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 چکیده

مقایسه آن با کپور عنوان یک گونه خوراکی جدید و الجثه بههای پرورش و ارزش پروتئینی ماهی گورامی عظیممنظور تعیین قابلیتتحقیق حاضر به
ای و الجثه در شرایط کشت تک گونهعنوان یک گونه رایج پرورشی طراحی شد. به منظور تجزیه و تحلیل فاز پرورشی ماهی گورامی عظیممعمولی به

اری و به استخرهای بتونی گرم( خرید 02/5±17/0و  5±27/0ترتیب مقایسه آن با کپور معمولی، بچه ماهیان گورامی و کپور در دامنه وزنی یکسان )به
های رشد نشان سال پرورش یافتند. نتایج شاخصمدت یکتکرار با جیره تجاری ماهی کپور معمولی به 3تیمار با  2معرفی و در شرایط یکسان شامل 

( در ماهیان کپور P<05/0)تری داد که نرخ بقا، میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص قیمت دارای سطوح بهینه
(. بازده P<05/0ای را نشان داد )معمولی بوده است. در مقابل کارایی پروتئین و شاخص احشایی در ماهیان گورامی عظیم الجثه بهبود قابل مالحظه

ژنین، هیستیدین، لیزین، ترئونین و (. اسیدهای آمینه ضروری آرP<05/0الجثه باالتر بود )داری در ماهیان گورامی عظیمطور معنیفیله و الشه به
دار در سطوح باالتری یصورت معنتریپتوفان و اسیدهای آمینه غیرضروری آالنین و سرین در ماهی گورامی عظیم الجثه در مقایسه با کپور معمولی به

(. در مجموع، نتایج این P>05/0نادار بود )قرار داشت. همچنین نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در دو گروه از ماهیان فاقد اختالف مع
الجثه دارد، ولی ماهی کپور معمولی در شرایط یکسان در استخرهای بتونی قابلیت رشد بیشتری نسبت به ماهی گورامی عظیمکه مطالعه نشان داد 

دار اسیدهای آمینه عالوه با توجه به ارتقای معنیحاصل شد. بهگورامی عظیم الجثه تری به لحاظ بازده الشه و شاخص احشایی در ماهی مقادیر مناسب
دار در نسبت ضروری آرژنین، هیستیدین، لیزین، ترئونین و تریپتوفان و اسیدهای آمینه غیرضروری آالنین و سرین و نیز عدم وجود اختالف معنی

را در گورامی عظیم الجثه  ماهیکیفی و ارزش غذایی های توان به لحاظ ویژگیاسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در دو گونه مورد سنجش، می
 زمره ماهیان پرورشی ارزشمند قلمداد نمود.

 .ینهآم یدهایاس یلکپور، عملکرد رشد، پروف یگورامی عظیم الجثه، ماه یماه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 توسعه، حال در کشورهای در پروریآبزی و شیالت

 هامیلیون برای روزانه غذای تولید برای راهی عمدتاً

 به طریق این از و بوده جهان مردم فقیرترین از نفر

 .نمایدمی شایانی کمک محلی اقتصادی ساختار

 صید جهت پروریآبزی کشورها، سایر در همچنین

 از نوع این بنابراین،باشد. می اهمیت حائز ورزشی

 به تنگاتنگ طوربه تفریحی و غذایی هایفعالیت

 وابسته بومی غیر هایگونه معرفی نتیجه در و استفاده

 هایگونه برای هم موضوع این چه اگر .باشدمی

 در اما دارد، مصداق شیرینآب هایگونه هم و دریایی

 باشدمی اهمیت حائز بیشتر شیرینآب ماهیان تجارت

(FAO, 2015.) 

 علمی نام با الجثهعظیم گورامی ماهی

Osphronemus goramy خانواده از 

Osphronemidae  خاوردور کشورهای در اکنون هم 

-می قرار پرورش مورد آن گوشت از استفاده جهت

 گورامی ماهی پرورشی هایشاخصه مهمترین. گیرد

 باال مقاومت مناسب، رشد از است عبارت الجثهعظیم

 :مانند محیطی زیست شرایط از وسیعی طیف برابر در
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محلول،  اکسیژن شوری، معلق، ذرات فتوپریود، دما،

