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وح مختلف چربی بر برخی شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی، بررسی تا یرات سط

                 بازماندگی و متابولیت های سرم خونی ماهی سفیدک سیستان

(Schizothorax zarudnyi ) 

 ؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ ساحل پاکزاد توچایی25*عبدالعلی راهداری

 دانشگاه زابلگروه شیالت، پژوهشكده تاوب بین المللی هامون، 

 Rahdari57@yahoo.com :مسئول نويسنده
 

 چكیده:

 اين مطالعه جهت بررسی و تعیین اثر سطوح مختلف چربی جیره های غاايی بر شاخص های رشد، ترکیب شیمیايی بدن، راندمان غاايی و ترکیب خون

تا  1831درصد چربی و انرژی قابل هضم  7/17و  12، 6، 7ف بچه ماهیان سفیدک سیستان انجام گرديد. چهار جیره با پروتئین ثابت و سطوح مختل

عدد  88گرمی سفیدک سیستان به تعداد  18/7±67/3 بچه ماهیانديد و در تیمارهای سه تكراری با کیلوژول در گرم جیره غاايی تهیه گر 1/2328

تغايه ماهیان قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد سطوح  روز مورد 78لیتری با تعويض يک روز درمیان کل آب( به مدت  33عدد آکواريوم  12)در 

ر مختلف چربی بر شاخص های مختلف رشد مانند میزان افزايا وزن بدن، کارايی غاايی، کارايی پروتئین، نرب رشد ويژه و ضريب تبديل غاايی اث

(. همچنین میزان چربی وشه در جیره P>37/3)نی داری نداشت( ولی بر شاخص هپاتوسوماتیک و ويسكروسوماتیک تاثیر معP<37/3دار داشت )امعن

( ولی میزان پروتئین، خاکستر و رطوبت وشه آن نسبت به ساير P<37/3)درصد بیشترين مقدار و با بقیه گروهها اختالف معنی داری داشت  7/17

درصد کمترين مقدار و نسبت به ساير  7سريد در گروه (. از شاخص های پالسمای خون تنها تری گلیP>37/3)گروهها اختالف معنی داری نداشت

(. بر P>37/3)( و در میزان گلوکز، پروتئین کل و کلسترول در بین گروهها اختالف معنی دار مشاهده نشدP<37/3)گروهها اختالف معنی دار داشت 

 ین نمايد.می را برای ماهی سفیدک سیستان تادرصد چربی می تواند سط  مناسبی از چرب 6تا  7اساس يافته های اين مطالعه جیره حاوی 

 

 کلیدی: ماهی سفیدک سیستان، چربی، شاخص رشد، ترکیب الشه و فاکتورهای بیوشیمیایی خون واژگان
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 مقدمه:

غااهايی که ترکیب مناسب داشته باشند بذرای رشذد، 

مقاومت در مقابل بیماريها و فعالیذت سیسذتم ايمنذی 

ه غذاايی مناسذب بدن ماهی اهمیت دارند. يذک جیذر

بايد سه نیاز موجود را برطرف نمايد: سذوخت )انذرژی 

تذامین مذواد  شیمیايی(، مواد خام آلی برای بیوسنتز و

ها، چربی ها و کربوهیدرات ها مغای ضروری. پروتیئن

سذذه جذذزء اصذذلی جیذذره غذذاايی هسذذتند. اگذذر منذذابع 

غیرپروتئینی )کربوهیدرات و چربی( در اختیذار مذاهی 

ی اسذتفاده مذی ژروتئین بعنوان منبذع انذرنباشد، از پ

کند. بنابراين وجود مقدار معینی چربی در جیره های 

غاايی وجذود دارد تذا هذم منبذع انذرژی باشذد و هذم 

 ,Cho and Kaushikکارايی پروتئین افزايا يابد )

1990; Williams et al., 2003 عذالوه بذراين ،)

چربذذی هذذا منبذذع تذذامین اسذذیدهای چذذرب و حامذذل 

 Kو  A ،Dمین هذذای محلذذول در چربذذی ماننذذد ويتذذا

از طذذرف ديگذذر،  (. Watanabe, 1982هسذذتند  )

انرژی اضافی و مازاد بر نیاز موجود در جیره ها منجذر 

به کذاها مصذرف غذاا )کذاها يذافتن کذل جذاب 

واد مغذای و در پروتئین( و کذاها مصذرف ديگذر مذ

 Daniels andگذذردد )نتیجذذه کذذاها رشذذد مذذی

Rabinson, 1986; Ellis and Reigh, 1991 .)

