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 رشد  هایشاخص برخی از بر (.Clupeonella spp)ی خام کیلکا بررسی تاثیر خوراکی

 پرواری (Huso huso Linnaeus, 1758) فیل ماهی

 
 

 ایراناداره کل شیالت استان گیالن، بندرانزلی،  :ابراهيم بيگتن  

 گروه شیالت، واحدالهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایران: *رودسريزادهحبيب وهاب 

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق  :سرپناه يعلينق

 14155-6116پستی: 

 الهیجان، ایران ،یالهیجان، دانشگاه آزاد اسالم ، واحدباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان :نسبيمراد يرعليام 

 

 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

شوند، ( دریای خزر محسوب میHuso husoماهیان )( جزء غذای عمده و طبیعی فیل.Clupeonella sppجاکه کیلکا ماهیان )از آن 

قطعه ماهی  120های رشد فیل ماهیان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد تحقیق حاضر تاثیر تغذیه با کیلکا خام بر شاخص در

درصد  100، 75، 50، 25، 0و مقادیر  روز 60مدت سازی شدند. ماهیان بهگرم در مخازن فایبرگالس ذخیره 1175±238با میانگین وزن 

تکرار انجام شد. در  3تصادفی با  کیلکای خام در جیره غذایی در مقایسه با غذای کنسانتره مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه در طرح کامالا 

(، میزان نرخ رشد ویژه CFضریب چاقی )پایان دوره آزمایش، باالترین عملکرد رشد با توجه به طول، وزن و میانگین بیومس نهایی، میانگین 

(SGR( میانگین رشد روزانه ،)ADG( میزان افزایش وزن بدن ،)BW% و میانگین تولید در تیمار )درصد کنسانتره بدون کیلکا(  100) 5

( FCRیل غذایی )(. ضریب تبد<05/0pداری نداشت )درصد کنسانتره( اختالف معنی 75درصد کیلکا +  25) 4محاسبه گردید که با تیمار 

درصد  25) 4(. برآورد اقتصادی جیره غذایی برای تیمار >05/0pداری داشت )( اختالف معنی81/0±02/0) 5( با تیمار 07/1±04/0) 4تیمار 

تحقیق نشان داد این  دست آمده دردرصد کنسانتره بدون کیلکا( بود. نتایج به 100) 5تر از تیمار درصد پائین 10درصد کنسانتره(  75 +کیلکا 

های رشد ماهی تاثیر داشته و بنابراین با توجه به فراوانی نسبی و در دسترس ماهیان پرواری بر شاخصدرصد کیلکا به جیره غذایی فیل 25که افزودن 

 گردد. رشی توصیه میدرصد از کیلکا در جیره غذایی روزانه فیل ماهیان در مزارع پرو 25بودن، ارزش غذایی و قیمت مناسب کیلکا، استفاده 

  (، کيلکا، تغذيه، پرورش، رشدHuso husoفيل ماهي ) کلمات کلیدی:

 habib.vahabzadeh@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
خاوياري  ماهيان ويژه پرورشو به پروريآبزي توسعه زمينه در ايران       