به  آسان دسترسی ارزش،کم غذایی مواد از تغذیه

غذای  از استفاده امکان و پذیریتراکم غذایی، منابع

 و ابراهیمی) است زردهکیسه جذب از پس مصنوعی

 (.Pengseng and Boyd, 2011؛1390 ،همکاران

 پرورش جهت مناسب دمایی دامنه مختلف منابع در

 است شده بیان گرادسانتی درجه 22-32 گونه این

 ,.Suprayudi et al ؛1390 ،همکاران و ابراهیمی)

2000; Mokoginta et al., 2004; 

Srihandayani et al., 2005; Aryani et al., 

 گرفته صورت مطالعات غالب در ضمن در(. 2017

 نیاز مورد خام پروتئین الجثهعظیم گورامی ماهی روی

 است شده تعیین درصد 28-32 غذایی جیره در

(Suprayudi et al., 2000; Mokoginta et al, 

2004; Srihandayani et al., 2005.) این بنابراین 

 ماهی شبیه پروتئینی و دمایی نیازهای لحاظ به گونه

 .باشدمی معمولی کپور

 تولید از هم که جدید هایگونه از استفاده

 در بیشتری مقاومت از هم و بوده برخوردار مناسبی

 صنعت توسعه باشند، برخوردار محیطی شرایط مقابل

-پی در را موجود تهدیدات با مقابله و پروریآبزی

(. 1392، همکاران و زادهمرتضوی) داشت خواهد

 گرمابی ماهیان هایگونه معرفی و انتخاب شناسایی،

 به نسبت بیشتر کیفی و کمی عملکرد با و سازگار

 بهترین انتخاب منظوربه موجود تجاری هایگونه

 مصرف سبد به بخشی تنوع و تلفیقی کشت گزینه

گونه اصالح بخش در توسعه اهداف از کشور آبزیان

 همکاران، و زادهحسین)  باشمی گرمابی ماهیان های

 سالمتی غذای ماهی اینکه به توجه با. (1388

 پرورشی هایگونه به بخشی تنوع است، شده شناخته

 مصرف سمت به مردم دادن سوق به تواندمی کشور

 کمک دریایی هایفرآورده و ماهی بیشتر چه هر

 غالب. (1388 همکاران، و زادهحسین نماید شایانی

 الجثهعظیم گورامی ماهی روی گرفته صورت مطالعات

 و اندونزی ویژهبه شرقی جنوب آسیای کشورهای به

 در و شده محدود توأم کشت شرایط در و تایلند

 به. است گرفته صورت کمی مطالعات نیز کشور داخل

 و تکثیر ابعاد کامل و دقیق بررسی و مطالعه حال هر

 تجاری گونه یک عنوانبه ارزشمند ماهی این پرورش

 .باشدمی تحقیق این اجرای اهداف از کشور در

 کلسترول پروتئین، باالی کیفیت واسطهبه ماهیان

 مواد و هاویتامین غیراشباع، چرب اسیدهای پایین،

 جامعه غذایی سبد مهم اجزای از یکی ضروری معدنی

(. Wang and Han, 2017) گرددمی محسوب

 متفاوت آمینه اسید 20 حاوی بافتی هایپروتئین

 ایتغذیه اهمیت نظر از ضروری غیر و ضروری شامل

 سازنده عنوانبه حیاتی نقش آمینه اسیدهای .هستند

 ساز و سوخت در حدواسط عنوانبه نیز و هاپروتئین

 با بنابراین ،(Suvitha et al., 2015) کنندمی بازی

 الجثهعظیم گورامی غذایی ارزش تحقیق این انجام

 پرورشی سیستم به معرفی جهت جدید گونه عنوانبه

 رایج ماهی عنوانبه معمولی کپور ماهی و کشور

  .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد پرورشی

 نیاز مورد پروتئین تأمین امروزه که جاییآن از

 به مهم مسائل از کشور هر در جامعه مختلف اقشار

 در پرورش جهت جدید ایگونه معرفی با آمده، شمار

-گونه به نسبت باالتری هایتوانایی که کشور داخل

 از قسمتی توانمی باشد، دارا موجود پرورشی های

 جلو به رو قدمی و داده کاهش را جامعه پروتئینی نیاز

 جمله از .برداشت ملی هایتوانمندی افزایش جهت

 قرار نظر در کشور به گونه این ورود برای که اهدافی

 اشتغال توسعه ای،گونه تنوع ایجاد است، شده گرفته

 متفاوت سلیقه تأمین و ماهیان پرورش صنعت در

 سفره در آبزیان سهم افزایش و کنندگان مصرف

