پروتئین مختلف مقادیر حاوي هايجیرهبا تغذیه  اثرات بررسی
  جوان) Huso huso( ماهیان فیلرشد 

  
  2و بهروز دستار 2محمدرضا ایمانپور، 2، علی شعبانی1میالد کبیر*

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انشیارد2، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،شیالت دانشجوي دکتري گروه1
  18/2/91؛ تاریخ پذیرش:  5/8/90تاریخ دریافت:  

  1چکیده
 رشد هايشاخص بر انرژي و پروتئین مختلف مقادیر شامل غذایی رژیم اثرات پژوهش نای در

 طور به يها بلوك طرح صورت به تیمار 9 در آزمایش این. گرفت قرار بررسی مورد جوان ماهیان فیل
 سطح هر که پروتئین درصد 40 و 35 ،30 شامل آزمایشیهاي جیره. گردید طراحی تصادفی کامل

 با جوان ماهیان فیل. بود خام انرژي کیلوگرم بر کالريکیلو 5500 یا 4500 ،3500 داراي پروتئین
 مخازن هر در عدد 7 تعداد به متر سانتی 53/49±32/2 و گرم 18/495±04/53 کل طول و وزن میانگین

 هفته 8 مدت به و بدن وزن درصد 5/1 میزان به روز، در بار 2 ماهیان. شدند سازي ذخیره لیتري 2000
 کارایی هايشاخص آزمایش انتهاي در .پذیرفت صورت تکرار 3 در ها آزمایش تمامی. شدند تغذیه

 ماهیان این رشد که داد نشان پژوهش این نتایج .گرفتند قرار بررسی مورد انرژي و پروتئینرشد، 
 تمامی بین در ).P>05/0( دارد قرار انرژي و پروتئین مختلف سطوح ریتحت تأث داريمعنی طور به

 خام انرژي کالريکیلو 5500 و پروتئین درصد 35 حاوي هايجیره باکه  ماهیانی آزمایشی، تیمارهاي
 آزمایشی تیمارهاي تمامی بین در را بهتري کبدي و رشد هايشاخص بودند؛ شده تغذیه کیلوگرم بر

 مقدار اولیه، طول و وزن مابین داريمعنی تفاوت شده، محاسبه رشد هايشاخص بین از. دادند نشان
  ).P<05/0( نشد مشاهده بدن نسبی وزن و احشاء و امعاء شاخص مخصوص، غذاي

  

  Huso huso، رشد کارایی انرژي، و پروتئین ،ماهی فیل تغذیه، :کلیديهاي  واژه
                                                

 mld.kabir.17@gmail.comسئول مکاتبه: م *
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  مقدمه
 نامیده نیز 2 استروژن هستند که استخوانی - غضروفی ماهیان که خاویاري ماهیان یا 1ماهیان تاس

 6 طول به که است شکالن ماهی تاس از گونه نیتر بزرگ) Huso huso( بلوگا یا ماهی فیل. شوند یم
 طعمباال و  قیمت سریع، رشد دلیل به گونه این. )1984، گبر( رسدمی نیز تن یک از بیش وزن و متر

 از آبزیان سایر همانند خاویاري ماهیان تغذیه و غذا. باشد یم توجه مورد هايگونه از یکی مطلوب
 محیط بهینه ایطشر مورد در کافی اطالعات لیکن. گرددمی محسوب ماهیان این تولید در ثرؤم عوامل

هانگ و لوتس، ( ندارد وجود ها آن نیاز مورد مصنوعی غذاي کردن فرموله غذایی، نیازهاي پرورش،
 که است ايجیره با مرتبط آبزي غذایی نیاز بیشتر کنونی، پرورشی شرایط در که آنجایی از ).1988

 مواد کامل مقدار حاوي هک ايجیره تولید ،کند یم براي ماهی آماده مصنوعی طور به دهنده پرورش
الول، ( دارد آبزي مناسب رشد در را اساسی نقش باشد) انرژي و پروتئین مناسب سطوح( مغذي
1998.(  

 کنند یم ایفا ماهی رشد در مهمی نقش و هستند ماهیان غذایی جیره در ترکیبات نیتر گران هاپروتئین
 از استفاده دلیل به اقتصادي ضرر بر عالوه باشد حد از بیش پروتئین حاوي که اي جیره. )1983ان.آر.سی، (