عالوه، باوبودن چربی جیره بر ترکیذب وشذه تذاثیر هب

کنذد چون مقدار چربی وشذه را زيذاد  مذیمی گاارد 

(Hillestad and Jehnsen, 1994 بذه همذین  .)

 علت بايد سطوح چربی جیره ها به دقت تعیین گردد. 

همانطور که اشاره شد، با افزايا يافتن میذزان چربذی 

وضعیت رشد و کذارايی غذاايی همذراه بذا صذرفه  غاا،

جويی در مصرف پروتئین، بهتر می شود. ايذن مسذئله 

به ويژه در مورد ماهیذان گوشذتخوار سذردابی مطذرح 

است زيرا اين ماهی ها در مقايسه با ماهیذان گرمذابی 

توانذذايی کمتذذری بذذرای مصذذرف کربوهیذذدرات هذذا 

(Beamish and Medland, 1986; Hardy, 

عنذذوان منبذذع انذذرژی دارنذذد. در پذذرورش هبذذ (1999

درصد چربی در جیره هذای  33آزادماهیان تا بیا از 

گونذه هذای ولی در جیره هذای  ،آنها استفاده می شود

درصذد مذی  13ها کمتذر از گرمابی مقدار چربی جیره

(. عذالوه بذر Gaylord and Gatlin, 2000باشذد)

نذوع میزان کل چربی موجود در جیره غاايی، منبع و 

چربی نیز حائز اهمیت می باشد که دلیل اين امر نیذاز 

متفاوت گونه ها می باشد. ثابت شده کذه گونذه هذای 

 n-6گرمابی به اسیدهای چرب چند زنجیره غیراشباع 

نیذذاز  n-3و  n-6و يذذا مخلذذوطی از اسذذیدهای چذذرب 

که ماهیان سردابی به اسیدهای چذرب دارند، در حالی

n-3 (نیاز دارندWebster and Lim, 2002  .) 

 Schizothoraxمذذذاهی سذذذفیدک سیسذذذتان )

zarudnyi گونه ای با ارزش اقتصادی می باشد کذه )

    هسذذذت Barbinaeمتعلذذذق بذذذه زيذذذر خذذذانواده 

(Nelson, 2006 )  و در حوضه آبی سیستان زيست

می کند. تكثیر مصنوعی گونه مذاکور بطذور موفقیذت 

امكذان آن براحتذی آمیز باعث شده تولید بچه مذاهی 

پسندی و محبوبیت اين گونه در بین پاير گردد. مردم

مردم سیستان توجه ما را به ايذن مسذئله جلذب مذی 

نمايد تا در شراين فعلی کذه ذخذاير طبیعذی ماهیذان 

بومی سیستان خیلی محذدود گرديذده، بتذوان مذاهی 

-سفیدک سیستان را پرورش داد. قطعاً يكی از اساسی

ی پذرورش، آگذاهی از ترين اطالعذات مذورد نیذاز بذرا

احتیاجات غاايی ماهی می باشد. تذا کنذون مطالعذات 

بسیار محدودی در مورد نیازهذای غذاايی ايذن گونذه 

است، لذاا در ايذن مطالعذه میذزان  هباارزش انجام شد

احتیاج چربی جیره غاايی مذاهی سذفیدک سیسذتان 

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 مواد و روشها:

 تامین بچه ماهی

قطعه بچه ماهی سفیدک سیستان با وزن  88عداد ت   

گرم از مرکذز تكثیذر و بازسذازی  18/7±67/3متوسن 

ذخاير ماهیان بومی زهک تهیه و به بخا آزمايشذگاه 

 پژوهشكده تاوب بین المللی هامون منتقل شد. 

 تهیه جیره های آزمایشی

جیره های غاايی به نحذوی تهیذه شذدند کذه میذزان 

رات آنها تقريباً يكسان )به ترتیذب پروتئین و کربوهید
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بذذود. بذذرای  )درصذذد 22/37±65/3و  55/3±73/31

و  7/11، 6، 7تنظیم سطوح مختلف چربی جیره هذا )

درصذذد( از روغذذن گیذذاهی آفتذذابگردان اسذذتفاده 7/17

گرديد و میزان آرد ماهی، آرد سويا و گنذدم اسذتفاده 

شده در بین جیره ها يكسذان يذا تقريبذاً يكسذان بذود 

 (.  1دول )ج

برای ساخت جیره ها، اقالم غاايی )سويا، گندم و مواد 

معدنی( که ذرات درشتی داشتند کامالً بذا اسذتفاده از 

يک آسیاب برقی، آسیاب و به ذرات پودر مانند تبديل 

شدند. سپس کل اقالم کامالً بذا هذم مخلذوط شذدند. 