 از بخشی تأمین جهت در بنابراین .است مردم غذایی

 ملی تولید روند افزایش و جامعه پروتئینی نیاز

 به توجه با و مقاومتی اقتصاد هایسیاست براساس

 به کشور، در موجود زیرزمینی و طبیعی آبی منابع

 و تولید پتانسیل بررسی کشور، شمال در خصوص

 گونه یک عنوانبه الجثهعظیم گورامی ماهی پرورش

 به نیل جهت در .رودمی شمار به مؤثر گامی تجاری

 مختلف ابعاد بررسی جهت مطالعه این مهم، این
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 تجاری گونه عنوانبه الجثهعظیم گورامی ماهی رورش

 معمولی کپور ماهی با قیاس در کشور داخل در

 .شد طراحی پرورشی

 

 هامواد و روش

مراحل اجرایی این تحقیق در یک مزرعه پرورش 

آالی رنگین کمان واقع در شهرستان بابل از ماهی قزل

سال به طول مدت یکآغاز و به 1395خرداد ماه سال 

 5انجامید. منبع تأمین آب مزرعه، آب چاه با دبی 

لیتر بر ثانیه بوده که دامنه تغییرات درجه حرارت طی 

معادل  pHگراد، درجه سانتی 18-24دوره پرورش 

-پی <5/0ام، آهن کل پیی 300، میزان سختی 4/7

ام تعیین گردید. بچه ماهیان پیپی <3ام و نیترات پی

گورامی عظیم الجثه مورد استفاده در این آزمایش از 

د ماهیان زینتی واقع در یک کارگاه خصوصی تولی

شهر اراک خریداری شد. بچه ماهیان کپور معمولی 

نیز از یک مزرعه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی واقع 

در استان خوزستان تهیه گردید. پس از انجام عملیات 

درصد  3هم دمایی و ضدعفونی با حمام نمک 

(Gratzek, 1983بچه ،) ماهیان به محیط پرورشی

ای تثبیت شرایط فیزیولوژیکی و تغذیه معرفی و جهت

درصد وزن بدن و  5زان یهفته روزانه به م 2به مدت 

منظور تجزیه و تحلیل نوبت غذادهی شدند. به در دو

فاز پرورشی ماهی گورامی عظیم الجثه در شرایط 

ای و مقایسه آن با کپور معمولی، کشت تک گونه

کسان )به ماهیان گورامی و کپور در دامنه وزنی یبچه

گرم( به استخرهای  02/5±17/0و  5±27/0ترتیب 

متر( سانتی 220متر، حجم آبگیری:  5/8بتونی )قطر: 

تیمار )که یک  2معرفی و در شرایط همسو شامل 

تیمار مربوط به ماهی کپور معمولی و تیمار دیگر 

 3باشد( با مربوط به ماهی گورامی عظیم الجثه می

 21کپور معمولی )شرکت  تکرار با جیره تجاری ماهی

( مطابق با جدول غذایی مربوط به 1جدول  – بیضاء

جیره در هر مرحله از رشد به مدت یکسال مورد 

منظور ایجاد شرایط یکسان و پرورش قرار گرفتند. به

تعیین تراکم مناسب، شدت متابولیسم در هر گونه 

( تعیین 2002و همکاران ) Bolducمطابق با روش 

گردید. سپس بر اساس شدت متابولیسم، بیوماس هر 

گونه در واحد سطح مشخص و بر این اساس هر تکرار 

قطعه ماهی و هر تکرار از  50از ماهی گورامی شامل 

 .یشمشخصات خوراک مورد استفاده در آزما -1جدول 

 دوره                                

 ترکیبات  

 رشد

 «گرم 50-5»

 پایانی

 «گرم >50»

 28-32 35-37 پروتئین خام )%(
 5-8 7-9  چربی خام )%(
 5/5 5 فیبر خام )%(

 <10 <10 رطوبت )%(
 <10 <10 خاکستر )%(

 3600-3800 3800-4000 انرژی قابل هضم )کیلوکالری/ کیلوگرم(
TVN /50 <45 گرم( 100)میلی گرم> 

 گرم پروتئین( 100آنالیز اسیدهای آمینه جیره )گرم در 

 5 آرژنین

 6 لیزین
 9/2  متیونین

 3/2 هیستیدین
 9/2 ایزولوسین

 7/4 لوسین
 85/0 سیستئین
 7/0 تریپتوفان

 4 ترئونین
 8/3 والین

 6/6 فنیل آالنین
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قطعه ماهی تعیین  40ماهی کپور معمولی مشتمل بر 

 شد.