 خاصیتی انرژي .)1986لگرو و بیمیش، ( شد خواهد دفع بیشتري آمونیاکی نیتروژن انرژي، منبع عنوان به آن
 بدن در هاپروتئین و هاچربی ،ها دراتیکربوه متابولیکی اکسیداسیون طی در که است مغذي مواد از

 هايجیره در زا انرژي مواد نیتر یاصل هاپروتئین و هاچربی بین این از. دآی دست می به زنده موجودات
 و هاچربی کارگیري به با توان یم دلیل گران بودن پروتئین به لیکن. شوند یم محسوب غذایی

 مصارف به را ها آن و کرده جلوگیري انرژي تولید منظور به هاپروتئین اکسیداسیون از هاکربوهیدرات
 در انرژي نیتأم منبع عنوان به را يتر مهم نقش هاچربی غذا، دهنده تشکیل اقالم بین از. یدرسان بدن

 هايجیره هستند انرژي منبع عنوان به چربی زیادي مقدار داراي که هاییجیره .کنند یم ایفا غذایی جیره
 بر سوء اثرات سبب تا شوند برده کار به زیاد دقت با بایستی هاجیره این ،شوند یم محسوب پرانرژي
 چاقی و کبد و روده اطراف در اضافه چربی تجمع و پروتئین هضم بازدهی کاهش و ماهی سالمت
 مصرف کاهش به سازي، ذخیره و رشد براي دسترس قابل انرژي کاهش با بافت بودن پرچرب. نشوند

  .)2000سیلوراستین و پلیسس اسکایا، ( انجامدمی غذا

                                                
1- Acipenceridae 
2- Sturgeon 
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 مابین مناسب تعادل یک .است برخوردار باالیی اهمیت از ماهیان جیره در انرژي به پروتئین نسبت
 تولید بهبود غذایی، تبدیل کارایی بهترین رشد، نرخ بیشترین به رسیدن براي جیره انرژي و پروتئین
 بهبود و نیتروژن دفع کاهش کبد، و بدن بافت در گلیکوژن و چربی تجمع رساندن حداقل به پروتئین،

 و pH دما، محلول، اکسیژن ).2005تیبتس و همکاران، ( است ضروري مزرعه جیخرو آب کیفیت
 مصنوعی شرایط در ماهیان رشد نهایت در و تغذیه بر موثر محیطی عوامل نیتر مهم از آمونیاك
  ).1984کچ و همکاران، ( باشندمی پرورش

ن و انرژي مورد نیاز در اطالعات کافی در زمینه مقدار پروتئی نبودشده و  یادبا توجه به مشکالت 
و عدم شناخت کافی در مورد اثرات سطوح مختلف پروتئین ماهیان  ویژه فیل ن خاویاري و بهجیره ماهیا

  .گردد یمدر این زمینه بیش از پیش ضروري نمایان  پژوهشرشد، انجام  يها شاخصو انرژي بر 
  

  کار مواد و روش
 وشمگیر سد ماهیان پرورش و تکثیر کارگاه در 1389 شهریور تا تیر هايماه طی در آزمایش این

 پرورش حوضچه 27 در عدد ماهی 189تعداد . پذیرفت صورت قال آق شهرستان کیلومتري 40 در واقع
 دقیقه بر لیتر 3 متوسط طور به پرورش حوضچه هر به ورودي آب دبی. تقسیم شدند مترمکعبی 2000
صورت چرخشی  به ها حوضچه. سیستم آب این شد انجام آزمایش طول تمام در نیز هوادهی و تنظیم

  داشت. قرارساعت تاریکی  12  :  ساعت روشنایی 12 صورت به نوري سیستمبوده و 
 یا 4500 ،3500 داراي پروتئین سطح هر که پروتئین درصد 40 و 35 ،30 شامل آزمایشیهاي جیره

 مورد و دسترس در غذایی اقالم کردن مشخص از پس. بود خام انرژي کیلوگرم بر کالريکیلو 5500
 مورد(پروتئین، چربی، انرژي و رطوبت)  جیره ترکیبات بیوشیمیایی جوان، ماهیان فیل رشد براي نیاز