پودر مولتی ويتامین نیز در آب حذل گرديذد و سذپس 

لوط خشک افزوده شد بطوريكه میذزان اين آب به مخ

شد. با توجه به  27رطوبت مخلوط حاصله در حدود %

اينكه صفحه مشبک چرب گوشت دارای سذوراب هذای 

درشت بود که اندازه غاای درست شده بذا اسذتفاده از 

های کوچک اين آزمايشات مناسب آن برای بچه ماهی

نبود، يک صفحه مشبک با قطر يک میلی متر درسذت 

و اين صفحه بجذای صذفحه خذود دسذتگاه چذرب شد 

گوشت نصب شذد. سذپس مخلذوط مرطذوب از چذرب 

گوشت عبور داده شد و رشته های حاصذله بذه مذدت 

چند ساعت در معرض هوای اتاق و در سايه قذرار داده 

شدند تا خشک تر شوند. سپس رشته ها خرد شذده و 

دهان  الک شدند تا به اندازه های ريز متناسب با اندازه

ها تبديل شوند. پلت های تهیه شذده بسذته بچه ماهی

درجه سانتیگراد نگهذداری و در  -23بندی و در فريزر 

 طول دوره استفاده گرديدند.

 

 نمونه برداری 

وزن و طول کل اولیه بچه ماهی هذا بذا نمونذه گیذری 

عدد بچه ماهی محاسبه شد. شاخص های رشذد  133

هر استخر  قطعه بچه ماهی در 23توسن نمونه گیری 

و  37، 26، 21، 11، 5در فواصذذل هفتگذذی )روزهذذای 

( 12( آزمايا اندازه گیری شد. در روز پايانی )روز 12

ونیذرو هذای چهحوضتمام بچه ماهی های موجود در 

بذه  11 -1بیومتری گرديدند. بچه ماهیذان روز هذای 

 12و  37، 26، 21صورت دسته جمعی و در روزهذای 

ده و از اسذذتخرها حذذاف بذذه صذذورت انفذذرادی وزن شذذ

گرديدند. طول بچه ماهی ها در تمام دوره آزمايا به 

صورت انفرادی اندازه گیری شد. دقذت انذدازه گیذری 

میلذی  1/3میلذی گذرم و  31/3وزن و طول به ترتیب 

های رشد، شاخص های  متر بود. برای ارزيابی شاخص

يی تغايه و میزان بقذاء از معذادوت زيذر اسذتفاده اکار

 (.El-Husseiny et al., 2008د )گردي

 شاخص های اندازه گیری شده

 .(Tacon, 1990)  15افزايا وزن بدن (1

iW-tBWI (g) = W 
 

 De Silva and)  16( میذذانگین رشذذد روزانذذه2

Anderson, 1995.) 
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 De Silva and)  22( ضريب کارآيی تغايه8

Anderson, 1995 .) 

 
et  Chatzifotis) 23( ضريب کارآيی پروتئین5

al., 2010.)                          

                                                           
17- Body Weight Increase 

18- Average Daily Growth 

19- Specific Growth Rate                     

20- Condition Factor                                                                         

21- Feed Conversion Ratio                                             

22- Feed Efficiency                                                                        

23- Protein Efficiency Rate 
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 =tWوزن اولیه بچه مذاهی،  =Wiدر معادوت ماکور؛ 

 =Lطذول مذدت پذرورش،  =Tوزن نهايی بچه ماهی، 

تعداد نهايی بچذه مذاهی،  =Ntطول نهايی بچه ماهی، 

Ni=  ،تعداد اولیه بچه ماهیC=  مقدار غذاای خذورده

میذزان  =Piافزايا وزن بچه مذاهی،  =Gشده روزانه، 

 می باشد.  در بدن بچه ماهی پروتئین جاب شده

et al Chatzifotis ,.) 21کبذذدی( شذذاخص 13

2010) 

 
 Chatzifotis et) ويسكروسوماتیک  ( شاخص11

al., 2010) 

 
 

مناهی تقریبی ترکیبات غذایی و الشه بچهآنالیز 

 سفیدک سیستان

جهت آنالیز شیمیايی بدن ماهی هذا در پايذان دوره و 

ونذه نیز آنالیز جیره هذايی غذاايی اقذدام بذه تهیذه نم

گرديد و سپس آزمايشات وزم روی آنها انجام گرديذد. 

