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جای پودر ماهی در جیزه غذایی بزرسی امکان جایگشینی هیدرولیش پوست گاو به

 (Flower horn)ماهی سینتی فالورهورن 
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 1393 اسفندپریسش: تبزیخ                1393 آذزتبزیخ دزیبفت: 

 

 چکیده

  هبّی در جیزُ غذایی هبّی سیٌتی فالٍرَّرى پَدرجبی هٌظَر بزرسی اهکبى جبیگشیٌی ّیذرٍلیش پَست گبٍ بِحبضز بِپژٍّش 

(Flower horn) تزتیبعذد هبّی بب هیبًگیي ٍسًی ٍ طَلی بِ 216 بسهبًذگیدرصذ بٍ ّبی رشذ، تغذیِ شبخص. صَرت گزفت 

، 40، 20درصذّبی هختلف شبهل )صفز، جیزُ آسهبیشی ایشٍکبلزیک بب ًَع  6بب استفبدُ اس هتز سبًتی 7/3±2/0ٍ گزم  2/0±95/0

 100 در طَل دٍرُّز کذام بب سِ تکزار هَرد بزرسی قزار گزفتٌذ. ، تیوبر 6پزٍتئیي ّیذرٍلیش پَست گبٍ در قبلب  (100ٍ  80، 60

 درصذ ّیذرٍلیش پَست گبٍ بب 40در پبیبى دٍرُ، هبّیبى تغذیِ شذُ بب جیزُ حبٍی  .سٌجی شذًذببر سیست رٍس یک 20، هبّیبى ّز رٍسُ

درصذ  ( ٍ هیبًگیي06/2±31/0) ضزیب تبذیل غذایی، هیبًگیي گزم 92/2گزم ٍ هیبًگیي افشایش ٍسى 87/3هیبًگیي ٍسى ًْبیی 

پَست گبٍ بب هیبًگیي ٍسى  درصذ ّیذرٍلیش 100تزیي ًزخ رشذ ٍ جیزُ حبٍی دارای بیش (47/290±49/76)افشایش ٍسى 

درصذ افشایش ٍسى  ( ٍ هیبًگیي04/3±48/0) ضزیب تبذیل غذایی، هیبًگیي گزم 66/1هیبًگیي افشایش ٍسى ،گزم 50/2ًْبیی

 (. بٌببزایي سطح بْیٌِ بزای جبیگشیٌی ّیذرٍلیش پَست گبٍ >05/0P) تزیي هیشاى رشذ را اس خَد ًشبى دادًذکن( 37/74±198)

ّبی تَلیذ ٍ استفبدُ اس تز بَدى ّشیٌِبب تَجِ بِ اقتصبدی (Flower horn)جبی پَدر هبّی در جیزُ غذایی هبّی سیٌتی فالٍرَّرى بِ

 گزدد.درصذ تَصیِ هی 40آى، سطح 

 

  (Flower horn)پودر ماهی، هیدرولیز پوست گاو، ماهی فالورهورن  کلمات کلیدی:

 shdadgar@ifro.irپست الکتسونیکی نویسنده هسئول:  *
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 مهمقد

