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های رشد و بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص

 )Carassius auratus)بازماندگی ماهی قرمز 

 

 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق شیالت و محیط زیستدانشکده گروه شیالت،  :*علی صادقی ،

  49138-15739پستی: 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیالت و محیط زیستدانشکده الت، گروه شی: محمدرضا ایمانپور ،

  49138-15739صندوق پستی: 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق شیالت و محیط زیستدانشکده گروه شیالت،  :علی شعبانی ،

  49138-15739پستی: 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق ت و محیط زیستشیالدانشکده گروه شیالت،  :مازندرانی محمد ،

  49138-15739پستی: 

 :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق شیالت و محیط زیستدانشکده گروه شیالت،  طاهره باقری ،

  49138-15739پستی: 
 

 1396 رشهریوتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های رشد منظور بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر شاخصبررسی سطوح چربی جیره غذایی از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا به 

میزان مطلوب گرمی جهت دستیابی به 5/3روز بر روی بچه ماهیان با میانگین  180مدت ای بهو بازماندگی بچه ماهی قرمز یک آزمایش تغذیه

کیلوژول بر کیلوگرم در  3900تا  3790درصد با انرژی قابل هضم  15و  12، 9سطح مختلف از چربی شامل  3یاجات چربی انجام گرفت. احت

های وزن نهایی، افزایش وزن بدن، دار شاخصهای غذایی بیانگر افزایش معنیاین تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج اثر سطوح مختلف چربی جیره

 .(P<05/0دار ضریب تبدیل غذایی را نشان داد )زن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و درصد بازماندگی و کاهش معنیدرصد افزایش و

همراه داشته است. باالترین رشد و درصد ههای مورد بررسی را بدرصد، بهبود شاخص 15های این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح براساس یافته

دست آمد. بر این اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی ماهی قرمز در این هدرصد ب 15یب تبدیل غذایی در سطح چربی بازماندگی و بهترین ضر

 درصد مشخص گردید.  15تحقیق 

    پرورش ماهی، تغذیه، چربی، ماهی کاراس طالیی کلمات کلیدی:

 sadeghi.a_shilat@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مقدمه
پرورش متراکم  ان،یماه هیدر تغذ عیانجام مطالعات وس یاصل لیدل       

