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چکیده
آرد  تغذیـه با مکمل از طریق رنگینکمان آالي قـزل الروهاي در و بقا رشـد افزایش میزان هدف با تحقیـق ایـن
گروه در 9 تجـاري غذاي با مقایسـه درصد در 25، 50 و100 ،10 سـطح چهار در دریایی و رود خانـهاي گامـاروس
کالردشـت صورت شـهیدباهنر آزادماهیان پرورش و تکثیر کارگاه د ر روز 60 مـدت به تکرار چهار بـا و مختلـف
تیمار 9 با شـده و انتخاب پرورش حوضچههاي از تصادفی صورت به آال قزل افتاده تغذیه گرفت. الروهاي تازه به
10% آرد تجـاري و غذاي %90 (مخلـوط د وم تیمارهـاي آزمایش پایـان د ر گردیدنـد. تغذیه مختلـف غذایـی
معنیداري طور به د ریایـی) آرد گاماروس %10 و تجاري غذاي %90 (مخلوط ششـم اي) و رودخانه گامـاروس
بیشترین میزان (p< .0 داد ند(05/ نشـان شاهد گروه به نسـبت بیشـتري را رشـد روزانه ضریب وزن و افزایش
اختالف رشـد روزانـه ضریب و طول وزن، افزایـش افزایـش نظر از آمد کـه بدسـت ششـم تیمـار در رشـد
فاکتور مقد ار بیشـترین و غذایی تبدیل ضریب مقـدار کمترین .(p< .0 تیمارها داشـت(05/ سـایر با معنی داري
.(p  0 نبــود (05/ دار معنـی اغلب تیمارها با این اختالف اما شـد مشـاهده ششـــم در تیمار نیز وضعیت
با .(p 0 /05) نشـــد مشـاهده تیمارها ســایر بیـن معنیداري اختالف پنجم تیمار به جز بقا از نظر میزان
خصوص به (HUFA) زنجیره بلند چرب غیراشـباع و اسـیدهاي کل کاروتنویید میزان غذایی، به ارزش توجه
رنگین آالي قزل الرو تغذیه شد ه، مشـاهده رشـد افزایش همچنین دریایی، موجود در گاماروس EPA و DHA

توصیه میگردد. گاماروس آرد با10% مکمل کمان

کمان رنگین آالي قزل بقا، و رشد آردگاماروس،  غذاي الروي،  تغذیه, کلیدي: کلمات
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 مقدمه
غذایی منابع ــه ب ــان انس آورد ن روي ــد جهان، رش به رو جمعیت
به حیوانی را ــن پروتئی ویژه و به پروتئینی ــع مناب خصوص ــه جدید ب
پروري ــزي آب ــتا راس این در و د رآورد ه ناپذیر اجتناب ــري ام ــورت ص
در تنها اما .(19) است انجام حال در مختلف جوامع در که ــت قرنهاس
ایران در است(21). شده صنعتی فرایندي به تبد یل ــته گذش دهه چند
تولید با و ــال 1339 از س ــت گوش تولید منظور ماهی به پرورش ــز نی
ــند ذائقه پس به توجه با ــد(3). ش ــروع ش کمان رنگین آالي قزل ماهی
موجود، پتانسیلهاي و ماهی از این کنندگان مصرف ــتقبال اس و بود ن
ــمگیري چش افزایش اخیر ــالهاي س طی ــور کش گونه در این ــرورش پ
ــالنامه آماري س در موجود اطالعات بنا بر طوري که به ــت. اس ــته داش
سال در 835 تن از کشور ماهیان سردآبی تولید  ایران میزان ــیالت ش
همچنین مقدار یافته، 1382 افزایش ــال س تن در 23138 به 1372
ــال میلیون عدد در س 7 /5 رنگین کمان از آالي قزل ماهی الرو تولید
ــت. یافته اس افزایش 1382 ــال س در قطعه میلیون 175/5 ــه ب 1372
این و تولید روزافزون پرورش ــش افزای از ــان نش اطالعات چند این هر
ــخص مش اعد اد،  این در تامل ــی کم با اما ــد میباش ــور در کش ماهی
ماهی این تولید الرو میزان بین مالحظهاي تفاوت قابل که ــد خواهد ش
یکی ــد نظر میرس به دآرد. وجود انتظار قابل محصول نهایی ــدار و مق
الروي د وره ــراوان تلفات ف ماهی پرورش ــر و تکثی ــکالت اصلی مش از
در خصوص به ــکل تغذیهاي مش متخصصین اکثر بنابر عقیده که ــد باش

