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  بر دیتاک با انیماک عاتیضا پودر بای ماه پودری نیگزیجا امکانی سررب

 (Andinocara rivulatus) لوریت نیگری ماهی ا هیتغذ و رشدی هاشاخص
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 91735 -989صندوق پستی: 
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 چکیده

 شاهد جیره یک همراهبه غذایی جیره 3 ترتیببه ماکیان ضایعات پودر با متفاوت سطوح در ماهی پودر یگزینیجا اثر بررسی منظوربه      

 Andinocara) تیلور گرین ماهی قطعه 054 منظور این برای. گردید استفاده تصادفی کامالً طرح یک قالب در کرامبل شکل به

rivulatus)  سطوح با آزمایشی جیره سه از استفاده با( مترسانتی) 029/9±40/4 و (گرم) 40/4±4/4 ترتیببه طولی و وزنی میانگین با 

 تکرار سه با کدام هر گروه 0 قالب در شاهد گروه همراهبه کرمبل شکلبه ماهی پودر با شده جایگزین ضایعات پودر درصد 05 ،54 ،25

 هایفاکتور دوره، پایان در پرورش روز 00 از پس و شدند سنجیستزی باریک روز 95 هر ماهیان دوره طول در. گرفتند قرار بررسی مورد

 و طولی ویژه رشد نرخ بدن، وزن و طول میزان نظر از ایتغذیه  هایجیره با شده تغذیه ماهیان دادند نشان نتایج. شدند گیریاندازه رشد

 تفاوت شاهد گروه مقایسه در بررسی مورد هایتیمار بین در روزانه رشد فاکتور بقاء، درصد وضعیت، فاکتور غذایی، تبدیل ضریب وزنی،

 ینیجایگز سطح در ماهی پودر جایهب طیور ضایعات پودر جایگزینی داد نشان تحقیق این نتایج چنینهم(. p>45/4) نداشتند داریمعنی

 .شود پیشنهاد تیلور گرین ماهی جیره در ماهی پودر برای مناسبی جایگزین تواندمی 54%

 