(. تاکنون Mahjor ،2009و  Peyphanاست ) یصنعتصورت به یماه

که هم بتواند موجبات رشد  یمصنوع ییغذا یهارهیج دیمنظور تولبه

صرفه باشد، مقرون به یرا فراهم آورد و هم از نظر اقتصاد یماه عیسر

(. Mahjor ،2009و  Peyphan) صورت گرفته است یفراوان یهاکوشش

امکان  تا حد یستیبا ینینابع پروتئم نیتام یباال نهیبا توجه به هز

و  هایشامل چرب ینیپروتئریاز منابع غ ییغذا رهیج یانرژ نیتام یبرا

  (.Ahmad ،2010و  Abdel) استفاده شود هادراتیکربوه

از  رهیدر ج ینیرپروتئیمنابع غ نیا یکاف ریوجود مقاد یطرف از       

و  دیمانیم یریجلوگ یانرژ دیمنظور تولبه نیپروتئ ونیداسیاکس

 Halver) ردیگیبافت مورد استفاده قرار م دیرشد و تول یبرا نیپروتئ

عنوان به یماه هیدر تغذ یمهم نقش رهیج یچرب (.Hardy ،2011و 

حفظ  و باعث کندیم یباز یچرب ضرور یدهایو اس یمنبع انرژ

-گوشت انیماه ترشیشود. بیم یعیو عملکرد طب یکیولوژیساختار ب

 ای ینسبت به چرب نیپروتئ از حاًیترج ،یعیطب هیتغذ طیخوار در شرا

 یبرخ رشیکنند. با پذیاستفاده م یعنوان منبع انرژبه دراتیکربوه

بهبود  رهیاستفاده از ج ،رهیج یچرب زانیم شیبا افزا ،هاتیمحدود

 یلوکالریک 4/9 باًی)تقر یانرژ زانیم نیباالتر یدارا های. چربابدییم

 یلوکالریک 1/4) هادراتیبا کربوه سهیدر مقا رم(گ هر یازابه یانرژ

هر گرم(  یازابه یانرژ یلوکالریک 6/5) نیگرم( و پروتئ هر یازابه یانرژ

 یبرا یعنوان منبعبه ییغذا رهیدر ج هایچرب نیچنهستند. هم

،  A،D ،E) یمحلول در چرب یهانیتامیو و یرچرب ضرو یدهایاس

Kنیو سبب سهولت در هضم و جذب ا برخوردارند یادیز تی( از اهم 

 (.Lim ،2009و  Webster) شوندیم هانیتامیو

 یعنوان منبع انرژبه نیاز استفاده پروتئ تواندیم یچرب       

 Subhadraشود ) اکیآمون دیتول کند و باعث محدود کردن یریجلوگ

کننده نیعنوان منبع تامهرا ب ینقش مهم ی(. چرب2010و همکاران، 

و همکاران،  Lus) کندیم فایا انیشد و تکامل ماهر یبرا یانرژ

چیزخوار به چربی غذا توسط بسیاری احتیاجات ماهیان همه(. 2010

. ماهیان (2010و همکاران،  Lus)از محققین گزارش گردیده است 

 موثر طورهب که ماهیکپورمعمولی و گربه ،چیزخوار مانند تیالپیاهمه

تا  50مقدار به معموالً ،و چربی هستند استفاده از کربوهیدرات به قادر

 ،Hungو  Stuart)گرم چربی در کیلوگرم خوراک نیاز دارند  60

( بر روی اثرات 1385. در مطالعاتی که صفری و بلداجی )(2008

میزان چربی جیره بر رشد و راندمان تغذیه در ماهی کپور علفخوار  

ده از غذا با افزایش انجام دادند گزارش کردند که عملکرد رشد و استفا

 Carassiusقرمز ) یماه افزایش یافت. %4میزان چربی تا حدود 

auratus) انیاز خانواده کپور ماه Cyprinidae طیشرا لحاظ بوده و به 

 باشدی( مCyprinus carpio) یکپورمعمول هیشب یاهیتغذ و یستیز

(Mimeault  ،2005و همکاران.)  

 یکپور، بوم یچک خانواده ماهعنوان عضو کوهقرمز ب یهایماه       

بار اواخر قرن هفدهم به اروپا  نینخست یهستند که برا ایشرق آس

 گونه  نیقرمز به مقاومت ا یاز شهرت ماه یوارد شدند. بخش

  تواندیقرمز م ی(. ماه2005و همکاران،  Mimeault) گرددیبرم

 ،یاهیدر مطالعات تغذ یسازگونه مناسب جهت مدل کیعنوان هب

و  Mimeault) ردیمورد استفاده قرار گ یکیولوژیزیف ،یمثلدیتول

اطالعات بسیار اندکی در مورد نیازهای غذایی این (. 2005همکاران، 

در  یچرب اسبسطح من نییتعکه ماهی وجود دارد و با توجه به این

 یچرب ازیمورد ن زانیمبنابراین برخوردار است  یادیز تیاز اهم رهیج

و  Du) ردیقرار گ یابیدقت مورد ارزبه یستیبا هر گونه یبرا رهیج

ای در مورد میزان بهینه که مطالعهبا توجه به این (،2005همکاران، 

 .چربی در جیره غذایی ماهی قرمز انجام نگرفته است

 یاثرات سطوح مختلف چرب یابیارز ،مطالعه نیهدف از ا نیبنابرا       

است قرمز  یماه یرشد و بازماندگ یهاشاخص یبر رو ییغذا رهیج

 تا بهترین میزان چربی در جیره غذایی ماهی قرمز مشخص گردد. 

 