تزیه مغابل  رر  عىًان یکی اس مُمرصیم غذایی ثٍپزيتئیه        

ي  (Ross، 1982ي  Jauney) تغذیاٍ مابَی مغاازش ؽاتٌ اعاا    

اعتفبرٌ . (NRC ،1993) وقؼ مُمی رر تعییه رؽت مبَی رارر

تًاوات مىجا    اس ضبیعبت کؾتبرگبَی ثب ررفت پازيتئیه ثابم مای   

ارسػ رر پازيرػ مبَیابن    مىظًر تأمیه مًار غذایی ثبمُمی ثٍ

کٍ ایه . اس عزفی ثب تًخٍ ثٍ ایه(Higgs ،1979) مطغًة گزرر

گیزی اس ایه ضبیعبت، عمتتبً اعتفبرٌ اوغبوی زىتاوی وتاروت، ثُزٌ

َبی تأمیه غذا کبَؼ قبث  تًخُی را ثٍ تًاوت رر َشیىٍمًار می

اَمی  ایاه مًضاً    . (Shephered ،1998) َمزاٌ راؽتٍ ثبؽت

ررفات اس   60خٍ ؽاًر وشریا    گزرر کٍ تًتز میسمبوی مؾخـ

ٍ  َشیىٍ َابی ثخاؼ تغذیاٍ    َبی پزيرػ آثشیبن مزثًط ثاٍ َشیىا

تازیه  یه خیازٌ مُام  ئرر ایه ثایه پازيت   .(NRC ،1993)اع  

     ٍ  َابی تًییات اعا    عبم  مؤثز ثاز رؽات مابَی ي تعیایه َشیىا

(Parsons ،1997) رَىتگبن ي مطققبن َمًارٌ ري پزيرػاس ایه

فزفٍ ثزای پزيرػ غذایی ختیت ي مقزين ثٍروجبل یبفته مىبث  ثٍ

عاًر عجیعای ثاب    زىیه ثٍاوت. ضبیعبت کؾتبرگبَی َممبَی ثًرٌ

 َااب، مااًار معااتوی ي  راؽااته عااغًش قبثاا  تااًخُی اس يیتاابمیه

تًاوىت تأثیزات مثجتی ثز کبرایی رؽات ي واً    َب می اکغیتانآوتی

را کابَؼ  گًوٍ مًار ثٍ خیازٌ   تغذیٍ راؽتٍ ي ویبس ثٍ افشيرن ایه

ثىبثزایه ثب اعاتفبرٌ ثُیىاٍ اس    .(2003ي َمکبران،  Emre) رَىت

َب، وٍ تىُاب رر  رفته آن ضبیعبت کؾتبرگبَی ي خلًگیزی اس َتر

تاز  ررخٍ ايل امکبن اعتفبرٌ اس مىبث  پزيتئیىای ثاب قیما  ارسان   

ؽًر، ثلکاٍ  ای مبَی پزيرؽی تأمیه می فزاَم آمتٌ ي ویبس تغذیٍ

رر مبَی ي وابمغمئه ثاًرن مىابث  آثاشی     مؾک  رعتزعی ثٍ پً

تًاوت تب ضتيری مزتف  ثزای تًییت ایه مىج  پزيتئیىی را َم می

 کىت ززا کٍ مىبث  پًرر مبَی رر َمٍ خابی رویاب يخاًر واتارر    

(Barlow ،1997 ؛Rumsey ،1994) .   رر رعتزط ثًرن مىابث

پًرر مبَی عمتتبً ثٍ فبفلٍ اس مىابع  مابَیریزی ثغاتری رارر،    

تًییات   3/2عىًان مثبل رر ؽیلی ي پزي، ري کؾًری کٍ وشری   ثٍ

ٍ   خُبوی عبموٍ پًرر مبَی را ثٍ ای رر عاًر ريرٌ  عُاتٌ راروات، ثا

رَت، ثاب افاشایؼ رمابی آة،    َبیی کٍ پتیتٌ ال ویىً رظ میعبل

ررفت اس عبض  ي رعتزط مابَیریزی رير   220ذخبیز مبَی تب 

  .(Hardy ،1996) ؽًوتمی

فىع  تکثیز ي پازيرػ مبَیابن سیىتای َمراب  ثاب رؽات              

ثبؽت. مبَیبن خبوًارٌ پزيری رر خُبن رر ضبل گغتزػ میآثشی

ثبؽىت کٍ تزیه گزيٌ میعیکلیتٌ، رر میبن مبَیبن سیىتی معزيف

گًواٍ ي   400ررفت اس کا  مبَیابن سیىتای خُابن ي      95ضتير 

؛ 2012ي َمکاابران،  Erdogan) خااىظ را ؽاابم  ماای ؽااًوت 

Guroy  ،سیجاابتزیه  اسماابَی فااهير َااًرن . (2012ي َمکاابران

َبی َیجزیات اعا . مًیات واز ایاه      مبَیبن آة ؽیزیه ي اس گًوٍ

ثب وب   (Amphilophus citrinellusمبَی، اس عیکلیتَب ي گًوٍ )

تدبری میتاط اع  ي مًیت مبرٌ  آن ویاش اس عایکلیتَب ي گًواٍ    

(Cichlasoma trimaculatum) ثبؽتتزیمبکً می ثب وب  تدبری 

 (.1390)رارگز ي َمکبران، 

 مىظااًر اس َیااتريییش پًعاا ، رر ياقاا  ثخؾاای اس پًعاا         

عابسی  عىًان ضبیعبت کبرخبودبت زز َبی اَلی اع  کٍ ثٍرا 

ریی  راؽاته ررفات پازيتئیه    مبوت امب ثٍثتين اعتفبرٌ ثبقی می

َبی اخیز مًرر تًخاٍ تًییتکىىاتگبن خاًرا     مىبعت، رر عبل

تاه اس   150-120رر ضبل ضبضز مبَبوٍ آثشیبن قزار گزفتٍ اع . 

