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چکیده
بررسی سطوح چربی جیره غذایی از اهمیت باالیی برخوردار است ،لذا بهمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر شاخصهای رشد
و بازماندگی بچه ماهی قرمز یک آزمایش تغذیهای بهمدت  180روز بر روی بچه ماهیان با میانگین  3/5گرمی جهت دستیابی بهمیزان مطلوب
احتیاجات چربی انجام گرفت 3 .سطح مختلف از چربی شامل  12 ،9و  15درصد با انرژی قابل هضم  3790تا  3900کیلوژول بر کیلوگرم در
این تحقیق درنظر گرفته شد .نتایج اثر سطوح مختلف چربی جیرههای غذایی بیانگر افزایش معنیدار شاخصهای وزن نهایی ،افزایش وزن بدن،
درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،شاخص وضعیت و درصد بازماندگی و کاهش معنیدار ضریب تبدیل غذایی را نشان داد

(.)P>0/05

براساس یافتههای این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح  15درصد ،بهبود شاخصهای مورد بررسی را بههمراه داشته است .باالترین رشد و درصد
بازماندگی و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح چربی  15درصد بهدست آمد .بر این اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی ماهی قرمز در این
تحقیق  15درصد مشخص گردید.
کلمات کلیدی :پرورش ماهی ،تغذیه ،چربی ،ماهی کاراس طالیی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولsadeghi.a_shilat@yahoo.com :
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مقدمه
دلیل اصلی انجام مطالعات وسیع در تغذیه ماهیان ،پرورش متراکم
ماهی بهصورت صنعتی است ( Peyphanو  .)2009 ،Mahjorتاکنون
بهمنظور تولید جیرههای غذایی مصنوعی که هم بتواند موجبات رشد
سریع ماهی را فراهم آورد و هم از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه باشد،
کوششهای فراوانی صورت گرفته است ( Peyphanو .)2009 ،Mahjor
با توجه به هزینه باالی تامین منابع پروتئینی بایستی تا حد امکان
برای تامین انرژی جیره غذایی از منابع غیرپروتئینی شامل چربیها و
کربوهیدراتها استفاده شود ( Abdelو .)2010 ،Ahmad
از طرفی وجود مقادیر کافی این منابع غیرپروتئینی در جیره از
اکسیداسیون پروتئین بهمنظور تولید انرژی جلوگیری مینماید و
پروتئین برای رشد و تولید بافت مورد استفاده قرار میگیرد (Halver
و  .)2011 ،Hardyچربی جیره نقش مهمی در تغذیه ماهی بهعنوان
منبع انرژی و اسیدهای چرب ضروری بازی میکند و باعث حفظ
ساختار بیولوژیکی و عملکرد طبیعی میشود .بیشتر ماهیان گوشت-
خوار در شرایط تغذیه طبیعی ،ترجیحاً از پروتئین نسبت به چربی یا
کربوهیدرات بهعنوان منبع انرژی استفاده میکنند .با پذیرش برخی
محدودیتها ،با افزایش میزان چربی جیره ،استفاده از جیره بهبود
مییابد .چربیها دارای باالترین میزان انرژی (تقریباً  9/4کیلوکالری
انرژی بهازای هر گرم) در مقایسه با کربوهیدراتها ( 4/1کیلوکالری
انرژی بهازای هر گرم) و پروتئین ( 5/6کیلوکالری انرژی بهازای هر گرم)
هستند .همچنین چربیها در جیره غذایی بهعنوان منبعی برای
اسیدهای چرب ضروری و ویتامینهای محلول در چربی (،E ،D ،A
 )Kاز اهمیت زیادی برخوردارند و سبب سهولت در هضم و جذب این
ویتامینها میشوند ( Websterو .)2009 ،Lim
چربی میتواند از استفاده پروتئین بهعنوان منبع انرژی
جلوگیری کند و باعث محدود کردن تولید آمونیاک شود (Subhadra
و همکاران .)2010 ،چربی نقش مهمی را بهعنوان منبع تامینکننده
انرژی برای رشد و تکامل ماهیان ایفا میکند ( Lusو همکاران،
 .)2010احتیاجات ماهیان همهچیزخوار به چربی غذا توسط بسیاری
از محققین گزارش گردیده است ( Lusو همکاران .)2010 ،ماهیان
همهچیزخوار مانند تیالپیا ،کپورمعمولی و گربهماهی که بهطور موثر
قادر به استفاده از کربوهیدرات و چربی هستند ،معموالً بهمقدار  50تا
 60گرم چربی در کیلوگرم خوراک نیاز دارند ( Stuartو ،Hung
 .)2008در مطالعاتی که صفری و بلداجی ( )1385بر روی اثرات
میزان چربی جیره بر رشد و راندمان تغذیه در ماهی کپور علفخوار
انجام دادند گزارش کردند که عملکرد رشد و استفاده از غذا با افزایش
میزان چربی تا حدود  %4افزایش یافت .ماهی قرمز ( Carassius
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 )auratusاز خانواده کپور ماهیان  Cyprinidaeبوده و به لحاظ شرایط
زیستی و تغذیهای شبیه کپورمعمولی ( )Cyprinus carpioمیباشد
( Mimeaultو همکاران.)2005 ،
ماهیهای قرمز بهعنوان عضو کوچک خانواده ماهی کپور ،بومی
شرق آسیا هستند که برای نخستین بار اواخر قرن هفدهم به اروپا
وارد شدند .بخشی از شهرت ماهی قرمز به مقاومت این گونه
برمیگردد ( Mimeaultو همکاران .)2005 ،ماهی قرمز میتواند
بهعنوان یک گونه مناسب جهت مدلسازی در مطالعات تغذیهای،
تولیدمثلی ،فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد ( Mimeaultو
همکاران .)2005 ،اطالعات بسیار اندکی در مورد نیازهای غذایی این
ماهی وجود دارد و با توجه به اینکه تعیین سطح مناسب چربی در
جیره از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین میزان مورد نیاز چربی
جیره برای هر گونه بایستی بهدقت مورد ارزیابی قرار گیرد ( Duو
همکاران ،)2005 ،با توجه به اینکه مطالعهای در مورد میزان بهینه
چربی در جیره غذایی ماهی قرمز انجام نگرفته است.
بنابراین هدف از این مطالعه ،ارزیابی اثرات سطوح مختلف چربی
جیره غذایی بر روی شاخصهای رشد و بازماندگی ماهی قرمز است
تا بهترین میزان چربی در جیره غذایی ماهی قرمز مشخص گردد.