 هامواد و روش

اصر پروری شهید نروز در سالن آبزی 180مدت این آزمایش به       

ی برآبادی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعفضلی

 با سه سطح جیره غذایی 3گرگان انجام گردید. در این آزمایش از 

درصد استفاده شد که در  15و  12)تیمار شاهد(،  9مختلف چربی 

 (.1392آمده است )محمودی و همکاران،  1جدول 

عدد  20تکرار در نظر گرفته شد و در هر تکرار  3برای هر تیمار        

ید. بچه ماهیان پس از گذراندن یک دوره بچه ماهی قرمز ذخیره گرد

های روزه برای سازگاری با شرایط محیط پرورش، در آکواریوم 14

 3صورت تصادفی در هسازی شدند. بچه ماهیان بلیتری ذخیره 100

تولید  جیره از کارخانه دهندهگردیدند. مواد تشکیل تقسیم گروه تیمار

س از آماده نمودن اقالم خوراک دام، طیور و آبزیان تهیه گردید. پ

جیره آزمایش با مقادیر مختلف چربی ساخته شد. جیره  3مورد نیاز، 

بندی و تا زمان مصرف در فریزر غذایی پس از ساخته شدن، بسته

 داری شدند. نگه

 %4مقدار های آزمایشی بهها سه نوبت در هر روز با جیرهماهی       

بار ن هر دو هفته یکروز تغذیه شدند. ماهیا 180مدت وزن بدن و به

مقدار غذای  سنجی و متعاقباًهوشی با گل میخک زیستبعد از بی

 روزانه تنظیم شد.
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های غذایی بررسی سطوح چربی در : اجزا و آنالیز جیره1جدول 

 ماهی قرمز

 

 اجزای جیره

 

های آزمایش حاوی سطوح جیره

 مختلف چربی )درصد(

 ره سومجی جیره دوم جیره اول

 28 30 30 پودر ماهی

 50/21 20 70/18 پودر سویا

 5 3 1 بایندر

 5 85/6 85/7 آرد جو

 50/2 4 50/6 گلوتن

 85/22 24 80/26 آرد گندم

 12 9 6 روغن ماهی

 2/0 2/0 2/0 متیونین

 2/0 2/0 2/0 لیزین

 1 1 1 مکمل ویتامینه

 1 1 1 مکمل معدنی

 5/0 5/0 5/0 اکسیدانآنتی

 25/0 25/0 25/0 دقارچض

 ها )درصد(آنالیز جیره

 20/40 20/40 20/40 پروتئین

 15 12 9 چربی

 95/6 15/6 10/6 رطوبت

 10/4 60/4 80/4 خاکستر

انرژی )کیلوژول 

 برکیلوگرم(

3790 3830 3900 

 

های رشد ماهی )درصد پس از پایان دوره پرورش، شاخص       

افزایش وزن، افزایش وزن، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه و ضریب 

حاسبه مها از طریق معادالت زیر تبدیل غذایی( و میزان بازماندگی آن

 (:2007و همکاران،  Yangگردید )

 :وزن بدن شیدرصد افزا 
  100×  [-1(ییوزن ابتدا نیانگیم×)(ییابتدا وزن نیانگمی-یینها وزن نیانگی)م]

 ییوزن ابتدا نیانگمی -ییوزن نها نیانگیم :وزن بدن شیافزا

 100× -1(3طول استاندارد نیانگی)م×  ییوزن نها نیانگیم :تیوضع شاخص

 :(٪) ژهیشد ور نرخ
 100×[-1پرورش( دوره طول×)(ییابتدا وزن یعیطب تملگاری-یینها وزن یعیطب تمی)لگار]

 -1آمده( دستبه وزن نیانگیم×)شده خورده یغذا نیانگیم :ییغذا لیتبد بیضر

 100×[-1انیتعداد کل ماه×(انماهی کل تعداد-)تعداد تلفات]: (٪) یبازماندگ

 ANOVAروش های خام بهآماری داده تحلیل: هادادهآنالیز        

صورت  SPSSافزار ( با استفاده از نرمOne Way-Interaction) طرفهیک

کمک آزمون چنددامنه دانکن انجام گرفت. مقایسه میانگین تیمارها به

درصد  5داری را در سطح شد که وجود یا عدم وجود اختالف معنی

(05/0>P .مشخص گردید ) 
  

 

  نتایج

چه بهای رشد و درصد بازماندگی تایج حاصل از بررسی شاخصن       

 های حاوی سطوح مختلفروز با جیره 180ماهیان قرمز که به مدت 

ایج به نت نشان داده شده است. با توجه 2چربی تغذیه شدند در جدول 

دار بودن اثر سطوح مختلف چربی ، معنی2دست آمده در جدول به

مورد بررسی شامل وزن نهایی،  هایهای غذایی بر شاخصجیره

افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص 

وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی مشخص گردید 

(05/0>P).  