ررفات رر کؾاًر تًییات     85ایه مبرٌ ثب ريػ َیتريییش اعیتی 

اکىاًن رر ثزخای اس  کؾاًرَبی    ایه مبرٌ ثب ارسػ َام ؽًر. می

 Hydrolyzed Animalمبوىتَبی تدبری مختلف فىعتی ثب وب 

Protein (رر )اورلاایظ ،Hydrolyzed tierisches Eiweiß 

)رر اعاابویب(   Hidrolizado de proteína animal)رر آیمبن(، 

 hydrolyzed bovine proteinَبی تدابری ریراز مبوىات     ي وب 

عیًر مًرر اعتفبرٌ قازار  ي خیزٌ غذایی آثشیبن عًر معمًل رر ثٍ

متیاًویه، تزیاتًفابن،   َابی مُمای مبوىات    ي اعیتآمیىٍگیزر می

ییشیه، َیغتیتیه، يایایه، یًعایه، آرصوایه، پازيییه، عازیه ي      

َتف اس ایه مغبیعاٍ ثزرعای    عیغتئیه را رر تزکیت خًر رارر.

امکبن اعتفبرٌ اس َیتريییش پًع  گابي رر خیازٌ غاذایی مابَی     

 َبی رؽتثب تًخٍ ثٍ ؽبخـ (Flower horn)سیىتی فهيرًَرن 

ًل ثتن، ررفت افاشایؼ يسن ثاتن، وازظ    مبوىت افشایؼ يسن ي ع

رؽت يیضٌ يسوی، فبکتًر يضعی ، ضزیت تجتی  غاذایی ي ررفات   

 ثبسمبوتگی اع .

 

 هاشمواد و رو
ثب  (Flower horn)عتر مبَی فهيرًَرن  216تعتار        

 7/3±2/0گز  ي  95/0±2/0تزتیت میبوریه يسن ي عًل ايییٍ ثٍ

 3تیمبر، َز کتا  ثب  6قبیت متز اس ی  يایت تُیٍ ي رر عبوتی

عًر کبمهً تقبرفی رَبعبسی ؽتوت. عتر آکًاریً  ث18ٍتکزار رر 

متز ثًروت ي رر َز عبوتی 25×30×45َب رارای اثعبر آکًاریً 

مىظًر ثٍ آسمبیؼ اثتتای رر ؽت. رارٌ قزار مبَی عتر 12 آکًاریً 

تغذیٍ ريس ثب خیزٌ پبیٍ مًرر 14متت عبسگبر ومًرن، مبَیبن ثٍ

َبی قزار گزفتىت ي پظ اس ایه متت، تغذیٍ مبَیبن ثب خیزٌ

غذایی تُیٍ ؽتٌ آغبس گزریت. میبوریه رمبی آة رر 
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، اکغیضن pH 5/0±1/7گزار، ررخٍ عبوتی 26±1عًل ريرٌ 

ي عختی ک  رر ضتير گز  رر ییتز میلی 5/6±5/0مطلًل 

 گز  رر ییتز ثج  گزریت.میلی 5/1±168

َبی غذایی مىبعت اس وظز میشان ایدبر خیزٌ مىظًرثٍ       

پزيتئیه ي کبیزی، پًرر َیتريییش ؽتٌ پًع  گبي کٍ تًعظ 

ررفت تُیٍ  85ريػ َیتريییش اعیتی ؽزک  پزيار وًیه ي ثٍ

 مبَی کلیکب تًییت ؽتٌ تًعظ ؽزک   پًررَمزاٌ گزریت، ثٍ

ؽت پزير، ثزای تعییه تزکیت تقزیجی مًار ثٍ آسمبیؾربٌ مىتق  ثٍ

میشان پزيتئیه ثب اعتفبرٌ اس ريػ کدلتال، ززثی خب  مغبث   ي

ريػ ثب ريػ عًکغلٍ ي رعًث ، خبکغتز ي کزثًَیترات ویش ثٍ

 (.1گیزی ؽتوت )ختيل اوتاسٌAOAC  (1990 )تًعظ ارالٍ ؽتٌ

 

 

 پژيَصایه درصذ تقزیبی تزکیببت پًدر مبَی ي َیذريلیش پًست گبي مًرد استفبدٌ در  : 1جذيل 

 کزبًَیذرات فیبز رطًبت خبکستز چزبی  پزيتئیه مًاد ايلیٍ

1/0 10 7/14 2/7 57 مبَی پًدر  1/0  

05/0 52/3 17 25/3 25/68 َیذريلیش پًست گبي  1/0  

 
 

ررفات   20تزتیت ضابيی  ؽؼ خیزٌ غذایی ایشيکبیزی  ثٍ       

 ررفات َیاتريییش پًعا  گابي     40%(، 20) َیتريییش پًع  گبي

%(،  ضابيی  60ررفت َیتريییش پًعا  گابي )   60%(، ضبيی 40)

ررفاات 100%(، ضاابيی 80) ررفاات َیااتريییش پًعاا  گاابي 80

%( ي ضابيی فافز ررفات َیاتريییش     100َیتريییش پًع  گبي )

( ي 2ي )ؽبَت( ثب اعتفبرٌ اس مًار ايییٍ ثٍ ؽزش ختيل )پًع  گب

 win feedافاشار  ثز مجىبی فزمًل تُیٍ ؽتٌ تًعظ واز  
 

 
تُیاٍ   

 گزریت.