پایین و ــد ن ش ضعیف باعث این خصوص در خارجی آغاز تغذیه مرحله
الرو پرورش در باال میگردد. تلفات نتیجه در و ــا الروه کیفیت ــدن آم
به راحتی که باالست کیفیت با غذاي تامین ــئله مس اصلیترین ماهیان
و تغذیهاي شرایط شود(15). بهبود و هضم پذیرفته ماهی الرو ــط توس
ماهی تولید در افزایش موثر گامی می تواند ــتا راس این در فیزیولوژیکی

گرد د. محسوب کمان رنگین آالي قزل
نبوده کاروتنوییدها  ــد تولی به قادر  حیوانات ــایر س مانند ماهی ها
مصرفی ــذاي غ طریق را از از مواد ــته د س این ــی طبیع ــرایط ش د ر و
از و غنی بوده نرمتنان یا و ــتان سخت پوس جلبکها، ــامل خود که ش
در کاروتنوییدها رو ــن ای از میکنند. تامین ــند  میباش کاروتنوییدها
استفاده قرار مورد غذایی مکمل صورت به میبایست ــرایط پرورشی ش
از متعددي منابع کاروتنوییدي ــتا استفاده از راس این در گیرند (30).
غیره و (14) قرمز مخمرهاي ،(22، 17) ــتان پوس ــخت جمله آرد س
است. گردید ه توصیه مختلف محققین ــط توس غذایی به صورت مکمل
را ــده ش ــنتز س از کاروتنوییدهاي ــتفاده اس نیز ــن مولفی از ــیاري بس
کانتاگزانتین و ــتاگزانتین آس بین این د ر که ,(13،9) کردهاند  توصیه
قزل تغذیه در ــر ــوي دیگ س از ــند . میباش مورد توجه از بقیه ــش بی
ــبت نس (n-3)1لینولئیک خانواد ه چرب ــیدهاي اس کمان آالي رنگین
نیاز و ،(23) ــد برخورد ارن ــتري بیش ارزش از لینولنیک2 ــواد ه  خان به
بلند غیر اشباع چرب اسیدهاي ماهیان به آزاد ــایر و س آال قزل ماهی
این وجود  (27). با است اثبات رسیده به n-3 3(HUFA) سري زنجیر

آرد گاماروس ... از اثر استفاده

Pajouhesh & Sazandegi No 77 pp: 113-123

Effect of gammarus powder as a supplementary diet on growth and survival of rainbow trout larvae 
(Oncorhynchus mykiss)
By: M. S. Alavi Yeganeh, MS.c Graduated of Fisheries, Tarbiat Modares University, Dept. of Marine Science
, A.m. Abedian and, M. Rezaii., Assist Prof. of Fisheries, Tarbiat Modares University, Dep. of Marine Science
This experiment was conducted to increase the growth and survival of rainbow trout larvae by feeding 
freshwater and brackish water gammarus powder as a supplementary diet in four different levels (10%, 
25%, 50% and 100%) in 9 treatments and 4 replicate. Larvae, which had been, absorbed 2/3 of their yolk 
sac collected randomly from rearing tanks and fed for 60 day by 9 different supplemented diets and common 
trade diet as blank. At the end of experiment groups which fed with 10% fresh and brackish water gammarus 
powder (second and sixth), significantly (p<0.05) showed higher weight gain (WG) and special growth rate 
(SGR). By comparing with control group, highest growth in weight gain, length gain (LG) and special growth 
rate, obtained from sixth treatment which have significant difference (p<0.05) with other treatments. Lowest 
food consumption rate (FCR) and highest condition factor (CF) observed in sixth treatment, but there was 
not significantly different (p>0.05) with other treatments. During rearing time except of fifth treatment there 
was not significance different between other treatments in survival rate (p>0.05). Due to high content of total 
carotenoid and high unsaturated fatty acids (specially EPA and DHA) it can be suggested that using of 10% 
brackish water gammarus powder is suitable for increasing of growth rate and production of high quality 
rainbow trout larva.

