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تا یر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره بر شاخصهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهیان 

 (Schizothorax zarudnyiسفیدک سیستان )
  2، مصطفی غفاری2، احمد قرایی 2 *حسینعلی دهمرده

 روه شیالت، دانشكده منابع طبیعی، دانشگاه زابلگ
* hosein.dahmardeh@yahoo.com  

 چكیده

سفیدک سیستان   انماهی بچه شاخصهای رشد و ترکیب شیمیايی بدن بر غاايی جیره کربوهیدرات مختلف سطوح اثر به منظور بررسی      

(Schizothorax zarudnyi)  پنج  سانتی متر با 7/6± 1/2گرم و طول متوسن 71/3±11/1تان با میانگین وزنی قطعه بچه ماهی سفیدک سیس 173تعداد

هفته غاادهی  6( و مقدار پروتئین و چربی يكسان طی مدت %55/38 و %8/32 ،% 88/28 ،%2/22 ،%78/18جیره غاايی حاوی میزان کربوهیدرات متفاوت )

 %7لیتری به طور تصادفی رهاسازی شدند. کلیه ماهیان به مقدار روزانه  17آکواريوم  17مار، در در پنج تیمار و سه تكرار به ازای هر تیشدند. بچه ماهیان 

(، نرب رشد 37/1±33/3 گرم(، نرب رشد ويژه ) 63/2±32/3وزن بدن در دو وعده غاادهی شدند. نتايج آزمايا نشان داد که بیشترين افزايا وزن بدن )

در تیماری که (  81/3±31/3کمترين ضريب تبديل غاايی )( و 27/3±31/3( ، نرب بازدهی غاايی )51/3±31/3ین )، نرب بازدهی پروتئ(38/7±37/3)روزانه 

کربوهیدرات اختالف معنی داری  %55/38کربوهیدرات غاادهی شده بودند مشاهده شد که با گروه تیماری تغايه شده با جیره حاوی  %8/32با جیره حاوی 

رطوبت و خاکستر وشه تیمارهای مختلف تغايه شده با جیره های حاوی سطوح متفاوت  مقدارداری در ااختالف معن(   همچنین p>37/3 نداشت )

کربوهیدرات تغايه شدند نسبت به ساير  %55/38 و %8/32کربوهیدرات مشاهده نشد. اما مقدار چربی و پروتئین وشه در تیمارهايی که با جیره های حاوی 

و کاها نشان داد. يافته های اين تحقیق مشخص نمود که مطلوبترين میزان کربوهیدرات جیره جهت دستیابی اری به ترتیب افزايا تیمارها به طور معنی د

 می باشد. %55/38تا  %8/32به شاخصهای رشد و تغايه بهینه در بچه ماهیان سفیدک سیستان بین 

 

 (Schizothorax zarudnyiکلیدی: تغذیه، رشد، کربوهیدرات، سفیدک سیستان ) واژگان

        

 مقدمه

 مقذدارتوجه به پرورش آبزيان از جمله ماهیان و افزايا 

تولیذذد در واحذذد سذذط ، يكذذی از راههذذای مهذذم تذذامین 

 نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشذد بشذر مذی باشذد.

 غذااهای کذردن فذراهم بذه پايدار، و موفق پروری آبزی

 لحذاظ از و متعذادل مغذای مذواد لحذاظ که از مصنوعی

 تغايذه. اسذت باشند، وابسذته صرفه مقرون به اقتصادی

 هذای هزينذه %53 تذا 33 پذرورش دوره طذول در ماهی

 مذی اختصذا  خود به را پروری آبزی صنعت در جاری

 مهمذی نقا تغايه که است مشخص اين بر عالوه دهد.

 ايفا می هابیماری برابر در مقاومت و ايمنی سیستم در را

 مهذم جیذره (. پذروتئین1367 بیرقدار، و )ابراهیمی کند

 Leeو هزينه غااسذت ) ماهی رشد بر موثر عامل ترين

and kim, 2005 .)و کربوهیدرات مناسب مقدار وجود 

 باعث درجیره، پروتئینی غیر انرژی منابع عنوان به چربی

 .شذود جذويی صذرفه پذروتئین که در مصذرف شود می

 انذرژی دسذترس رد و ارزان نسبتاً منبع ها کربوهیدرات

شذوند  مذی محسذوب های ماهیان گونه از بسیاری برای

(Nankervis et al., 2000 .)کذذه جذذايی آن از 

 را ها کربوهیدرات از استفاده توانايی ها ماهی از بسیاری

 سذطوح و منابع بردن کار به دارند، انرژی منبع عنوان به

 کاها به تواند می ماهی غاای در کربوهیدرات مختلف
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        منجذذذر شذذذود  شذذذده فرمولذذذه غذذذااهای ههزينذذذ

