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 چکیده

لذا این ماده روی ماهی سفید مورد  ،گرددها میآن های غذایی مانند کائولین در جانداران سبب تسریع در رشد و بقابرخی از مکمل

عدد مخزن  51تصادفی بین  طور کامالًهقطعه ب 622به تعداد ( گرم  7/2 ± 260/2) بچه ماهیان با میانگین وزنی . آزمایش قرار گرفت

درصد با پروتئین ثابت  1/0و  0،  1/5،  5،  1/2پنج جیره حاوی سطوح مختلف کائولین شامل . لیتری توزیع شدند 122فایبر گالس 

ی ادرصد عوامل رشد و تغذیه 0با افزایش مکمل کائولین به میزان  .تکرار برای هر یک از تیمارها در نظر گرفته شد 5درصد در  51

 با دریافت حداقل و حداکثر کائولین  1و 5تیمارهای ( . P< 21/2)داری را نشان دادند ید و با سایر تیمارها اختالف معنبهبود یافتن

ترکیبات شیمیایی الشه در سطوح مختلف  .(P< 21/2) ای نشان دادند تغذیه های رشد وعدم بهبود را در شاخص( درصد 1/0 و 1/2)

 ، میزان خاکستر کل درصد 1/0، 0ان دار قابل محسوس را نشان ندادند؛ اگرچه با افزایش کائولین به میزیعن، اختالف مکائولین

 .(P<21/2) داری بودندیسایر تیمارها دارای اختالف معن نیز افزایش یافتند و با( مواد معدنی )

 

 

  ئولین، ماهی سفید، رشد، بیوشیماییکا : کلمات کلیدی

 



 .....جیره غذایی تاثیر سطوح مختلف کائولن موجود در                                                            و همکاران           نویریان

05 
 

 مقدمه
ماهی سفید جنوب دریای خزر از جمله ماهیان استخوانی 

های لب شور دریاچه خزر باشد که به زندگی در آبارزشمند می

 ؛8731 ،خوال) .های اطراف آن سازگاری پیدا کرده استتاالبو 

و با نام  این ماهی را با نام محلی ماهی سفید(. 8738رضوی 

شناخته و از خانواده ( kutum)متعارف انگلیسی کتوم 

 (8737 ،رضوی ؛8731 ،بریمایی)آید حساب میماهیان بهکپور

های ناشی از فضوالت کارخانجات، کشاورزی، صید آلودگی

سازی ماهیان رهاکاهش ضریب بازگشت بچهبیش از حد ذخائر، 

ن متوسط مولدین در دو چنین کاهش میانگین وزشده و هم

ی اخیر از عوامل متعددی است که ذخائر ارزشمند این دهه

آموزش و سازمان . )شدت تحت تاثیر قرار داده استگونه را به

 ؛ سازمان تکثیر و توسعه آبزیان8731، شیالت ایران تحقیقات

 ( .8738؛ شاهی فر، 8738

ماهی سفید صورت مطالعاتی که تاکنون روی تغذیه بچه

گرفته است موید این امر است که این ماهی عالوه بر استفاده از 

ای صورت دانههغذاهای تر و زنده، از غذاهای کنسانتره خشک ب

کند و از رشد خوبی استفاده میهترل شده بهای کندر محیط

از  (.8717 ،نویریان و همکاران. )خوبی نیز برخوردار است نسبتاً

طرفی تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد نیازهای مواد 

 ماهیبچهزا منجمله پروتئین، چربی و نشاسته غذایی عمده انرژی

 ،همکاراننویریان و )باشد تر از یک دهه میسفید خزر کم

 (.8713 ،؛ نویریان و همکاران8713

کارنیتین،  –های غذایی منجمله الوجود بسیاری از مکمل

 هابیماریدر رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر 

یده است در ماهی سفید بومی جنوب دریاچه خزر به اثبات رس

معدنی های ، و برخی از مکمل(8718 ،آبادی و همکارانسیف)

با منشاء رسی مانند سدیم بنتونیت نیز در بقاء و ایمنی و حفظ 

، Foresterو  Tacon) سزایی داردهمحیط زیستی آبزیان تاثیر ب

3007). 