Key words: Larval feed, Gammarus powder, Growth, Survival, Rainbow trout.
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خانواده لینولنیک چرب ــید هاي تبدیل اس به قادر آال قزل ماهی الرو
ــید اس ایکوزاپنتانوییک خصوص به بلند زنجیره با چرب ــیدهاي اس به
بنابراین .(23) 5(DHA)نمیباشد ــید  اس دیکوزاهگزانوییک و (EPA)4

به DHA و  EPA خصوص به بلند زنجیره با چرب ــیدهاي اس افزود ن
ضروري و امري حیاتی د وران الروي د ر به ویژه ماهیان این غذایی جیره

میباشد.
میشود.  رش نیز گفته آنها محلی به اصطالح در که گاماروس ها
ــتان پوس ــخت س رده پایان، بند ــاخه ش به متعلق بندي رده لحاظ از
پراکنش جانوران از این گروه ناجورپایان میباشند (1). ــته راس و عالی
به ــیرین ش آب و رودخانه در ــی برخ و دریازي ً اکثرا ــته ــتردهايداش گس
بیشتر در دریاي خزر و ــواحل س تمامی در نیز ایران ــر میبرند. د ر س
یافت ــور وف ــند به میباش ــفاف ش و زالل آب د اراي که ــی رودخانههای
با اول ــته د س مصرفکنندگان ــوان عن به ــن جانوران (4). ای ــوند میش
غذاي کاروتنویید ــواي محت ــواري ــهخ الش خواري و غذایی پوده رژیم
مهرگان و بی گیاهی ــیده جلبک، مواد پوس ــامل که ش را خود ــی مصرف
این رو از .(20) مینمایند ذخیره و کرده متابولیزه و بازیافت ــد میباش ریز
همچنین ــند. خود میباش بدن در کاروتنوییدها از باالیی غلظت د اراي
غیر چرب ــیدهاي اس نظر از محتواي پروتیین،  بر عالوه جانوران ــن ای
سنجش ارزش پس از تحقیق این در ــند (11). میباش غنی نیز ــباع اش
دریا)، و (رود خانه مختلف ــتگاه دو زیس به متعلق ــهاي غذایی گاماروس
مکمل از الروي، باالي غذاي ــت قیم و مصرفی کم مقدار به توجه ــا ب
تأثیر و ــد ش ــتفاده اس تجاري غذاي با مخلوط صورت آرد گاماروس به

گرد ید . ــی رنگین کمان بررس آالي قزل الرو بقاي ــد و رش آن بر

روشها  و  مواد
در ماه ــه س مدت به 1383 ــال ماه س بهمن تا از آذر ــق تحقی ــن ای
براي شد. انجام کالردشت باهنر شهید ماهیان آزاد پرورش و تکثیر کارگاه
سانتی 42/5×42 /5×20 ابعاد به سینی هایی از آال قزل ماهی الرو پرورش
ــتفاده اس میروند کار به آال قزل ماهیان تخم ــیون انکوباس جهت متر که
تقسیم قسمت مساوي ــینی ها به دو س از یک هر که ترتیب به این ــد ، ش

سینی دو از غذایی تیمار هر از تکرار چهار براي و ــده ش
قرار تراف ها در گردید(تصویر1). سپس سینیها ــتفاده اس
هر تراف براي دقیقه حدود 10 لیتر در جریانی ــه و گرفت

شد. برقرار
و ــمه چش آب مخلوط ــتفاده اس ــورد م آب ــع منب
pH و با دماي متوسط 8/2 درجه سانتی گراد رود خانه
تعداد ــود. ب متر دیجیتالی) pH ــتگاه (دس 7/8 معاد ل

