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چکیده
پروتئین از اجزای اصلی تشکیلدهنده بدن ماهیان است بنابراین تامین مقادیرکافی آن در جیره برای رشد بهینه و مطلوب مورد نیاز است.
در این آزمایش تغذیهای ،تاثیر چهار سطح پروتئین ( 48 ،43 ،38و  53درصد) بهمنظور تعیین بررسی سطح مناسب پروتئین در تغذیه بچه ماهیان
تمام ماده تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان ( )Onchorhynchus mykissبررسی شد .تعداد  3000عدد ماهی با میانگین وزن اولیه  0/5گرم
چهار بار در روز بهمیزان  5درصد وزن بدن طی یک دوره شصت و پنج روزه تغذیه شدند .نتایج نشان داد که با افزایش میزان پروتئینجیره ،وزن
نهایی و نرخ رشد ویژه افزایش معنیداری یافت ( )P>0/05بهترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره  48درصد پروتئین بهدست
آمد که اختالف معنیداری با جیره حاوی  53درصد پروتئین نداشت ( .)P<0/05با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،بهنظر میرسد جیره حاوی 48
درصد پروتئین برای رشد بچه ماهیان تمام ماده تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان در محدوده وزنی مطالعه شده مناسب است.
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بررسی نیاز پروتئینی بچهماهیان تمام ماده تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان....