 کانی رسی با ترکیبات سیلیکاته عنوان یک کائولین به

عنوان یک مکمل میالدی به 8990های باشد که از سالمی

 طور وسیعی در صنایع غذایی و دامپروری مورد هغذایی ب

های کائولین موقعی تشکیل رس. تبرداری قرار گرفته اسبهره

شوند که میزان آلومین در محیط زیادتر از سیلیس باشد و می

 هاییونمحیط اسیدی و در  pHکه  پیونددمیآن زمانی به وقوع 

،  Jagerو Kreulen)شویی انجام گیردمنیزیم و کلسیم آب
8911). 

های کائولین رسی نخستین بار با هدف از بین بردن بیماری

 کار برده شدههای پرورشی و افزایش ایمنی آنان باسهال در دام

(Pavlik  ،3007و همکاران). 

یش قوام و پایداری غذایی در چنین کائولین عالوه بر افزاهم

پلت شده را با خاصیت  های آبی ماندگاری غذاهایمحیط

دهد و تر افزایش میمدت طوالنیبه (افالتوکسین)ضدقارچی 

و  Trckova) گرددباعث بهبود کیفیت غذاهای کنسانتره می

   .(3001همکاران، 
رغم مطالعات صورت گرفته در مورد استفاده از کائولین علی

بر روی نشخوارکنندگان اثرات مثبت آن بر روی رشد و افزایش 

 و Hashsham)ها بازدهی گوشت، شیر و افزایش ایمنی آن

Freedman، 3007 )آبزیان بسیار  مطالعات انجام شده بر

باشد و از طرفی در ماهیان استخوانی سواحل جنوب محدود می

ای برخوردار بوده و هر دریای خزر، ماهی سفید از جایگاه ویژه

تکثیر مصنوعی ماهی حاصل از ساله چندین میلیون قطعه بچه

ماهیان مدت زمان نگهداری بچه. گردندبه دریا رهاسازی می

قد سفید در استخرهای خاکی برای رسیدن به اندازه انگشت

 نویریان و همکاران،)باشند روز می 10تا ( گرم 7تر از بزرگ)

در طول این دوره قسمت عمده نیازهای غذایی بچه  .(8717

بنابراین . گرددانتره تأمین میماهی سفید از طریق غذاهای کنس

های مانند سط مکملماهیان توبا ارتقاء توان تولید و کیفیت بچه

ها را پس از توان موفقیت زندگی و افزایش بقای آنکائولین می

لذا با توجه به اثرات مثبت . رهاسازی و ورود به دریا تضمین کرد

تحقیق  و مفیدی که برای کائولین در نظر گرفته شده است این

با هدف دستیابی به میزان مطلوب آن بر رشد و بازماندگی در 

 .ماهی سفید انجام گرفتبچه

 

 هامواد و روش

 جیره مصرفی و ترکیب آن
در سطوح  (semi-purified diet)خالص پنج جیره نیمه

جدول )درصد  71درصد پروتئین ثابت  1/3،  3،  1/8،  8،  1/0

. مورد آزمایش در نظر گرفته شدماهیان ، برای تغذیه بچه(8

 ها شامل آلبومین مواد اولیه مورد نیاز جهت تنظیم جیره

عنوان همرغ، دکسترین، روغن ماهی و روغن آفتابگردان بتخم

ه ماهی، آرد سویا و آرد گندم ب پودرمواد اولیه خالص همراه با 

ها، عنوان مواد اولیه ناخالص و یا طبیعی به انضمام سایر افزودنی

میزان هر یک بار توجه به الگوهای اسیدهای آمینه ضروری به

مشخص و پس از وزن   lindo 2007افزارمورد نیاز از طریق نرم
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 .کردن با هم مخلوط گردیدند

 