زرده ــه کیس ــوم حدود دوس که افتاده به تغذیه ــازه ت الرو ــدد ع 260
از قسمتهاي (هریک مخزن هر و به شمارش بود ، ــد ه ش جذب آن ها
الرو 26 معادل سازي ذخیره تراکم حالت این در ــد . ش منتقل سینی)
ــواحل (س خزر د ریاي جنوب از د ریایی ــاروس گام بود. لیتر ــراي هر ب
سانتی 50 درجه از کمتر دماي در و شده آوري نور) جمع ــتان شهرس
(منطقه هراز رودخانه از ــه ک رود خانهاي ــک گردید.گاماروس گراد خش
براي مدت صورت خشک و به پرورش د اده شده آوري و گزنک) جمع
گردید . خریداري محلی، دهند ه پرورش یک از بود, شده انبار ماه ــه س
گاماروس آرد چینی هاون یک در ــد ه ش تهیه با کوبیدن گاماروسهاي
ــطح س چهار در الک کردن از ــده و پس ش تهیه رود خانهاي و دریایی
ــد. ش ــتفاده اس روزه 60 د وره یک براي غذایی مکمل عنوان به مختلف
غذاي چینه به عنوان ــرکت ش محصول SFT و 01 SFT ــذاي 00 غ از

شد. استفاده تجاري

روزانه غذاي مقدار تعیین و غذایی تیمارهاي
رنگین آالي قزل الروهاي روي بر غذایی تیمار نه تحقیق اثر ــن ای در
بود ند عبارت گرفت که آزمایش قرار مورد و بقا رشد تأثیر بر نظر از کمان

از:
غذاي کنستانتره تجاري. ٪100 شاهد): (گروه اول  تیمار

غذاي  ٪90 و ــهاي رودخان گاماروس آرد ٪10 ــوط مخل دوم: ــار تیم
تجاري. کنستانتره

75٪ غذاي و ــهاي آرد گاماروس رودخان ٪25 ــوط مخل ــوم: س تیمار
تجاري. کنستانتره

50٪ غذاي و ــهاي رودخان گاماروس آرد ٪50 مخلوط ــارم: چه تیمار
تجاري. کنستانتره

اي. رودخانه آرد گاماروس ٪100 پنجم: تیمار
90٪ غذاي و ــی دریای ــاروس گام آرد ٪10 ــوط مخل ــم: شش ــار تیم

تجاري. کنستانتره
75٪ غذاي ــی و ــاروس دریای گام آرد ٪25 ــوط ــم: مخل هفت ــار تیم

تجاري. کنستانتره

هاي و سینی 1- ترافها تصویر
الروها  پرورش جهت استفاد ه مورد
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50٪ غذاي ــی و ــاروس دریای گام آرد ٪50 ــوط ــتم: مخل هش ــار تیم
تجاري. کنستانتره

دریایی. گاماروس آرد ٪100 نهم: تیمار
آب مخازن دماي ــه به توج با الروها از گروه هر روزانه ــذاي غ مقد ار
شد توزین و محاسبه تغذیهاي جداول طبق الروها وزن متوسط و پرورش

قرار گرفت. الروها اختیار در نوبت 8 در و

اي رودخانه د ریایی و گاماروس آرد ارزش غذایی ارزیابی
و دریایــی ــاروس گام آرد مکملهاي ــی غذای ارزش تعیین ــت جه
(Kjeldahl method) ــدال کل روش با ــن مقــدار پروتئی ــهاي رودخانــ
با خام چربی ،Kjeltec auto Analyzer Unit 2300 ــتگاه دس ــیله بوس
بوسیله ــتر Soxtec, خاکس system ــتگاه دس کمک به روشSoxtec، و
د رجه 105 ــاي دم در رطوبت د رجه، 550 ــاي دم در ــوره الکتریکی ک
با , همگی (Bomb Calorimeter PARr ــام(1261 خ ــرژي ان و (Oven)
اسیدهاي پروفیل .(5) ــدند ش از روشهاي AOAC اندازهگیري ــتفاده اس
کروماتوگرافی گاز ــتگاه ــط دس توس غذاي تجاري و مکملها ــرب چـــ
کاروتنویید محتواي ــن ــد. همچنی ش ارزیابی Unicam (GC) مدل4600
ــتن90 اس حالل با SFT و01 SFT 00 ــاري تج ــذاي و غ ــا گاماروس ه
UV/VIS)ــپکتروفتومتر د ستگاه اس ــط توس ،(2) شده ــتخراج درصد اس
E1cm= 1900 جذب ضریب Spectrophotometer)، با Jenway 6305