 گردید فرموله غذایی جیره 1UFFDA1 افزار نرم به آمده دست به اعداد ارائه با و گرفت قرار آنالیز
 ترکیبات و اجزاء از کیهر  درصد غذایی، جزاءا و 1 جدول در اولیه مواد آنالیز. )1370 هاشمی،(

 ابتدا غذایی، هايجیره براي تهیه. است شده آورده 2 جدول در آزمایشی هايجیره از یک هر شیمیایی
-MDF دیجیتال ترازوي کمک با غذایی هاي جیره از یک هر ساخت براي نیاز مورد اولیه مواد

BYD&D.CO.LTD مدل SER-J806969 کردن مخلوط از پس. شد توزین رمگ 01/0 دقت با 
 به دست آمده به مخلوط سپس. گرفت انجام گیاهی و جانوري روغن تدریجی افزودن غذایی اقالم

                                                
1- User-Friendly Feed Formulation Diary Animals program 
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 کن خشک در و تبدیل شد متر سانتی 3 تا 5/2 قطر با پلت هایی صورت به صنعتی گوشت چرخ کمک
 - C20° دماي در فمصر زمان تا شد و خشک کاملطور  به ساعت 12 مدت به C 50°دماي در

  .شدند نگهداري
  

  )میانگین±  انحراف معیار( غذایی هايجیرهمصرفی در تهیه کار رفته  هبتجزیه تقریبی مواد خوراکی  -1جدول 
  کیلوگرم)انرژي خام (کیلوکالري/  پروتئین خام (%)  چربی خام (%)  رطوبت (%)  مواد مغذي

  4590±125  70/15±00/0  20/1±07/0  40/13±04/0  گندم
  4360±110  20/9±25/0  00/2±22/0  90/12±13/0  ذرت

  5337±174  10/77±28/0  50/9±17/0  20/11±11/0  پودر ماهی
  4524±142  30/15±05/0  25/2±09/0  90/10±15/0  سویا
  2980±96  20/3±00/0  20/0±00/0  -  مالس

  8885±25  0±00/0  100±00/2  -  روغن حیوانی
  9000±91  0±00/0  100±00/2  -  روغن گیاهی

  
عدد  7ماهی جوان (به تعداد  عدد فیل 189انجام گردید.  بار کروز ی 14سنجی ماهیان هر  زیست

متر  سانتی 53/49±32/2گرم و طول کل  18/495±04/53در هر حوضچه پرورش) با میانگین وزن 
دست آمده از  بر اساس نتایج به هفته با تیمارهاي آزمایشی یاد شده تغذیه شدند. 8مدت  به

هاي پرورش، غذاي روزانه مورد نیاز ماهیان هر ماهیان هر یک از حوضچه سنجی فیل زیست
قرار  ها آنبعد از ظهر) مورد تغذیه  3صبح و  9بار در روز ( 2حوضچه محاسبه شده و به دفعات 

شود که ماهیان تا حد سیري تغذیه گرفت. مقادیر احتیاجات غذایی ماهیان هنگامی مشخص می
هاي رفتاري این ماهیان مقدار غذاي روزانه براي رو پس از بررسی از این .)1985وي، تاکن و کشوند (

گرفته شد (حد سیري). هنگام تغذیه ابتدا جریان  در نظر وماسیبدرصد وزن  5/1ماهیان جوان  فیل
  شد.کاهش داده می ها آنورودي آب حوضچه پرورشی قطع شده و سطح آب داخل 

شیمیایی آب از جمله میانگین درجه حرارت آب (به کمک دماسنج)،  فاکتورهاي مختلف فیزیکی و
آب به کمک دستگاه   Oximeter, oxi320/set, WTW،pH)اکسیژن محلول (به کمک دستگاه (

)PH323- B/set1-WTW, (Best-Nr100745  7در فواصل زمانی  ها حوضچهو دبی آب ورودي به 
  گیري گردید.اندازه بار کروز ی
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  درصد) برحسبغذایی ( هايجیرهاء و ترکیب اجز -2جدول 

 GE 4500=GE 5500=GE=3500  اقالم غذایی
30=CP 35=CP  40=CP  30=CP  35=CP  40=CP  30=CP  35=CP  40=CP  

 94/4 61/10 29/16 77/28 45/34 12/40 62/2 97/11 31/21 ذرت
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 گندم
 10 10 10 10 10 10 10 10  10 سویا