 (جیره نیمه خالص)های آزمایشی درصد ترکیبات غذایی جیره :1جدول 

 مواد اولیه
 تیمارها

8 3 7 1 1 

 80 80 80 80 80 آلبومین تخم مرغ

 31 31 31 31 31 آرد ماهی مرغوب

 81 81 81 81 81 آرد سویا

 81 81 81 81 81 آرد گندم

 31/87 31/87 31/81 31/81 31/81 دکسترین

 1 1 1 1 1 روغن آفتابگردان 

 1 1 1 1 1 روغن ماهی

 3 3 3 3 3 مواد معدنی 

 7 7 7 7 7 ویتامینمخلوط 

 3 3 3 3 3 هم بند

 /.31 /.31 /.31 /.31 /.31 ضد قارچ 

 03/0 03/0 03/0 03/0 03/0 آنتی اکسیدان

 1/3 3 1/8 8 1/0 کائولین

 (غیر از کائولینبه 8713وبریان و همکاران ن)                   

 

مقدار معینی اضافه شد تا مخلوط به حالت آنگاه آب به 

خمیر حاصله جهت  درآید؛( ایخمیر ناشه)خمیری مناسب 

 3)افزایش قابلیت هضم تحت فشار و بخار اتووکالو حداکثر 

دقیقه بخارپز شد و سرانجام از  81مدت هب( گراددرجه سانتی

متر عبور داده شد و میلی 3ک چرخ گوشت صنعتی به چشمه ی

ها رشته. شکل رشته ماکارون و پلت از آن خارج شدهب نهایتاً

درصد تقلیل یافته و در  80تر از به رطوبت کم  خشک شدند و

تا  1/8در  1/8 ماهی به ابعادها متناسب با دهان بچهنهایت جیره

متر برای استفاده طول دوره پرورش شکل میلی 3در  1/8

 .گرفتند

 طرح آزمایش
نیاز از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان بچه ماهیان سفید مورد 

استخوانی شهید انصاری رشت تهیه و با شرایط مطلوب 

گراد به درجه سانتی 31دهی و آب مناسب و دمای اکسیژن

سالن تکثیر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن منتقل شدند 

تنی  1به مخزن ( دما نمودنهم)و پس از انجام مراحل سازگاری 

ساعت تا  11مدت حداکثر دهی بهجا بدون غذاآن منتقل که در

سپس بر . تخلیه کامل محتویات دستگاه گوارش باقی ماندند

قطعه  70دار کردن در واحد حجمی، تعداد اساس فرم ذخیره

گرم در هر  3/0 ± 033/0ماهی سفید با میانگین وزنی بچه

 .تصادفی توزیع و رهاسازی شدند طور کامالًهمخزن ب

میانگین فاکتورهای کیفی آب مانند درجه حرارت، اکسیژن 

 1/3 ± 1/0گراد، درجه سانتی31 ± 3ترتیب به pHمحلول و 

 گیریاندازهپرورش  هایماهدر طول  1/3 ± 7/0در لیتر،  گرممیلی

ای ماهیان تا حد غذادهی برحسب مشاهدات و رفتار تغذیه. رشد

 80تا  3بین ( 83 ، 87،  1ساعت )وعده غذایی  7سیری در 

 .ن بدن در دوره پرورش متغیر بوددرصد وز

بار صورت گرفت و جهت سنجی هر دو هفته یکزیست

گرم استفاده و  08/0گیری وزن از ترازوی دیجیتال با دقت اندازه

شرح ذیل های ببر اساس اطالعات ثبت شده عوامل رشد و تغذیه

 :محاسبه گردید

 (P.E.R)= افزایش وزن به گرم/ پروتئین مصرف شده به گرم

 کارائی پروتئین

میانگین افزایش وزن به گرم / میانگین وزن اولیه به گرم ×800

 =(R.G.R) درصد رشد نسبی 

 