سنجی در طول دوره زیست ارزیابی عملکرد رشد:

صورت ماهیانه انجام و در پایان دوره به ماهیان

های رشد به شرح ذیل مورد بررسی پرورشی شاخص

 ,.Tacon, 1990; Yaghoubi et alقرار گرفت )

2016 .) 
 - گرم به دوره ابتدای وزن میانگین = بدن وزن افزایش

 گرم به دوره انتهای میانگین وزن

 طبیعی }زمان/ )لگاریتم = روز( در ویژه )درصد رشد نرخ

 وزن میانگین طبیعی لگاریتم - گرم به اولیه میانگین وزن

 100×گرم({ به نهایی

 مقدار / )گرم( بدن وزن افزایش = غذایی تبدیل ضریب

 شده )گرم( غذای خورده

 پروتئین )گرم( مصرف مقدار = پروتئین کارایی نسبت

 افزایش وزن بدن )گرم(/

 100×)وزن احشا / وزن بدن(  =شاخص احشایی

دوره/  درابتدای ماهیان بچه )تعداد = بازماندگی درصد

 100×دوره(  درانتهای باقیمانده ماهیان بچه تعداد

قیمت یک × غذا تبدیل ضریب = )تومان( قیمت شاخص

 غذا کیلوگرم

گیری اندازه تعیین پروفیل اسیدهای آمینه:

تکرار در هر  5پروفیل اسیدهای آمینه ماهیان )با 

( با Frister et al., 1988) OPAتیمار( به روش 

انجام گرفت. بدین منظور  HPLCاستفاده از دستگاه 

مول اسید  6ها برای آنالیز اسیدهای آمینه در نمونه

درجه  110ساعت در دمای  24کلریدریک برای 

آنالیز  HPLCگراد هیدرولیز و با دستگاه سانتی

گردید و از تکنیک فلورسنس با استفاده از ماده 

OPA فاده شد. است 

انتقال  ماهیان پس ازمحاسبه بازده فیله و الشه: 

 یاحشاو به آزمایشگاه، ابتدا وزن شده سپس امعاء 

و ها تهیه شده ها جدا، فیله از آنها تخلیه، سر آنآن

در هر مرحله وزن ماهیان و ها جدا گردید فلس آن

 ثبت شد. 

منظور تجزیه و تحلیل به تجزیه و تحلیل آماری:

نرمال بودن ، اطالعات ابتدا یآورپس از جمع هاداده

-Kolmogorovها با استفاده از آزمون داده

Smirnov ها با استفاده از . سپس دادهدیمشخص گرد

قرار  لیو تحل هیمورد تجز 22نسخه  SPSSنرم افزار 

 قیاز طر زیقبل از آنال یدرصد هایگرفت. داده

Arcsin  آزمون قرار گرفت.  مورداصالح و سپس

 یاز نظر پارامترها شیآزما یمارهایتتجزیه و تحلیل 

 Tآزمون مختلف با استفاده از  یهامورد نظر در زمان

ول و نمودارها با استفاده از جدا مستقل انجام شد.

صورت به جی. نتاگردید میترس Excel-2013افزار نرم

 ( نشان دادهMean±S.D) اریو انحراف از مع نیانگیم

 شد.

 

 نتایج 

در طول آزمایش روند رشد ماهیان طی دوره پرورش 

های آمده است. عملکرد رشد و شاخص 1 شکلدر 

گزارش شده است.  2مورد سنجش ماهیان در جدول 

میزان بقا در ماهی کپور معمولی طی دوره پرورش 

داری را نشان داد یکساله باالتر بود و تفاوت معنی

(05/0>P ضریب تبدیل .) غذایی، نسبت کارایی

پروتئین و شاخص قیمت در ماهی کپور معمولی به 

تر از ماهی گورامی عظیم الجثه بوده، طور آشکار پایین

لیکن میزان افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و 

شاخص احشایی ماهیان کپور پرورشی بیشتر از 

 ماهیان گورامی عظیم الجثه بوده است.