ــد . ــنگردی ــر(8)،تعیی ــوج470نانومت ــولم 1٪در ط

شده  محاسبه فاکتورهاي و بقا رشد و  ارزیابی
روز 60 ــدت م به ــه زرد ه ــوم کیس دوس جذب از پرورش الرو ها پس
بیستم، اول، روزهاي در مرتبه چهار سنجی الرو ها زیست گرفت. صورت
از ــتفاده اس با الروها وزن منظور این ــه ب گرفت. صورت ــصتم ش و چهلم
از ــتفاده اس با الرو ها طول و ــرم) 001/ 0 گ دقت ــا (ب د یجیتالی ــرازوي ت
مورد زیر فاکتورهاي و ــد میلیمتر) اندازهگیري ش 0/05 ــا دقت کولیس(ب

.(26 ،7) گرفت قرار محاسبه

:W – W0 W = وزن افزایش الف)
نهایی: وزن ،W0 اولیه وزن

طول افزایش : L – L0 L نهایی: طول  ،L0 اولیه طول ب)
F/Wg = (FCR) غذایی: تبذیل ضریب ج)
F:مصرفی مقد ارغذاي ،Wg وزن افزایش

[Ln(W – W0)/ (T)] × 100 :(SGR) ویژه ضریب رشد د)
T روز: به پرورش زمان مد ت

W/ L 3×100 =(CF)وضعیت ضریب و)
(گرم) وزن :W طول (میلیمتر)    :L

و شد ثبت و آوري جمع پرورش مخازن از روزانه ــده ش تلف الروهاي
گرد ید. محاسبه از کل صورت درصد به تلفات میزان

تجزیه وتحلیل آماري
کولموگراف ــون آزم از ــتفاد ه اس با بودن دادهها نرمال آزمون از ــس پ

مورد ــاي پارامتره اختالف بین ــودن ب دار معنی تعیین ــراي ب ــمیرنف اس
ــتفاده مورد اس (One way ANOVA) طرفه یک تجزیه واریانس ــی بررس
چند ــون آزم از دادهها ــن بی اختالف ــاهده مش صورت در و گرفت ــرار ق
در موجود اختالف نبودن یا بودن د ار معنی تعیین جهت دانکن ــهاي د امن

گردید. استفاده ٪95 سطح

نتایج
د ریایی  و رودخانهاي آرد گاماروس غذایی ارزش ارزیابی  نتایج

کل کاروتنویید و ــتر، انرژي خاکس چربی، پروتئین، محتواي میانگین
ــان نش جدول 1 د ر دریایی آرد گاماروس و رودخانهاي آرد گاماروس براي
میزان انرژي آن تبع به و چربی پروتئین، درصد رطوبت، است. داده شده
رودخانه اي ــاروس گام از ــتر بیش بارزي طور به دریایی گاماروس در ــام خ
گاماروس از کمتر ــاروس دریایی گام در ــتر خاکس مقدار که حالی در بود.

بود. رودخانهاي
رودخانهاي ــاروس گام مکملهاي ــوايکاروتنویید در محت ارزیابی ــج نتای
نظر مقدارکل SFT از 01 و SFT 00 ــاري غذاي تج همچنین ــی دریای و
آرد ــوس محس برتري دهند ه ــان نش موجود (جدول2)، ــاي کاروتنوییده
تجاري بود، و غذاهاي رودخانهاي گاماروس آرد نسبت به گاماروس دریایی
گرم و بر میکروگرم 144/9 دریایی گاماروس براي مقد ار این که به طوري

بود. گرم بر SFT میکروگرم 00، تجاري 8/725 غذاي د ر
و ــهاي ــاروس رود خان آردگام ــاي درمکمله ــز نی ــرب چ ــیدهاي اس
مورد SFT و01 SFT 00 ــاري تج غذاي ــی همچنین د ریای ــاروس آردگام