مواد و روشها
این آزمایش بهمدت  180روز در سالن آبزیپروری شهید ناصر
فضلیبرآبادی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان انجام گردید .در این آزمایش از  3جیره غذایی با سه سطح
مختلف چربی ( 9تیمار شاهد) 12 ،و  15درصد استفاده شد که در
جدول  1آمده است (محمودی و همکاران.)1392 ،
برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته شد و در هر تکرار  20عدد
بچه ماهی قرمز ذخیره گردید .بچه ماهیان پس از گذراندن یک دوره
 14روزه برای سازگاری با شرایط محیط پرورش ،در آکواریومهای
 100لیتری ذخیرهسازی شدند .بچه ماهیان بهصورت تصادفی در 3
گروه تیمار تقسیم گردیدند .مواد تشکیلدهنده جیره از کارخانه تولید
خوراک دام ،طیور و آبزیان تهیه گردید .پس از آماده نمودن اقالم
مورد نیاز 3 ،جیره آزمایش با مقادیر مختلف چربی ساخته شد .جیره
غذایی پس از ساخته شدن ،بستهبندی و تا زمان مصرف در فریزر
نگهداری شدند.
ماهیها سه نوبت در هر روز با جیرههای آزمایشی بهمقدار %4
وزن بدن و بهمدت  180روز تغذیه شدند .ماهیان هر دو هفته یکبار
بعد از بیهوشی با گل میخک زیستسنجی و متعاقباً مقدار غذای
روزانه تنظیم شد.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :1اجزا و آنالیز جیرههای غذایی بررسی سطوح چربی در

آنالیز دادهها :تحلیل آماری دادههای خام بهروش

ماهی قرمز

یکطرفه ( )One Way-Interactionبا استفاده از نرمافزار  SPSSصورت
گرفت .مقایسه میانگین تیمارها بهکمک آزمون چنددامنه دانکن انجام
شد که وجود یا عدم وجود اختالف معنیداری را در سطح  5درصد
( )P>0/05مشخص گردید.

جیرههای آزمایش حاوی سطوح
اجزای جیره
پودر ماهی
پودر سویا
بایندر
آرد جو
گلوتن
آرد گندم
روغن ماهی
متیونین
لیزین
مکمل ویتامینه
مکمل معدنی
آنتیاکسیدان
ضدقارچ

مختلف چربی (درصد)
جیره اول

جیره دوم

جیره سوم

30
18/70
1
7/85
6/50
26/80
6
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25

30
20
3
6/85
4
24
9
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25

28
21/50
5
5
2/50
22/85
12
0/2
0/2
1
1
0/5
0/25

نتایج

آنالیز جیرهها (درصد)
پروتئین
چربی
رطوبت
خاکستر
انرژی (کیلوژول
برکیلوگرم)