مًار ايییٍ رر اثتتا تًعاظ آعایبة ثزقای خازر، َمراه ي             

  ٍ ؽاک   مخلًط ؽت ي ثب اضبفٍ کزرن آة ي ريغه مبَی کلیکاب ثا

وظاز ثاب عجاًر اس زازظ     خمیز ررآيررٌ ؽتوت. خمیزَابی ماًرر   

فًرت رؽاتٍ رر آمتوات ي رر آين ثاب    ایىر ثٍ 2/0گًؽ  ثب قغز 

عبع  خؾ  ي رر وُبی   8متت گزار ثٍررخٍ عبوتی 65رمبی 

َابی  متز تجتی  ي رر راخ  کیغٍمیلی 5/1َبیی ثٍ قغز ثٍ پل 

 .(Fowler ،1991) راری ؽتوتپهعتیکی رر یخسبل ورٍ

 
 win feed 2.8افشاردرصذ، فزمًلٍ ضذٌ تًسط وزم حسب بز (Flower horn) اجشای جیزٌ غذای سبختٍ ضذٌ بزای مبَی فاليرًَرن :2جذيل 

 تیمبرَبی غذایی

 مًادايلیٍ )درصذ(
 (ضبَذ) %(122) %(02) %(02) %(42) %(22)

 83/34 0 61/7 06/16 17/23 42/29 مبَی کلیکب پًرر

 58/10 58/11 47/11 2/21 62/12 64/13 آرر گىت 

 0 32/31 64/28 29/24 8/16 7 َیتريییش پًع  گبي

 7/33 9/30 58/21 95/19 33/24 7/25 گلًته گىت 

 9/6 6/6 75/4 5/4 1/4 0/4 ريغه مبَی کلیکب

 16 4/18 16 16 92/17 16 *افشيرویمًار 

 - 1 55/02 80/2 3/3 40/3 ری کلغیم فغفبت
ضتقبرذ  ،ررفت 2آعتبگشاوتیه  ،ررفت 1ررفت، متیًویه  1ییشیه  ،ررفت 3* مًار افشيروی ؽبم : َم ثىت 

 ررفت 1آوتی اکغیتان  ،ررفت 3پیؼ مخلًط يیتبمیه  ،ررفت 5/2پیؼ مخلًط معتوی  ،ررفت 5/0

 

مىظًر ضقًل پظ اس آمبرٌ ؽتن، ثٍَبی غذایی خیزٌ       

کیفی  ي تعییه میشان تقزیجی پزيتئیه مًرر آسمبیؼ قزار 

َب تًعظ گزفتىت. پظ اس تأییت کیفی  ي میشان پزيتئیه خیزٌ

تزتیت ثٍ  T6ایی  T1آسمبیؾربٌ، مبَیبن رر قبیت ؽؼ تیمبر )

% ي 100% ، 80%، 60%، 40%، 20َبی مبَیبوی کٍ اس خیزٌ

ؽت( ثٍ  12ثعتاسظُز ي  4فجص ي  8ر رر ريس )ؽبَت( عٍ ثب

 خًر تغذیٍ ؽتوت. تًرٌسیررفت  3اوتاسٌ 
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ريس  20پبرامتزَبی رؽت َز : سىجص پبرامتزَبی رضذ       

مىظًر کبَؼ اعتزط رر ثبر مًرر عىدؼ قزار گزف . ثٍی 

عبع  ثعت اس آن  12عىدی تب عبع  قج  اس سیغ  12مبَیبن، 

عىدی مبَیبن ثزای گزریت. رر َىرب  سیغ غذارَی متًقف 

میشان َب ي عًُی  کبر، اس عقبرٌ گ  میخ  ثٍآرا  ومًرن آن

 گز  رر ییتز رر عغ  مطتًای آة اعتفبرٌ گزریتمیلی 50

(Fowler ،1991)ثب تًخٍ ثٍ اَمی  ؽبخـ يسن رر عىدؼ .، 

 ؽزش سیز اعتفبرٌ گزریت:پبرامتزَبی رؽت ثٍ

    

 Magure ،1992ي  Allan يسن ايییٍ )گز ( – يسن وُبیی )گز (=WG (weight gain) افشایؼ يسن ثتن

=LG (Length gain) افشایؼ عًل ثتن متز( عًل وُبیی )میلی متز(عًل ايییٍ )میلی –   Allan  يMagure ،1992 