 تعداد بچه ماهیان / تعداد بچه ماهیان ابتدایی دوره  ×800

 درصد بقاء (S.R)= باقیمانده در انتهای دوره 

 وزن تر تولید شده به گرم/ ارائه شده به گرم غذای خشک

 =(F.E) کارائی غذا 



 

طور تصادفی انتخاب و برای هتایی باز هر تیمار دو گونه ده

گراد درجه سانتی -30تعیین ترکیب تقریبی الشه در دمای 

آنالیز تقریبی ترکیب جیره و الشه ماهیان با . منجمد شدند

در آزمایشگاه  (A.O.C.A ،8991) استفاده از روش استاندارد

. گیری شدتغذیه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن اندازه

؛ چربی با N × 6/25پروتئین کل با استفاده از دستگاه کجدال 

 Soxtes)استفاده از دستگاه سوکسله به روش استخراج حالل 

system , 1043 extraction unit) ؛ مقدار خاکستر کل با

گراد به درجه سانتی 110وره الکتریکی در دمای استفاده از ک

دار در دمای هویهساعت و رطوبت با استفاده از آون ت 1مدت 

 .گیری شدساعت اندازه 31مدت گراد بهدرجه سانتی 801

 روش آماری

طرفه ها از روش آنالیز واریانس یکتجزیه و تحلیل داده

(One-Way Anova )افزار با استفاده از نرمSpss  وExcel 

مقایسه میانگین تیمارها به کمک آزمون چند . صورت گرفت

دار در دامنه دانکن انجام شد و وجود یا عدم وجود اختالف معنی

 . مشخص گردید( P<01/0)درصد  91سطح اطمینان 

 