جهت تهیذه فیلذه مذاهی در پايذان دوره از هذر تیمذار 

قطعه بچه ماهی به طور تصادفی انتخاب شذد.  8تعداد 

سپس با خارج نمودن امعا و احشاء و جدا نمودن سذر 

و باله ها، نمونه ها کامال چرب شده و به صورت همگن 

ا در ظذروف سربسذته و در دمذای در آمدند. نمونذه هذ

درجه سانتیگراد بذرای انجذام آزمايشذات بعذدی  -23

غذاايی  نگهداری شدند. جهت تهیه نمونه جیره هذای

پس از تهیه و خشک شدن جیره هذای غذاايی از هذر 

گذذرم در ظذذذروف سربسذذذته و در  23کذذدام مقذذذدار 

درجه سذانتیگراد جهذت آزمايشذات بعذدی  -23دمای

 نگهداری شدند.

                                                           
24-Hepatosomatic Index (HI) 

گیری میزان رطوبت، خاکستر، پذروتئین خذام و  اندازه

چربی خذام بذا اسذتفاده از روش هذای ارائذه شذده در 

(AOAC, 1990.انجام گرفت ) 

 آنالیز آماری 

کلیه اطالعات جمذع آوری شذده از محذل آزمذايا و 

 Excelداده های آزمايشگاهی با استفاده از نرم افذزار 

ز بسذته پردازش گرديد. برای تجزيه و تحلیل آمذاری ا

( و بذرای تشذخیص 13)ويذرايا  SPSSنرم افذزاری 

وجود اختالف بین تیمارها از آنالیز واريانس يک طرفه 

(One way-ANOVA)  استفاده گرديد. در صورت

از  P > 37/3وجذذود اخذذتالف معنذذی دار در سذذط  

 استفاده شد. (Tukey)آزمون توکی 

 

 نتایج:

 ترکیب الشه

قبذل از شذروع  ترکیب شیمیايی وشذه بچذه ماهیذان

آورده شذده  2آزمايشات و پس از آن در جدول شماره 

است. داده های اين جدول حاکی از عدم تاثیر معنذی 

دار سطوح مختلف چربی بر میزان رطوبت، پروتئین و 

خاکستر وشه بچه ماهیان می باشد. ولی میزان چربی 

درصد چربذی  7/17وشه در گروه تغايه شده با جیره 

ان را داشذته و بذا بقیذه گروههذا اخذتالف باوترين میز

 .>P)37/3)داشته است  یمعنادار

 شاخص های رشد

تاثیر میزان مختلف چربی جیره بر شاخص های رشذد 

و ضريب تبديل غذاايی مذاهی سذفیدک سیسذتان در 

ارائه شده است. همانطور کذه مالحظذه مذی  3جدول 

شود تاثیر سطوح مختلف چربی بر مقدار افذزايا وزن 

، >P)37/3فاوت معناداری را نشذان مذی دهذد )بدن ت

 7/11درصذد تذا  7بطوريكه با افزايا مقدار چربی از 

درصد وزن بچه ماهی ها افزايا پیدا کرده ولذی بذین 

درصد تفاوت معناداری وجذود  7/11و  6، 7سه جیره 

 7ندارد، هر چند درصد وزن بدست آمده در دو جیذره 

بیشتر از جیره  >P)37/3دار )ادرصد با تفاوت معن 6و 

درصد است، همچنین وقتی مقدار  7/17و  7/11های 

درصذد رسذیده  7/17چربی به باوترين میذزان يعنذی 
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وزن بچه ماهی کاها پیدا کرده اسذت. طذول نهذايی 

نیذذز تقريبذذاً الگذذوی مشذذابهی را نشذذان مذذی دهذذد 

(37/3(P< مقايسه شاخص های وزن بدست آمده بذر .

کی از آن اسذت کذه حسب درصد و کارايی غاايی حذا

درصد مذی  6بیشترين مقدار اين دو شاخص در جیره 

درصذد تفذاوت معنذاداری نذدارد  7باشد که بذا جیذره 

(37/3<P ولی بذا جیذره هذای )درصذد  7/17و  7/11

( و در واقذع در دو P<37/3تفاوت معنادار می باشذد )

درصد می باشد. 6و  7جیره اخیر کمتر از جیره های 

 

 ذایی و ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشات )بر مبنای درصد ماده خشک(اقالم غ .2جدول 