رشد ماهیان قرمز که با سطوح  هایشاخص میانگین مقایسه       

بی رچدهنده این است که با افزایش اند نشانمختلف چربی تغذیه شده

ی که اشاخص رشد بهبود یافتند به گونه ، تمام معیارهای%15میزان به

ه از در تیماری ک 75/23±60/1ترین میانگین وزن نهایی برابر بابیش

 بود مشاهده شد.  کرده استفاده چربی %15 حاوی جیره

دن بچنین باالترین افزایش وزن بدن و درصد افزایش وزن هم       

 چربی استفاده کرده بود مشاهد %15در تیماری که از جیره حاوی 

اوی شد. بهترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره ح

چنین درصد بازماندگی در تیمارهای چربی مشاهده شد و هم 15%

 %15)سطح  %10/95چربی( تا  %9)سطح  %20/87 مختلف بین

یره ج که با افزایش چربی دهنده این استچربی( متغییر بوده که نشان

 ست. میزان بقا و بازماندگی ماهی قرمز افزایش یافته ا %15تا سطح 

حاوی  است. جیره نشان داده شده 2نرخ رشد ویژه در جدول        

 چربی  %9باالترین میزان نرخ رشد ویژه و جیره حاوی  چربی 15%

اخص شچنین بهترین ترین میزان نرخ رشد ویژه را دارا بودند. همکم

 %15 در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی( 90/4±10/0وضعیت )

 مشاهده شد. چربی

که  مشخص شد 2 جدول در دست آمدهبه نتایج به توجه با        

 و درصد بازماندگی در ماهیانی که از جیره غذایی رشد هایشاخص

 هایکه از جیره به ماهیانی نسبت بودند کرده استفاده چربی %9حاوی 

 تر بود. بودند، پایین کرده استفاده چربی %15و  12 حاوی غذایی
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 های آزمایش حاوی سطوح مختلف چربیوضعیت رشد ماهی قرمز در طول دوره تغذیه با جیره :2جدول 

یمورد بررس یهاشاخص  
 سطوح چربی )درصد(

9 12 15 

 48/02a 3/0±42/09a 3/0±43/02a±3/0 وزن ابتدایی

 17/20b 20/0±05/63ab 23/1±75/60a±17/1 وزن نهایی

 69/10b 16/0±62/70ab 20/1±31/00a±13/1 افزایش وزن بدن

 89/19b 485/17±87/10b 592/24±11/50a±392/21 درصد افزایش وزن بدن

 90/14a 2/0±22/15ab 1/0±85/23b±2/0 ضریب تبدیل غذایی

(%نرخ رشد ویژه )  0/0±87/02b 0/0±98/03ab 1/0±07/05a 

 13/07b 4/0±44/19ab 4/0±90/10a±4/0 شاخص وضعیت

(%بازماندگی )  87/1±20/70b 93/1±32/80ab 95/1±10/83a 
 باشد.درصد می 5دار سطوح در سطح * حروف التین متفاوت بیانگر اختالف معنی

 بحث
ابت ث نیمقدار پروتئ کینشان داده شد که در  شیآزما نیدر ا       

با  ره،یج لوگرمیبر ک لوژولیک 3900تا  3790 نیقابل هضم ب یو انرژ

شاخص رشد بهبود  یارهایمع یتمام %15تا سطح  یچرب زانیم شیافزا

ص خصواز محققان در یاریبس شاتیدر آزما جینتا نی. مشابه اافتندی

 ؛1386 ،یفضل ؛1385 ،یمشاهده شده است )بهزاد انیبچه کپور ماه

Astraomova،2006 .) 

مان زهم %15و  12به  9از  ییغذا یهارهیج یسطح چرب شیافزا       

زن و شیوزن بدن، درصد افزا شیافزا ،یینها وزن نیانگیم شیباعث افزا

و  تیشاخص وضع ژه،ینرخ رشد و ،ییغذا لیتبد بیبدن، ضر

ست. دنبال داشته ارا به انیو رشد بهتر بچه ماه دیگرد یبازماندگ

 یسطح چرب شیفوق متناسب با افزا یهاشاخص نیانگیم شیافزا

 یدهانیفرآ ازیمورد ن یژبهتر انر نیدهنده تامنشان ییذاغ یهارهیج

 ریر مسد نیامکان قرار گرفتن پروتئ جادیا قیبوده و از طر یسمیمتابول

تر رشد به جهیو در نت ییغذا یهارهیخود بهبود عملکرد رشد ج یاصل

ط کرد استنبا نیتوان چنیدنبال داشته است. لذا مها را بهیبچه ماه

 نیکه تام ینیمع دتا ح ییغذا یهارهیدر ج یار چربمقد شیکه افزا

ر د است. ریپذباشد امکان نیو پروتئ یانرژ نیکننده نسبت مناسب ب

 دست آمده و نشان دادندهب یمشابه جینتا زیکاراس ن یخصوص ماه

مصرف  تواند رشد بهتر و راندمان بهتریم رهیج یچرب زانیم شیکه افزا

 (.2004ان، و همکار Pei) غذا را نشان دهد

      Dias ( اثرات سودمند افزا2008و همکاران )را  یچرب زانیم شی

 زارعو  یمیگزارش کردند. ابراه ییایباس در یماه ییغذا رهیدر ج

 رهیج یاثرات سطوح مختلف چرب یکه بر رو ی( در مطالعات1394)