(جدول3). گرفتند قرار ارزیابی
گاماروس آرد ــاي مکمل ه ــرب در چ ــیدهاي پروفیل اس آنالیز نتایج
باالتر د هنده ــان نش SFT و01 SFT 00 غذاي د و و دریایی و رودخانهاي
ــیدهاي اس خصوص به آرد گاماروس دریایی ــرب ــید چ اس محتواي بودن
غذاي د و و رود خانهاي نسبت به گاماروس زنجیره بلند ــباع غیر اش چرب

میباشد. موارد تمامی در تجاري

رشد فاکتورهاي ارزیابی نتایج
در ــنجی، ــت س زیس مرتبه چهار پرورش روزه 60 د وره طول در
بر صورت گرفت که آزمایش ــصتم ش چهلم و ــتم، بیس اول، روزهاي
آرد گاماروس مکمل درصد 10 با که 6 تیمار اساس (نمودار1)، این
پس و ــرم گ 1 /2 حدود وزن افزایش ــا ب ــده بودند  ش تغذیه ــی دریای
رودخانهاي ــاروس آرد گام مکمل ــد د رص 10 ــه با ک 2 ــار تیم از آن
را وزن میانگین بیشترین گرم 1/1 حد ود وزن افزایش با ــده تغذیه ش
گرم 0 /9 ــاهد حدود ش الروهاي گروه که بود حالی در این و ــته داش
(نمودار2) وزن افزایش مقد ار ــترین بیش اساس این ــتند. بر داش وزن
ــایر س با اختالف معنیداري که ــد ش دیده ــم شش تیمار الروهاي در
تیمار ــه الروهاي ک بود  حالی در .این (p<0/05) د اد  ــان نش تیمارها
و رود خانهاي آرد گاماروس صد د ر 100 با ترتیب  به که نهم و پنجم
میزان کمترین بودند ــد ه ش تغذیه آرد گاماروس دریایی ــد درص 100
گاماروس آرد مقدار نسبت با افزایش همچنین دادند . ــان نش را ــد رش
مقادیر در یعنی ــد د رص 10 از بیش مقدار به ــی دریای و ــهاي رود خان
با تیمارهاي د ر ــد. ش ــته افزایش وزن کاس مقدار از و 75 درصد 25

آرد گاماروس ... از اثر استفاده
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ايگاماروس دریاییرودخانه

پروتئین 39/55درصد 0/1444/29 0/89

چربی 5/6درصد 0/7416/9 0/24

42/66درصد خاکستر 1/0433/63 1/46

4/55درصد رطوبت 1/206 0/36
خام انرژي
(cal/g)2765/77 26/693561/17 37/25

دریایی گاماروس ايآرد رودخانه گاماروس SFTآرد 00 تجاري SFTغذاي 01 تجاري غذاي

166/917/548/72513/28

چرب دریاییاسیدهاي آردگاماروس
آردگاماروس
اي رودخانه

تجاري غذاي
SFT 00

تجاري غذاي
SFT 01

14:01/6891/2340/8181/185
16:03/9732/4913/5587/650

16:1 (n – 7) 1/9141/4690/8991/561
18 :00/2790/3641/0391/109

18:1 (n – 6) 1/3460/331__
18:1 (n – 9) 5/9752/48410/53610/304
18:3 (n – 3) 0/0270/0240/1_
18:3 (n – 6) 0/40/11/3241/724
20:5 (n – 3) 7/3790/1231/180_
22:6 (n – 3) 3/3730/011__

غیر اشباع چرب مجموع اسیدهاي

( UFA)
20/4144/54214/03913/589

چند زنجیر اشباع غیر چرب مجموع اسید هاي

( PUFA)6
n -3

10/7990/1581/28_

بلند زنجیر اشباع غیر چرب مجموع اسیدهاي

( HUFA)
n -3

10/7580/1341/180_

اي. رود خانه گاماروس دریایی و آرد در خام انرژي و رطوبت خاکستر, چربی, پروتئین, نتایج ارزیابی محتواي -1 جدول

غذاهاي تجاري و دریایی و رودخانهاي در مکملهاي آرد گاماروس کل کاروتنویید محتواي ارزیابی نتایج - جدول 2
گرم). بر میکروگرم حسب (بر SFT و01 SFT 00 