نمايد و در شرايط کنوني سهم ناچيزي را دوران ابتدايي را سپري مي

کيفي در توليد گوشت و خاويار در دنيا دارد. اما لحاظ کمي و به

ويژه در ظرفيت بالقوه طبيعي و وجود سواحل مناسب درياي خزر به

استان گيالن و توجه به نياز بازار جهاني به گوشت و خاويار، باعث 

گذاري مندان زيادي راغب باشند در اين بخش سرمايهشده تا عالقه

يزي انجام شده توسط شيالت ايران، تا رکنند. از طرفي براساس برنامه

بايد توليد گوشت ماهيان خاوياري به حدود  1404پايان چشم انداز 

تواند اين ميزان توليد مي تن برسد. 20هزار تن و خاويار حدود  20

سهم ايران را در بين کشورهاي منطقه افزايش دهد. البته براي رسيدن 

غذاي کنسانتره با رقم اقتصادي   تن 26000به اين ميزان توليد، نياز به 

پرورش  (.1394تاکامي، )آذري باشدميليون ريال مي 1560000 بالغ بر

دليل برخورداري از سرعت رشد باال در مقايسه با ساير فيل ماهي به

باشد )کيوان، اي برخوردار ميهاي ماهيان خاوياري از جايگاه ويژهگونه

بودن، رشد نسبتا سريع، امکان  دليل بوميماهي به (. گونه فيل1382

تر توليدمثل در شرايط اسارت، تامين الرو و بچه ماهي و هزينه کم

ماهيان، ماهي مناسبي جهت پرواربندي هاي تاسنسبت به ساير گونه

رود )محسني و همکاران، شمار ميو توليد خاويار در مزارع پرورش به

پرورش در ايران  ماهي گونه اصلي مزارع (. در حال حاضر فيل1384

درصد توليد گوشت و خاويار ماهيان  90رود و بيش از شمار ميبه

خاوياري توليد شده در مزارع پرورش در ايران را اين گونه به خود 

 (. 1394تاکامي، اختصاص داده است )آذري

ماهيان نيازمند غذادهي با توليد تجاري موثر و کارآمد تاس       

تر، در عين حال موثر و با رشد مناسب و ارزانبهترين جيره و ترکيب 

رسد نظر مي( ضروري بهFCRترين مقدار ضريب تبديل غذايي )کم

(Hung  ،از آن1997و همکاران .)ترين جاکه تهيه خوراک پرهزينه

 50بخش توليد است، در مزارع پرورشي ماهيان خاوياري بيش از 

باشد. کيفيت و ماهيان ميهاي توليد مربوط به خوراک درصد هزينه

 قيمت غذا اهميت زيادي در توليد دارد. توجه به امر تهيه جيره 

شود. با توجه به اهميت گونه فيل ترين بخش پرورش محسوب ميمهم

پروري کشور و ارزش اقتصادي آن، استفاده کنوني آبزي شرايط در ماهي

گونه و قيمت  از جيره غذاي بومي تاثير مستقيمي بر اقتصاد توليد اين

هاي خوراک و پذيرد صورت هاييپژوهش آن دارد. بنابراين، بايد شده تمام

مناسب از لحاظ اقتصادي و کارايي مورد بررسي قرار گيرند. در حال 

حاضر جيره غذايي اختصاصي فيل ماهي در ايران موجود نبوده و 

زل ها مثل قدهندگان از خوراک فرموله شده ساير گونهپرورش عموماً

( و يا از غذاهاي خارجي Onchorhynchus mykissکمان )آالي رنگين

لحاظ اقتصادي منطقي نبوده نمايند که هم بهفاده ميتبا قيمت باال اس

کيلکا ماهيان  باشد.و هم مطابق با نيازهاي غذايي فيل ماهي نمي

(Clupeonella spp. از غذاي عمده و طبيعي فيل ماهيان درياي خزر )

(. ميزان صيد کيلکا در سال 1989و همکاران،  Belyaevaباشند )مي

هزار تن بود و در مقايسه با چند سال اخير  20رقمي بالغ بر  1393

عمل آمده هر ساله بيش روند افزايش داشته است. براساس بررسي به

درصد  5هاي پودر ماهي، حدود درصد از اين ميزان به کارخانه 90از 

و مابقي به خوراک آبزيان پرورشي اختصاص داده به خوراک انساني 

(. کيلکا داراي ارزش 1394شود )سالنامه آماري شيالت ايران، مي

باشد. هاي ضروري ميها و ويتامينغذايي فراوان و سرشار از اسيدآمينه

درصد( در  07/18بارزترين ويژگي کيلکا وجود مقدار زياد پروتئين )

درصد(  57/1درصد( و خاکستر ) 95/10کنار ميزان متعادل چربي )