(Wilson, 1994 .)در میذزان تعذادل عذدم گونذه هذر 

 ممكن (چربی و کربوهیدرات)پروتئینی غیر انرژی منابع

 مغای مواد جاب غاا، کارايی رشد، بر منفی تأثیر است

بذدن  ترکیبات (Erfanullah and Jafri, 1998a) و

 باشد ماهی داشته

 گونذه غاايی های جیره بین الفاتاخت مهمترين از يكی

 چیذز همذه های گونه که است اين بیگرما ماهیان های

 در( تیالپیذا و معمذولی روگذاهی،کپور مذاهی گربه)خوار

 و آسیايی دريايی باس) خوار گوشت های گونه با مقايسه

 حاوی های جیره تمايل بیشتری به مصرف سیم دريايی(

 اينكه وجود با(. Wilson, 1991دارند ) کمتر پروتئین

 تفذاوت مذاهی مختلذف های گونه پروتئین کلی ترکیب

 پروتئین آنها نگهداری و بقاء میزان و ندارند هم با زيادی

 تفاوتهذا ايذن احتمذاو(، NRC, 1993مشذابه اسذت )

 و هضذم بذرای مختلف های گونه توانايی کننده منعكس

 .باشذد مذی انذرژی عنذوان بذه کربوهیذدرات مصذرف

 عنذوان بذه کربوهیذدرات از تواننذد می ربهت کپورماهیان

 استفاده چربی به نسبت بازدهی مناسبتر با و انرژی منبع

 مذذاهی (.Anderson et al., 1984کننذذد )

 ارزشذمند و مهذم بسذیار هذای گونذه از شذیزوتوراکس

 حوضه آبريز مكران در که منحصرا باشد می کپورماهیان

 یذراخ سذالهای در و دارد وجذود سیسذتان منطقذه در و

 نیذز و طبیعذی ذخاير بازسازی جهت آن مصنوعی تكثیر

 شذذده انجذذام پذذروری فعالیتهذذای آبذذزی بذذه معرفذذی

 همذه دلیذل بذه  (Gharaei et al.,2010).اسذت

 به گرايا با زارودنی شیزوتوراکس ماهی بودن چیزخوار

 مذاهی ايذن رسذدمذی نظذر به طبیعت در گیاهی منابع

 انرژی منبع يک وانعن به کربوهیدرات از استفاده توانايی

مذاهی  ذخذاير بازسذازی منظور به  .داشته باشد را ارزان

 جهذت ،قد انگشت ماهیان بچه تولید سفیدک سیستان،

 ايذن پذرورش همچنین و منطقه آبی منابع در رهاسازی

 نیازهذای نمذودن مشذخص بازارپسذند، و ارزش بذا گونه

لاا در اين تحقیذق  .را توجیه می نمايد ماهی اين غاايی

عی شده است تا میزان کربوهیذدرات بهینذه در جیذره س

غاايی ماهی شیزوتوراکس و بررسی شاخصذهای تغايذه 

 ای، رشد و بقاء آن طی دوره آزمايا بررسی گردد.

 مواد و روشها:

   محل انجام تحقیق:

بذذا قطعذذه بچذذه مذذاهی سذذفیدک سیسذذتان  173تعذذداد  

گذرم و طذول متوسذن  71/3±11/1میانگین وزن اولیه 

سانتی متر از مرکز تكثیر ماهیان بومی زهک  ±7/6 1/2

به پژوهشكده تاوب بین المللی هذامون منتقذل شذدند. 

بچه ماهیان در پنج تیمار و سه تكرار به ازای هذر تیمذار 

لیتذری و هذر آکواريذوم  17آکواريذوم  17در مجموع در 

قطعه بچه ماهی به طذور تصذادفی رهاسذازی  13شامل 

 6 مذدت بذه آزمايشی غاايی یها جیره با تغايه شدند.