=(%)BWG (Body Weight Increase) افشایؼ يسن ثتن ررفت
يسن وُبیی )گز (  -يسن ايییٍ )گز ( 

يسن ايییٍ )گز (
 100 Hung  ،1989ي َمکبران 

=SGR (Specific Growth Rate) وزظ رؽتيیضٌ
یربریتم يسن وُبیی )گز (  -یربریتم يسن ايییٍ )گز ( 

تعتار ريسَبی پزيرػ
 100 Ronyai ،1990ي َمکبران 

=CF (Condition Factor) فبکتًر يضعی 
يسن وُبیی مبَی رر اوتُبی ريرٌ پزيرػ )گز (

  عًل وُبیی مبَی رر اوتُبی ريرٌ پزيرػ(میلیمتز) 
100000×  Tacon ،1990 

 = (%)SR (Survival Rate) ررفت ثبسمبوتگی
تعتار مبَیبن رر يسن وُبیی

تعتار مبَیبن رر يسن ايییٍ
100×  Tacon ،1990 

 =FCR (Food Conversion Ratio) ضزیت تجتی  غذایی
مقتار غذای مقزفی رر عًل ريرٌ پزيرػ )گز (

يسن وُبیی )گز (   -يسن ايییٍ )گز (     
 Ronyai ،1990ي َمکبران 

    

َبی ضبف  اس اودب  رارٌ: َبی آمبری مًرد استفبدٌريش       

، مًرر ثزرعی ايییٍ Excelعىدی پظ اس يرير ثٍ ففطبت سیغ 

افشار مطبعجٍ َب اس عزی  ایه وز قزار گزفتىت ي میبوریه رارٌ

مىتق   17وغخٍ  Spssافشار َب ثٍ وز گزریت. عاظ رارٌ

َب ثب اعتفبرٌ گزریتوت ي رر گب  وخغ  وزمبل ثًرن پزاکىؼ رارٌ

عاظ ثب مؾخـ ؽت ي  Kolomogrov-smirnovاس آسمًن 

عزفٍ يخًر یب عت  يخًر ی ANOVA  اعتفبرٌ اس آسمًن

اختهف ثیه تیمبرَب ثزرعی گزریت ي پظ اس مؾبَتٌ اختهف 

( ثزای >05/0P) راررار اس آسمًن راوکه رر عغص معىی معىی

 ثیه تکزارَب اعتفبرٌ گزریت. یرارثزرعی اختهف معىی

 

 نتایج
 اع . آيررٌ ؽتٌ 3 رر ختيلَب وتبیح ضبف  اس آوبییش خیزٌ       

اعهعبت مزثًط ثٍ افشایؼ يسن ي عًل، ررفت افشایؼ يسن، 

CF ،FCR  يSGR وؾبن رارٌ ؽتٌ اع . 4 رر ختيل 

 
 َبی غذایی بز حسب درصذآوبلیش ضیمیبیی َز یک اس جیزٌ :3جذيل 

 (ضبَذ)  %(122)  %(02)  %(02)    %(42)  %(22)  آسمبیطی تیمبرَبی

 13/42 55/41 12/41 18/41 35/42 2/41 )ررفت( پزيتئیه

 21/4236 22/4235 20/4234 11/4231 00/4220 10/4212 )کیلًکبیزی/کیلًگز (اوزصی 

       
ثب میبوریه افشایؼ يسن  T2رر پبیبن ريرٌ آسمبیؼ، مبَیبن        

تزیه میشان افشایؼ را راؽ  ي رر مقبیغٍ گز  ثیؼ52/0±88/2

میشان  .(>05/0P)  راری راؽ معىی ثب عبیز تیمبرَب اختهف

گز  ثًر ي  42/2±87/0ثزاثز )ؽبَت(  T6افشایؼ يسن رر تیمبر 

ثب میبوریه  T5تزیه میشان افشایؼ يسن مزثًط ثٍ تیمبر کم

تزیه میشان افشایؼ عًل مزثًط ثٍ ثیؼ. گز  ثًر 62/0±66/1

 33/3±84/0ثًر کٍ ثب میبوریه افشایؼ عًل  T2مبَیبن تیمبر 

 راری راؽتىت َب اختهف معىیمتز وغج  ثٍ عبیز تیمبرعبوتی

(05/0P<).  رر تیمبر  افشایؼ عًلمیبوریهT6 )ؽبَت( 

ثب  T5تزیه میشان آن رر تیمبر متز ثًر ي کمعبوتی 93/0±53/2

 T2رر مبَیبن  گیزی ؽت.متز اوتاسٌعبوتی 57/1±66/0میبوریه 

اس عبیز تیمبرَب  47/290±49/76ثب میبوریه ررفت افشایؼ يسن 

راری  ثًر ي رر مقبیغٍ ثب عبیز تیمبرَب تفبيت معىی تزثیؼ

 T6 میبوریه ررفت افشایؼ يسن رر تیمبر (.>05/0P) راؽتىت

تزیه میشان ررفت افشایؼ يسن ي کم 41/218±24/77ثزاثز ثب 

تزیه کم ثًر. T5 مزثًط ثٍ تیمبر 198±37/74ثب میبوریه 
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ي ثب  راروت اس خًر وؾبن T2ضزیت تجتی  غذایی را مبَیبن 