 ماکیان ضایعات پودر ماهی، پودر (،Andinocara rivulatus) تیلور گرین ات کلیدی:کلم

  Nagmeh.shanci@yahoo.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

موجب افزایش  و دام پروریصنعت آبزی پیشرفت سریع       

 های پرورشیاستفاده از پودر ماهی در رژیم غذایی برای ماهی

 یماه پودر (.7991 و همکاران، Bassompierre) گردیده است

ی برای پرورش انیآبزی هارهیج در مهمی اجزا از یکی عنوانهب

 و نیئپروتی باال تیفیک لیدلبه که بوده نهیآمی دهایاس نیمأت

ی اجزا تمام انیم در هرچند است، انیآبزی برا آن خوراکیخوش

 جیره  جزء نیترگرانی ماه پودر ان،یآبزی غذا دهندهلیتشک

 5/79جهان در  2002ان در سال یماه ید غذایتولد، باشیم

ون یلیم 21به  2002ن مقدار در اواخر سال یون تن بوده و ایلیم

ش یون تن افزایلیم 5/71 باًین مدت تقریتن رسیده است که در ا

مندان در پی شی. اند(2002همکاران،  و Hardy) افته استی

نه یت باال و هزیفیبا ک ییه غذاید و تهیدر خصوص تول یریتداب

اندرکاران صنعت دهندگان و دستن، مطلوب همه پرورشییپا

ون پروری بدید محصوالت آبزیش تولیافزا .است بوده یپروریآبز

ط و بستر رشد و پرورش مناسب موجودات یفراهم آوردن شرا

ر نخواهد یپذها امکانآن ین غذای مناسب برایمأژه تیوبه یآبز

ه درست که با درک ین با اعمال تغذی(. بنابرا7232، ی)ساعد بود

 ییک فرمول غذایم یو تنظ یماه ییغذا یازهایح از نیصح

شود، یحاصل م یان پرورشیآبز یازهایمتعادل و متناسب با ن

د ید تولک فرآینیت به ید و در نهایش تولیتوان به رشد باال، افزایم

، Lovell و Allan؛ Carmen ،2001) افتیدست  یبا توجیه اقتصاد

ی نیئپروت منابع از استفاده ،شد ی که بیاندبا توجه به مور. (7997

 نیگزیجا عنوانبهی اهیگی نیپروتئ منابع یا و ترارزانی جانور

ی هانهیزم نیترمهم ازی کی یماه پودر ازی بخش یا کامل

 Webster) استی پروریآبز حوزه در هیتغذ بخش دری قاتیتحق

 انانس هیتغذ در کهیی غذا عاتیضا از استفاده(. 2000 و همکاران،

 اتی پرورش واناتیحی غذا دیتول در رند،یگینم قرار مصرف مورد

 عاتیضا پودر(. 7230 ،یبهاآبادیسینف) است متداولی حدود

 شتگو پودر خون، پودر رینظی نیپروتئی هامکمل نیب در وریط

سطح پروتئین قابل قبول، مقدار کم  دارا بودن لیدلبه استخوان، و

 عالوه براین ،(Tacon ،7992) کربوهیدرات و اسید آمینه مطلوب

 ردتوان می مناسب هضم تیقابل و باال حجم در دیتول تیقابل

(. 7215 ،یکندیلیجل) قرارگیرد انیآبز یبرای سینورهیج تیاولو

ی نیگزیجا نهیزم دری متفاوت گزارشات محققین ریاخی هایافته

 تیقموف جینتا به توانیم جمله آن از داشتند انیب عاتیضا پودر

 طحس دری ماه پودر با  انیماک عاتیضا پودری نیگزیجا دری زیآم

 اشاره آالقزل و نوکیچ سالمونی ماه رهیج  در درصد 50 حدود

 (2072)بابلی جواهری چنینهم .(7999 همکاران، و Nengas) کرد

آمیزی در زمینه جایگزینی پودر ضایعات ماکیان به نتایج موفقیت

بدون . درصد و باالتر دست یافتند 50با پودر ماهی تا سطوح 

های هیافتچنین هم ،ثیر منفی بر عملکرد رشد ایجاد کندأکه تآن

زمینه بیان داشتند از اخیر دانشمندان گزارشات متفاوتی در این 

آمیزی در جایگزینی پودر توان به نتایج موفقیتآن جمله می

جیره   درصد در 50ضایعات ماکیان  با پودر ماهی در سطح حدود 

و همکاران،  Nengas) آال اشاره کردماهی سالمون چینوک و قزل

گزارش کرد پودر ضایعات  Gouveia (7992) (. عالوه بر آن7999

د تا توانمخلوط با پودر پر هیدرولیز بدون ایجاد تاخیر در رشد می

ین چنهم آال گردد،قزل جیره پروتئین کل جایگزین درصد 30 سطح

ند تولید پودر ضایعات را به دو روش قدیمی و اعالم کردند فرای

 سیم دریایی مقایسه کرده و دریافتند پیشرفته در تهیه جیره ماهی

تولید پودر ضایعات با روش پیشرفته امکان جایگزینی پودر 

ثیر منفی بر عملکرد رشد موجب أدرصد بدون ت 700ضایعات را تا 

 30فتابی آجو و باسچنین در میگوی سفید صلحشود. هممی

درصد از پودر ضایعات جایگزین شده با پودر ماهی  700درصد و 

 ترتیب اثر منفی بر رشد و ضریب تبدیل غذا نداشت. نتایج به

، و همکاران Appelbaum) ماهی اروپاییدست آمده از مارهب

 و همکاران، Hasan(، کاتال )El-Sayed ،7993) تیالپیا (،7992

، Steffens) ماهی کپور ( وHasan، 7992و  Das)(، روهو 7992

نتیجه مثبتی در جایگزینی کامل پودر ضایعات با پودر ( 7993

 و آزمایش این در رشد هایشاخص ماهی را نشان داد. بررسی
محققین  توسط های مشابهتحقیق و آزمایش با هاآن مقایسه