انجام دادند گزارش  یماهلیرشد در بچه ف یهابر شاخص ییغذا

رشد بهبود  یهاشاخص ،ییغذا رهیج یچرب زانیم شیکردند که با افزا

 داشت.  یخوانهمدر این تحقیق دست آمده به جیکه با نتا افتی

ه بر روی اثرات ک( در مطالعاتی 1392چنین نویریان و همکاران )هم

های رشد در ماهی سفید انجام سطوح مختلف چربی روی شاخص

 %15ی دادند گزارش کردند که بهترین عملکرد رشد در جیره حاو

خوانی هم در تحقیق اخیردست آمده چربی مشاهده شد که با نتایج به

 داشت.

       Shalaby ( گزارش کردند2014و همکاران ) چربی  با افزایش که

تمامی  ،%12به  8( از Diplodus sargusجیره ماهی سیم دریایی )

 بیضر نیترکم در این تحقیق های رشد افزایش پیدا کرد.شاخص

 یربچسطح  شیزمان با افزاهم ژهینرخ رشد و نیو باالتر ییغذا لیتبد

 غذا تیفیدهنده بهبود کنشان %15تا سطح  شیمورد آزما یهارهیج

 باشد. یم یسطح از چرب نیرشد در ا زانیم شیافزا جهیو در نت

س ( روی با2014و همکاران ) Boujardدر مطالعاتی که توسط        

د ( انجام دادند نتایج نشان داDicentrarchus labraxدریایی اروپایی )

ضریب تبدیل غذایی کاهش و نرخ  ،رهیج یسطح چرب شیبا افزا که

  در این تحقیقدست آمده رشد ویژه افزایش یافت که با نتایج به

 نشان یچرب %9در سطح  ییغذا لیتبد بیضر شیافزا خوانی دارد.هم

وده و عدم با هیبچه ماه ازیتر از نکم یچرب زانیم نی، ادهد که اوالًیم

 شیغذا و افزا تیفیباعث کاهش ک نیو پروتئ یانرژ زانیم نیتناسب ب

ر از خشن )زب یتواند ناشیم اًیاست و ثان دهیآن گرد لیتبد بیضر

 افتیبروز مشکل در در جهیو در نت ییغذا یهاو سخت بودن دانه بودن(

ه ختنظر شنا نیا دییهضم و جذب مناسب آن باشد. در تا تیغذا و قابل

 حیرجتر را تفیلط ییغذا یهاخانواده کپور دانه انیشده است که ماه

( ی)خوش خوراک تیمطلوب ییغذا یهابودن دانه خشن که چرا دهند،یم

  (.Hung، 2008 و Stuart) ددهیها را کاهش مآن

این تحقیق مشخص شد که درصد بازماندگی در تیمارهای  در       

سطح ) %10/95ی( تا چرب %9)سطح  %20/87 مختلف بین
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دهنده این است که با افزایش چربی چربی( متغییر بوده که نشان 15%

میزان بقا و بازماندگی ماهی قرمز افزایش یافته  %15جیره تا سطح 

( در مطالعاتی که بر روی اثرات سطوح 1394است. ابراهیمی و زارع )

های رشد و درصد خصمختلف چربی جیره غذایی بر روی برخی شا

 شیکه با افزا کردند انجام دادند گزارش یماهلیدر بچه فبازماندگی 

 جینتا با که داشت درصد بازماندگی افزایش ،ییغذا رهیج یچرب زانیم

  داشت. یخوانهم در تحقیق اخیردست آمده به

، %15این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح  هاییافته براساس       

ترین میزان همراه داشته است. کمهرد بررسی را بهای موبهبود شاخص

چنین باالترین چربی مشاهده شد. هم %9سطح  در نیز رشد هایشاخص

نرخ رشد و درصد بازماندگی و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح 

این اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی  بر آمد. دستهب %15 چربی

 گردید.پیشنهاد می %15ی در این تحقیق با محدوده وزن قرمز ماهیبچه
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