کار هاي پرورش در جيره غذايي بهتواند در سيستماست، بنابراين، مي

تواند به رشد، (. استفاده از کيلکا مي1379 يوسفي،گرفته شود )سالک

سالمت، طعم و مزه محصول تاثير مثبت داشته باشد. در اين مطالعه 

تواند بهتر از کنسانتره ميشود که استفاده از کيلکاي خام بررسي مي

تواند يک مکمل مناسب باشد تا عالوه بر باشد يا در کنار کنسانتره مي

هاي توليد، تاثير مثبتي بر کيفيت و کميت گوشت و کاهش هزينه

خاويار داشته باشد و توليد را به سمت محصوالت ارگانيک هدايت 

شده و اکنون اي در اين زمينه کسب نمايد. تاکنون تجربيات پراکنده

صورت علمي و تحقيقاتي مورد مطالعه الزم است که اين مسئله مهم به

صورت قرار گيرد تا اوالً تاثيرات کمي و کيفي استفاده از کيلکا به

مستقيم در تغذيه فيل ماهيان پرورشي مورد بررسي قرار گيرد ثانياً 

در صورت مناسب بودن آن، مقدار و نحوه استفاده مناسب از آن 

هاي غذايي در اطالعات درخصوص نيازمندي طورکليگردد. به مشخص

 ماهيانتر مربوط به تاسماهيان اندک بوده و بيشهاي تاساکثر گونه

 Yazdani؛Deng، 2000 و Hung) باشدمي سيبري ماهيتاس و سفيد

Sadati   ،چنين مطالعاتي در زمينه تغذيه فيل (. هم2016و همکاران

( در ساليان اخير انجام شده )پورعلي و همکاران، Huso husoماهي )

؛ 1384؛ محسني و همکاران، 1390درچه و زارع، ؛ ابراهيمي1382

Ebrahimi  ،؛2004و همکارانMohseni   ،ولي 2006و همکاران )

هاي خام بر شاخص (.Clupeonella spp) کيلکا تغذيه اثر مورد در تاکنون

صورت نگرفته، بنابراين در اين اي رشد فيل ماهيان پرورشي مطالعه

 تحقيق اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت.
 

 هامواد و روش

روز )اواسط دي ماه تا اواسط اسفندماه  60مدت تحقيق حاضر به       

( در بخشي از مزرعه پرورش ماهيان خاوياري شرکت رنگين 1392
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 کمان شمال واقع در استان گيالن شهرستان رشت بخش خشکبيجار

عدد مخزن مربع شکل فايبرگالس  15روستاي ويشکا انجام شد. تعداد 

متر براي اين آزمايش درنظر گرفته شدند که  2×2×5/0)وان( با ابعاد 

ليتر در ثانيه آب چاه آبگيري شد و  2/0صورت يکنواخت با هر وان به

چنين جهت ليتر آب پر گرديد. هم 350هر يک از مخازن با حدود 

ين نياز اکسيژن ماهي به هر يک از مخازن يک سنگ هوادهي و تام

قطعه فيل  120هوا که به منبع هواده متصل بود، نصب گرديد. تعداد 

گرم و در  138840گرم و بيوماس 1175±238ماهي با ميانگين وزن 

 2طور تصادفي با تراکم اوليه حدود قطعه ماهي به 8هر وان به تعداد 

ي شد. اين مطالعه در يک طرح بلوک سازکيلوگرم در متر مربع ذخيره

درصد کيلکا  100 :1کامل تصادفي انجام گرفت و در پنج تيمار )تيمار 

درصد کنسانتره، تيمار  25درصد کيلکا +  75 :2بدون کنسانتره، تيمار 

درصد کيلکا  25 :4درصد کنسانتره، تيمار  50درصد کيلکا +  50 :3

د کنسانتره بدون کيلکا( درص 100 :5درصد کنسانتره و تيمار  75+ 

 2و براي هر تيمار سه تکرار درنظر گرفته شد. طي دوره آزمايش از 

نوع جيره غذايي استفاده گرديد. يک نوع جيره غذايي کنسانتره بود 

که از نوع خارجي و متعلق به شرکت اسکرتينگ انگلستان بود که با 

يه گرديد ( تغذ1382يک درصد وزن بدن ماهيان )پورعلي و همکاران، 

و رژيم غذايي ديگر کيلکاي خام بود که از اسکله صيادي بندرانزلي 

صورت هفتگي تهيه و در سردخانه موجود براي تغذيه يک هفته به

گرديد. جيره غذايي کيلکا براساس دو داري و مصرف ميماهيان نگه

درصد وزن بدن روزانه پس از توزين، تکه تکه شده و در اختيار ماهيان 

گرفت. غذادهي فيل ماهيان تا پايان دوره آزمايش براساس ميقرار 

، 16، 11، 7نوبت در روز و در ساعات  4اين دو جيره غذايي به دفعات 

 (.1انجام گرفت )جدول  20

 
 