 %7گرفت و بچه ماهیذان بذه میذزان روزانذه  انجام هفته

بعد از ظهذر غذاادهی  7صب  و  6وزن بدن در دو وعده 

 در آب در محلذول اکسذیژن و ،pHشدند. میانگین دما، 

درجذه سذانتیگراد  21±1  ترتیذب بذه آزمايا دوره طی

 میلی گرم در لیتر بود.  5 ±1/3و   7/3±7/5،

 آزمایشی: غذایی ه های یرج 

جیذره نويسذی  افذزار نرم توسن  ها جیره فرمووسیون   

پذروتئین و  میذزان  . شد انجام ((Lindo,1994  لیندو

بذا چربی در همه جیره ها تقريبذا يكسذان و بذه ترتیذب 

در نظذر گرفتذه شذد. میذزان  %55/6و %2/35 مقدارهای

 7Dتا  1Dکربوهیدرات جیره ها با هم متفاوت واز جیره 

 و %8/32 ،% 88/28 ،%2/22  %78/18بذذذذذه ترتیذذذذذب 

(. جهذذت تهیذذه 1تعیذذین شذذد )جذذدول شذذماره  55/38%

غاايی مواد اولیه ابتدا با آسیاب برقی کامال آرد و  25پلت

                                                           
27-Pellet 
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با هم مخلوط شدند، سپس با اضافه کردن آب به شذكل 

خمیر در آمده و ضمن اضافه کردن روغن يكبار ديگر به 

ه دستگاه همذزن کذامال مخلذوط و مدت ده دقیقه بوسیل

همگن شدند. برای پلت کذردن جیذره هذا هذم از چذرب 

میلی متر استفاده شد. پلتها پس از  1گوشت با خروجی 

سذاعت، خذرد  21خشک شدن در دمای اتاق بذه مذدت 

تذذا زمذذان  -23شذذده و در ظذذروف سربسذذته و در دمذذای 

 مصرف نگهداری شدند.

 : شیمیایی آنالیزهای

 و ی فیله ماهیان در پايان دوره آزماياشیمیاي آنالیز

 استاندارد شیوه از استفاده با تهیه شده غاايی های جیره

 محاسبه انجام شد. برای (AOAC, 2005رايج )

 از استفاده با هضم از پس ها نمونه خام، پروتئین

 سپس شدند. آمده تغلیظ جوش به اسیدسولفوريک

 فرايند از استفاده با نمونه در موجود نیتروژن مقدار

 با و شده برده کار به تیتر محلول مصرف سنجا

 اندازه  (Gerhardt)دستگاه  26کجلدال استفاده از

( 1میزان نیتروژن نمونه از طريق فرمول ) شد. گیری

محاسبه و جهت تبديل میزان نیتروژن به پروتئین از 

 . (AOAC, 2005)استفاده شد  27/8ضريب 

اسید  حجم × 1/3×1336/1)وزن نمونه/  (1)

   میزان نیتروژن )%( ₌مصرفی(  کلريدريک

 28سوکسله روش از استفاده با خام اندازه گیری چربی

انجام شد. بدين ترتیب که پس از آماده سازی نمونه ها 

گرم از نمونه ها را در کاغا صافی قرار داده به  2مقدار 

طوری که نمونه به خارج از کاغا صافی منتقل نشود. 

ساعت و در  1گاه سوکسله به مدت نمونه را در دست

معرض حالل بنزن حرارت داده شد. پس از خشک و 

سرد کردن کاغا صافی در دسیكاتور با استفاده از 

                                                           
28-Kjeldahl 

29-Soxhlet 

( میزان چربی نمونه ها به دست آمد 2فرمول شماره )

(AOAC, 2005  .) 

میزان  ₌وزن اولیه  –وزن ثانويه  × 133وزن نمونه/  (2)

  چربی )%(

 .گرفذت انجذام  آون در کذردن شذکخ روش بذه رطوبت

 ديذا پتذری در شذده همگن نمونه گرم 7 منظور بدين

سذاعت در آون بذا دمذای  16داده شده و به مذدت  قرار

 ثابذت وزن يذک بذه رسذیدن تذا درجه سذانتیگراد 137

رابطذه  از اسذتفاده با رطوبت سپس میزان  شد،   خشک

 (.                AOAC, 2005گرديد ) محاسبه (3) ی

 ₌وزن اولیه  –وزن ثانويه  × 133( وزن نمونه / 3)  

 میزان رطوبت )%(  

 خشک روش به کردن خاکستر از خاکستر سنجا برای

 چینی بوته در نمونه گرم 7منظور بدين گرديد. استفاده

مشتعل  نمونه که طوری به شعله روی شد و داده قرار

 دمای با الكتريكی کوره در سپس و شد سوزانده نگردد،

 رنگ آمدن دست به زمان تا سلسیوس درجه 773

میزان   پايان در و شد داده قرار روشن خاکستری

 ,AOACگرديد ) محاسبه (1خاکستر از رابطه )

2005 .) 