مقدمه
مصرف آبزیان در دهههای اخیر بهدلیل افزایش جمعیت و نیز
به دلیل رویکرد عمومی به مصرف غذاهای حاصل از منابع آبزی ،در
پی آشکار شدن اهمیت طبی و نقش آنها در پیشگیری و درمان
بسیاری از بیماریهای صعبالعالج در حال افزایش است ( Bellو
همکاران .)2003 ،این امر موجب شده است تا بهرهبرداری از ذخایر
آبزیان از دریا و آبهای داخلی بهحدی باال رود که آنها را با خطر
نابودی مواجه سازد .از سوی دیگر ،امروزه با توجه به روند رو به رشد
جمعیت جهان و نیاز انسانها به دستیابی به منابع پروتئینی متنوع و
سالم ،آبزیپروری میتواند بهعنوان یکی از طرق تامین پروتئین مورد
نیاز نقش مهمی را ایفا کند ( Bellو همکاران.)2003 ،
غذا از مهمترین عوامل تعیینکننده در افزایش موفقیت آبزی
پروری است و تغذیه ماهی در طول دوره پرورش  30تا  70درصد
هزینههای جاری در صنعت آبزیپروری را بهخود اختصاص میدهد
(ابراهیمی و بیرقدار .)1385 ،پروتئین یکی از اجزاء اصلی تشکیل
دهنده بدن ماهی است که بهعنوان یک ماده مغذی با ارزش و گران
قیمت مورد نیاز در جیره در مطالعات تغذیهای اولویتبندی شده است
( .)1990 ،Pillayپروتئینها مواد اصلی در بافتهای ماهیان میباشند
که حدود  %65-75از کل وزن بدن (ماده خشک) را شامل میشوند
( .) 1989 ،Halverتولید بهینه و اقتصادی ماهی در واحد سطح به
شناخت نیازهای غذایی و فنون غذادهی وابسته است ( Singhو همکاران،
 .)2005نامتعادل بودن اجزای جیره ضمن کاهش رشد و نارسایی
فیزیولوژیک و بهداشتی برای آبزی ،مشکالت فراوان زیست محیطی
را نیز در پی خواهد داشت ( Singhو همکاران .)2005 ،به همین دلیل
در فرموله کردن جیره فقط حداکثر رشد مطرح نبوده بلکه کاهش
هزینه تولید از طریق به حداقل رساندن هزینه جیره و بهخصوص
صرفه جویی در منابع پروتئینی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی آبزی
و به حداقل رساندن تبعات نامطلوب زیست محیطی در اکوسیستم
مرتبط با آبزیپروری از مالحظات بسیار مهم و حساس در صنعت
آبزیپروری تلقی میشود ( Sàو همکاران2006 ،؛  Aliو ،Jauncey
2005؛  Boujardو همکاران2004 ،؛  Bureauو همکاران.)2002 ،
پروتئین بهدلیل اینکه مقدار اسیدآمینههای ضروری و غیرضروری را
جهت سنتز و همچنین انرژی مورد نیاز را تامین میکند ،یکی از
مهمترین اجزای جیره ماهیان است .نیازهای پروتئینی ماهیان بسته
به گونه ،سن ماهی ،کیفیت پروتئین و اندازه ماهی متفاوت است
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( Debnathو همکاران .)2005 ،افزایش میزان پروتئین جیره غذایی
میتواند منجر به افزایش تولید و رشد ماهی بهخصوص در ماهیان
گوشت خوار شود .با این وجود ،میزان پروتئین بیش از حد جیره
اقتصادی نیست (سرپناه و همکاران .)1395 ،آگاهی از سطح پروتئین
بهینه و کافی در رژیم غذایی ماهی عالوه بر آنکه شرایط رشد بهینه
آبزی را فراهم میکند ،قادر است بهطور موثر سبب کاهش هزینه
تغذیه و افرایش بازده تبدیل غذا شود .بنابراین کاهش هزینه تغذیه
در طول دوره پرورش عاملی مهم و کلیدی جهت توسعه آبزیپروری
محسوب میشود ( Shiauو .)1996 ،Lan
قزلآالی رنگینکمان ( )Onchorhynchus mykissاز مهمترین
ماهیان اقتصادی و از خانواده آزادماهیان است .پراکنش این گونه
سردآبی در نقاط مختلف ایران از جمله حوضه دریای خزر ،دجله،
کارون و زایندهرود بوده ،بخش مهمی از شیالت تفننی و تجاری را
بهعهده داشته و تاثیر قابلتوجهی بر اقتصاد کشور دارد (ستاری و
همکاران .)1383 ،ماهی قزلآالی رنگینکمان با دارا بودن ویژگیهای
منحصر به فرد از جمله کیفیت گوشت ،اهلی شدن سریع و آسان،
سختگیر نبودن در غذاگیری ،امکان پرورش متراکم ،طول نسبتا
کوتاه دوره پرورش و مقاومت ماهی به طیف وسیعی از شرایط
فیزیکوشیمیایی محیط از گونههای مهم و تجاری در ایران و جهان
جهت در تامین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری مطرح میباشد
( Hardyو همکاران .)2000 ،صنعت آبزیپروری و از جمله تکثیر و
پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان در سالهای اخیر از رشد
چشمگیری در کشور برخوردار بوده است .با وجود این ،رشد سریع
صنعت پرورش این ماهی با موانعی مواجه است که میتواند این رشد
را کند یا متوقف نماید .از جمله این مشکالت تهیه غذای متناسب با
نیاز ماهی با قیمت مناسب میباشد .براساس برآورد  Higgsو همکاران
( )1983در پرورش قزلآالی رنگینکمان ،هزینه تولید غذا تقریباً
نصف کل هزینههای تولیدی را شامل میشود و حتی برآوردهای
جدیدتر بیانگر هزینه باالتر غذا (بیشتر از  60درصد) در صنعت
پرورش قزلآالی رنگینکمان میباشد (رضایی و درویشی.)1386 ،
مطالعات مختلفی در زمینه تاثیر پروتئین بر عملکرد رشد در
ماهیان مختلف گزارش شده که از جمله میتوان به مطالعات  Gaoو
همکاران ( )2011اشاره کرد که جیره با پروتئین  25درصد را برای
کپور علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaو هیبرید تیالپیا
( )Oreochomis niloticus × O. aureusپیشنهاد کردند Li .و
همکاران ( )2010در آزمایش روی سیم دریایی بدون پوزه
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( )Megalobrama amblycephalaبهترین عملکرد رشد را در جیره
حاوی  31درصد پروتئین مشاهده شد .نتایج بررسی صورت گرفته در
ماهی شوریده ژاپنی ( )Nibea japonicaنشان داد جیره حاوی 48
درصد پروتئین موجب باالترین رشد گردید ( Chaiو همکاران،
 .)2013در مطالعات  Ebrahimiو همکاران ( )2013روی ماهی سفید
( )Rutilus frisii kutumبهترین عملکرد رشد در جیره با  42درصد
پروتئین گزارش شد.
کشور ایران ازجمله بزرگترین تولیدکنندگان ماهی قزلآال در
جهان میباشد و ساالنه بیش از یک میلیارد قطعه تخم چشمزده از
خارج کشور وارد میشود .با توجه به اینکه اطالعات کمی در مورد
نیازهای غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان تریپلوئید وجود دارد و
تحقیقات قابل مالحظهای در زمینه فرموالسیون غذا انجام نشده است،
هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان مطلوب پروتئین و تاثیر آن بر
عملکرد رشد و کارایی غذا در ماهی مذکور بوده تا ضمن کسب
اطالعات در این زمینه ،به نیازهای غذایی و رشد بهینه آن کمک
موثری گردد و نتایج آن در اختیار پرورشدهندگان و دستاندرکاران
شیالتی قرار گیرد .برای پرورش این گونه با ارزش و بازارپسند ،معین
کردن نیازهای غذایی تنظیم جیره اختصاصی این ماهی ،تضمین
کننده استمرار و بهبود شرایط پرورش آن است.