 مقدار چربی جیره )%( 

3 9 3/22 3/23 

 اقالم غذایی

 25 25 25 25 آرد ماهی

 28 28 28 28 آرد سویا

 28 32 32 28 گندم

 7/13 7/8 27/3 3 روغن آفتابگردان

 2 2 2 2 2ویتامین

 2 2 2 2 2مواد معدنی

 7/3 7/1 7/7 11 ر و پرکنندهبایند

 مواد مغذی

 67/33 83/37 13/31 11/31 پروتئین

 7/17 7/11 6 7 چربی

 8/8 1/5 8/5 3/6 رطوبت

 1/83 8/82 1/62 5/81 ماده خشک

 7/6 7/8 7/17 16 خاکستر

 77/37 3/38 15/31 78/31 9کربوهیدرات

 1/2328 1/1822 6/1521 1831 9انرژی )کیلو ژول در گرم(

 

گرم؛  3K stab)-(K 2گرم؛ ويتامین  E 13؛ ويتامین D،IU  133333 3؛ ويتامین A ،IU 183333( هر کیلوگرم شامل: ويتامین1

گرم،  8B 2گرم، ويتامین  B 1 7گرم، ويتامین  B 13 7گرم؛ ويتامین  B 2 3گرم؛ ويتامین   B  6 2گرم؛ ويتامین   B  8 1ويتامین 

 گرم.  23گرم و اينوزيتول  C 83 گرم، ويتامینB 6 12ويتامین 

 1يد،  گرم؛ 6/17 گرم؛ منگنز، 2/1میلی گرم؛ مس  163کبالت،  گرم؛ 2 سلنیوم، گرم؛ 7/12 روی، گرم؛ 28 آهن، شامل: کیلوگرم هر (2

 گرم 88گرم، دی کلسیم فسفات،. 188گرم، کربنات کلسیم،  12 گرم؛ کولین کلرايد،

 +چربی)%(+رطوبت)%(+خاکستر)%(()پروتئین)%(-133( کربوهیدرات)%(= 3

 (3/15+کربوهیدرات)%(*7/38+چربی)%(*8/23( انرژی)کیلوژول در گرم جیره(= )پروتئین)%(*1

 

جاب غاای روزانه تفاوت معنذاداری  قداردر شاخص م

(. شاخص وضذعیت P>37/3بین گروهها وجود ندارد )

درصد بیشترين مقذدار  6يا ضريب چاقی نیز در جیره 

 7/11و  7تفاوت معناداری بذا جیذره هذای  را دارد که

درصذد  7/17( ولذی بذا جیذره P>37/3درصد ندارد )

در اين جیره کاها  عتفاوت معناداری دارد و فی الواق

(. بیشترين میزان P<37/3معناداری پیدا کرده است )

درصد می باشد کذه تفذاوت  6نرب رشد ويژه در گروه 

( ولذی بذا P>37/3درصد نذدارد ) 7معناداری با جیره 

درصد تفاوت معنذاداری دارد  7/17و  7/11جیره های 
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(37/3>P کمترين ضريب تبديل غاايی و کمتذرين .)

میانگین رشد روزانه در جیذره ای اسذت کذه بذاوترين 

درصد( را دارد کذه بذا سذه جیذره ديگذر  7/11چربی )

 (.  P<37/3تفاوت معناداری دارد )

 ترکیب شیمیایی خون

رول و پذروتئین کذل پالسذمای میزان گلذوکز ، کلسذت

خون تحت تاثیر سطوح مختلذف چربذی جیذره هذای 

-( ولذذی میذذزان تذذری<37/3Pغذذاايی قذذرار نگرفذذت )

درصذد چربذی  7/17گلیسیريد در گروهی که با جیره 

تغايه شذده بودنذد بذاوترين مقذدار بذوده و بذا سذاير 

 (.1)جدول  (P<37/3)دار داشتاگروهها اختالف معن

 بحث و نتیجه گیری:

 ترکیب الشه

هذای نشان داده شذده جیذره 2همانطور که در جدول 

مختلف غاايی بر میزان رطوبت، پذروتئین و خاکسذتر 

داری وشه بچه ماهیان تاثیری نداشته و تفاوت معنذی

گذردد. از طذرف نمذیهای مختلف مشاهده  بین گروه

( چربذی وشذه در P<37/3دار )ديگر، افذزايا معنذی

درصذد( را  7/17بذی جیذره )گروهی که بیشذترين چر

داشته نشان دهنده تاثیرپايری ترکیب شیمیايی وشه 

باشد. افذزايا نیذافتن از ترکیب جیره های غاايی می

درصذد نشذان  7/11و  6، 7چربی وشه در جیره های 

می دهد که چربی موجذود در ايذن جیذره هذا صذرف 

فعالیتهای زيسذتی ماننذد تذامین انذرژی، نقذا هذای 

یذره شذده اسذت، در حالیكذه در گذروه ساختمانی و غ

درصد چربی جیذره بذیا از حذد نیذاز زيسذتی  7/17

ماهی بوده و به همین دلیل به شكل بافذت چربذی در 

 بدن ماهی ذخیره شده است.