 نتایج
تاثیر سطوح مختلف کائولین بر عوامل رشد و کارائی تغذیه 

. ارائه شده است 8 شکلماهی سفید جنوب دریای خزر در بچه

داری در بین تیمارهای مورد یدر شروع ازمایش تفاوت معن

گروه مورد  1بررسی به لحاظ تغییرات وزنی وجود نداشت و 

پس از (. P>01/0)بررسی از لحاظ میانگین وزن همگن بودند 

داری در عوامل رشد و کارائی غذا در یوز تغذیه تفاوت معنر 30

ترین میزان رشد و کارائی غذا در بیش. بین تیمارها مشاهده شد

درصد کائولین مشاهده گردید و نسبت به سایر تیمارها  3سطح 

 1/8و  8) 7و 3تیمار (. P<01/0)داری بود دارای اختالف معنی

با لحاظ عوامل رشد و کارآیی تغذیه به لحاظ آماری ( درصد

 ؛(P<01/0)دار قابل محسوس از خود نشان دادند اختالف معنی

های تغذیه در تیمار های رشد و سرانهچنین تمامی شاخصمه

ترین مقدار را نشان دادند و با سایر کم( درصد3و  1/0)اول 

با افزایش (. P<01/0)داری را نشان دادند یتیمارها اختالف معن

ترین میزان را نسبت به سایر درصد بقا کم 1/3میزان کائولین به

 (.P<01/0)تیمارها نشان داد 

با ترکیب شیمایی )ن اثرات سطوح مختلف کائولی 7 دولج

Si4AL4O10(OH)8 )ماهیان سفید پس از را بر ترکیب بدن بچه

نتایج آنالیز الشه حاکی از عدم . دهدروز تغذیه نشان می 30

دار در ترکیبات مغذی بدن مانند پروتئین خام، یمعناختالف 

( P>01/0)چربی خام و رطوبت در تیمارها تحت بررسی بود 

 1ر تیمارهای د( مواد معدنی) ترین سطح خاکستر کلولی بیش

داری را مشاهده گردید که با سایر تیمارها اختالف معنی 1و 

 (.P<01/0)نشان داد 

نتایج حاصل از بررسی این تحقیق نشان داد که حداکثر 

 درصد  3ماهی سفید سطح مطلوب کائولن رشد و بقا بچه

 .باشدمی

 
 ( SD.n=3 ± Mean) ترکیبات و خصوصیات مواد مغذی جیره  :2جدول 

 مواد مغذی
 تیمارها

8 3 7 1 1 

 1/71 ± 11/0 3/71 ± 1/0 9/71 ± 1/0 3/71 ± 1/0 73/71 ± 3/0 پروتئین خام

 08/88 ± 31/0 1/80 ± 11/0 3/88 ± 1/0 1/88 ± 3/0 3/88 ± 33/0 چربی خام

 9/87 ± 11/0 3/88 ± 3/0 3/9 ± 38/0 3/1 ± 13/0 3/3 ± 11/0 خاکستر کل

 3/3 ± 31/0 9/3 ± 70/0 3/3 ± 81/0 1/3 8/3 ± 83/0 الیاف

 13/73 ± 38/0 3/78 ± 11/0 9/73 ± 3/0 1/73 7/73 ± 13/0 مواد عاری از ازت

 3/9 ± 1/0 1/80 ± 17/0 1/9 ± 11/0 3/80 ± 81/0 1/9 ± 71/0 رطوبت
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 خزرماهی سفید جنوب دریای تاثیر سطوح مختلف کائولین بر عوامل رشد و کارائی تغذیه بچهنمودارهای : 1شکل 
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 (SD.n=3 ± Mean)هفته آزمایش  8نتایج پارمتر های رشد در ماهی سفید جنوب دریای خزر با تیمارهای غذایی مختلف در پایان  :3جدول      

 فاکتور
 )درصد(کائولین 

1/0 8 1/8 3 1/3 

 a 33/0 ± 33/0 a 88/0 ± 30/0 a 83/0 ± 37/0 a 81/0 ± 31/0 a 83/0 ± 38/0 (گرم) وزن اولیه 

 a 33/0 ± 87/7 b 33/0 ± 3/1 b 13/0 ± 9/1 c31/0 ± 9/1 d 87/0 ± 7/3 (گرم) وزن نهائی 

 a 13/0 ± 18/3 b 13/0 ± 9/1 b 18/0 ± 83/1 c 37/0 ± 83/1 d 1/0 ± 19/8 (گرم)افزایش وزن 

 a 83/0 ± 1/93 b 83± 893 b 38± 1/313 c 31/0 ± 1/733 d 81/0 ± 3/37 (گرم)افزایش بیوماس 
 (.P<01/0) باشندداری در تیمارها مییدهنده اختالف معنحروف متفاوت در یک ردیف نشان ;(  SD.n=3 ± Mean) میانگین ها و انحراف از معیار 

 

 ماهی سفیدمقایسه میانگین ترکیب شیمیایی بدن بچه : 4جدول 

 درصد ترکیب بدن
 )درصد(کائولین 

1./ 8 1/8 3 1/3 

 a3±7/31 a1/3±1/31 a3± 8/31 a3±1/31 a3±9/31 رطوبت

 a3/0±7/81 a31 /0±1/81 a 11 /0±3/81 a 39/0±9/81 a 11/0±3/81 پروتئین خام

 a 33/0±7/1 a 73/0±3/1 a 31/0±1/1 a 71/0±9/1 a 13/0±8/1 چربی خام

 a 83/0±7/7 a 81/0±3/7 b 71/0±1/1 c 31/0±9/1 d 11/0±7/3 خاکستر کل
 .(P< 01/0)ردیف نشان دهنده عدم اختالف معنی دار بین میانگین تیمارها می باشد  حروف مشابه در یک

 

 بحث
های قابلیت توان آبزیان در هضم و جذب برخی از مکمل

 خوار،گوشت)دستگاه گوارش  به ،کنندهعنوان اضافههغذایی ب

 عوامل بیرونی بستگی دارد؛ اصوالًو ( خوارچیزخوار، گیاههمه

جمله ماهی سفید نسبت به آزاد ماهیان از ماهیان  خانواده کپور

های غذایی دارای قابلیت باالیی در هضم و جذب برخی از مکمل

 ، نویریان و همکاران)برخوردارند  که منشاء معدنی داشته،

8790.) 