 ₌وزن خالص خاکستر  × 133( وزن نمونه / 1)    

 میزان خاکستر )%(  

و همكاران  Tanمیزان کربوهیدرات جیره نیز از روش  

 ( محاسبه شد.           1فرمول )اساس ( و بر 2338)

 133  –(  پروتئین+  چربی+ خاکستر + رطوبت  ( )1)

    کربوهیدرات )%( =
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 آزمایشی غذایی های جیره تقریبی آنالیز و غذایی اجزای .  2 جدول          

D7 D1 D3 D2 D1 جیره شماره  

55/38%  8/32%  88/28%  2/22%  78/18%  میزان کربوهیدرات 

 زای غاايی)%(اج

 آرد ماهی 31 33 31 33 26

 آرد سويا 33 33 33 33 28

7/38  آرد گندم 5 17 21 32 

2 7/2  روغن آفتابگردان 3 3 3 

 کمپلكس ويتامین 1 2 2 2 2 2

 مواد معدنی2 2 2 2 2 2

7/3  7/3  7/3  7/3  7/3  همبند )ژوتین( 

3 1 7/5  7/11  7/21  پرکننده)رس( 

 آنالیزشیمیایی

81/6  71/6  11/8  22/6  12/6 (٪رطوبت )   

38/81  18/81  68/83  56/81  66/81 (٪ماده خشک )   

11/8  23/8  13/8  67/6  27/6 (٪چربی )   

38/35  32/38  72/36  15/38 (٪پروتئین ) 83/35   

67/6 31 /12  27 /18  28/21 (٪خاکستر ) 11/28   

55/38  8/32  88/28  2/22  78/18 (٪کربوهیدرات )   

51/3  82/3  11/3  11/3  82/2 انرژی9)کیلوکالری بر  

 گرم(  

 

 B  8 1ويتامین  گرم؛3K )stab-(K 2گرم؛ويتامین  E 13؛ ويتامین D  ،IU  133333 3؛ ويتامین A،IU 183333 ويتامین: شامل کیلوگرم هر (1

گرم، ويتامین B 6 12گرم، ويتامین  8B  2گرم، ويتامین   B 1 7گرم، ويتامین  B 13 7ويتامین  گرم؛B 2 3  ويتامین گرم؛ B  6 2ويتامین   گرم؛

C 83  (1381)کاظمی و همكاران، گرم می باشد 23گرم و اينوزيتول . 

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

 گرم می باشد. 88گرم، دی کلسیم فسفات،  188گرم، کربنات کلسیم،  12 کلرايد، کولین گرم؛ 1 يد، گرم؛

                                                                                          (.1367 بیرقدار، و )ابراهیمیدارای انرژی می باشد  Kcal/g 8، چربی Kcal/g 1، کربوهیدرات Kcal/g 1پروتئین  (3

 

 یه:محاسبه شاخصهای رشد و تغذ

شاخصهای رشد و تغايه جیره های غاايی با استفاده   

 از فرمولهای زير محاسبه گرديد.

 

 WG33 = (گرم)وزن اولیه بدن - (گرم)وزن نهايی بدن    

 ) Tacon, 1990( 

                                                           
30-Weight gain 
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  WGR31 = 133 × ]وزن اولیه - (گرم) وزن نهايی 

اولیه وزن / [ (گرم) )کاظمی و همكاران،   (گرم) 

1381)  

ADG32 = (گرم) وزن اولیه  - (گرم) وزن نهايی × 

133 /  De Silva and) دوره پرورش )روز( 

Anderson, 1995). 

 SGR33 = ( Ln (لگاريتم طبیعی)  وزن نهايی بدن 

(لگاريتم طبیعی) Ln - (گرم)  × (گرم) وزن اولیه بدن 

(طول دوره پرورش )روز  / (133 (Giri et al. 

2009) 

FCR31 = میزان  / (گرم) میزان غاای مصرف شده

وزن افزايا  (Pei et al., 2004)  (گرم) 

FER37 = میزان غاای  / (گرم) میزان افزايا وزن

 ,De Silva and Anderson)  (گرم) مصرفی

1995). 