 .شودمی دیده نتایج بین هاییتشابه و هاتفاوت که کندمی مشخص

پودر  ثیرات سطوح مختلفأبررسی ت هدف از مطالعه حاضر       

 هایضایعات ماکیان جایگزین شده با پودر ماهی بر روی شاخص

باشد. می (Andinocara rivulatus) ردر بچه ماهی گرین ترو ،رشد

 انیکما عاتیضا پودر بای ماه پودری نیگزیجا امکان در این مطالعه

 لوریت نیگری ماهی اهیتغذ و رشدی هاشاخص بر دیکأت با

(Andinocara rivulatus) است گرفته قراری بررس مورد. 

 

  هامواد و روش
 91مدت به 7292تیر ماه  21فروردین تا  21این تحقیق از        

بندر ترکمن  شهر در واقع زینتی ماهیان پروش کارگاه روز در

 مواد اب کیزوکالریا تروژنوسیزونیایی غذای هارهیج پذیرفت. انجام

 3/2 افزارنرم لهیوسهب شده هیته فرمولی مبنا بر( 7جدول) هیاول

Win Feed 2و 2 ،7 ایهای تغذیهجیره بیترتهب. شدند هیته 
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 با شده جاهجاب انیماک عاتیضا پودر درصد 15 و 50 ،25 شامل