ها با توجه به نتایج حاصل طرح این آزمایش و تنظیم جیره

ماهی های اخیر در زمینه تغذیه بچهبوده که در سال تحقیقاتیاز 

نویریان و همکاران، )سفید دریای خزر به انجام رسیده است 

8713). 

 
 
EPA مصرف سالمت و ایمنی کائولین را برای دام و طیور

 (.Anonxmous ،8991) استو آبزیان مورد تأیید قرار داده 

های مختلف آبزیان و سایر حیوانات حد میزان مصرف برای گونه

 3و  1/8های حاوی افزایش رشد در جیره. باشدمتفاوت می

 های گوشتی به اثبات رسیده استدرصد کائولن در جوجه

(Hashsham  وFreedman ،3007.) ا افزایش کائولین به ب

در دار درصد منجر به بروز اختالف معنی 3 و 1/8میزان 

                                                           
1
 Environmental Protection Agency 

 1/3و  1/0و  8) پارامترهای رشد و تغذیه در مقایسه با تیمار 

افزایش کائولین . تطابق دارد شد که با نتایج فوق کامالً( درصد

باعث افزایش رشد  پاهشتدرصد در جیره نوعی  7حتی تا 

نتایج فوق ؛ (3001و همکاران،  Valverde) گرددمیآن عینی 

این ماده  وریبهرهکه حداکثر  این تحقیق هایآزمایش با بررسی

آن توان بالقوه  درصد اعالم کرد، مغایرت دارد که دلیل 3را 

 .باشدمی ی از این ماده در سطح باالتریوردر بهرهپا هشت

درصد، عوامل رشد و  1/3با افزایش میزان کائولین به 

ای سیر نزولی را طی کردند که درصد بقا در این سطح به تغذیه

که ناشی از عدم تحمل ( درصد 10تر از کم)یافت شدت تنزیل 

مواد معدنی و رسی در این سطح  دلیل افزایشسفید بهماهی 

ای با استفاده از تاثیرات سطوح گرچه آزمایش مشابه .باشدمی

لیکن مطالعات ، مختلف بر خانواده کپور ماهیان وجود ندارد

ید این آال و حیوانات خشکی مؤصورت گرفته بر روی ماهی قزل

معدنی در  –های رسییش بیش از حد مکملامر است که با افزا

گیرد و باعث مرگ ها تحت تاثیر قرار میجیره، ایمنی و بقاء آن

و  Zagorchev؛ Trckova ،3001) شودو میر آنان می

 1/3) 1با افزایش میزان کائولین در تمیار  (.3000همکاران، 

نزولی را نشان دادند که ای روند عوامل رشد و تغذیه( درصد

علت آن افزایش بیش از حد مواد معدنی یا خاکستر کل و عدم 

باشد، افزایش بیش از سوخت و ساز مناسب در ماهی سفید می

کمان باعث آالی رنگینهای معدنی در جیره قزلحد مکمل
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؛ 8711نویریان، )کندی رشد و حتی مرگ و میر آنان گردید 

cho  وcowey ،8998.)  

در بررسی ( 8731)و بیرنگ  (8790) یریان و همکاراننو

خود با اثرات سطوح مختلف نوعی ماده معدنی سیلیکاته 

ماهی سفید جنوب دریاچه خزر به این بر روی بچه( زئولیت)

درصد سبب  7نتیجه رسیدند که، افزایش زئولیت به میزان 

نقش مثبت مکمل معدنی  شود،بهبود رشد و بقاء آن می

 تیالپیا عنوان بستر رشد و ترکیبات بدن بر رویهرا ب (زئولیت)