 (1379 یوسفی،: ترکیب شیمیایی غذای کنسانتره و کیلکا )درصد( )سالک1جدول 

 رطوبت سديم کلسيم فسفر خاکستر سلولز چربي پروتئين 

 - 1 15 7 5 7 5 60 غذاي کنسانتره

 21/68 - 71/0 49/0 57/1 - 95/10 07/18 کيلکا

بار انجام طور منظم هر دو هفته يکگيري طول و وزن بهاندازه       

کشي شدند. طول با خط سنجيشد و در هر نوبت همه ماهيان زيست

 05/0وسيله ترازوي ديجيتالي با دقت متر و وزن بهميلي 1با دقت 

غذادهي  سنجيزيست گيري و ثبت شد. يک روز قبل ازگرم اندازه

هاي انجام شده و با توجه به اطالعات سنجيگرديد. با انجام زيست قطع

دست آمده از طول و وزن ماهيان، ميزان غذاي مصرفي و زمان دوره به

هاي رشد پرورش و تشکيل بانک اطالعاتي، محاسبات آماري شاخص

دوره و تغذيه محاسبه گرديد. طول و وزن در ابتدا، وسط و انتهاي 

فاکتورهاي  درصد از تعداد ماهيان در هر تکرار انجام شد. 100تغذيه با 

 :(Deng ،2002و  Hung) هاي زير محاسبه گرديدرشد براساس فرمول

   (:  ADG) ميانگين رشد روزانه -

100)//( 
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، L، وزن نهايي ماهي؛ Wt، وزن اوليه ماهي؛ Wiهاي فوق در فرمول

 حسب گرم است.، طول مدت پرورش و واحد وزن بر Tطول بدن؛ 

ها از طريق ها ابتدا همگني واريانسبراي تجزيه و تحليل داده       

ها از بررسي شد و با توجه به نرمال بودن داده اسميرنوف-کلموگروف

( براي مقايسه One-way ANOVAطرفه )آزمون تجزيه واريانس يک

هاي گروه جداسازي براي گرديد. استفاده ايتغذيه تيمارهاي بين ميانگين

درصد استفاده گرديد.  5همگن نيز از آزمون توکي در سطح احتمال 

هايي که توزيع نرمال نداشتند نيز از چنين براي آن دسته از دادههم

ها از يکديگر واليس و براي جداسازي گروه کروسکال ناپارامتريک آزمون

 درصد استفاده شد. تجزيه و 5ويتني در سطح احتمال  -از آزمون من

و رسم نمودارها   21SPSS Versionافزار ها توسط از نرمتحليل داده

 صورت پذيرفت.  2007Excel افزاراز طريق نرم
 

  نتایج

مقايسه ميانگين وزن اوليه : میانگین وزن اولیه و نهایی در تیمارها

، F ،4=df=093/1) داري را نشان ندادماهيان در تيمارها اختالف معني

411/0=p) داري صورت معنيبه 5ميانگين وزن نهايي در تيمار . ولي
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 5و  2و  1بين تيمار  داريمعني تر از ساير تيمارها بوده و اختالفبيش

 5و  4. بين تيمارهاي (F ،4=df، 000/0=p=792/17)مشاهده گرديد

تيمارها  ساير چنينهم نداشت. وجود داريمعني اختالف 4 و 3 تيمارهاي و

 (.1تري برخوردار بودند )شکلميانگين وزني بيش از 1 تيمار به نسبت نيز

 
انحراف معیار وزن اولیه و نهایی در تیمارها±: مقایسه میانگین1شکل   

 باشد(دار ميدهنده وجود اختالف معني)حروف غيرهمنام کوچک در ستون نشان
 

مقايسه ميانگين طول : میانگین طول اولیه و نهایی در تیمارها

، F=541/1) داري را نشان نداداوليه ماهيان در تيمارها اختالف معني

4=df ،263/0=p)چنين بين ميانگين طول نهايي تيمارها اختالف . هم

(.2)شکل  (F ،4=df ،790/0=p=421/0)داري مشاهده نگرديدمعني
 

 
انحراف معیار طول اولیه و نهایی در تیمارها±: مقایسه میانگین2شکل   

 

مقايسه ميانگين ميزان  در :تیمارها در اولیه و نهایی بیومس میانگین

، F=093/1) داري مشاهده نگرديداختالف معني تيمارها در اوليه بيومس

4=df، 411/0=p). داريمعني طوربه 5 تيمار در نهايي بيومس ميانگين ولي 

 چنينهم .(F، 4=df، 000/0=p=792/17)بود تيمارها ساير از تربيش

 2برخوردار بود. بين تيمارهاي  نهايي بيومس ميانگين ترينکم از 1 تيمار

 (.3نداشت )شکل  وجود داريمعني اختالف 5 و 4 تيمارهاي نيز بين و 3 و

 
انحراف معیار بیومس اولیه و نهایی در تیمارها ±: مقایسه میانگین3شکل   

 باشد(دهنده وجود اختالف مي)حروف غيرهمنام کوچک در ستون نشان
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( در FCR( و ضریب تبدیل غذایی )CFمیانگین ضریب چاقی )