  تاس بوده انیماک عاتیضا پودر فاقد شاهد گروه و بودهی ماه پودر

 کمک به از،ین صورت در هیاول مواد ابتدا در .(2072 بابلی،جواهری

 کدام هر زانیم. شدند (متریلیم 7 قطر) الک و خرد یبرق ابیآس

 مواد نیا سپس. شدند وزن و محاسبه شده هیته فرمول براساس

 مورد ریخم. شد آورده در ریخم شکل به و شده مخلوط گریکدی با

  2 قطر به ییاهسوراخ و مشبک صفحه با گوشت چرخ از نظر

 یهاینیس در رشته صورتبه و شده داده عبور متریلیم

 23ی دما با آون در هاینیس آن از پس. گرفت قرار یومینیآلوم

 ریز در آن از بعد و گرفته قرار ساعت 3 مدتبه گرادیسانت درجه

 از پس. (7297 )باتمتنی، دیگرد خشک لیاستر طیشرا در هود

 دهان اندازه با متناسب کاتر لهیوسبه هارشته نیا شدنخشک

 یکیپالستی هاسهیک در و شد داده برش متر(میلی 2)ی ماه

 درون ها،بستهی رو بر رهیج مشخصات درج از پس و ختهیر

 . شدند یدارنگه گرادیسانت درجه 4ی دما در یخچال

 (Andinocara rivulatus) ترور نیگر ماهیبچه :ماهی شرایط      

 ،سازگاری منظوربههی تجاری در گرگان آماده شد. از هچری ما

 رهیج با و یدارنگه دیجد یهاومیآکوآر طیشرا در روز ده انیماه

 بچه عدد 224در شروع  آزمایش، . شدند هیتغذ شده ساخته هیپا

 و متریسانت92/7±10/0کل طول نیانگیم با ترور نیگر یماه

. گردید هیته نسل کی از یهمگ گرم 09/0±00/0یوزن نیانگیم

 و شد استفاده یشن لتریف از دوره یط در آب تیفیک حفظ یبرا

 بارکی روز سه هر دارمو یبعض در و بارکی روز هردو آب سوم کی

 یمرکز تریه کی لهیوسبه هاومیآکوآر آب یدما. دیگرد ضیتعو

 لهیوسبه هاومیآکوآر آب نیچنهم. شد داشته نگه ثابت ارگاهک در

 بارکی روز دو هر pH زانیم. شدند یدههوا یمرکز پمپ کی

 در طول دوره آزمایش، درجه .شد یریگاندازه سنج اچ یپ توسط

 بود و اکسیژن pH5/1-3/1   گراد، درجه سانتی 23حرارت حدود 

 از ماهیان سنجیزیستهر دو هفته  بود. ppm 5/2-3محلول 

 گرفت.صورت می

 شیمیایی تجزیه وهای ها و تکنیکآوری نمونهجمع       

 روز 91 مدتبه پروش یاصل دوره سازگاری دوره اتمام با :تحلیل

 75 فواصل در شاهد گروه و مارهایت یسنجستیز و دیگرد آغاز

 بادقت سیکول از کل طولی ریگاندازه یبرا. گرفت صورت روزه

 یک دقت با ترازو از وزن یریگاندازه یبرا مترویلیم صدم یک

 انیماه استرس کاهش منظوربه. شد استفاده گرمیلیم هزارم

 یغذاده یسنجستیز از بعد و قبل ساعت 72 ،یسنجستیز هنگام

 ها،سنجیزیست در آمده دستبه اعداد به توجه .دیگرد قطع

 یبررس مورد و شدهی ریگاندازه بقا درصد و هیتغذ رشد یهاشاخص

 ها،نجیسزیست در آمده دستبه اعداد به توجه با .گرفت قرار

 ریزی هافرمول برطبق بقا درصد و هیتغذ رشد یهاشاخص

 با خام پروتئین میزان چنینهم ،شدند یریگاندازه و محاسبه

 روش سوکسله با مطابق خام کجلدال، چربی روش از استفاده

گردید. رطوبت،  گیریاندازه AOAC (7990) دستورالعمل توسط

 AOAC(7990)  سطتو شده ارائه روشفیبر، خاکستر نیز به

  شدند. گیریاندازه

(Zirong  وYanbo، 2002): 

     =WG (گرم)یینها وزن- )گرم( هیاول وزن

(De Silva  وAnderson ،7995:)  

   =FCR(گرم)غذای مصرفی / )گرم( وزن بدن

Hevroy)  ،2005و همکاران(: 

=wSGR 
 -day%)](گرم)یینها نوز Log-(گرم)هیاول وزن Log /داد روزهای غذادهیتع[×700

(Maneein  ،2072و همکاران): 

SGRL={[Ln یینها طول  (mm)-Ln هیاول طول (mm)]/ پرورش روز تعداد }×700  

(Austreng ،7913:) 
CF= 

 یانتها در انیماه یینها وزن(/(cmپرورش یانتها در انیماه یینها طول700× [(

     ] (گرم پرورش

(Tacon ،7931:) 
 =(%)SR یینها وزن در انیماه تعداد ÷ نوز در انیماه تعداد 700×هیاول

 یهاداده ورود با یآمار زیآنال: یآمار لیتحل و هیتجز       

 گسترده صفحات به الشه زیآنال و سنجیزیست انجام از حاصل

 محاسبه هاداده نیانگیم اکسل افزارنرم در. دیآغازگرد اکسل

 نظر از تا شده منتقل 72 نسخه SPSS افزارنرم به سپس و دیگرد

 از استفاده با. شوند یبررس مارهایت نیب داریمعن اختالف وجود

 مشخص هاداده پراکنش بودن نرمال  Kolmogrov-smirnovآزمون

 ای وجود  One-Way ANOVAآزمون از استفاده با سپس و شد

 از پس و دیگرد یبررس مارهایت نیب داریمعن اختالف وجود عدم

 (>05/0p (سطح در Post hoc LSD از داریمعن اختالف مشاهده

 .دیگرد استفاده هاگروه نیب داریمعن اختالف یبررس یبرا
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 win feed 8/2 افزارنرم از استفاده با( Andinocara rivulatus) ترور نیگر یماه یبرا( صددر) شده ساخته کرامبل یهارهیج اجزاء : 1جدول 

 مارهایت

 
 

 ییغذا مواد

 پودر ابیی جاجابه % 57

 عاتیضا پودر بای ماه

 انیماک

 پودر ییجاجابه % 75

 عاتیضا پودر بای ماه

 انیماک

 پودر ییجاجابه % 27

 عاتیضا پودر بای ماه

 انیماک

C 

 شاهد

 