راری وغج  ثٍ عبیز تیمبرَب تفبيت معىی 06/2±31/0میبوریه

 T6میشان ضزیت تجتی  غذایی رر تیمبر  .(>05/0P) راؽ 

ثب میبوریه  T5ثًر ي مقتار آن رر تیمبر  06/2±31/0 )ؽبَت(

 (.>05/0P) تز ثًروغج  ثٍ عبیز تیمبرَب ثیؼ 72/0±57/2

تیمبر تغذیٍ  پىحمیشان وزظ ثبسمبوتگی مبَیبن فهيرًَرن رر 

ؽتٌ ثب َیتريییش پًع  گبي رر مقبیغٍ ثب گزيٌ ؽبَت، رر پبیبن 

تزیه ثیؼ(. P>05/0) راری وؾبن وتار ريرٌ پزيرػ تفبيت معىی

 66/91ثب میبوریه  T1 ررفت ثبسمبوتگی رر مبَیبن تیمبرَبی

ثب میبوریه  T5ي  T3، T4 تزیه مقتار آن رر تیمبرَبیررفت ي کم

ٌ ؽت. میشان وزظ رؽت يیضٌ يسوی مبَیبن مؾبَتررفت  11/86

تز ثًر ي اس عبیز تیمبرَب ثیؼ 89/2±69/0ثب میبوریه  T2 تیمبر

وزظ رؽت (. >05/0P) رار راؽ  معىیثب ثقیٍ تیمبرَب اختهف 

تزیه میشان آن ي کم 45/2±81/0يیضٌ يسوی رر تیمبر ؽبَت

 مؾبَتٌ ؽت 65/1±69/0ثب میبوریه  T5 مزثًط ثٍ تیمبر

(05/0P<). 

 

 
َبی فاليرًَرن تغذیٍ ضذٌ بب سطًح یبر( مبَیاوحزاف مع±مقبیسٍ ضبخص َبی رضذ، تغذیٍ ي میشان ببسمبوذگی )میبوگیه :4جذيل 

 ريس ديرٌ پزيرش 122مختلف َیذريلیش پًست گبي در طی 

تیمبر       

  ضبخص
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

افشایؼ يسن 

 )گز (
a 

44/0±44/2 

a 

52/0±88/2 

c 

47/0±78/1 

c 

65/0±85/1 

c 

62/0±66/1 

b 

84/0±42/2 

افشایؼ يسن ثتن 

 (ررفت)
d 

47/46± 54/144 

a 

47/46±44/270 

c 

80/48±83/202 

c 

4/67±01/174 

c 

34/44±178 

b 

24/44±41/218 

 افشایؼ عًل

 متز()عبوتی
d 

2/1±63/1 

a 

84/0±33/3 

b 

72/0±15/2 

c 

66/0±76/1 

d 

66/0±54/1 

b 

73/0±53/2 

ضزیت رؽت يیضٌ 

 (يسنگز  ثز )
c 

84/0±87/1 

a 

67/0±87/2 

c 

71/0±74/1 

c 

42/0±83/1 

d 

67/0±65/1 

b 

81/0±45/2 

 c فبکتًر يضعی 

32/0±24/1 

c 

1±27/1 

b 

47/0±5/1 

b 

26/0±6/1 

a 

24/0±84/1 

c 

32/0±32/1 

ضزیت تجتی  

 غذایی
a 

41/0±3/2 

a 

31/0±06/2 
b 

67/0±45/2 

c 

55/0±03/3 

c 

48/0±04/3 

b 

42/0±54/2 

میشان ثبسمبوتگی 

 )ررفت(
a 

22/3±66/71 

a 

81/4±88/88 
a 

72/4±11/86 

a 

73/4±11/86 

a 

73/4±11/86 

a 

81/4±88/88 

 >p).05/0) ثبؽترار میيخًر ضزيف متفبيت وؾبوٍ يخًر اختهف معىی

 