PER38 = مقدار پروتئین  / (گرم) میزان افزايا وزن

شده مصرف (گرم)  ( 1381)کاظمی و همكاران،   

 داده ها: تحلیل 

 (One way ANOVA) طرفه يک واريانس آنالیز از

 صورت در و شد استفاده تیمارها میانگین مقايسه جهت

 مقايسات 35آزمون توکی کمک به بودن، دار معنی

 ها در محین نرم افزار آزمون گرفت. صورت چندگانه

SPSS ، Version 16  .انجام شد 

 

                                                           
31-Weight gain rate 

32-Average daily growth 

33-Specific growth rate 

34-Feed convertion ratio 

35-Food efficiency ratio 

36-Protein efficiency ratio 

37-Tukey test 

 

 

 نتایج:

نرب بقاء در کلیه بچه ماهیان تحت تیمار با جیره های 

 اثرات تعیین شد. %133ايان دوره پرورش مختلف در پ

 و غاا رشد، مختلف کربوهیدرات جیره برکارايی سطوح

نتايج  .است شده داده نشان (2) جدول در پروتئین

با افزايا میزان کربوهیدرات جیره از نشان می دهد که 

 شاخص 2D در تیمار%2/22به  1Dدر تیمار  78/18

(، نرب WGشامل افزايا وزن ) و تغايه رشد های

 غاا کارايی ضريب(، ADGافزايا وزن روزانه )

(FER( و ضريب کارايی پروتئین )PER به طور )

اما میزان افزايا در داری افزايا يافته است امعن

و نرب رشد  (WGR) وزن نسبی افزاياشاخصهای 

. اگر چه با (P>37/3( معنی دار نبود )SGRويژه )

در تیمار  %88/28افزايا مقدار کربوهیدرات جیره به 

3D  کلیه شاخصهای رشد و تغايه به طور معنی داری

افزايا نشان داد اما بیشترين بهبود و افزايا شاخصها 

 %8/32که با جیره غاايی حاوی  1Dمربوط به تیمار 

کربوهیدرات تغايه شدند، مشاهده شد که با تیمارهای 

1D   2وD  3وD  تفاوت معنی داری را نشان داد

 غاا کارايی ضريبشد که شاخص همچنین مشخص 

(FER در تیمار )1D  7وD   با هم اختالف معنی داری

   .(P>37/3دارند )

   1Dدر تیمار  (FCRبیشترين ضريب تبديل غاايی )

مشاهده شد. با افزايا میزان کربوهیدرات جیره ضريب 

تبديل غاايی روند نزولی داشته و کمترين آن در تیمار 

1D 1مارهای مشاهده شد که با تیD   2وD  3وD  

ی دارامعنتفاوت  7Dداشت، اما با تیمار  دارامعناختالف 

 .(P>37/3را نشان نداد )
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( Schizothorax zarudnyi)ماهیان سفیدک سیستان  دربچه پروتئین و رشد،جیره غذایی کارایی مقایسه 2.جدول

 تحت تا یر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره

 
 تیمار

 

  1D           

 

 2D      
 

9D    
 

9D      
 

 3D      

 %55/38 %8/32 %88/28 %2/22 %78/18 (٪کربوهیدرات )

 %133 %133 %133 %133 %133 نرب بقاء)%(

72/3±12/3 گرم(وزن اولیه)  12/3±75/3 38/3±77/3 18/3±71/3 12/3±75/3 

 c33/3±65/1 c38/3±36/7 b38/3±81/7 a17/3±37/8 a1/3±25/8 گرم(وزن نهايی)

WG d38/3±37/1 c31/3±71/1 b33/3±38/2 a32/3±63/2 a32/3±5/2 

WGR c86/3±11/36 c78/2±11/12 b71/2±18/76 a87./3±55/63 a33/3±88/57 

ADG 2/1±3/15d 2/88±3/36c b 38/3± 85/3 7/38 ±3/37a 1/61 ±3/33a 

SGR c37/3±75/3 c31/3±82/3 b32/3±61/3 a33/3±37/1 a31/3±33/1 

FCR a81/3±32/6 b23/3±13/5 c38/3±12/7 d31/3±81/3 d33/3±11/1 

PER 
d32/3±33/3 c31/3±36/3 b31/3±72/3 a31/3±51/3 a33/3±86/3 

FER 
e33/3±11/3 d33/3±13/3 c33/3±16/3 a33/3±27/3 b33/3±23/3 

 معنی داری اختالف هم با رديف، يک در يكسان حروف دارای داده های. هستند تیمار هر در تكرار سه برای معیار انحراف ± میانگین داده ها 

 (<37/3P) ندارند

در اين تحقیق اختالف معنی داری در میزان رطوبت و 

خاکستر وشه تیمارهای مختلف تغايه شده با جیره 

های حاوی سطوح متفاوت کربوهیدرات مشاهده نشد. 