 02/21 24/45 15/23 1/42 یماه پودر

 12/22 44/24 44/22 9/9 ایسو پودر

 0 21/77 79 25 انیماک عاتیضا پودر

 19/23 2/2 55/2 95/7 گندم گلوتن

 9/2 94/2 54/7 2/0 فسفات میکلس ید

 49/77 94/2 54/7 2/0 یماه روغن

 92/0 92/0 92/0 92/0 نیآستازانت

 042/0 042/0 042/0 042/0 دانیاکس یآنت

 732/0 732/0 732/0 732/0 قارچ ضد

 22/2 22/2 22/2 22/2 همبند

 299/0 299/0 299/0 299/0 یمعدن مکمل

 92/0 92/0 92/0 92/0 ینیتامیو وادم مخلوط شیپ

 422/0 422/0 422/0 422/0 نیزیال

L -D 42/0 42/0 42/0 42/0 نیونیمت 

 

 غذا خشک وزن یمبنا بر  فوقیی غذا رهیجیی ایمیشی بیزتقریآنال: 2 جدول

 پودر بایی جاجابه % 57

 عاتیضا پودر بای ماه

 انیماک

 پودر ییجاجابه % 75

 عاتیضا پودر بای ماه

 انیماک

 پودر ییجاجابه % 27

 عاتیضا پودر بای ماه

 انیماک

C 

 شاهد
 یمغذ ماده

 )%( نیپروتئ 42 42 42 42

 )%( خام دیپیل 25/70 70 3/70 2/70

 )%( خاکستر 20/2 42/2 24/5 22/2

 )%( بریف 22/7 12/7 34/7 19/7

 )%( رطوبت 22/29 13/23 02/29 19/23

 کیلوکالری/گرم700یانرژ 222 222 2/229 3/222

  نتایج

نشان داده شده است. باالترین  2 عملکرد رشد و بقا در جدول       

های آزمایشی در تمامی تیمار %90میزان باالی درصد بقا به

داری میان تیمارها مشاهده چنین تفاوت معنیمشاهده شد و هم

باالترین میزان افزایش وزن میان تیمارها بدون  .>p)05/0) نشد

نرخ   .>p)05/0) داری در گروه شاهد وجود داشتتالف معنیاخ

 ای کهماهیان گرین تیلور در زمانی که از جیرههچرشد ویژه در ب

جایگزینی پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی صورت گرفت، تغذیه 

صد جایگزینی در 50در تیماری با  SGR ترین مقدارشدند. بیش

وجود داشت ولی اختالف  ضایعات ماکیان با پودر ماهی پودر

ریب تبدیل غذایی ضها مشاهده نگردید. دار میان تیمارمعنی

 لیتبد بیضر زانیم شود،یم مشاهده 2 جدول در کهطورهمان

 گروه با سهیمقا دری شیآزما ماریت 2 در ترور نیگر انیماهیی غذا

 نداد نشان داریمعن تفاوت پرورش دوره انیپا در شاهد،

(05/0p> .)دیگرد محاسبه مختلفی مارهایت در تیوضع فاکتور 

 ومس ماریت انیماه به مربوط مقدار نیترشیب که شد مشخص و

 نیگزیجا مرغ عاتیضا پودر درصد 15ی حاو رهیج با شده هیتغذ

ی ول باشدیم( C) شاهد گروه در آن ریمقاد نیترکم وی ماه پودر

 (.<05/0p) نداشتند گرییکد بای داریمعن اختالف
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 در این پژوهش (Andinocara rivulatus) ترور نیگر یماه عملکرد رشد و بقا: 3 جدول

a: باشدمی دارمعنی اختالف وجود عدم نشان سطرها در مشابه حروف وجود (05/0p>.) 