 بحث
َبی ضبف  اس رر مغبیعٍ ضبضز، ثب تدشیٍ ي تطلی  رارٌ       

عىدی مؾخـ ؽت کٍ ثُتزیه عملکزر رؽت اس وقغٍ وظز سیغ 

يسن، ررفت افشایؼ يسن ي ضزیت تجتی  ، افشایؼ SGRؽبخـ 

ررفت  40غذایی رر مبَیبن تغذیٍ ؽتٌ ثب عغص خبیرشیىی 

 ثبؽت.َیتريییش پًع  گبي می

 40ایه ؽبخـ َب رر مبَیبن تغذیٍ ؽتٌ ثب خیزٌ ضبيی        

ررفت َیتريییش پًع  گبي وغج  ثٍ عبیز تیمبرَب افشایؼ 

ي ثب افشایؼ میشان  (>05/0Pراری را اس خًر وؾبن راروت ) معىی

 راری عًر معىی َب ثٍَیتريییش پًع  گبي رر عبیز خیزٌ

(05/0P< .اس میشان رؽت مبَی کبعتٍ ؽت )Fowler (1991) 

کٍ تبثیز ضبیعبت کؾتبرگبَی ثتين ایه پًررگشارػ رار کٍ 

ررفت  50تًاوت خبیرشیه ضتير مىفی ثز رؽت راؽتٍ ثبؽت، می

Oncorhynchus ) مبَی زیىً  غذایی آسار مبَی رر خیزٌ پًرر

tshawytschaکمبن آمی روریه( ي قشل(Oncorhynchus 

mykiss)  گزرر کٍ تب ضتيری ثب وتبیح ضبف  اس مغبیعٍ فعلی رر

مًرر تبثیز ضبیعبت کؾتبرگبَی ثز پبرامتزَبی رؽت مغبثق  

رریبف  کٍ ضبیعبت کؾتبرگبَی Higs (1979 )زىیه رارر. َم

 پًررضبیعبت کؾتبرگبَی مخلًط ثب  پًررثتين ززثی مبکیبن ي 
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ررفت رر خیزٌ  75ررفت ي  33تزتیت ثٍ میشان َیتريییش پَز ثٍ

تًاوت ( میkisutch Oncorhynchusغذایی مبَی آسار کًًَ )

ي َمکبران  Guroyمبَی ؽًر. ثٍ گشارػ  پًررخبیرشیه 

َیتريییش  پًررضبیعبت کؾتبرگبَی رر تزکیت ثب  پًرر (،2012)

تًاوت تب کٍ تأثیز مىفی ثز رؽت مبَی ثرذارر، میپَز ثتين ایه

مبَی رر خیزٌ غذایی مبَی  پًررررفت خبیرشیه  80عغص 

ای کٍ  مغبیعٍ رر ؽًر. (Oncorhynchus mykiss)آم قشل

فًرت گزف ، ثب ثزرعی  (2003) ي َمکبران Emre تًعظ

خیزٌ ایشيکبیزی  ي ایشيویتزيصوی  ؽبم  عغًش مختلف  4اثزات 

 پًررررفت خبیرشیىی  100ررفت ي  67ررفت،  33ففز ررفت، 

ضبیعبت کؾتبرگبَی عیًر رر خیزٌ غذایی مبَیبن  پًررمبَی ثب 

ثب میبوریه يسن  (Cyprinus carpio)ای قت کاًر آیىٍاورؾ 

میبوریه يسن  ريس، رریبفتىت کٍ 70متت گز  ثٍ 4/15±30ايییٍ 

کزروت، اس  قتی کٍ اس خیزٌ ؽبَت تغذیٍ میوُبیی مبَیبن اورؾ 

 100ررفت ي  67ررفت،  33مبَیبوی کٍ اس خیزٌ ثب عغًش 

راری  عًر معىیثٍ کزروت، می تغذیٍ کؾتبرگبَی ضبیعبت پًرر ررفت

 (.>05/0P)تز ثًر ثیؼ

ثب  (SGR)عًر مؾبثُی وزظ رؽت يیضٌ رر ایه پضيَؼ ثٍ       

ضبیعبت کؾتبرگبَی رر خیزٌ، کبَؼ یبف . ثب ایه  پًررافشایؼ 

 راری را رر میبن  اختهف معىی (CF)ضبل فبکتًر يضعی  

 (. >05/0Pَبی آسمبیؼ وؾبن وتار )گزيٌ

خبعز تفبيت رر َب ممکه اع  ثٍعل  ایه تفبيت       

َبی تًییت غذا ثبؽت کٍ کیفی  مًار غذایی را تط  تأثیز  تکىی 

فبکتًرَبی  .(Amin، 1997 ي Hasan) رَىت می قزار

فیشیکًؽیمیبیی، آة، کیفی  تًییت خًرا ، ؽزایظ فیشیًیًصی  

تًاوىت رر ثزيس ایه اختهفبت مبَی، عه ي ؽزایظ مطیغی ویش می

 .(NRC ،1993) رخی  ثبؽىت
( اوداب   2013ي َمکابران )   Huرر آسمبیؾی کاٍ تًعاظ          

ٍ   (Lateo labarax)گزف ، مبَیابن ثابط صاپىای      ثاب يسن ايییا

ضابیعبت   پاًرر ای ؽابم  تزکیجای اس   ثب خیازٌ   گز  2/0±3/76 

گًؽا  ي اعاتخًان    پاًرر ررفت(،  40) عیًر پًررکؾتبرگبَی ]