40/20
9
6/10
4/80
3790

40/20
12
6/15
4/60
3830

ANOVA

40/20
15
6/95
4/10
3900

پس از پایان دوره پرورش ،شاخصهای رشد ماهی (درصد
افزایش وزن ،افزایش وزن ،شاخص وضعیت ،نرخ رشد ویژه و ضریب
تبدیل غذایی) و میزان بازماندگی آنها از طریق معادالت زیر محاسبه
گردید ( Yangو همکاران:)2007 ،
درصد افزایش وزن بدن:
[(میانگین وزن نهایی-میانگین وزن ابتدایی)×(میانگین وزن ابتدایی)100 × ]-1

افزایش وزن بدن :میانگین وزن نهایی -میانگین وزن ابتدایی
شاخص وضعیت :میانگین وزن نهایی × (میانگین طول استاندارد ) × 100
نرخ رشد ویژه (:)٪
-1 3

[(لگاریتم طبیعی وزن نهایی-لگاریتم طبیعی وزن ابتدایی)×(طول دوره پرورش)100×]-1
-1

ضریب تبدیل غذایی :میانگین غذای خورده شده×(میانگین وزن بهدست آمده)

بازماندگی (([ :)٪تعداد تلفات-تعداد کل ماهیان)×تعداد کل ماهیان100×]-1

نتایج حاصل از بررسی شاخصهای رشد و درصد بازماندگی بچه
ماهیان قرمز که به مدت  180روز با جیرههای حاوی سطوح مختلف
چربی تغذیه شدند در جدول  2نشان داده شده است .با توجه به نتایج
بهدست آمده در جدول  ،2معنیدار بودن اثر سطوح مختلف چربی
جیرههای غذایی بر شاخصهای مورد بررسی شامل وزن نهایی،
افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،شاخص
وضعیت ،ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی مشخص گردید
(.)P>0/05
مقایسه میانگین شاخصهای رشد ماهیان قرمز که با سطوح
مختلف چربی تغذیه شدهاند نشاندهنده این است که با افزایش چربی
بهمیزان  ،%15تمام معیارهای شاخص رشد بهبود یافتند به گونهای که
بیشترین میانگین وزن نهایی برابر با 23/75±1/60در تیماری که از
جیره حاوی  %15چربی استفاده کرده بود مشاهده شد.
هم چنین باالترین افزایش وزن بدن و درصد افزایش وزن بدن
در تیماری که از جیره حاوی  %15چربی استفاده کرده بود مشاهد
شد .بهترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
 15%چربی مشاهده شد و همچنین درصد بازماندگی در تیمارهای
مختلف بین ( %87/20سطح  %9چربی) تا ( %95/10سطح %15
چربی) متغییر بوده که نشاندهنده این است که با افزایش چربی جیره
تا سطح  %15میزان بقا و بازماندگی ماهی قرمز افزایش یافته است.
نرخ رشد ویژه در جدول  2نشان داده شده است .جیره حاوی
 15%چربی باالترین میزان نرخ رشد ویژه و جیره حاوی  %9چربی
کمترین میزان نرخ رشد ویژه را دارا بودند .همچنین بهترین شاخص
وضعیت ( )4/0±90/10در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی %15
چربی مشاهده شد.
با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول  2مشخص شد که
شاخصهای رشد و درصد بازماندگی در ماهیانی که از جیره غذایی
حاوی  %9چربی استفاده کرده بودند نسبت به ماهیانی که از جیرههای
غذایی حاوی  12و  %15چربی استفاده کرده بودند ،پایینتر بود.
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جدول  :2وضعیت رشد ماهی قرمز در طول دوره تغذیه با جیرههای آزمایش حاوی سطوح مختلف چربی
شاخصهای مورد بررسی
وزن ابتدایی
وزن نهایی
افزایش وزن بدن
درصد افزایش وزن بدن
ضریب تبدیل غذایی
نرخ رشد ویژه ()%
شاخص وضعیت
بازماندگی ()%

سطوح چربی (درصد)
9

12

15

3/0±48/02a
17/1±17/20b
13/1±69/10b
392/21±89/19b
2/0±90/14a
0/0±87/02b
4/0±13/07b
87/1±20/70b

3/0±42/09a
20/0±05/63ab
16/0±62/70ab
485/17±87/10b
2/0±22/15ab
0/0±98/03ab
4/0±44/19ab
93/1±32/80ab

3/0±43/02a
23/1±75/60a
20/1±31/00a
592/24±11/50a
1/0±85/23b
1/0±07/05a
4/0±90/10a
95/1±10/83a

* حروف التین متفاوت بیانگر اختالف معنیدار سطوح در سطح  5درصد میباشد.