 شاخص های رشد

رژی مورد نیاز آنها جاب غاا در ماهی ها متناسب با ان

(Kaushik and Medale, 1994)  صذورت مذی

تذوان نتیجذه گرفذت کذه کذاها  ، بنابراين مذیگیرد

علذت هدرصد بذ 7/17فاکتورهای رشد در سط  چربی 

باو بودن میزان انرژی جیذره غذاايی بذوده کذه باعذث 

امتناع بچه ماهی ها از دريافت غاای کافی شذده و در 

دنبذال داشذته هنتیجه کاها رشد را در ايذن گذروه بذ

درصد  7/17است. بعالوه کاها رشد در جیره حاوی 

يت توانايی ماهی برای جاب اين دگويای محدوچربی 

میزان چربی و در نتیجه کاها میذزان غذاای جذاب 

شده می باشد که مطابق با مطالعات برخذی محققذین 

-El؛ Ellis and Reigh, 1991نیذز مذی باشذد )

Sayed and Garling, 1988  .) 

و  7هرچند مقدار ضريب تبديل غذاايی در گروههذای 

درصد بذود  7/17و  7/11های درصد کمتر از گروه  6

( ولذی P<37/3و با آنها اختالف معنی داری داشذت )

درصد بسیار باو می  6و  7در همه گروهها حتی گروه 

برای اين گونه کذه  1باشد. ضريب تبديل غاايی باوی 

توجیه اقتصذادی  باشد فاقداز خانواده کپور ماهیان می

ن ضذريب پروری می باشد. بذاو بذوداز نقطه نظر آبزی

تواند دويل مختلفی داشته باشد. اووً تبديل غاايی می

باشذد و ای وحشذی مذین گونذهماهی سفیدک سیستا

های رشد آن در شذراين آزمايشذگاهی و شاخصقطعاً 

تذر اسارت در مقايسه با گونه های تجاری بسیار ضعیف

می باشد. به تدريج و گاشت چنذد نسذل انتظذار مذی 

 قذدارر شذراين اسذارت بذه مرود تا رشد اين مذاهی د

مطلوبی برسد. بهرحال بذا توجذه بذه وحشذی بذودن و 

سازگار نبودن گونه ماکور با شراين غیرطبیعی، عادت 

دادن نسبی اين ماهی با شراين و غذاای مصذنوعی را 

دست آوردن شاخص های تغايه هبايد گام موثری در ب

ای آن قلمداد نمود. ثانیذاً تغییذر اقذالم غذاايی مذورد 

ها عالوه بر تغییر سطوح میزان جیرهتفاده برای اين اس

مواد مغای می تواند منجر به تغییر میزان مصرف غاا 

میزان رشد ماهی ها گردد. يافتن اقذالم غذاايی کذه  و

خوشمزگی غاا را برای اين گونذه افذزايا دهذد، هذم 

قطعاً تاثیر گاار است. ثالثاً خصوصیات فیزيكی غذااها 

 Stuart andی تذاثیر دارد )بر ضذريب تبذديل غذااي

Hung, 1989 غذذذاای سذذذاخته شذذذده در ايذذذن ،)

آزمايشات از کیفیت فیزيكذی بذاو و مانذدگاری در آب 

به اندازه کافی برخوردار نبود که خود می تواند موجب 

هدررفت مقداری از غاای داده شذده بذه مذاهی هذا و 

 افزايا ضريب تبديل غاايی گردد.  
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 الشه بچه ماهیان سفیدک در شروع و پایان آزمایشات ترکیب شیمیایی .2جدول 

 ترکیب وشه

 )در ماده خشک( 
 شروع دوره

 مقدار چربی جیره های غاايی )درصد(

3 9 3/22 3/23 

 b17/3±15/7 b12/3±76/7 b72/3±75/1 b37/3±31/7 a31/3±62/8 چربی 

 a12/1±71/88 a37/2±53/85 a73/1±71/88 a51/3±21/88 a15/3±21/88 27پروتئین

 a28/1±18/52 a18/1±78/53 a85/1±26/52 a33/1±63/51 a25/3±38/51 رطوبت

 a25/3±23/2 a26/3±27/2 a31/3±27/2 a88/3±11/2 a13/3±25/2 خاکستر

 