    7Dو   1Dاما مقدار چربی و پروتئین وشه در تیمارهای 

به  (P>37/3)بت به ساير تیمارها به طور معنی دارینس

 (.3و کاها يافت )جدولترتیب افزايا 

 

 بحث و نتیجه گیری

نشان می دهد کذه کذارايی رشذد  حاضر مطالعه نتايج   

(WG, WGR, SGR, ADG( و تغايذذه )FCR, 

PER, FER به وسیله سذطوح مختلذف کربوهیذدرات )

اثیر قذرار جیره در بچه ماهی سفیدک سیستان تحذت تذ

(. به طوری کذه بذا افذزايا میذزان 2می گیرد ) جدول 

درصد شاخصذهای  8/32تا  78/18کربوهیدرات جیره از 

رشد و تغايه تیمارها روند صعودی داشذته و بعذد از آن 

کربوهیدرات شاخصذها کذاها  %55/38در جیره حاوی 

يافته است. توانايی گونه های مختلف ماهی در اسذتفاده 

ت جیره غذاايی بسذته بذه عذادت غذاايی و از کربوهیدرا

 هذای گونذه کلذی طور بهروش تغايه متفاوت می باشد. 

 گونذه همچنذین و گرمذابی و خذوار چیزخوار، گیاه همه

 هذای گونذه بذا مقايسذه شذیرين، در آب به متعلق های

 بذه جیذره دريايی، از کربوهیذدرات و سردابی گوشتخوار،

 ,Wilson).کننذد  مذی اسذتفاده کارآمذدتری صذورت

1994) Lovell کذه نیز گزارش کذرد 1886 سال در 
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کپورماهیان،  مانند خوار، گیاه و چیزخوار همه های گونه

 % 17 تذذا 13 هضذذم توانذذايی تیالپیذذا، و مذذاهی خامذذه

مذاهی گوشذتخوار . هسذتند دارا را در جیره کربوهیدرات

برای رشذد بهینذه بذه مقذدار کمذی  C. striatusمثل 

( در Jesu et al. 1999دارد ) ( نیاز%12کربوهیدرات )

گذزارش  1881و همكذاران در سذال  Habibحالی که 

نمودنذذد کذذه میذذزان کربوهیذذدرات مذذورد نیذذاز در جیذذره 

بذرای   (Puntius gonionotus) بذاربوس  نقذره ای

می باشد کذه ايذن ممكذن اسذت بذه  %33حداکثر رشد 

 دلیل طبیعت علفخوار بودن آن باشد. 

 

 یی  الشه بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی میزان کربوهیدرات متفاوتآنالیز شیمیا .9جدول 

D3  D9  D9 D2 D2 تیمار ماهی اولیه 

32/51a 88/53a 16/51a 13/51a 83/51a 57/51a )%(رطوبت 

86/12b 31/13b 76/11a 13/11a 58/11a 66/11a )%(پروتئین 

 12/5 b 25/5b 36/8 a 22/8a 12/8a  38/8a  )%(چربی 

16/3a 66/2a 65/2a 65/2a 52/2a 65/2a )%(خاکستر 

 (. P >%7ندارند ) معنی داری اختالف هم با رديف، يک در يكسان حروف دارای داده های                                        

 ای همذه گونذه سفیدک سیستان ماهی اينكه به توجه با

 مطالعذه س نتذايجاسا بر و  می شود محسوب خوار چیز

 %55/38تذذا  8/32حذذدود  از اسذذتفاده بذذه قذذادر حاضذذر،

 در کاهشذی اينكذه بذدون اسذت، جیذره در کربوهیدرات

نتذايج مشذابهی در سذاير  شود. مشاهده رشد آن کارايی

ن مختلذف گذزارش اگونه های کپورماهیان توسن محقق

بر  1381مطالعه کاظمی و همكاران در سال شده است. 