د فیله و الشه ، مقایسه درص3بر اساس جدول 

دار ماهی گورامی عظیم نشان دهنده اختالف معنی

باشد؛ به الجثه با ماهی کپور معمولی پرورشی می

های مورد سنجش، ماهی طوری که در تمامی شاخص

در  گورامی عظیم الجثه بیشترین بازده را دارا است.

در ی ماهیان پروفیل اسیدهای آمینه الشه 4جدول 

صد گرم پروتئین ورت گرم در انتهای آزمایش به ص

ها و مقایسه تیمارهای بیان شده است. بر اساس یافته

مورد مطالعه میزان اسید آمینه متیونین بدون تغییر 

دست آمد. اسیدهای آمینه ضروری هدار بمعنی

آرژنین، هیستیدین، لیزین، ترئونین و تریپتوفان و 

اسیدهای آمینه غیرضروری آالنین و سرین در ماهی 
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عظیم الجثه در مقایسه با کپور معمولی به گورامی 

در سطوح باالتری قرار داشته است  داریصورت معن

(05/0>P.)  

 

 بحث 

-های زیادی از ماهیان پرورش میامروزه اگرچه گونه

-یابند، لیکن قسمت اعظم تولیدات در بخش آبزی

گردد که به ها مرتبط میپروری به تعداد کمی از گونه

های بومی آنها معرفی فراتر از محدوده طور گسترده

(. Arthur et al., 2010یابند )و پرورش می شده

های سنجی، مطالعه و بررسی گونهبنابراین امکان

کمتر توسعه یافته جهت پرورش به لحاظ قابلیت 

-پرورش، ارزش غذایی، عامه پسندی و شرایط زیست

 باشد.تواند حائز اهمیت محیطی می

 .دوره پرورش یالجثه ط یمعظ یو گورام یکپور معمول یانروند رشد ماه - 1شکل 
 

 یشی.آزما یمارهایدر ت یانعملکرد رشد ماه -2جدول 

 ماهی گورامی عظیم الجثه ماهی کپور معمولی شاخص

 a 17/0±02/5 a 27/0±5 وزن اولیه )گرم(

 a 23/33±15/1685 b 36/5±03/436 وزن نهایی )گرم(

 a 96/32±13/1680 b 06/5±01/431 افزایش وزن بدن )گرم(

 a 06/0±61/1 b 04/0±24/1 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(

 a 08/0±61/1 b 07/0±81/1 ضریب تبدیل غذایی

 b 08/0±68/1 a 07/0±93/1 نسبت کارایی پروتئین

 a 77/0±67/9 b 50/0±00/7 شاخص احشایی )%(

 a 31/8±11/91 b 31/8±78/77 درصد بازماندگی

 b 4200 a 4825 شاخص قیمت )تومان(

 (.P<05/0باشد )می دارمعنی اختالف نشانگر متفاوت انگلیسی حروف ردیف هر در
 انحراف استاندارد گزارش شده است. ±نتایج بر حسب درصد و بر اساس میانگین 

 
 .یشدوره آزما یانالجثه در پا یمعظ یو گورام یکپور معمول یانو الشه )% وزن بدن( ماه یلهبازده ف -3جدول 

 ماهی گورامی عظیم الجثه ماهی کپور معمولی شاخص

 b 76/0±33/90 a50/0±00/93 وزن بدون امعاء و احشا )%(

 b 9/0±07/64 a 12/1±77/73 وزن بدون امعاء و احشا و سر )%(

 b 76/0±83/56 a 29/1±43/62 فیله همراه با فلس )%(

 b 76/0±33/53 a 53/1±66/58 فیله بدون فلس )%(

 (.P<05/0باشد )می دارمعنی اختالف نشانگر متفاوت انگلیسی حروف ردیف هر در
 انحراف استاندارد گزارش شده است. ±نتایج بر حسب درصد و بر اساس میانگین 
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های رشد در تحقیق حاضر نشان بررسی شاخص