قرمز در یک سازگاری مدار بسته کشت توام ماهی و گیاه 

 .(Saad ،3001و  Rafiee) استگزارش گردیده 

های بسیار از محققان مؤید این امر است که بسیاری گزارش

های معدنی مثل زئولیت و بعضی مواد معدنی رسی از این مکمل

های های مفید در جیرهکنندهعنوان اضافههتوتیت بو بن کائولین

و  Trckova) شوندآبزیان و نشخوارکنندگان محسوب میغذایی 

نتایج این تحقیق در مورد ماهی سفید جنوب  (.3001همکاران، 

ترکیبات مواد  .خوانی داردبا گزارش مذکور همنیز  دریاچه خزر

رطوبت در تیمارهای معدنی الشه مانند پروتئین، چربی و 

دار محسوسی را نشان داد؛ گرچه با یمختلف اختالف معن

میزان خاکستر کل نیز  1و  1افزایش کائولن در تیمارهای 

و با سایر تیمارها در این زمینه دارای اختالف  یافتافزایش 

و بیرنگ ( 8790)؛ نویریان و همکاران داشتندداری یمعن

های مواد معدنی رسی مکمل عدم تأثیرپذیری برخی از( 8731)

بر روی الشه ماهی سفید و کپور ماهی ( به غیر از خاکستر کل)

 .خوانی داردهم کامالً ،گزارش کردند که با نتایج این بررسی

بنابراین استفاده از کائولن طبیعی در این آزمایش بر روی 

ماهی سفید جنوب دریاچه خزر نتایج غیرقابل انتظاری را به بچه

درصد کائولن از جیره  3که استفاده از طوریهداشت بهمراه 

ای بهبود یافتند و عملکرد آن در مقادیر عوامل رشد و تغذیه

 . باالی آن عدم بهبود را در عوامل فوق نشان دادند

نظر به اهمیت اقتصادی جیره تجاری ماهی سفید در 

 هایکنندهاضافهکشور، توجه به این  پروریآبزیرهاسازی و توسعه 

مفید و ارزان قیمت و بدون ضرر مانند کائولن الزم و ضروری به 

را تری زمینه مطالعات بیش چنین این آزمایش،هم. رسدنظر می

 .برای سایر آبزیان فراهم نمود

 

 تشکر و قدردانی

 دلیلهکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن بوسیله از دانشبدین

در اختیار قرار دادن امکانات مالی و شرایط الزم، تشکر و 

چنین از کارکنان و پرسنل زحمتکش هم. گرددقدردانی می

خاطر در اختیار مرکز تکثیر و ماهیان سفید شهید انصاری به

پودر خراسان به جهت در قرار دادن ماهی سفید و شرکت فرزان

 .آیدمی عمل بهاختیار گذاشتن کائولین نهایت تشکر 

 

 منابع
انتشارات . جلد دوم . شناسی و شیالتماهی .1335، .بریمایی، ا .1

 .صفحه 813 .دانشگاه گیالن

نقش زئولیت در پرورش ماهیان گرمایی،  .1338، .بیرنگ، ع .2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران نامه کارشناسی ارشد، پایان

 .37-30صفحات شمال، 

مهاجرت ماهی سفید، سیاه کولی و سفید  .1338، .خوال، ع .3

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره . کولی به رودخانه سفیدرود