و  3، 5ترتيب در تيمارهاي ( بهCFميانگين ضريب چاقي ): تیمارها

داري مشاهده گرديد بوده و اختالف معني 2و  1تر از تيمارهاي بيش 4

(604/4=F ،4=df ،023/0=p)5ترين و تيمار کم 1چنين تيمار . هم 

و  1ترين ميانگين ضريب چاقي برخوردار بوده و بين تيمارهاي بيش

داري وجود نداشت. اختالف معني 5و  4، 3تيمارهاي و نيز بين  2

ترتيب در تيمارها روند کاهشي ( بهFCRضريب تبديل غذايي ) ميانگين

درصد کنسانتره بدون کيلکا( با عملکرد  100) 5داشته است و تيمار 

ضريب تبديل غذا نسبت به ساير تيمارها برخوردار  ميزان ترينکم از بهتر

، F ،4=df=215/234) اري با ساير تيمارها داشتدبود و اختالف معني

000/0=p)ترين ميانگين ضريب تبديل از بيش 1چنين تيمار . هم

ترين ضريب تبديل غذايي کم 5غذايي برخوردار بود. پس از تيمار 

 (.4بود )شکل  4متعلق به تيمار 

 
 ( تیمارها FCR( و ضریب تبدیل غذایی )CFمعیار ضریب چاقی )انحراف ±: مقایسه میانگین4شکل 

 باشد(دار ميدهنده وجود اختالف معني)حروف غيرهمنام کوچک در ستون نشان
 

( در (ADG( و میانگین رشد روزانه SGRمیزان نرخ رشد ویژه )

ميانگين ميزان نرخ رشد ويژه در مقايسه تيمارها با يکديگر، : تیمارها

(SGR) داري اختالف معني و بوده تيمارها ساير بيش از 5 در تيمار ماهيان

. نتايج نشان داد که (F ،4=df ،000/0=p=541/18) مشاهده گرديد

نيز وضعيت  2و  3، 4، 5ترتيب در تيمارهاي ميزان نرخ رشد ويژه به

و نيز بين  3و 2ر داشتند. بين تيما 1بهتري را نسبت به تيمار 

چنين در مقايسه داري وجود نداشت. هماختالف معني 5و  4 تيمارهاي

( ماهيان در تيمارها با يکديگر، (ADGميانگين نرخ رشد روزانه 

بيش از ساير تيمارها بوده و اختالف  5ميانگين رشد روزانه تيمار 

 نشان نتايج .(F، 4=df، 000/0=p=392/17) گرديد مشاهده داريمعني

وضعيت  2و  3، 4، 5ترتيب در تيمارهاي داد که ميزان رشد روزانه به

داري بين چنين اختالف معنيداشتند. هم 1بهتري را نسبت به تيمار 

 (. 5وجود نداشت )شکل  5و  4تيمار 

 
 ( تیمارها SGRنرخ رشد ویژه )( و ADGانحراف معیار رشد روزانه )±: مقایسه میانگین5شکل 

باشد(دار مي)حروف غيرهمنام کوچک در ستون نشان دهنده وجود اختالف معني  
 

: ( و میانگین تولید در تیمارها%BWمیزان افزایش وزن بدن )
( ماهيان در تيمارها با %BWدر مقايسه ميانگين افزايش وزن بدن )

بيش از ساير تيمارها بوده  5يکديگر، ميانگين افزايش وزن بدن تيمار 

. (F ،4=df ،000/0=p=392/17) داري مشاهده گرديدو اختالف معني

، 5ترتيب در تيمارهاي نتايج نشان داد که ميزان افزايش وزن بدن به

چنين بين هم داشتند. 1وضعيت بهتري را نسبت به تيمار  2و  3، 4
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داري وجود نداشت. اختالف معني 5و  4و نيز بين تيمار  3و  2تيمار 