 

 بحث

  انیماک اتعیضا پودر نشان داد حاضر مطالعات جینتا       

 رهیج دری ماه پودر نیپروتئی برای مناسب نیگزیجا تواندمی

 جینتا .باشد لوریت نیگر انیماهبچهی  برا شده فرمولهی عمل

 متفاوتی هاگونهی رو بر قیتحق نیچند با مطالعه نیا از حاصل

 پودر کرد گزارش Steffens (7994) .داشت مطابقت شده انجام

 با کماننیرنگ آالقزلی ماه رهیج در ندتوایم انیماک عاتیضا

 برده کارهب %50یباال سطوح در مکملی هادینواسیمآ افزودن

 یی ایدر میس انیماه در انیماک عاتیضا پودر نیچنهم .شود

 بدون دهیگرد رهیجی ماه پودر از درصد 15 نیگزیجا تواندیم

و همکاران،  Nengas) گردد افزوده جبره به نهیآم دیاس کهآن

یی ایدر میسی ماهی برا درصد 700 زانیم تا نیچنهم و) 7999

 دارکوهان هاموری ماهی برا و( 2000و همکاران،  (Takagi قرمز

(Cromileptes altivelis) (Shapawi  ،2001و همکاران )700 

 و رشد عملکرد بری منف اثر کهآن بدون گردد نیگزیجا درصد

 همکاران، و Javaheri baboli) کند جادیا هیتغذ بهبود و ییکارا

 اتعیضا پودری نیگزیجا سطح نیبهتر معمول طوربه اما (.2072

؛ 2003و همکاران،  Hu) دیگرد گزارش 1/22 تا 5/22 از رهیج در

Yang  ،یی ایدر هایگونه از گریدی برخ در. (2002و همکاران

 Rawles) باشدیم ریپذامکان درصد 50 سطوح تا تنهای ماه پودر

و  Wang؛ 2001و همکاران،  Usman ؛2009و همکاران، 

و همکاران،  Turker؛ 2002و همکاران،  Yigit ؛2002همکاران، 

 میس انیماه در (.Fowler، 7997 ؛El-Sayed ،7994؛ 2005

 20 یباال  زانیمبه  را انیماک عاتیضا پودر توانیم قرمزیی ایدر

 هکآن بدون  کرد رهیج دری ماه پودر نیپروتئ نیگزیجا درصد

 رهیج با که شاهد ماریت به نسبت رشد عملکرد دری اختالف چیه

    .(2000و همکاران،  (Kureshy شود جادیا اندشده هیتغذ هیپا

       Rawles انیماک عاتیضا پودر افتندیدر (2002) همکاران و 

 هریج دری ماه پودر نیپروتئ نیگزیجا درصد 25 زانیمبه تواندیم

 هاینیگزیجا درصد زانیم دری اصل لیدل. گردد راه راه باس دیبریه

 پروسه و هاگونه نوع در تفاوت در توانیم را ریاخ مطالعات در

و  Shapawi) دانست انیماک عاتیضا پودر هیته و رهیج ساخت

 هیاول مواد تیاهم .(7992و همکاران،  Dong ؛2001همکاران، 

ی اهنهیدآمیاس شامل( انیماک عاتیضا پودر مشابهی )نیپروتئ

 نیچنهم و هضم قابل نیپروتئ و خشک ماده باال، نیپروتئ ب،خو

 هیاول مواد در موجود نیپروتئ زانیم یماه پودر مشابهی انرژ

 ودرپ با عاتیضا نیپروتئ نهیآمی دهایاس شباهت زانیم ،یوانیح

و همکاران،  Bureau ؛2004و همکاران،  Zhou) باشندیمی  ماه

 نیبهتری داریمعن الفاخت چیه بدون رضحا مطالعه در (.7999

FCR  گروه وی نیگزیجا درصد 50 بای ماریت دری رشد عملکرد و 

 همکاران وی محمدجان راستا نیدرهم. دیگرد مشاهده شاهد

 یاهم پودر با انیماک عاتیضا پودری نیگزیجای رو بر که( 7233)