 مقایسه میانگین ا ر سطوح مختلف چربی بر شاخص های رشد بچه ماهی سفیدک .9جدول 

 مقدار چربی جیره های غاايی )درصد( 

 7/17 7/11 6 7 هاشاخص 

 a68/3±11/7 a81/3±23/7 a38/1±61/7 a77/3±37/7 وزن اولیه بدن )گرم(

 ab17/1±73/5 ab12/1±18/5 a12/1±87/5 b66/3±33/5 وزن نهايی بدن )گرم(

 ab78/3±38/13 b13/3±83/8 a71/3±21/13 b16/3±83/8 طول نهايی بدن )سانتیمتر(

 a38/3±12/2 a71/3±28/2 a71/3±11/2 b38/3±87/1 میزان افزايا وزن )گرم(

 ab56/8±88/38 a87/8±51/12 b75/5±31/35 c76/1±75/33 وزن بدست آمده )درصد(

 ab31/3±23/3 a31/3±27/3 b31/3±22/3 c32/3±16/3 کارايی غاايی

 ab11/3±88/3 a12/3±53/3 bc12/3±82/3 c36/3±73/3 ضريب کارآيی پروتئین

 a32/3±18/3 a31/3±17/3 a33/3±15/3 a31/3±18/3 جاب غاای روزانه

 ab33/3±528/3 a38/3±58/3 ab37/3±53/3 b 31/3±523/3 ضريب چاقی

 ab36/3±78/3 a36/3±83/3 b38/3±78/3 c38/3±15/3 نرب رشد ويژه 

 b53/3±31/1 b55/3±31/1 b81/3±86/1 a87/3±82/7 ضريب تبديل غاايی

 a81/3±56/3 a55/3±31/1 a81/3±63/3 b81/3±81/2 میانگین رشد روزانه )درصد(

 a16/3±16/1 a11/3±71/1 a13/3±77/1 a23/3±73/1 شاخص هپاتوسوماتیک)کبدی(

 a18/2±11/6 a53/1±15/6 a88/3±63/6 a66/3±83/6 شاخص ويسكروسوماتیک

 حروف مشابه در هر رديف نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار می باشد.

 

 سطوح مختلف چربی بر ترکیب شیمیایی خون بچه ماهی سفیدک سیستانمقایسه میانگین ا ر  .9جدول 

 ارزش آماری 7/17 7/11 6 7 

 کلسترول

 )میلی گرم در دسی لیتر(
31/3±33/216 33/7±33/327 31/3±33/333 18/1±85/238 

 

NS 

 تری گلیسیريد

 )میلی گرم در دسی لیتر(
b87/8±33/183 a52/15±33/516 a52/12±85/535 a78/36±85/522 

 

37/3>P 

 گلوکز خون

 )میلی گرم در دسی لیتر(
33/1±33/56 73/7±33/58 11/8±88/56 36/8±33/63 

 

NS 

 پروتئین کل

 )گرم در دسی لیتر(
11/3±23/3 28/3±83/3 32/3±68/3 17/3±33/1 

 

NS 

 

                                                           
بر اساس ماده خشک  -25  
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در ماهی کبد مرکز مهم تجمع چربی و گلیكوژن مذی 

 Peres et؛ McClelland et al., 1995باشذد )

al., 1999شان داد کذه سذطوح (. نتايج اين مطالعه ن

هذای آزمايشذی بذر کبذد تذاثیری مختلف چربی جیره

های داری بین شاخصانداشته است چون اختالف معن

هپاتوسذوماتیک و ويسكروسذوماتیک در بذین گروههذا 

وجود ندارد و اين نتیجه نشان می دهد کذه در مذاهی 

جیذره  درصد چربی 7/17سفیدک سیستان تا سطوح 

در کبد يا محوطه شذكمی اتفذاق  غاايی، تجمع چربی

افتد. تاثیر نداشتن سطوح چربی جیره بر شذاخص نمی

هپاتوسوماتیک در برخی ماهیان مانند هالیبوت اطلس 

(Berge and Storebakken, 1991 ؛Helland 

and Grisdale-Helland, 1998 ؛Martins et 

al., 2007( مارمذذاهی کوتذذاه بالذذه ،)Anguilla 

australis( )De Silva et al., 2001 و سذیم )

( هم گذزارش شذده Sa et al., 2006دريايی سفید )

است. از طرفی ديگر، در برخذی گونذه هذا ماننذد کذاد 

(Gadus morhua( )Dos Santos et al., 

 Epinephelus coioides( )Luo(، هامور )1993

et al., 2005( هذادداک ،)Melanogrammus 

aeglefinus( )Nanton et al., 2001 ؛

Tibbetts et al., 2005،) ( کوبیذذذاcobia )

(Wang et al., 2005 بذذاس سذذفید دريذذايی ،)

(Lopez et al., 2006 و بذاس دريذايی اروپذايی )

(Peres and Oliva-Teles, 1999 سذذطوح )

مختلف چربی بر شاخص هپاتوسوماتیک تذاثیر معنذی 

 داری داشته است. 