مقايسه ميانگين توليد ماهيان در تيمارها با يکديگر نشان داد که توليد 

داري مشاهده بيش از ساير تيمارها بوده و اختالف معني 5در تيمار 

ميزان توليد . نتايج نشان داد که (F ،4=df ،000/0=p=654/19) گرديد

وضعيت بهتري را نسبت به تيمار  2و  3، 4، 5ترتيب در تيمارهاي به

ترين ميزان آن در تيمار و کم 5ترين توليد در تيمار داشتند. بيش 1

و نيز بين  3و  2داري بين تيمار چنين اختالف معنيديده شد. هم 1

 (.6وجود نداشت )شکل  5و  4تيمارهاي 

 
 ( تیمارها %BWانحراف معیار تولید و افزایش وزن بدن )±: مقایسه میانگین6شکل 

 باشد(دار آماري ميدهنده وجود اختالف معني)حروف غيرهمنام کوچک در ستون نشان
 

آزمایشیهای : افزایش بیومس، مجموع هزینه خوراک و افزایش وزن جیره2جدول   

 5 4 3 2 1 عنوان / تیمار رديف

 7411 7038 6576 6303 5347 افزايش بيومس )کيلوگرم( 1

 42000 36000 30000 24000 18000 مجموع هزينه خوراک )هزار ريال( 2

 56670 51150 45620 38080 33660 هزينه يک کيلوگرم اضافه وزن )ريال( 3

 

 بحث
هاي پرورش در ايران به غذا مربوط درصد هزينه 50بيش از        

غذاي مناسب،  توان با تهيهرو مي(. از اين1379يوسفي، سالک) شودمي

هاي خاوياري را اقتصادي کرده و عالوه بر بهبود شاخص ماهيان پرورش

؛ محسني Kasumyan ،1994رشد، کارايي تغذيه را نيز افزايش داد )

دست آمده در اين تحقيق، با توجه به نتايج به. (1379همکاران، و 

درصد کيلکا بدون  100) 1هاي رشد در تيمار مشخص گرديد شاخص

ترين عملکرد رشد برخوردار روز غذادهي از پايين 60( طي کنسانتره

چنين استفاده از کيلکا با درصدهاي باال نيز از عملکرد بوده است و هم

که، روند رشد فيل ماهي پرورشي طوريوردار بود. بهتري برخرشد کم

با اضافه نمودن غذاي ترکيبي کنسانتره بهبود يافت به نحوي که در 

( باالترين نرخ رشد مشاهده درصد کنسانتره بدون کيلکا 100) 5تيمار 

درصد  100گرديد. کاهش فاکتورهاي رشد در تيمار استفاده شده از 

ا ممکن است ناشي از افزايش سطح چربي کيلکا و درصدهاي باال کيلک

)انرژي( در جيره غذايي ماهي باشد. مطالعاتي درخصوص تاثير چربي 

کاهش رشد  دهندهرشد و مصرف غذا در ساير ماهيان نيز نشان جيره بر

و همکاران،  Yoshiiهاي غذايي بوده است )سطوح باالي چربي جيره در

سطوح مختلف چربي جيره چنين در تحقيق ديگري اثر (. هم2010

هاي رشد و ضريب تبديل غذايي و بازماندگي غذايي بر برخي شاخص

بچه فيل ماهيان پرورشي مورد بررسي قرار گرفت که با افزايش سطح 

تواند ناشي از درصد( کاهش رشد مشاهده گرديد که مي 17چربي )

توانايي ماهي در جذب چربي زياد و کاهش جذب غذا باشد )ابراهيمي 

 5در مطالعه حاضر ميزان وزن نهايي، تيمار (. 1390درچه و زارع، 

درصد کيلکا بود  25که حاوي  4ترين مقدار را داشت اما با تيمار بيش

چنين به همين نسبت بين بيوماس هم داري نداشت.اختالف معني

ضريب چاقي که عالوه داري نبود. اختالف معني 4و  5نهايي تيمارهاي 

 5گردد در تيمار يک شاخص رشد محسوب مي بر شاخص تغذيه

( باالترين ميانگين را داشت و با درصد کنسانتره بدون کيلکا 100)

ترين که کم 1دار نداشت اما با تيمار اختالف معني 4و  3، 2تيمار 

ضريب  دار مشاهده گرديد.ميزان ضريب چاقي را داشت، اختالف معني

يلکا در جيره غذايي، افزايش ( با افزايش نسبت کFCRتبديل غذايي )