تری را های مناسبکه ماهی کپور معمولی قابلیتداد 

در مقایسه با ماهی گورامی عظیم الجثه به لحاظ 

میزان افزایش وزن بدن، ضریب  هایی نظیرمؤلفه

تر و نیز تر و نرخ رشد ویژه بهینهتبدیل غذایی پایین

نرخ بازماندگی بیشتر به نمایش گذاشته است. در این 

افل شد که جیره مورد توان از این مهم غمیان نمی

استفاده در این آزمایش به دلیل قرابت رژیم غذایی و 

شرایط زیستی دو گونه و کمبود اطالعات در خصوص 

جیره مورد نیاز ماهی گورامی عظیم الجثه، مشتمل بر 

جیره تجاری تولید شده برای ماهی کپور معمولی در 

داخل کشور بوده است؛ همچنین قابلیت پرورشی 

توان به سازگاری این اهی کپور معمولی را میباالتر م

گونه طی سالیان متمادی با شرایط پرورشی و تولید 

تر نسبت داد. با توجه به مواردی نتاج جدید و مقاوم

گردد جهت قضاوت کارا که برشمرده شد، پیشنهاد می

تر در مطالعات آتی نسبت به تعیین جیره و دقیق

م الجثه به لحاظ غذایی مختص به ماهی گورامی عظی

ها و تطبیق جیره با مواد تشکیل دهنده و ریز مغذی

ها بر شرایط بیوشیمیایی بدن )یعنی تعیین ریزمغذی

اساس پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب بدن 

همچنین جهت دستیابی  .ماهی( این گونه اقدام گردد

بایست این گونه در شرایط پرورشی به نتایج قطعی می

داخل کشور تکثیر و پرورش یافته و ضمن  موجود در

شناسایی ابعاد گوناگون و نیازهای اساسی مربوط به 

زادآوری و شرایط پرورشی و استحصال نتاج تطبیق 

یافته با امکانات پرورشی داخلی به مقایسه عملکرد 

های پرورشی رشد این گونه و مقایسه آن با سایر گونه

ای تحقیق حاضر به هبر اساس یافته بنابراینپرداخت. 

عنوان یک مطالعه اولیه و آزمایش پیشگام، دورنمای 

روشنی را با توجه به توضیحات ارائه شده جهت 

عنوان یک گونه معرفی ماهی گورامی عظیم الجثه به

 .یشدوره آزما یانالجثه در پا یمعظ یگورامو  یکپور معمول یان( ماهین)% پروتئ ینهآم یدهایاس یبترک -4جدول 

 ماهی گورامی عظیم الجثه ماهی کپور معمولی شاخص

   اسیدهای آمینه ضروری:

 b 07/0±62/4 a 09/0±18/6 ینآرژن

 b 05/0±75/1 a 07/0±01/2 هیستیدین

 a 17/0±40/5 b 32/0±96/3 یزولوسینا

 a 40/0±21/12 b30/0±82/7 ینلوس

 b 08/0±47/6 a 12/0±63/7 یزینل

 53/2±06/0 25/3±48/0 یونینمت

 a 21/0±38/5 b 09/0±93/3 ینآالن یلفن

 b 14/0±61/3 a 02/0±12/4 ینترئون

 a 06/0±99/5 b 19/0±36/4 ینوال

 b 02/0±47/0 a 04/0±05/1 تریپتوفان

   اسیدهای آمینه غیرضروری:

 b 16/0±38/6 a 06/0±93/6 آالنین

 a 47/1±57/12 b 42/0±67/9 آسپارتیک اسید

 a 33/0±78/21 b 22/0±77/16 گلوتامیک اسید

 b10/0±08/3 a 36/0±90/7 گلیسین

 b 04/0±26/2 a 06/0±24/4 سرین

 a 28/0±53/4 b 14/0±17/3 تیروزین

 a 34/1±13/49 b 07/1±60/43 های ضروریمجموع اسید آمینه

 38/48±78/0 60/50±24/1 های غیرضروریمجموع اسید آمینه

 90/0±03/0 97/0±05/0 های ضروری به غیرضرورینسبت اسید آمینه

 (.P<05/0باشد )می دارمعنی اختالف نشانگر متفاوت انگلیسی حروف ردیف هر در
 انحراف استاندارد گزارش شده است. ±نتایج بر حسب درصد و بر اساس میانگین 

 



 1397، 8، شماره 6 دوره                                                   پروری                                            نشریه علوم آبزی

38 

 