نشان داد کذه   (Barbus sharpeyi)روی ماهی بنی 

تا  36مقدار بهینه کربوهیدرات جیره برای حداکثر رشد 

 تحقیذق در زاده و همكذاران  می باشد. خسذروی 12%

 Barbus)گطذذذان  روی مذذذاهی بذذذر مشذذذابهی

xanthopterus) کذه بذاکذرد  بیذان ، 1365 سال در 

 به رشد میزان %12 تا جیره کربوهیدرات میزان افزايا

کاها  پس از آن و افزايا( P>37/3) داری معنی طور

و همكذذاران در سذذال   Oginoيافتذذه اسذذت. همچنذذین 

کپذور  مقدار بهینذه کربوهیذدرات جیذره را بذرای 1858

بیان کذرده  %13تا  33( Cyprinus carpioمعمولی )

در    Devarajو  Seenappaاست. در تحقیق ديگری 

 37%( Catla catlaبذرای مذاهی کذاتال ) 1887سذال 

کربوهیذذدرات در جیذذره را بذذرای رشذذد بهینذذه پیشذذنهاد 

در جیذره حذاوی  2001در سال  Rayو  Sahaکردند. 

پروتئین، مقدار بهینه کربوهیدرات را بذرای مذاهی  37%

 تعیین نمودند.                    13%(Labeo rohitaروهو )

در  ADGو  SGRدر اين تحقیذق بیشذترين شذاخص 

کربوهیذدرات تغايذه  %8/32 تیماری که با جیره حذاوی

شذذدند مشذذاهده شذذد و بذذا افذذزايا و کذذاها میذذزان 

 کربوهیذذدرات جیذذره ايذذن شاخصذذها کذذاها پیذذدا کذذرد. 

 افذزايا بذا کذه داد نشان حاضر مطالعه نتايجهمچنین 

 FCR %8/32تذا  %78/18میزان کربوهیدرات جیذره از 

بیشذتر کربوهیذدرات جیذره افذزايا کاها می يابذد و 

لعذه ای طذی مطامی شود. FCR اخص باعث افزايا ش

( Barbus sharpeyi)که بر روی مذاهی بنذی جذوان 

در تیمار تغايه شده بذا جیذره  FCRانجام شد کمترين 

کربوهیذذدرات مشذذاهده شذذد. )کذذاظمی و  %36حذذاوی 
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       و Ali(. در تحقیذذذق ديگذذذری کذذذه 1381همكذذذاران، 

Al-Asgah  بذذذذذر روی تیالپیذذذذذا  2331در سذذذذذال

(Oreochromis niloticus)  کمتذرين انجذام دادنذد

FCR  کربوهیذذدرات مشذذاهد  %37را در جیذذره حذذاوی

در ايذذن مطالعذذه در  PERنمودنذذد. بیشذذترين شذذاخص 

کربوهیدرات مشاهده شذد کذه مذی  %8/32جیره حاوی 

توان نتیجذه گرفذت میذزان پذروتئین موجذود در جیذره 

کربوهیدرات بیشتر صذرف رشذد و سذنتز  %8/32حاوی 

است و از کربوهیدرات جیره جهذت  بافتهای جديد شده

متابولیسذذم و انذذرژی مذذورد نیذذاز اسذذتفاده شذذده اسذذت. 

همچنذذین بذذا افذذزايا میذذزان کربوهیذذدرات جیذذره بذذه 

مشاهده شذد کذه ايذن   PERکاها شاخص  55/38%

ن گذزارش شذده اپديده در گونه های ديگر توسن محقق

  Rohu ماهی در 2331 سال در    RayوSaha  است.