 5َیتريییش ؽتٌ پز ) پًررررفت( ي  20ررفت(، پًرر خًن ) 35)

ررفات   80ررفت ي  60ررفت، 40ررفت،  20ررفت([ ثب عغًش 

َفتٍ مًرر تغذیٍ قازار گزفتىات.    8متت مبَی ثٍ پًررخبیرشیىی 

 پاًرر ررفات   40ررفات ي   20رر پبیبن مبَیبوی کٍ ثاب عاغًش   

کاٍ ثاب    ؽابَت ضبیعبت کؾتبرگبَی تغذیٍ ؽتٌ ثًروت ثب مبَیابن  

 ، رؽات مؾابثُی راؽاتىت ي ایاه     مبَی تغذیاٍ ؽاتٌ ثًروات    پًرر

گیزی ثاب وتابیح ضبفا  اس مغبیعاٍ ضبضاز مغبثقا  رارر.       وتیدٍ

Qinghui ( ویش رر تطقیقی مؾبثٍ ثٍ ثزرعای  2006ي َمکبران )

مابَی رر خیازٌ    پًررگًؽ  ياعتخًان ثب  پًررامکبن خبیرشیىی 

پزراختىات ي ثازای    (Pseudos ciaenacrocea)غذایی مابَی  

َبی غذایی خیزٌ گز  88/1±02/0مبَیبن ثب میبوریه يسن ايییٍ 

ررفات   60ررفت،  45ررفت،  30ررفت،  15ررفت،  5ثب عغًش 

مابَی   پاًرر گًؽ  ي اعاتخًان ثاب    پًررررفت خبیرشیىی  75ي 

َفتٍ، مؾبَتٌ کزروت کٍ ثُتزیه رؽت را  8تتار  ریتوت. پظ اس 

ي ( >05/0P)س خااًر وؾاابن رارواات ررفاات ا 45مبَیاابن تیماابر 

خبی گًؽ  ي اعتخًان ثٍ پًررثىبثزایه ثُتزیه عغص خبیرشیىی 

ررفت پیؾىُبر کزروت. رر مغبیعٍ ضبضاز   45مبَی را عغص  پًرر

  ٍ عىاًان یکای اس   ویش وتبیح وؾبن رار کٍ َیتريییش پًع  گابي ثا

َبی مزثًط ثٍ ضبیعبت کؾتبرگبَی ي ی  مىجا  غاذایی   فزايررٌ

عىًان تزکیجی تًاوت ثٍررفت پزيتئیه، می 68ثب ثیؼ اس  ارسؽمىت

مابَی خیازٌ غاذایی مبَیابن      پًررررفت  40مىبعت، خبیرشیه 

قزار ثریزر ي ثٍ ایه تزتیات مًخات   (Flowerhorn) فهيرًَرن 

َبی مزثًط ثاٍ تُیاٍ خیازٌ    کبَؼ ثخؼ قبث  تًخُی اس َشیىٍ

تبکىًن گشارؽی اس گزرر امب ثب تًخٍ ثٍ ختیت ثًرن ایه فزايررٌ، 

تبثیزات آن ثز فبکتًرَبی رؽت رر مبَیبن مختلاف ثجا  وؾاتٌ    

 اع .

خب کٍ ثزرعی تطقیقبت رر خقًؿ پبرامتزَبی رؽت اس آن       

ؽًوت، رر مىبع  مبَیبوی کٍ ثب ضبیعبت کؾتبرگبَی تغذیٍ می

َبی متىبقضی رر ایه خقًؿ مختلف متغیز ثًرٌ ي ثعضبً گشارػ

 ، مس  اع  کٍ رر َز مىغقٍ خغزافیبیی مىتؾز گزریتٌ اع

کؾًر ثب تًخٍ ثٍ عًام  تأثیزگذار ثز رؽت مبَیبن کٍ عمتتبً 

َبی صوتیکی ؽبم  ؽزایظ خبؿ آة ي ًَایی، تغذیٍ ي يیضگی

ثبؽت؛ ایه مًیتیه مًرر اعتفبرٌ ي تعبم  متقبث  مطیظ يسن می

ایه  تزی ررامز مًرر آسمًن ي مقبیغٍ قزار گیزر ي اعهعبت ثیؼ

 سمیىٍ ضبف  گزرر.
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