ترين ميزان ضريب تبديل غذايي را داشت و با کم 5پيدا کرد و تيمار 

که يکي از عوامل اقتصادي جائيدار بود. از آناختالف معني 4تيمار 

پرورش آبزيان ميزان ضريب تبديل غذايي است و هرچه مقدار آن 

دهد. لذا ايش ميتر باشد کارايي پرورش و توليد اقتصادي را افزکم
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درصد کيلکا در تغذيه  100توان بيان نمود که استفاده از جيره مي

هاي رشد را در بين تيمارها ترين شاخصفيل ماهيان پرورشي پايين

دليل عدم هب احتماالً 1داشت. افزايش ضريب تبديل غذايي در تيمار 

ماهي تناسب بين ميزان انرژي و پروتئين و ميزان چربي بيش از نياز 

در جيره که باعث کاهش کيفيت غذا و افزايش ضريب تبديل غذايي 

گرديده است. در همين رابطه مطالعات محققان نشان داده است که 

تر را افزايش سطح چربي در صورتي بهبود راندمان غذايي و رشد بيش

همراه خواهد داشت که همراه با افزيش سطح پروتئين بوده و تناسب به

؛ 2010و همکاران،  Yoshiiنرژي و پروتئين ايجاد نمايد )مطلوبي بين ا

Ebrahimi  ،در همين رابطه عالوه بر افزايش ميزان 2004و همکاران .)

خوراکي، خصوصيات فيزيکي نيز و خوش 1چربي در جيره تيمار 

تاثيرگذار است. به احتمال زياد زبر و خشن بودن کيلکا )با سر و دم( 

طور کامل انجمادزدايي نشده باشد در که بهچنين کيلکا يخ زده و هم

نمايد در تاييد اين نظر فرايند هضم و جذب غذا نيز مشکل ايجاد مي

 تر را ترجيح هاي غذايي نرمواضح است که ماهيان خاوياري دانه

خوراکي( هاي غذايي، مطلوبيت )خوشدانه بودن چرا که خشن دهندمي

 (.Stuart  ،1989 و Hung) دهدها را کاهش ميآن
 ميزان نرخ رشد ويژه هاي رشد فاکتورهايدر بررسي شاخص       

(SGR)،  ميانگين رشد روزانهADG) افزايش وزن بدن و ميانگين ،)

در باالترين ميزان خود بودند و اختالف  4و سپس تيمار  5توليد تيمار 

دهنده کيفيت مشاهده نگرديد که نشان 5و  4داري در تيمار معني

توان چنين دريافت بهتر اين غذاها بوده است. با توجه به اين نتايج مي

درصد غذاي کنسانتره(  75درصد کيلکا و  25) 4که اثر غذايي تيمار 

درصد کنسانتره بدون کيلکا( دارد.  100) 5شباهت زيادي به تيمار 

Ronyai ماهيان سيبري اي روي تاس( در مطالعه2002) و همکاران

(Acipenser baerii)  دريافتند که بهترين نتايج رشد مربوط به ماهياني

شدند. در بود که از جيره حاوي پودر ماهي و وعده گوشت تغذيه مي

ها بر رشد و بقاي استرلياد پرورشي تحقيقي ديگر اثر ويتامين

(Acipenser ruthenus مورد بررسي قرار گرفت که با افزودن مقادير )