 5 5 5 5 5 5 5 5  5  سبوس برنج
 02/43 83/35 64/28 13/40 94/32 75/25 3/44 66/35 03/28  پودر ماهی

  9/10  65/11  41/12  42/0  18/1  94/1  0  0  0  روغن گیاهی
  9/10  65/11  41/12  42/0  18/1  94/1  0  0  0  روغن ماهی کیلکا

 2 2 2 2 2 2 2 2  2  مالس
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 مکمل معدنی
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2 یمکمل ویتامین
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  لیزین

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  متیونین
  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  ضدقارچ
  0  0  0  0  0  0  83/19  12/18  41/16  سلولز
  0  0  0  0  0  0  4  4  4  گچ

  ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
  02/2  12/2  21/2  60/2  70/2  79/2  63/18  37/17  11/16  فیبر خام (%)
  10/29  00/30  94/30  82/9  77/10  71/11  09/7  79/6  47/6  چربی (%)

  80/20  84/24  90/28  54/39  19/43  02/47  02/19  89/25  75/35  کربوهیدرات (%)
  70/10  42/9  15/8  52/10  25/9  98/7  71/10  41/9  11/8  خاکستر (%)

 نسبت پروتئین به انرژي
  27/7  36/6  45/5  88/8  77/7  66/6  42/11  10  57/8  گرم/ کیلوکالري) (میلی 

GEانرژي خام :                                     CPپروتئین خام :  
 گرم؛میلی 50 سلنیوم، گرم؛میلی 4600 روي، گرم؛میلی 6000 آهن، گرم؛میلی 600 مس، گرم؛میلی 2600 منگنز،: شامل - 1

  .گرممیلی 100000 کلراید، کولین م؛گرمیلی 50 کبالت، گرم؛میلی 100 ید،
 E 3000 ویتامین، ؛IU)( یالملل نیب واحد D3 400000، ویتامین ؛IU)( یالملل نیب واحد A 1200000 ویتامین،: شامل - 2

 ،B5 ویتامین گرم؛ میلی B3، 7200 ویتامین گرم؛ میلی B2، 3360 ویتامین گرم؛ میلی B1، 200 ویتامین ؛IU)( یالملل نیب واحد
 500 اکسیدان، آنتی گرم؛ میلی B12، 4 ویتامین گرم؛ میلی B9، 600 ویتامین گرم؛ میلی B6، 2400 ویتامین گرم؛ میلی 9000
 .گرم میلی
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  دست آمد: از طریق معادالت زیر بههاي رشد در این آزمایش شاخص
  آمده دست به وزن) = گرم( اولیه وزن میانگین -) گرم( نهایی وزن میانگین

ویژه درش ضریب = ))گرم( اولیه وزن لگاریتم   - ) گرم( ثانویه وزن لگاریتم(( ))روز( پرورش روزهاي /   × 100 

( 1997، کوهامکر و همکاران ).  

غذایی تبدیل ضریب )گرم( شده مصرف غذاي مقدار =  )گرم( اولیه وزن /  )گرم( نهایی وزن -   )1388  مهدوي و همکاران،(   

شده خورده غذاي )ماهی هر نهروزا خوراك مقدار =   × )100  / [ )اولیه وزن ثانویه وزن +   )2/   

وضعیت فاکتور کل وزن =  )کل طول( 3 /  )2003  و همکاران، ابراهیمی( 100 ×   

غذایی تبدیل بازده )گرم( آمده دست به وزن افزایش =  )گرم( شده خورده غذاي /  )2003  و همکاران، ابراهیمی(   

پروتئین نسبت بازده )گرم( آمده ستد به وزن افزایش =  )گرم( ماهی به شده داده پروتئین مقدار /   × 100 
( 1989استوارت و سیالس،  ). 