مواد و روشها
زمان و مكان انجام تحقیق :تحقیق حاضر در در آذرماه 1395
در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان (گلستان ،علی
آباد کتول ،زرینگل) انجام شد .تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان تریپلوئید
مورد استفاده از شرکت آکوآلند فرانسه تهیه شدند .برای انجام آزمایش
تعداد  3000عدد ماهی با میانگین وزن اولیه  0/5گرم ( 500میلیگرم)
در چهار تیمار و سه تکرار بهازای هر تیمار ،در مجموع در  12حوضچه
بتنی مستطیل شکل ( 1000لیتری) و در هر حوضچه تعداد 250
قطعه بچه ماهی بهطور تصادفی رهاسازی شدند .از آب چشمه جهت
انجام آزمایش استفاده گردید .میانگین دما ،اکسیژن محلول pH ،در
طول دوره پرورش با استفاده از دستگاه دیجیتالی ()Horiba U10, Japan
اندازهگیری شد و بهترتیب  14±1درجه سانتیگراد 7/5 ،میلیگرم در
لیتر و  7/8بود .تغذیه با جیرههای غذایی آزمایشی روزانه بهمیزان 5
درصد وزن بدن در چهار وعده در روز (ساعت  15 ،11 ،8و  )18طی
یک دوره شصت و پنج روزه انجام شد .کلیه مراحل مرتبط با تعیین و
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ساخت جیرههای غذایی آزمایشی و آنالیزهای بیوشیمیایی در آزمایشگاه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.
جیرههای غذایی آزمایشی :اقالم تشکیلدهنده جیرههای غذایی
آزمایشی در جدول  1بیان شده است .فرموالسیون جیرهها توسط
نرمافزار جیرهنویسی لیندو انجام شد .چهار جیره آزمایشی با سطوح
متفاوت پروتئینی شامل تیمار  38( 1درصد) ،تیمار  43( 2درصد)،
تیمار  48( 3درصد) و تیمار  53( 4درصد) با انرژی قابل هضم ثابت
 3450کیلوکالری در کیلوگرم تهیه شدند .جهت تهیه پلت غذایی،
مواد اولیه ابتدا با آسیاب برقی کامال آرد و با هم مخلوط شدند ،سپس
با اضافه کردن آب به شکل خمیر در آمده ،خمیر حاصله جهت افزایش
قابلیت هضم تحت فشار و بخار در اتوکالو بهمدت 20دقیقه بخارپز
شد .پس از سرد شدن روغن ،ویتامینها و مواد معدنی به خمیر اضافه
شد و خمیر حاصله یکبار دیگر بهمدت ده دقیقه بهوسیله دستگاه
همزن کامالً مخلوط و همگن شد .برای پلت کردن جیرهها از چرخ گوشت
با خروجی یک میلیمتر استفاده شد .پلتها پس از خشک شدن در
دمای اتاق بهمدت  24ساعت ،خرد شده و در ظروف سر بسته و در تا
زمان مصرف در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
آنالیز بیوشیمیایی جیره ماهیان در جدول  2ذکر شده است.
آنالیز بیوشیمیایی جیره ماهیان با استفاده از شیوه استاندارد (،AOAC
 )2005انجام شد .تعیین محتوای رطوبت جیره از طریق قرارگیری
نمونهها در داخل آون و در دمای  105درجه سانتیگراد بهمدت 24
ساعت صورت گرفت .برای تعیین مقدار پروتئین نمونه از روش کجدال
(نیتروژن کل×( )6/25مدل  Gerhardtساخت کشور آلمان) و استخراج
چربی از روش سوکسله استفاده شد .تعیین خاکستر غذا با سوزاندان
نمونهها در کوره الکتریکی در دمای  550درجه سانتیگراد بهمدت 12
ساعت صورت پذیرفت.
ارزیابی شاخصهای رشد :پس از پایان دوره تحقیق ،قبل از
زیستسنجی ماهیان با استفاده از پودر گل میخک (بهمیزان 255
میلیگرم در لیتر) بیهوش شدند (میراببروجردی و اخالقی)1391 ،
و وزن ماهیان با ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم اندازهگیری شد.
بهمنظور ارزیابی شاخصهای رشد و تغذیه شامل :ضریب تبدیل غذایی،
نرخ رشد ویژه و درصد بقا ،بچهماهیان در تیمارهای مختلف از روابط
زیر استفاده شد ( Bekcanو همکاران.)2006 ،
( ×100تعداد کل ماهیان/تعداد ماهیان زنده) = درصد بقا
= ضریب تبدیل غذایی
(×100وزن اولیه ماهی -وزن نهایی ماهی)(/طول دوره پرورش×میزان غذای مصرف شده)
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= نرخ رشد ویژه
 ×100طول دوره آزمایش)/وزن اولیه ماهی  - Lnوزن نهایی ماهی(Ln