پارامترهاي رشد و بقا گرديد )تاتينا و همکاران، مختلف، موجب بهبود 

(. با توجه به شرايط اين آزمايش و رعايت بهداشت و تراکم 1391

مناسب و سن ماهي و نيز يکسان نگاه داشتن خواص فيزيکي و 

رغم شيميايي آب، تغييري در بازماندگي ماهيان صورت نگرفت. علي

و بيوس نهايي  SGR ،FCRترين راندمان از نظر يابي به مناسبدست

دليل عدم درصد کنسانتره بدون کيلکا(، اما به 100) 5در تيمار 

درصد  25) 4هاي رشد، تيمار دار در عملکرد شاخصاختالف معني

 تر بوده است.درصد کنسانتره( از نظر اقتصادي منطقي 75کيلکا و 

باشد و تمامي تالش بر اين پروري، رشد ميهدف اصلي صنعت آبزي

تر نتيجه يه استوار است که با صرف هزينه کمپا

(. بررسي برآورد 2003و همکاران،  Applebaumدست آيد )هبهتري ب

اقتصادي جيره غذايي در اين تحقيق نشان داد که مجموع هزينه 

باشد و ترين ميکيلکا بدون کنسانتره( کم % 100) 1خوراک در تيمار 

براساس محاسبه انجام شده اين ترين بيوماس را نيز داراست و پايين

و رشد مطلوب، ساالنه بيش از  5تيمار براي رسيدن به بيوماس تيمار 

بابد که از نظر اقتصادي روز طول مدت پرورش افزايش مي 150

درصد کنسانتره بدون کيلکا(  100) 5باشد، اما تيمار منطقي نمي

را به خود ترين افزايش بيوماس، باالترين هزينه خوراک براساس بيش

هاي رشد و بيوماس که از نظر شاخص 4اختصاص داده است و تيمار 

تري برخوردار بوده و داري ندارد از هزينه کماختالف معني 5با تيمار 

 10بيش از  4هزينه تمام شده توليد يک کيلوگرم ماهي در تيمار 

ر و افزودن کيلکا د 4باشد. بنابراين تيمار مي 5تر از تيمار درصد کم

هاي روزانه مزارع پرورش ماهيان خاوياري در کاهش هزينه غذايي جيره

 (.2غذا موثر بوده است )جدول 

گردد دست آمده از اين مطالعه مالحظه ميبا توجه به نتايج به       

درصد( در جيره روزانه عملکرد  100که تغذيه با غذاي کنسانتره )

کيلکا به تنهايي و با درصدهاي استفاده از  همراه داشت وباالتري به رشد

داري بر پارامترهاي رشد فيل ماهي درصد اثر معني 50درصد و  75

درصد غذاي  75درصد کيلکا و  25پرواري ندارد. ولي غذاي ترکيبي 

ميانگين بيومس هاي رشد نظير طول، وزن و کنسانتره در اکثر شاخص

(، SGR) (، ميزان نرخ رشد ويژهCFنهايي، ميانگين ضريب چاقي )

( و %BW(، ميزان افزايش وزن بدن )ADG)ميانگين رشد روزانه 

دار نبود. اگرچه سرعت داراي اختالف معني 5با تيمار ميانگين توليد 

کيلوگرم به غذاي کنسانتره  3الي  1رشد فيل ماهيان پرواري در اوزان 

ظر هم از نظر ميانگين وزن و هم از ن 4باال بوده است، اما تيمار  نسبتاً

نداشت. البته غذاي کنسانتره مورد  5دار با تيمار بيومس اختالف معني

استفاده از نوع خارجي ساخت شرکت اسکرتينگ انگلستان بوده است 

گردد در جيره غذاي فيل دليل گراني غذا کنسانتره توصيه ميلذا به

درصد از کيلکا  25کيلوگرم، حداقل  1-3ماهيان پرورشي رنج وزني 

از نظر ميزان ضريب چاقي، ضريب  4که تيمار ود، جالب ايناستفاده ش

 100و يا  5داري با تيمار تبديل غذايي و ميانگين توليد اختالف معني

درصد غذاي کنسانتره نداشت. با توجه به نتايج فاکتورهاي رشد و 

تغذيه در تيمارهاي مختلف مشخص گرديد که جهت تغذيه فيل 

 75جيره غذايي مصرفي استفاده از  ساله، بهترين5/1ماهيان جوان 

درصد غذاي کيلکا در هر وعده  25درصد غذاي خشک )کنسانتره( و 

توان براساس نتايج اين مطالعه اذعان باشد. در مجموع ميروزانه مي

درصد کيلکا، منجر به  25نمود که مصرف ترکيب غذاي کنسانتره با 

هي پرواري خواهد افزايش روند رشد، کاهش هزينه توليد گونه فيل ما

شد. لذا استفاده از کيلکا با توجه به فراواني نسبي و در دسترس بودن 
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و قيمت مناسب براي استفاده در مزارع پرورش ماهيان خاوياري در 

گردد. اين در حالي است که با اجرايي شدن اين ايران پيشنهاد مي

دات پيشنهاد، صرفه اقتصادي، تقويت جامعه صيادي، جلوگيري از وار

چنين خودکفايي در توليد و خروج ارز و مشکالت پيش روي آن و هم

 همراه خواهد داشت.داخل و تحقق اقتصاد مقاومتي را به

 

 تشکر و قدردانی
وسيله از اداره کل شيالت گيالن، مديريت مزرعه پرورش بدين       

کمان شمال واقع در روستاي ويشکا ماهيان خاوياري شرکت رنگين

چنين کليه کساني که در انجام اين تحقيق همکاري گيالن و هماستان 

 آيد.عمل ميهنمودند، تقدير و تشکر ب
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