بدن نسبی وزن ))گرم( خالی شکم بدن وزن( =  )گرم( کامل بدن وزن( /  )2003  و همکاران، ابراهیمی( 100 ×   

اندام شاخص )گرم)( اندام وزن( =  )گرم(کل بدن  وزن( /  )1984کائوشیک و لوکوئت، ( 100 ×   

  
  آنالیز آماري

دست آمده با  آنالیز نتایج بهتصادفی صورت پذیرفت.  طور کامل بهبلوك الب طرح قآزمایشات در 
و آزمون دانکن و با استفاده از برنامه  ANOVE- (Two-way)طرفه  2استفاده از آنالیز واریانس 

SPSS  افزار  و نرم 16نسخهSAS صورت صورت پذیرفت. نتایج بهSD ±Mean  و با سطح ارائه
  .درصد بیان گردید 5درصد یا ضریب خطاي  95اطمینان 

  
  تایجن

و میانگین درجه  7±5/0 صورت به  pHمیانگینگرم در لیتر،  میلی 6اکسیژن محلول بیش از  میزان
  گراد بود.درجه سانتی 21±5/1حرارت آب 

نشان  هاي رشدیی، بر شاخصماهیان با تیمارهاي مختلف غذا از اثر تغذیه بچه دست آمده بهنتایج 
داري وجود ندارد دهد بین وزن و طول اولیه فیل ماهیان جوان در تیمارهاي مختلف اختالف معنیمی

)05/0>P .( جدول  پژوهشنتایج این)آمده دست به که بین وزن و طول نهایی، وزن دادنشان ) 3 
)WG(ویژه رشد ، ضریب )SGR( غذایی تبدیل )، ضریبFCR(وضعیت ، فاکتور )CF(تبدیل ، بازده 

داري در تیمارهاي مختلف اختالف معنی )OI( اندام ) و شاخصPER)، بازده پروتئین (FCE( غذایی
  .)P>05/0(وجود دارد 
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  بحث
 و آبی مناسب کیفی وضعیت دهنده نشان آب کیفی پارامترهاي گیري اندازه از دست آمده به نتایج

 عوامل گیري اندازه از دست آمده به نتایج مقایسهباشد. می پرورش مطلوب محیطی شرایط ایجاد
تاکن و ( نامحقق دیگر توسط شده ارائه نتایج با جوان ماهیان فیل پرورش دوره طول در فیزیکوشیمیایی

 در ايفواره صورت به آب دائمی جریانعلت این امر  رسد یمنظر  بهو  داشت مطابقت) 1985کوي، 
  حوضچه بود. هر در ماهیان مناسب تراکم چنین هم و هواده تمسیس از استفاده پرورش، طول

 مختلف تیمارهاي در جوان ماهیان فیل اولیه طول و وزن بین دهد یم نشان 3 جدول که يطور همان
 در که داريمعنی و طول وزن اختالف کندمی بیان که) P<05/0( ندارد وجود داريمعنی اختالف

 بر کار رفته هب غذایی هايجیره اولیه مواد مختلف مقادیر ریاز تأث اشین است آمده وجود به دوره انتهاي
 ،انرژي و پروتئین سطوح افزایش با که دهد یم نشان جدول این چنین هم. باشدمی رشد هايشاخص
 همراه به پروتئین درصد 40 و 35 ،30سطوح که طوري به یابدمی افزایش نیز ماهیان نهایی وزن میانگین

 ماهیان فیل نهایی وزن میانگین در را) P >05/0( داريمعنی تفاوت انرژي کیلوگرم بر الريکیلوک 5500
 35 و 30 شامل ترتیب به که 2و  1 تیمارهاي چنین هم. کرد ایجاد تیمارها سایر با مقایسه در جوان
 اشتندد را رشد افزایش کمترین بودند، انرژي کیلوگرم بر کیلوکالري 3500 همراه به پروتئین درصد

 همراه به پروتئین درصد 40 و 35 شامل هايتیمار مقایسه با). گرم 3/556±24و  4/523±5 ترتیب به(
 درصد 40 به 35 از پروتئین سطح افزایش که رسیممی تیجهن این به انرژي کیلوگرم بر کیلوکالري 5500
 است آن کننده یانب که ،)P <05/0( است شده ماهیان این نهایی طول در دارمعنی غیر کاهش سبب

 0/668±40 از کاهش( گرددمی ماهیان فیل رشد کاهش سبب انرژي سطح این در پروتئین سطح افزایش
بر  دهد که این سطح پروتئین بیش از نیاز این ماهیان بوده و عالوه) و نشان میگرم 0/653±29 به