تجزیه و تحلیل آماری :نمونهبرداری در قالب طرح کامالا تصادفی
انجـام و بـرای هـر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .برای ارزیابی
نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.
دادههای بهدست آمـده از ایـن آزمایش بـهکمـک آنـالیز واریـانس
یکطرفـه ) (ANOVA One Wayو با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه
 16مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتند ،همچنین برای مقایسه میانگینها
از آزمون چند دامنه دانکن ) (Duncanاستفاده شد.
جدول  :1اقالم تشكیلدهنده جیرههای غذایی آزمایشی (بر مبنای
درصد ماده خشک)
اقالم تشکیلدهنده
جیره (درصد)
پودر ماهی
آرد سویا
آرد گندم
آرد ذرت
روغن ماهی
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی
دیکلسیم فسفات
کل

شماره جیره و میزان پروتئین (درصد)
تیمار 4
تیمار 3
تیمار 2
تیمار 1
()% 53
()% 48
()% 43
()% 38
40
40
40
40
30
34
24/2
14/4
6/5
2/2
11/7
21/7
9
9/5
9/2
8/7
11/8
11/6
12/2
12/5
1
1
1
1
1
1
1
1
0/7
0/7
0/7
0/7
100
100
100
100

جدول  :2آنالیز شیمیایی تقریبی جیرههای غذایی آزمایشی
ترکیب تقریبی
جیره (درصد)
پروتئین
چربی
خاکستر
رطوبت

شماره جیره و میزان پروتئین (درصد)
تیمار 4
تیمار 3
تیمار 2
تیمار 1
()% 53
()% 48
()% 43
()% 38
53/5
48/7
43/8
38/7
18/2
17/5
17/2
16/6
8/6
8/8
8/1
8/2
7/3
7/6
7
7/2

نتایج
اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخصهای رشد و بقا
در بچهماهیان تمام ماده تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان در جدول 3
نشان داده شده است .نرخ بقا در کلیه بچه ماهیان تغذیه شده با
جیرههای مختلف در پایان دوره پرورش باالتر از  89درصد تعیین شد.
نتایج نشان داد با افزایش میزان پروتئین جیره از  38درصد در تیمار
 1به  53درصد در تیمار  ،4شاخصهای رشد و تغذیه شامل وزن
نهایی ،افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه افزایش معنیداری یافت .با
این وجود ،ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  48درصد پروتئین
(تیمار  )3نسبت به سایر تیمارها عملکرد رشد و تغذیه بهتری را نشان
دادند .بهترین ضریب تبدیل غذایی نیز در ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی  48درصد پروتئین (تیمار  )3مشاهده شد که نسبت به سایر
گروههای تیماری به جز تیمار حاوی  53درصد پروتئین ،دارای
اختالف معنیدار بود (.)P<0/05