 20و 40 ،20 ،0 سطوحی هادوز در آالقزلی ماهیی غذا رهیج در

ی ماه پودر نمودند اعالم هایبررس از پس که دنددا انجام درصد

  .گردد نیگزیجا آالقزلی ماه رهیج در تواندیم درصد 20 سطح تا

Maneein و Piyatiratitivorakul (2072) ی بررس از پس که

 15، 50، 25، 0 سطوح دری ماه پودر با عاتیضا پودری نیگزیجا

 اعالم گرفت، صورت Lates calcarifer باسیس گونه در 700 و

 اختالف چیه بدون رشد عملکرد زانیم و FCR نیبهتر داشتند

 نیچنهم است بودهی نیگزیجا صددر 25 بای ماریت دری داریمعن

 شاخص
ی ماه پودریی جاهجاب 27%

 انیماک عاتیضا پودر با

ی  ماه پودریی جاهجاب 75%

 انیماک عاتیضا پودر با

ی  ماه پودریی جاهجاب 57%

 انیماک عاتیضا پودر با
 شاهد گروه

وزن شیافزا )گرم(  2/91±0/52  a 4/90±7/72 a 4/25±0/57 a 4/39±7/72 a 

تر(م)سانتی طول شیافزا  2/22±0/22  a 4/02±0/71  a 2/47±0/09  a 4/21±0/40a 

 a 7/41±0/73 a 7/22±0/72  a 7/42±0/74  a  0/25±7/57 ضریب تبدیل غذایی

 a 7/44±0/72  a 7/09±0/19  a 7/52±0/3 a 0/42±7/75 ضریب رشد ویژه طولی

وزن ژهیو رشد بیضر  7/47±0/72 a 7/59±0/22 a 7/55±0/27 a 7/53±0/29 a 

 a 2/72±0/70 a 4/52±4/22 a 2/02±0/27 a 2/47±2/50 فاکتور وضعیت

 0/0a 90/00±70/00 a 700/00±9/24 a 94/42±9/24 a±700 درصد بقا
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 50ی باال سطوح دری نیگزیجا شیافزا احتماالً داشتند اعالم

 و محدودکنندهی هانهیآم دیاس زانیم کاهش موجب درصد

 همکاران و Saadiah نینچهم. گرددیم رشد عملکرد در کاهش

جا همتفاوت پودر ضایعات ماکیان جاب سطوح ینیگزیجا (2077)

 Rachycentron-canadumشده با پودر ماهی روی ماهی سوکال 

را بررسی نمودند، در این  700، 20،30، 40، 20، 0در دزهای 

داری میان تیمارهای تحقیق مشخص شد هیچ اختالف معنی

 و بهترین ضریب تبدیل غذاییارد د ندآزمایشی با گروه شاهد وجو

 درصد جایگزینی 20بقا را تیماری با سطح  و عملکرد رشد و

د توانچنین اعالم نمودند جایگزینی می( داشته،  هم05/0±32/7)

ثیر منفی بر عملکرد رشد صورت أدرصد بدون ت 700تا سطوح 

 و نیئپروت هضم در گونه نیایی کارا به آن لیدال از که پذیرد

 یمطالعات. شد اشاره متفاوت هیاول مواد با هارهیج اغلب دری چرب

 به توانیم جمله آن از که شده انجام نهیزم نیا در مشابه

ی بررس به که نمود اشاره( 2002) همکاران و Emre مطالعات

، 22، 0) سطوح دری ماه پودر با انیماک عاتیضا پودری نیگزیجا

  Cyprius carpio قدانگشتی انهیآ کپور گونهی رو بر (700و  21

( 15/2) شاهد ماریت به مربوط تیوضع فاکتور نیبهتر پرداختند،

 یافت کاهش 52/2 تا آن زانیمی نیگزیجا سطوح شیافزا با و بوده

 گزارش داریمعن اختالف شاهد گروه و مارهایت انیم اگرچه

 ریسای هاپژوهش توانیم گریدی هاپژوهش جمله از .دینگرد

 به (2072) که همکاران و Javaheri baboli جمله زا نیمحقق

 یادوزه بای ماه پودر با انیماک عاتیضا پودری نیگزیجای بررس

 کماننیرنگ آالقزلی ماهی رو بر (درصد 700و  15، 50، 25، 0)