 .83تا  3کل آموزش وتربیت، صفحه 

سازمان تحقیقات . زندگی ماهی سفید .1333، .رضوی، ب .4

 .31تا  81 اتصفح. شیالت ایران

سازمان تحقیقات . بیولوژی ماهی سفید .1331، .رضوی، ب .5

 .33تا  1 اتشیالت ایران، صفح

 تأثیر .1381، .ر.، مو نظری. ، حاورجی ؛.ج.آبادی، سسیف .3

 خزر دریای سفید ماهی رشد اولیه مراحل روی کارنیتین – ال

(Rutilus frisii kutum) 1جلد ، ایران دریایی، مجله علوم ،

 .17تا  33 صفحات

طرح بررسی ضریب  .1335. شیالت ایرانسازمان تحقیقات  .3

 اتصفح. بازگشت چگونگی مهاجرت، تغذیه و رشد ماهی سفید 

 . 33تا  3

طرح تکثیر و پرورش  .1333. سازمان تکثیر و توسعه آبزیان .8

ماهی سفید در دوازده رشته رودخانه سواحل جنوبی دریای 

 .83تا  81 اتصفح .خزر

ماهیان گذاری بچهگزارش قطعی پالک. 1331، .فر، رشاهی .9

مرکز تحقیقات شیالت . رودخانه سفیدرود در تاالب بندر انزلی

 .33تا  38 اتصفح. گیالن

. 1383 ،.طلوعی، مو . زاده، سمصطفی ؛.نویریان، ح  .11

بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین بر روی معیارهای شاخص 

نشریه علمی پژوهشی . ماهی سفید جنوب دریای خزررشد بچه

 . 31شماره . زیان وزارت تحقیقات جهاد کشاورزیدام و آب

انتشارات . درسنامه اصول تغذیه آبزیان. 1383، .نویریان، ح  .11

 .70تا  31 اتصفح. دانشگاه گیالن

زمانی کیاسج و  .ه ،خادم ؛.پور، نشعبانی ؛.نویریان، ح   .12

بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر  .1383، .ع.ح ،محله

. ماهی سفید جنوب دریای خزرروی معیارهای شاخص رشد بچه
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  .33شماره . سازندگیو وهش ژپ

 ،و حسینی .خلق، مخوش ؛.پور، نشعبانی ؛.نویریان، ح   .13

تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل هضم بر روی  .1383، .ر. م

مجله علمی . های رشد ماهی سفید جنوب دریای خزرشاخص

 .381تا  301 صفحات ر،مکر 3شماره  ،سال هفتم. شیالت ایران

پرست، و قناعت .ع.زمانی، ح ؛.زحمتکش، ع ؛.نویریان، ح   .14

تعیین سطح مطلوب مخلوط ویتامینی در جیره  .1383، .ا

مجله پژوهش و سازندگی، . ماهی سفید دریای خزرغذایی بچه

 .837تا  833 صفحات ،3، شماره 38جلد 

درسنامه اصول تغذیه آبزیان، انتشارات  .1388، .نویریان، ح   .15

 .31تا  33 صفحات. چاپ دوم. دانشگاه گیالن

 . 1391، .، سزادهمصطفی و .ستوهیان، ف ؛.نویریان، ح   .13

های رشد اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی بر عملکرد شاخص

. شناسی ایرانمجله زیست. بچه ماهی سفید جنوب دریاچه خزر

 .838تا  811 صفحات ،8شماره  ،31 جلد

17.  Anonymous. S., 1998. Kaolin clay Tolerance 

Requirement Exemption 2/98. Environmental 

Protection Agency (EPA), Federal Register. 

Vol. 63, No. 37, pp.  9427–9430. 
18.  Cho, Y.C. and Cowey, C.B., 1991. Rainbow 

trout (oncorhynchus mykiss) In: R.R.wilson 

(Ed), hand book of Nutrient Requirements of 

finfish .CR.C Press, London UK. pp. 141-143. 

19.  Hashsham, S.A. and Freedman, D.L., 2003. 
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Abstract: 
Some supplements like kaolin accelerate growth and survival of animals; hence this 

additive was trialed on Rutililus frissi kutum. Six-hundred advanced fry fishes with average 

weight of (0.7 ± 0.062 g) were randomly distributed between 15 tanks of 500 L capacity. Five 

diets containing 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 % kaolin with iso-nitrogenous (35%) in triplicate group 

were considered. With increasing kaolin to 2%, growth and food efficiency were improved 

and was significant with other treatments (P< 0.05).Treatments 1 and 5 (0.5 and 2.5 percent) 

with minimum and maximum levels of kaolin were shown unimprovement in growth 

performances (P<0.05). Carcass chemical compositions of kaolin in different levels were not 

shown any significant different among treatments; however with increasing kaolin to 2 and 

2.5%, total ash contents were increased (P< 0.05). 
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