جدول  :3شاخصهای رشد و بقا در بچهماهیان تمام ماده تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین جیره
شاخصهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
نرخ رشد ویژه
نرخ بقا (درصد)

تیمار  38( 1درصد)
0/53±0/032 a
7/74±0/242 b
7/20±0/232 b
0/84 ±0/025 a
4/10±0/088 b
91/06 ±3 a

شماره جیره و میزان پروتئین (درصد)
تیمار  48( 3درصد)
تیمار  43( 2درصد)
0/52±0/018 a
0/53±0/016 a
9/0±0/529 a
7/95±0/606 b
8/47±0/541 a
7/74±0/620 b
0/72 ±0/043 b
0/82 ±0/063 a
4/38±0/134 a
4/13±0/160 ab
93/20 ±5/01 a
91/86 ±0/611 a

تیمار  53( 4درصد)
0/54±0/032 a
9/15±0/278 a
8/60±0/306 a
0/71 ±0/021 b
4/33±0/134 ab
89/86 ±1/80 a

دادهها (میانگین  ±انحراف معیار) برای سه تکرار در هر تیمار هستند .حروف غیر مشابه در یک ردیف ،نشاندهنده اختالف معنیدار میباشند (.)P<0/05

بحث
پروتئین جیره مهمترین عامل موثر بر رشد ماهی و هزینه غذا
است ( Leeو  .)2005 ،Kimوجود مقدار مناسب کربوهیدرات و چربی
بهعنوان منابع انرژی غیر پروتئینی در جیره ،موجب میشود که در
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مصرف پروتئین صرفهجویی شود ( Nankervisو .)2000 ،Matthews
با توجه به مطالعات انجام شده ،تعیین مقدار مورد نیاز پروتئین در
جیره ماهی پیچیده است ،زیرا میزان پروتئین بهطور قابل توجهی
تحت تاثیر اجزای جیره و شرایط آزمایشی است ( Nankervisو
 .)2000 ،Matthewsطبق نتایج جدول  ،3درصد بقا در این تحقیق

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بین  89-93بود که بین سطوح مختلف پروتئین اختالف معنیداری
مشاهده نشد ( .)P<0/05این موضوع نشاندهنده بیتاثیر بودن جیرههای
غذایی روی بقا و بازماندگی گونه مورد مطالعه میباشد .نتایج تحقیق
حاضر نشان داد با افزایش سطح پروتئین جیره از  38تا  53درصد،
اختالف معنیداری در میزان وزن نهایی و نرخ رشد ویژه به ثبت رسید
( .)P<0/05با این وجود ،با افزایش پروتئین در جیره غذایی از سطح
 48به  ،%53ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت .این نتیجه با نتایج
بهدست آمده توسط  Leeو همکاران ( )2005در گونه کفشک ماهی
ژاپنی ( )Paralichthys olivaceusمطابقت دارد .همچنین بررسیها
در کفشک ماهی ژاپنی نشان داد پروتئین  45و  50درصد برای رشد
این گونه مناسب بود و در سطوح باالتر رشد کاهش یافت ( Leeو
همکاران .)2002 ،بهنظر میرسد این کاهش بهدلیل کاهش غذای
دریافتی در سطوح باالی انرژی و عدم دریافت مغذیهای مورد نیاز
برای کسب حداکثر رشد بهمیزان کافی ( Choو همکاران2005 ،؛ Ali
و  )2005 ،Jaunceyو یا تغییر مسیر قسمتی از انرژی رشد و مصرف
شدن آن برای آمینزدایی باشد ( Azevedoو همکاران2002 ،؛ Lupatsch
و همکاران .)2001 ،در این پژوهش ،افزایش سطوح پروتئین ،بهبود
ضریب تبدیل غذایی در بچه ماهیان تمام ماده تریپلوئید قزلآالی
رنگینکمان را به همراه داشت بهطوریکه بهترین ضریب تبدیل
غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  48درصد پروتئین به-
دست آمد که اختالف معنیداری با جیره حاوی  53درصد پروتئین
نداشت .بهطور مشابه ،نتایج آزمایش چهار سطح پروتیئن جیره (،25
 35 ،30و  40درصد) روی ماهی قزلآالی رنگینکمان نشان داد جیره
های حاوی  35و  40درصد پروتئین بهطور معنیداری ضریب تبدیل
غذایی بهتری نسبت به سایر جیره ها داشتند و جیره حاوی  35درصد
پروتئین و  17/53میلیگرم بر کیلوژول انرژی عملکرد مناسبتری بر
ماهی قزلآالی رنگینکمان داشت ( Mahmudو همکاران.)1996 ،
در ماهی اسنپر زرد ( )Lutjanus argentiventrisنیز بهترین ضریب
تبدیل غذایی در جیره آزمایشی حاوی  55درصد پروتئین بهدست
آمد و برای رشد بهینه و کارایی مناسب غذا استفاده از جیره حاوی
 55درصد پروتئین پیشنهاد شد ممکن است نتایج بهدست آمده بهدلیل
اینکه اسنپر زرد در مراحل اولیه تکاملی است و نیاز پروتئینی و انرژی
باالیی دارد ایجاد شده باشد ( Maldonado-Garcíalو همکاران.)2012 ،
مطالعات قبلی انجام شده روی سایر گونهها سطوح مختلف پروتئین
برای آنها را معرفی کردند بهعنوان مثال در ماهی باس ( Micropterus
 )dolomieuسطح پروتئین  Anderson( %45و همکاران ،)1981 ،در
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نوزاد شانک سرطالیی ( )Sparus aurataسطح  %55پروتئین (Vergara
( Dicentrarchus