 گزارش شده انجامی هایبررس از پس که برد نام را پرداختند

 تیوضع ورفاکت کاهش موجبی نیگزیجا سطوح شیافزا کردند

 فاختال باشندیم عاتیضا پودر فاقد که شاهد گروه با و دهیگرد

 آالقزلی ماهی برای نیگزیجا امکان اما است داشته داریمعن

 وجود رشد عملکرد بری منف ریثأت بدون 50 سطح تا کماننیرنگ

 یآبز گونه در تفاوت آن لیدال از احتماالً رسدیم نظر به که دارد

 و  Emryتوسطی جینتا نیچنهم. است هبودی طیمح عوامل

 پودری نیگزیجای بررس به که دیگرد مشاهده (2002) همکاران

  صددر 700و  21، 22، 0ی دوزها با انیماک عاتیضا پودر با یماه

  Cyprinus carpioقدانگشتی انهیآ کپوری شیآزما رهیج در
 یماه رشدی پارامترها و ژهیو رشد نرخ نمودند انیب و پرداختند

 گونه نیا رهیج در درصد 700 سطح تای نیگزیجا شیافزا با

 احتماالً یابد، کاهش گرم 79/7  زانیمبه رشد نرخ شد موجب

 ره،یج دهندهلیتشک مواد ،یشیآزما رهیج باتیترک رسدیم نظربه

     (.2000و  Lim) باشد آن لیدال از آب تیفیک و هیتغذ تیریمد

ی هایبررسی ط( 7233) همکاران وی محمدجانچنین هم       

 انیکما عاتیضا پودر بای ماه پودری نیگزیجا ریثأت نهیزم در خود

 نیب در بدن وزن شیافزا کردند گزارش آالقزلی ماه رهیج در

 سطوح بای شیآزمای هارهیج و آالقزلی ماهی تجاریی غذا رهیج

 با د،ندا نشانی داریمعن تفاوت شاهد گروه وی نیگزیجا متفاوت

 رشد کاهش درصد 20 تا 40 سطوح تای نیگزیجا سطح شیافزا

 در وزن شیافزا ریمقاد نیباالتر شد مشاهده( 72/772) زانیم تا

 زانیمبه و گریدی مارهایت با داریمعن اختالف بدون شاهد گروه

 کاهش رسدیم نظربه امر نیا لیدل د،یگرد گزارش گرم 52/740

 و وریط عاتیضا پودری نیگزیجای باال سطوح در غذا مصرف

  (.Erturk ،2004و  Sevgili) باشد غذای خوراکخوش کاهش

 احتماالً رحاض مطالعات و شده انجام مطالعات در اختالف       

ی طیمح عوامل نیچنهم وی بررس مورد هاگونه انیم تفاوت لیدلهب

 موجود هر ژهیو تیرفظی شیآزمای هارهیج هضم دریی توانا و

 عاتیضا پودر که گرفت جهینت توانیمی کلطوربه کرد اشاره

  ،یماه پودری برای مناسب نیگزیجاعنوان هتواند بمی انیماک

 پودر بای ماه پودر درصد 50ی نیگزیجا سطح در الخصوصیعل

 اشدبی ماه گونه نیای برا کرامبل رهیج شکل به انیماک عاتیضا

 .داری در عملکرد رشد ایجاد کندثیر معنیأکه تنآبدون 

 

 قدرداني و کرتش

 ،یمورک نرگس دکتر خانم سرکاری گرام استاد از است الزم       

  و گلستان استان قاتیتحق مرکز سیئری رستم دکتری قاآ

 و سوقره قاتیتحق ستگاهیا سیئری ریا مهندسی قاآ نیچنهم

 زادآ دانشگاهی کشاورز علوم دانشکده سیئری اکرم دکتری قاآ

ی زانیعزی تمام وی جرجان سمهند خانم و شهر آزاد واحدی اسالم

عمل ی بهارزسپاسگ نمودند یاری مانهیصم مجموعه نیا در که

  . آید
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