  خواهد گردید. نیزافزایش قیمت جیره باعث کاهش رشد 
 ماهیان فیل بچه رشد بر را روغن و پروتئین مختلف سطوح ریتأث ،)2003( ارانـهمک و میـابراهی

)H. huso( 2 پروتئین درصد 50 و 45 حوسط بین ها آن نتایج اساس بر. ندداد قرار بررسی مورد گرمی 
 نهایی وزن میانگین دارمعنی کاهش سببپروتئین  درصد 55 سطح اما ،نشد مشاهده داريمعنی اختالف

گیري کلی از  نتیجه. است ماهیان فیل نیاز از بیش پروتئین سطح این که داد نشان و شد ماهیان فیل بچه
 میزانجیره  چربی درصد 2/17 و پروتئین درصد 50 شامل غذایی جیره کهنشان داد  ها آن پژوهش
 ورهايفاکت آزمایش، این در. باشدمی ماهی فیل قد انگشت ماهیان چههینه بب نمو و رشد براي مناسبی
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به  30(از  پروتئین و) وکالري بر کیلوگرمکیل 5500به  3500از ( انرژي سطح افزایش با رشد با مرتبط
 رشد توانایی خاویاري ماهیان که گر این موضوع باشد بیان تواند یم مطلب این یافتند بهبوددرصد)  40

 مهدوي گزارشات با تطابق رد که دارند آن مصرف و با سطوح چربی باال هايجیره از استفاده با خوب
و  مهدوي. باشد یم 2004کیم و همکاران، ؛ 2001لی و کیم، ؛ 1983،ان.آر.سی ؛2009 ،و همکاران

 دارمعنی افزایش سبب درصد 25 به 10 از جیره چربی افزایش ند کهداد نشان) 2009( همکاران
  .گرددمی) H. huso( ماهیان فیل بچه در رشد هايشاخص

 ویژه رشد ضریب میزان در دارمعنی تفاوت سبب غذایی تیمارهاي انرژي و پروتئین متفاوت مقادیر
 کیلوگرم بر کیلوکالري 5500 همراه به پروتئین درصد 35 سطح). 3 جدول( شد آزمایشی ماهیان فیل

 درصد 30( 1 تیمار برعکس،. شد ماهیان این رشد ضریب در دارمعنی افزایش بیشترین سبب انرژي
 با که داد نشان را ویژه رشد ضریب کمترین) انرژي کیلوگرم بر کیلوکالري 3500 همراه به پروتئین

 امر این علت. دارد مطابقت )Clarias gariepinus( ماهی گربه روي 2005علی و جانسی،  تحقیقات
  .شود یم استفاده انرژي منبع عنوان به پروتئین انرژي، پایین سطوح در که است این

یوان و همکاران، ( یابدمی کاهش غذایی تبدیل ضریب میزان جیره) انرژي( چربی افزایش اب
 بر را انرژي و پروتئین مختلف سطوح اثر بودن دارمعنی ،پژوهش این از دست آمده به نتایج. )2009

 سطح در غذایی تبدیل ضریب کمترین جدول این هاي هداد به توجه با. داد نشان غذایی تبدیل ضریب
). درصد 90/2±13/0( آمد دست به انرژي کیلوگرم بر کیلوکالري 5500 همراه به ینپروتئ درصد 35

 3 این در دارمعنی اختالف سبب کیلوگرم بر کیلوکالري 5500 انرژي سطح در پروتئین میزان افزایش
 دیگر طرف از. شد غذایی تبدیل ضریب دارمعنی افزایش سبب انرژي سطح کاهش اما نگردید تیمار
 شد مشاهده 1 تیمار در غذایی تبدیل ضریب میزان بیشترین رفت،می انتظار که يطور همان

 تعیین در خصوص، )1987برندان و همکاران ( مطالعات ،پژوهشاین  نتایج همانند). درصد 89/0±22/15(
- جیره از استفاده با که )Acipenser transmontanus( سفید ماهی تاس جوان ماهیان بچه پروتئینی نیاز

 ماهیان تاس در غذایی تبدیل ضریب که داد نشان گرفت انجام پروتئین درصد 52 تا 20 شامل غذایی هاي
 نهایت در نامحقق این. بود ماهیان بچه سایر از باالتر بودند کرده تغذیه پروتئین کم هايجیره از که جوانی