توان متصوّر های پرورشی میجدید به لحاظ قابلیت

بود. شایان ذکر است که در کنار مسائل مطرح شده، 

-عرفی این گونه به لحاظ مسائل زیستسنجی مامکان

های محیطی و عدم وجود هرگونه مخاطره برای گونه

های تکثیر و پرورش این بومی نیز به موازات قابلیت

 بایست مدنظر قرار گیرد.    گونه می

 ماهی گورامی عظیم الجثه از نظر نتایجبر اساس 

 احشا، درصد وزنو فاکتورهای درصد وزن بدون امعاء 

سر، فیله با فلس فیله بدون و احشا و بدون امعاء 

مقادیر باالتری را نسبت به ماهی کپور معمولی  فلس،

فیله و الشه ماهیان  باالتر بودن مقادیر بازده. داراست

مورد  عظیم الجثه در حالی است که ماهیان گورامی

برای اولین بار برای اهداف استفاده در این آزمایش 

بنابراین فاکتور رشد در  اند.هخوراکی پرورش یافت

، است ها در زمان تکثیر مطرح نبودهاصالح آن فرآیند

 ای دور بهاز گذشته معمولی کپور که گونهحال آن

در کشور ما و های خوراکی مطرح بوده عنوان گونه

Jobling (2001 )پرورش قرار می گرفته است.  مورد

های دلیل ویژگیدر بازده فیله الشه را به تفاوت

میزان کیفیت  و گونه، شرایط محیط پرورش مربوط به

 انغذای ماهیبه یکسان بودن عنوان کرد. با توجه  غذا

-بازده تر و وجودشاخص احشایی پایینمورد سنجش، 

 به گورامی عظیم الجثه باالی فیله و الشه در ماهی ی

 احشا و امعا شدنحال جمع عین در و پهن بدن دلیل

-ماهی بوده که این امر می این ایسینه یدر ناحیه

 یتخلیه و فرآوری عملیات در باعث سهولت تواند

با توجه به نتایج فوق  بنابراینشکمی این ماهی گردد. 

و کاهش ضایعات، بازارپسندی بیشتر و قیمت فروش 

باالتر ماهی گورامی عظیم الجثه در مقایسه با ماهی 

  باشد.کپور معمولی محتمل می

 بررسی آمینه اسیدهای تمام بین از بررسی این در

 مربوط مقدار بیشترین مورد سنجش، ماهیان در شده

( روی ماهی 1386به گلوتامیک اسید بود. صادقی )

( روی ماهی شوریده 1386سفید دریای خزر، امامی )

( روی ماهی کپور معمولی 1391و خانی و همکاران )

ررسی دست آوردند. بپرورشی نتایج مشابهی را به

پروفیل اسیدهای آمینه در پایان آزمایش حاکی از 

مقادیر باالتر برخی از اسیدهای آمینه ضروری نظیر: 

آرژنین، هیستیدین، لیزین، ترئونین و تریپتوفان در 

های مزبور ماهیان گورامی عظیم الجثه بود. اسیدآمینه

های بر ترین اسیدهای آمینه در جیرهاز محدودکننده

 ,.Coloso et alیاهی مطرح شده )مبنای مواد گ

سزایی در عملکرد رشد، ه( و در ماهیان نقش ب2004

های ضدتنش میزان تغذیه، تولیدمثل، ایمنی و پاسخ

 ;Li et al., 2009; Cheng et al., 2011دارند )

Yao et al., 2011 ،در 1396؛ مرمضی و همکاران .)

تحقیق حاضر کارایی باالتر پروتئین در ماهیان 

رامی عظیم الجثه نیز احتماالً ناشی از مقادیر باالتر گو

مزبور در بدن این گونه بوده است.  اسیدهای آمینه

با توجه به این موضوع و عدم وجود اختالف  بنابراین

دار در میزان اسید آمینه متیونین و عدم اختالف معنی

های ضروری به دار نسبت اسید آمینهمعنی

توان گورامی در بین دو گونه پرورشی، می غیرضروری

های کیفی و ارزش عظیم الجثه را به لحاظ ویژگی

غذایی در زمره ماهیان پرورشی ارزشمند قلمداد نمود. 