 کربوهیذدرات میذزان افذزايا بذا اگرچه که کردند بیان

 اما يابد، می بهبود PER شاخص  میزان ، %13تا  جیره

 اين شاخص کاها يافته اسذت. %73و  %17  سطوح در

نیذز در تیمذاری کذه بذا جیذره  FERبیشترين شاخص 

کربوهیدرات تغايه شدند مشذاهده شذد و  %8/32حاوی 

اها با افزايا و کاها میذزان کربوهیذدرات جیذره کذ

مشاهده شد که می توان نتیجذه گرفذت  FERشاخص 

کاها میزان کربوهیدرات جیره به دلیذل عذدم کفايذت 

انرژی مورد نیاز و در نتیجه استفاده از پروتئین جیذره و 

کاتابولیسم آن جهت متابولیسم و سذاير فعالیتهذا باعذث 

کاها اين شاخص می شود. از طرفی افذزايا بذیا از 

اعث افزايا میزان چربی کبد و حد کربوهیدرات جیره ب

اختالل در عملكرد آن و همچنذین اخذتالل در هضذم و 

جاب ساير اقالم جیذره مثذل پذروتئین و چربذی باعذث 

 شده است. FERشاخص کاها 

بچه ماهیان در پايان دوره  یآنالیز شیمیايی کل وشه

آزمايا نشان داد که تغییر میزان کربوهیدرات جیره 

یزان رطوبت و خاکستر وشه در بر می دارامعنتاثیر 

مقايسه با ماهی اولیه نداشته است. اما میزان چربی و 

پروتئین وشه را تحت تاثیر قرار داده است )جدول 

(. مقدار پروتئین وشه با افزايا میزان 3شماره 

اختالف معنی  %88/28تا  %78/18کربوهیدرات جیره از 

با جیره  که 7Dو  1Dداری ندارند، اما در تیمارهای 

تغايه شدند مقدار  %55/38و %8/32حاوی به ترتیب 

پروتئین جیره به طور معنی داری کاها يافته 

 1D  ،2D(. مقدار چربی وشه در تیمارهای P>%7است)

با ماهی اولیه اختالف معنی داری ندارند اما در  3Dو 

مقدار چربی وشه افزايا معنی  7Dو  1Dتیمارهای 

(. می توان نتیجه گرفت P>%7)داری را نشان می دهد

که با افزايا میزان کربوهیدرات جیره مقدار پروتئین 

وشه کاها و میزان چربی وشه افزايا می يابد که 

می توان دلیل آن را افزايا مقدار انرژی جیره دانست. 

 Jesuنتايج مشابهی در اين خصو  طی مطالعه ای که 

 بچه یبررو هند کشور در 1888 سال در همكاران و

انجام دادند  Channa striatus قد انگشت ماهیان

و  Keshavanathکسب کردند. در تحقیق ديگری که 

 کپور معمولی  بر روی 2332همكاران در سال  

((Cyprinus carpio  انجام دادند مشاهده کردند که

با افزايا کربوهیدرات جیره مقدار چربی وشه افزايا 

 می يابد.

ق مشخص نمود که مطلوبترين يافته های اين تحقی

يابی به شاخصهای میزان کربوهیدرات جیره جهت دست

رشد و تغايه بهینه در بچه ماهیان سفیدک سیستان 

 می باشد. %55/38تا  %8/32بین 

 تشكر و قدر دانی: 

نويسندگان از مدير کل محترم شیالت سیستان آقای 

مهندس خمر و مسئول محترم مرکز تكثیر و پرورش 

ن گرمابی و بومی زهک آقای مهندس نجفی و ماهیا

همكارانشان به خاطر همكاری در تامین بچه ماهی 

تشكر می کنند. همچنین از آقای مهندس راهداری و 

آقای مهندس پاکزاد از اعضای محترم هیئت علمی 
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Abstract 

 

In this study investigated the effect of different levels of carbohydrate in artificial diets on 

growth parameters and body chemical analysis of Snow trout juveniles (Shizothorax zarudnyi) in 

8 weeks. Hundred fifty Snow trout  juveniles with average weight 3.54±1.14 g and length 

8.5±2.4 cm fed with five isonitrogenous  and isolipidic diets and varying levels of carbohydrates 

(16.59%, 22.2%, 26.99%, 32.9% and  36.77% ). Ten advanced fry were stocked into each 45-l 

aquaria with triplicate in five treatments and fed twice daily at 5% body weight rate. Results 

indicated highest body weight gain (2.83±0.02), specific growth rate (1.05±0.03), average daily 

gain (5.06±0.05), protein efficiency ratio (0.71±0.01) , feed efficiency ratio (0.25±0.01) and 

lowest feed conversion ratio (3.94±0.04) observed in D4 treatment that fed by diet containing 

32.9% carbohydrate that no significantly difference with D5 treatment that fed by diet containing 

36.77% carbohydrate while significantly differences with other treatment  (p˃0.05). Also there 

were no significant differences in wet and ash demand of carcass treatment fed by various levels 

of dietary carbohydrate, while lipid and protein in carcass in treatment that fed by diet containing 

32.9% and  36.77% carbohydrate increase and decrease respectively (p˃0.05). Finds of this study 

indicated that best containing diet carbohydrate for optimal growth and nutrition indexes in 

Snow trout juveniles is 32.9% to 36.77%. 

 

Key words: nutrition, growth, carbohydrate, Snow trout  (Shizothorax zarudnyi).   

 

 

 