 بودن باال رسدمی نظر به. ودندنم پیشنهاد و تعیین درصد 48 تا 45 را یاد شده ماهیان بچه پروتئینی نیاز
 که ،باشد یم غذایی هايدانه بافت بودن سفت و سخت از ناشی 6 تا 1 تیمارهاي در غذایی تبدیل ضریب

 خاویاري ماهیان که  گرفت نتیجه توان یم اساس این بر. است شده ایجاد کمتر چربی داشتن علت به
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 و غذا مطلوبیت بر روغن درصد 25 الی 20 از استفاده نیبنابرا دهند،می ترجیح را تر نرم غذایی هاي دانه
  .شود یم سبب را غذایی هايدانه بهتر پذیرش و گذاشته اثر آن فیزیکی کیفیت

 اختالف مختلف غذایی تیمارهاي با شده تغذیه ماهیان ،دست آمده به آزمایش نتایجبر اساس 
 افزایش با که این به توجه با .ندادند نشان یهتغذ هفته 8 پایان در شده خورده غذاي نظر از را داريمعنی
 پیدا افزایش داريمعنی غیر طور به شده خورده غذاي مقدار آزمایشی تیمارهاي در جیره پروتئین نمیزا
 ممکن. است نبوده نیاز حد از بیشتر آخر تیمار 3 در جیره انرژي مقدار که است نکته این گر بیان کرد،
 و معده حجم بودن محدود مانند خاویاري ماهیان ویژه خصوصیات لیدل به آمده دست به نتایج است

 تیمارهایی در غذا بیشتر مصرف از مانع که باشد) 2005فورن و همکاران، ( گوارشی فرآیند بودن آهسته
  .باشد پایین پروتئین و انرژي با

داري نسبت به تر معنی وضعیت متناسبتفاکتور  8و  7هاي  که گروه دهد یمنشان  3نتایج جدول 
بیان ) 2009یوان و همکاران (. )gr/L3 42/0±01/0و  42/0±00/0سایر تیمارهاي آزمایشی دارند (
درصد  14و درصد پروتئین  44سطح  )Myxocyprinus asiaticus( کردند که در ماهی مکنده چینی

، لی و همانند نتایج ما خواهد شد. ها آنچربی سبب ایجاد حداکثر میزان این فاکتور در تیمارهاي آزمایشی 
سطوح مختلف پروتئین و چربی قرار  ریتأث تحتگزارش کردند که فاکتور وضعیت ) 2002همکاران (

  .ردیگ ینم
 1) و کمترین مربوط به تیمار 0/16gr/L3±0/4( 8بیشترین بازده تبدیل غذایی مربوط به تیمار 

)1/0±6/2gr/L3 بود (.  
) نشان داد Claias gariepinusگربه ماهی آفریقایی ( روي )2005علی و جانسی ( هاي پژوهش

سطح  نیتر نییپایابد و در که با افزایش سطح پروتئین جیره، میزان بازده تبدیل غذایی بهبود می
یابد. بهبود بازده تبدیل غذایی با افزایش مقدار پروتئین، با افزایش انرژي این شاخص نیز افزایش می

با افزایش  ).2000یاماموتو و همکاران، ن نیز گزارش شده است (اققانرژي (چربی) توسط دیگر مح
). نتایج 2004کیم و همکاران، ( ابدی یمکاهش  پروتئین سطح پروتئین جیره، شاخص راندمان

دار بازده پروتئین افزایش پروتئین سبب افزایش معنی، نشان داد که در جیره کم انرژيهاي ما  پژوهش
داري بین بازده پروتئین کیلوکالري بر کیلوگرم تفاوت معنی 5500و  4500ژي هاي با انر شد. در جیره

از همه تیمارهاي آزمایشی  8تیمارهاي آزمایشی وجود نداشت. در عین حال راندمان پروتئین در تیمار 
روي ماهی سالمون ماسو  )2001لی و کیم ( هاي پژوهشنتایج این بررسی با  باالتر بود.
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)Oncorhynchus masu ( هاي پژوهشمطابقت دارد. اما ) نشان داد که افزایش  )2009وب و همکاران
  .گردد یمدرصد سبب کاهش شاخص بازده پروتئین  32پروتئین به بیش از 