بحث
در این آزمایش نشان داده شد که در یک مقدار پروتئین ثابت
و انرژی قابل هضم بین  3790تا  3900کیلوژول بر کیلوگرم جیره ،با
افزایش میزان چربی تا سطح  %15تمامی معیارهای شاخص رشد بهبود
یافتند .مشابه این نتایج در آزمایشات بسیاری از محققان درخصوص
بچه کپور ماهیان مشاهده شده است (بهزادی1385 ،؛ فضلی1386 ،؛
.)2006،Astraomova
افزایش سطح چربی جیرههای غذایی از  9به  12و  %15همزمان
باعث افزایش میانگین وزن نهایی ،افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن
بدن ،ضریب تبدیل غذایی ،نرخ رشد ویژه ،شاخص وضعیت و
بازماندگی گردید و رشد بهتر بچه ماهیان را بهدنبال داشته است.
افزایش میانگین شاخصهای فوق متناسب با افزایش سطح چربی
جیرههای غذایی نشاندهنده تامین بهتر انرژی مورد نیاز فرآیندهای
متابولیسمی بوده و از طریق ایجاد امکان قرار گرفتن پروتئین در مسیر
اصلی خود بهبود عملکرد رشد جیرههای غذایی و در نتیجه رشد بهتر
بچه ماهیها را بهدنبال داشته است .لذا میتوان چنین استنباط کرد
که افزایش مقدار چربی در جیرههای غذایی تا حد معینی که تامین
کننده نسبت مناسب بین انرژی و پروتئین باشد امکانپذیر است .در
خصوص ماهی کاراس نیز نتایج مشابهی بهدست آمده و نشان دادند
که افزایش میزان چربی جیره میتواند رشد بهتر و راندمان بهتر مصرف
غذا را نشان دهد ( Peiو همکاران.)2004 ،
 Diasو همکاران ( )2008اثرات سودمند افزایش میزان چربی را
در جیره غذایی ماهی باس دریایی گزارش کردند .ابراهیمی و زارع
( )1394در مطالعاتی که بر روی اثرات سطوح مختلف چربی جیره
غذایی بر شاخصهای رشد در بچه فیلماهی انجام دادند گزارش
کردند که با افزایش میزان چربی جیره غذایی ،شاخصهای رشد بهبود
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یافت که با نتایج بهدست آمده در این تحقیق همخوانی داشت.
همچنین نویریان و همکاران ( )1392در مطالعاتی که بر روی اثرات
سطوح مختلف چربی روی شاخصهای رشد در ماهی سفید انجام
دادند گزارش کردند که بهترین عملکرد رشد در جیره حاوی %15
چربی مشاهده شد که با نتایج بهدست آمده در تحقیق اخیر همخوانی
داشت.
 Shalabyو همکاران ( )2014گزارش کردند که با افزایش چربی
جیره ماهی سیم دریایی ( )Diplodus sargusاز  8به  ،%12تمامی
شاخصهای رشد افزایش پیدا کرد .در این تحقیق کمترین ضریب
تبدیل غذایی و باالترین نرخ رشد ویژه همزمان با افزایش سطح چربی
جیرههای مورد آزمایش تا سطح  %15نشاندهنده بهبود کیفیت غذا
و در نتیجه افزایش میزان رشد در این سطح از چربی میباشد.
در مطالعاتی که توسط  Boujardو همکاران ( )2014روی باس
دریایی اروپایی ( )Dicentrarchus labraxانجام دادند نتایج نشان داد
که با افزایش سطح چربی جیره ،ضریب تبدیل غذایی کاهش و نرخ
رشد ویژه افزایش یافت که با نتایج بهدست آمده در این تحقیق
همخوانی دارد .افزایش ضریب تبدیل غذایی در سطح  %9چربی نشان
میدهد که اوالً ،این میزان چربی کمتر از نیاز بچه ماهیها بوده و عدم
تناسب بین میزان انرژی و پروتئین باعث کاهش کیفیت غذا و افزایش
ضریب تبدیل آن گردیده است و ثانیاً میتواند ناشی از خشن (زبر
بودن) و سخت بودن دانههای غذایی و در نتیجه بروز مشکل در دریافت
غذا و قابلیت هضم و جذب مناسب آن باشد .در تایید این نظر شناخته
شده است که ماهیان خانواده کپور دانههای غذایی لطیفتر را ترجیح
میدهند ،چرا که خشن بودن دانههای غذایی مطلوبیت (خوش خوراکی)
آنها را کاهش میدهد ( Stuartو .)2008 ،Hung
در این تحقیق مشخص شد که درصد بازماندگی در تیمارهای
مختلف بین ( %87/20سطح  %9چربی) تا ( %95/10سطح
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