و همکاران ،)1996 ،در ماهیباس دریایی اروپایی
 )labraxسطح  %44-45پروتئین ( Perezو همکاران ،)1997 ،برای
گونه شانک سرطالیی  %43/9پروتئین ( Lupatschو همکاران،)2001 ،
برای ماهی سوکال ( )Rachycentron canadumسطح  %45پروتئین
( Chouو همکاران )2001 ،و برای شانک خال سیاه ( Pagellus
 )bogaraveoسطح پروتئین  Silva( %40و همکاران )2006 ،پیشنهاد
شده است .به گفته این محققین این مقادیر تعیین شده پروتئین ،در
محدوده ماهیان گوشتخوار میباشد و مسلماً این میزان از پروتئین
تعیین شده برای گونه همهچیزخوار و گیاهخوار بیشتر است مانند آن
چه برای گربه ماهی روگاهی ( %35-28( )Ictalurus punctatusپروتئین)
( Robinsonو همکاران ،)2000 ،تیالپیا نیل ()Oreochromis niloticus
( %36-30پروتئین) ( )2002 ،Shiauو کپورمعمولی ()Cyprinus carpio
( %35پروتئین) ( )1993 ،NRCگزارش شده است.
با توجه به نتایج این تحقیق و وجود اختالف معنیدار بین سطوح
پروتئینی از نظر شاخصهای رشد بهدست آمدن بهترین ضریب تبدیل
غذایی و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با تیمار ( %48پروتئین)
و نبود اختالف معنیدار بین این تیمار و تیمار  %53( 4پروتئین) از نظر
شاخصهای رشد و نیز پایینتر بودن هزینه تمام شده تیمار  3نسبت
به تیمار  ،4تغذیه ماهیان با جیره حاوی  % 48پروتئین مطلوبتر است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جیره حاوی  % 48پروتئین بهعنوان
یک جیره غذایی کاربردی برای رشد بهینه بچهماهیان تمام ماده تریپلوئید
قزلآالی رنگینکمان در محدوده وزنی مورد مطالعه توصیه میشود.
تحقیق حاضر ،زمینه اولیه مطالعات تغذیهای را برای بچهماهیان تمام
ماده تریپلوئید قزلآالی رنگینکمان فراهم نمود با این حال ،عالوه بر
شناخت کمی و کیفی پروتئین میزان سایر مواد مغذی مانند چربی و
مواد نشاستهای و یا اثرات متقابل آنها در یک جیره متعادل جهت ساخت
تجاری غذایی کنسانتره نیازمند تحقیق و تفحص بیشتری میباشد.
3
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