. شد جوان ماهیان فیل کبد وزن بر دارمعنی اختالف بروز سبب انرژي و پروتئین مختلف حوسط اثر
 و گیاهی روغن از جیره درصد 23 حدود که 8 تیمار در کبدي وزن میانگین بیشترین اساس این بر

 تیمارهايتمامی  با داريمعنی اختالف که) گرم 80/1±05/0( گردید مشاهده شدمی تشکیل جانوري
 مشاهده 3 و 2 ،1 تیمارهاي در کبدي شاخص کمترین رفتمی انتظار که يطور همان. داشت آزمایشی

 سبب و دارد غیراقتصادي ارزش کبد چربی .بودند دخو غذایی هايجیره در روغن بدون که شد
 به ماهی در انرژي اگر دیگر طرف از). 2005تیبتس و همکاران، ( گرددمی مدت دراز در کبد تخریب

). 2001فو و همکاران، ( کند ایجاد چرب ماهی است ممکن و نبوده مطلوب گردد، ذخیره چربی شکل
 اثر پروتئین مختلف سطوح که داد نشان ،)2003( مکارانه و ابراهیمیهاي  پژوهش ما نتایج همانند
 با 4 از جیره روغن افزایش اما بود نگذاشته) H. huso( ماهیان فیل بچه در کبد نسبی وزن بر داريمعنی

 درصد 25 از) 2009و همکاران ( مهدوي. گردید ماهیان این در شاخص این افزایش سبب درصد 8
 انتهاي در را کبد چربی میزان و کرد استفاده پرورشی) H. huso( ماهیان فیل جیره در روغن مکمل

 خیلی ها رهیج این در کبد چربی مقدار که داد نشان ها آن هاي پژوهش نتایج. کرد بررسی خود آزمایش
 ها اندام سالمتی و دارد را چربی مقدار این با غذا پذیرش توانایی ماهی فیل که نمود پیشنهاد و نبوده باال
  .افتدنمی خطر به درصد 30 تا یچرب با
  

  گیري کلینتیجه
 داد، نشانغیره  و ویژه رشد ضریب نهایی، وزن جمله از رشد يها شاخص بررسی که گونه همان

 ،بود کیلوگرم بر کیلوکالري 5500 و پروتئین درصد 35 داراي که گروهی آزمایشی تیمارهاي بین در
 رشد هايشاخص به توجه با ولی را موجب گردید، ایشیآزم تیمارهاي تمامی بین در را رشد بیشترین

 مشکل ایجاد سبب که دارد وجود نگرانی این کبد وزن با نتایج مقایسه و دوره انتهاي در آمده دست به
 ،شده یاد مشکالت از جلوگیري جهت توان یم رسد یمنظر  به رو نیا از گردد درازمدت در چرب کبد

 این مدت کوتاه پرورش براي تنها راکیلوکالري بر کیلوگرم انرژي)  5500درصد پروتئین و  35( 8 تیمار
 سطح به آن کربوهیدرات افزایش و جیره چربی میزان کردن کم با بتوان اگر و کرد پیشنهاد گونه

  برد. بهره مدت طوالنی در جیره این از بتوان شاید برسیم، یاد شده انرژي و پروتئین
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Abstract1  

During this experiment the effects of diets containing different levels of protein 
and energy were studied on growth parameters of great sturgeon juveniles. This 
experiment was randomly done on 9 treatments. Each of experimental diets 
containing 30%, 35% and 40% protein, have 3 levels of gross energy (3500, 4500 
and 5500 kcal/kg). The mean of weight and total length of juvenile sturgeons were 
495.18±53.04 g and 49.53±2.32 cm respectively which 7 of them were introduced 
in each 2000-liter in to tank.  For 8 weeks, fish were fed with these diets in the rate 
of 1.5% of body weight. All treatments were conducted in three replications. At the 
end of experiments, indicators of performance of protein, energy and growth were 
also measured. The results of this study showed that the growths of these fish were 
significantly affected by different levels of protein and energy (P<0.05). Among all 
treatments, the fishes whose levels of protein and energy were 35% and 5500 
kcal/kg gross energy respectively, showed higher indicators of growth and liver. 
Among the calculated growth parameters, there was no significant difference 
among different treatments in initial length and weight, specific feed ratio, viscera 
index and body weight (P>0.05). 
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