 متابولیت های خون

زان گلوکز يكی از شاخص های خونی می باشد کذه می

( Pottinger, 1998نشان دهنده استرس می باشد )

ولذذی فاکتورهذذای ديگذذر ماننذذد دمذذا، انذذدازه مذذاهی 

(Hemre and Sandnes, 1999 دوره نذوری و ،)

پذس از  (Pavlidis et al., 1999)زمان طی شذده 

آخرين تغايه  و رژيم غاايی هم بذر میذزان آن تذاثیر 

( بذذا Salmo salarارنذذد؛ در مذذاهی آزاد اطلذذس )د

افزايا يذافتن میذزان نشاسذته جیذره غذاايی مقذدار 

افذزايا پیذدا  (Hemre et al., 1996) گلوکز خون

کرده است. اينكه در بچذه مذاهی سذفیدک سیسذتان 

میزان گلوکز خون در بین جیره هذای مخلذف غذاايی 

اختالف معنی داری پیدا نكرده حذاکی از اينسذت کذه 

افزايا يافتن میزان چربی جیره غذاايی موجذب وارد 

 شدن استرس به بچه ماهی ها نشده است. 

میزان کلسترول و پروتئین کل پالسمای خذون تحذت 

 تاثیر جیذره هذای مختلذف قذرار نگرفتذه ولذی میذزان 

تری گلیسیريد در جیره ای که باوترين سذط  چربذی 

ا ساير درصد( را داشته بیشترين مقدار بوده و ب 7/17)

داری داشته است. افذزايا تذری اگروهها اختالف معن

گلیسیريد در پالسما نشان دهنذده ايذن اسذت کذه بذا 

افزايا میزان چربذی جیذره، حمذل و نقذل چربذی در 

گردد که در مذاهی داخل بدن بطور فعالتری انجام می

کپور علفخوار نیز نتیجه مشابهی بدسذت آمذده اسذت 

(Du et al., 2005.) 

 ری کلینتیجه گی

تا  7سطوح چربی نتايج اين مطالعه نشان می دهد که 

هذذای غذذاايی مذذاهی سذذفیدک درصذذد بذذرای جیذذره 6

سیستان مطلوب می باشد و در صورت لذزوم افذزايا 

درصد هم تاثیر منفذی بذر  11ی ال 13چربی تا حدود 

های رشد و ترکیب بدن اين ماهی نمی گاارد. شاخص

و میزان رشد ماهی عالوه بر اين، ضريب تبديل غاايی 

يد اين مطلب است که با تغییذر اقذالم غذاايی و موها 

خصوصیات فیزيكی غاا شاخص های تغايه ای مذاهی 

 سفیدک سیستان بهبود خواهد يافت.

 منابع 
مطالعات جامع تاوب هامون،  .1358 .آبزی گستر .1

 شرکت سهامی شیالت ايران.

2. AOAC. 1990. Official methods of 

analysis. 15th edn. 1298 p. Association 

of Official Analytical Chemists, 

Arlington, Virginia, USA. 
3. Beamish, F.W.H., Medland, T.E. 1986. 
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Abstract 

 

The present study was carried out to evaluate the effect of dietary lipid levels on growth 

performance, body composition, feed efficiency and blood metabolites of snow trout 

(Schizothorax zarudnyi) fingerlings.  

Ninety-six fish averaging 5.46±0.85 g were randomly distributed into 12 of 30 L aquariums (8 

fish/aquarium). Triplicate groups of fish were fed for 56 days four isonitrogenous experimental 

diets (34.5% crude protein) comprising 1601-2026.1 kj digestible energy g-1, containing 5, 8, 12 

or 15.5% crude lipids. There were significant differences in body weight increase, feed 

efficiency, protein efficiency, food conversion ratio and specific growth rate (P<0.05), but there 

was no significant difference in hepatosomatic index and viscerosomatic index (P>0.05). 

Whole body lipid significantly increased in fish fed 15.5% lipid diets than fish fed 5, 8, 12 and 

15.5% lipid, but there was no significant difference in protein, ash and moisture. Among serum 

metabolites, only triglyseride showed significant differences among the four dietary lipid levels 

and in 5% diet was lower than others. In conclusion, diets with 5-8% lipid are able to provide 

suitable level of lipid for snow trout fingerlings. 
 
Key words: Snow trout, lipid, growth index, blood metabolites. 
 

 

 

 

 

 