در نهایت با توجه به مقادیر قابل توجه آرژنین، 

هیستیدین، لیزین، ترئونین و تریپتوفان و در نتیجه 

بع گیاهی قابلیت مناسب جهت استفاده از منا

(Kitagima and Fraccalossi, 2011; Coutinho 

et al., 2012 ،در جیره 1395؛ محسنی و همکاران )

شود در مطالعات غذایی برای این گونه پیشنهاد می

آتی سطوح مناسب جایگزینی منابع حیوانی جیره با 

منابع گیاهی بدون کاهش ارزش غذایی محصول 

تولید بررسی و های نهایی به منظور کاهش هزینه

 تعیین گردد.

 

 تشکر و قدردانی

بدینوسیله از زحمات آقای مهندس سیدحمیدرضا 

کیهانی به واسطه فراهم نمودن امکانات و ارائه نظرات 

و رهنمودهای علمی و عملی و نیز از آقای مهندس 

و همکاری در  های فنّیمیالد کثیری به دلیل کمک

 گردد.طول اجرای پروژه صمیمانه سپاسگزاری می
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 منابع
 تراکم . اثر1389پور، م. ر.، عدلو. م. ابراهیمی، م. ، ایمان

 و بازماندگی رشد، های شاخص بر سازی ذخیره

 عظیم گورامی ماهی عضله در و خون پارامترهای

(. مجله زیست Osphronemus goramyالجثه )

 .648-654. ص 5. شماره 24ایران. جلد  شناسی

 دما . اثرات1389پور، م. ر.، عدلو. م. ابراهیمی، م.، ایمان

 در خونی فاکتورهای بعضی و بازماندگی رشد، بر

 Osphronemusالجثه ) عظیم گورامی ماهی

goramy ص 2. شماره 4(. مجله شیالت. سال .

106-97. 

 هایپروفیل روی انجماد اثر مطالعه .1386امامی، و. 

 Rutilusخزر ) دریای سفید ماهی آمینه اسیدهای

frissi kutum.) دانشکده .ارشد نامه کارشناسی پایان 

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه دریایی، فنون و علوم

 .شمال تهران

سبحانی،  حافی، ه.، رجبی، ن.، طلوعی، م.،حسین زاده ص

شاخصهای رشد بچه ماهی نورس کپور هند . 1387م. 

تا مرحله یک ساله در ( Labeo rohita) ی روهو

. مجله پژوهش و شرایط اقلیمی استان گیالن

 .167-175. ص78سازندگی. شماره 

خوشخو، ژ.  فرد، ف.، معینی، س.،خانی، م.، انصاری

 کپور فیله در اسیدها آمینو تغییرات . بررسی1391

ماه  6 طی ( درCyprinus carpioپرورشی ) معمولی

گراد. سانتی درجه -18دمای  در درسردخانه نگهداری

 .73-81دریایی. ص فنون و علوم هایپژوهش مجله

 پروفیل روی انجماد اثر مطالعه .1386 .س صادقی،

(. Otolithes ruberشوریده ) ماهی آمینه اسیدهای

 دانشکده شیالت، گروه ارشد، کارشناسی پایان نامه
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Abstract  
This study was designed to determine the cultivation potentials and protein value of giant gourami as a new 

edible species and compare it with common carp as a common species. In order to analysis the growth phase of 

the giant gourami in a monoculture system and compare it with common carp, fishes were purchased in the 

same weight range (5±0.27 and 5.02±0.17 g, respectively) and presented to concrete pools in the same 

conditions, two treatments with 3 replicates. Fish were fed with common carp commercial diet of for one year. 

Growth performance such as survival rate, weight gain, SGR, FCR and price index showed more optimal results 

(P<0.05) in common carp, but the protein efficiency and visceral index in giant gourami improved, significantly 

(P<0.05). Fillet and carcass yields were significantly higher in giant gourami (P<0.05). The essential amino 

acids such as arginine, histidine, lysine, threonine and tryptophan, and non-essential amino acids including 

alanine and serine were remarkably higher in giant gourami compared to common carp (P<0.05). Also, there 

was no significant difference in EAA/NEAA at two groups of fish (P>0.05). Overall, the results of this study 

showed that common carp in the same condition in concrete pools was more able to grow than giant gourami, 

but better values for carcass yield and visceral index were obtained in giant gourami. In addition, according to 

the significant upgrading of the essential amino acids such as arginine, histidine, lysine, threonine and 

tryptophan and unnecessary amino acids including alanine and serine, and also the absence of significant 

differences in the EAA/NEAA at two species, due to the qualitative features and nutritional value of giant 

gourami, it can be considered as a valuable farmed fish. 
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