SFT 01 و SFT 00 تجاري غذاي و رود خانه اي و دریایی گاماروس آرد موجود در چرب اسیدهاي - 3 جدول
گرم وزن خشک) هر د ر گرم (بر حسب میلی

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

118 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان119 و د ام امور
در

تیمار

تیمار

تیمار

تیمار

تیمار

تیمار

تیمار

تیمار

تیمار
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ل(
طو

ش
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اف

(روز) پرورش دوره

(m
g)

زن
شو

زای
اف

غذایی تیمارهاي

پرورش دوره کل سنجی در زیست دورههاي در غذایی مختلف تیمارهاي با تغذیه از پس کمان رنگین آالي قزل الروهاي وزن میانگین - 1 نمود ار

پرورش دوره در غذایی تیمارهاي مختلف تغذیه با از پس کمان رنگین آالي الروهاي قزل وزن افزایش نتایج -2 نمودار
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ض

غذایی تیمارهاي

(m
m

ل(
طو

ش
زای

اف

غذایی تیمارهاي

پرورش دوره در غذایی تیمارهاي مختلف تغذیه با از پس کمان رنگین آالي الروهاي قزل طول افزایش نتایج -3 نمودار

پرورش دوره طی مختلف غذایی تیمارهاي با تغذیه از پس کمان رنگین آالي الروهاي قزل در ویژه رشد ضریب -4 نمودار
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تغذیه الروهاي د ر ــی محسوس برتري آرد گاماروس، ــابه مش ــبت نس
ارتباط در  مشابهی نتایج شد. ــاهده مش گاماروس دریایی آرد با شد ه
(SGR)روزانه ــد رش ضریب و طول افزایش ــون همچ فاکتورهایی ــا ب
افزایش ــترین بیش ــه ک طوري به و4). ــاي3 (نموداره ــت ــود داش وج
معنیداري اختالف ــد که ش ــاهده مش ــم شش تیمار الروهاي در طول
د ر نیز روزانه رشد ضریب (p<0/05) داد  ــان نش ــایر تیمارها س با را

(p<0/05) بود تیمارها سایر از بیش دوم و ششم تیمارهاي
ــم تیمار شش در (FCR) غذایی تبدیل ضریب فاکتور ــن مقدار کمتری
اختالف نهم و پنجم تیمارهاي سوم، با تنها اما  ،(5 شد (نمودار ــاهده مش
مقدار کمترین فاکتور وضعیت، با ارتباط در (p< 0/05) داشت معنیداري
تیمارها به سایر ــبت معنیداري را نس اختالف بود که پنجم تیمار به مربوط
ــاهده مش تیمارها بین دیگر معنیداري اختالف اما (p<.0/05) داد ــان نش

.p) ،(نمودار6). 0/05) نشد

زندهمانی بقا یا ارزیابی میزان  نتایج
مختلف تیمارهاي ــاي الروه روزانه تلفات و ثبت ــعآوري جم از ــس پ
ــم، هفتم مانی در الروهاي تیمارشش زنده مقدار بقا یا (نمودار7)،  غذایی
مقدار کمترین که پنجم تیمار جز اما به بود ــاهد تیمار ش از بیش دوم و
مشاهده ــایر تیمارها س بین معنیداري اختالف بود دارا را مانی زنده یا بقا

(p. 0/05) نشد

بحث
خود ــی مصرف غذاي از را ــا ــی کاروتنوییده طبیع ــرایط در ش ماهی
ترکیبات ــن از ای غنی که نرمتنان و ــتان ــختپوس جلبکها، س ــون همچ
کاروتنوییدها ــی پرورش ــاي محیطه د ر اما مینماید. ــت دریاف ــند میباش
این اهمیت و نقش گردند (30). اضافه به جیره مکمل صورت به ــتی بایس

بلکه نمی باشد ، ماهی ــت پوس و عضله به رنگآمیزي محدود ترکیبات تنها
منجربه و داده افزایش جذب غذا را جیره هضم و در کاروتنوییدها حضور

.(28 ، 25 ,10) رشدبهترمیگرد د
تخم براي ــره جی در کاروتنوییدها از ــی معین مقدار وجود ــن همچنی
مطالعات اساس بر .(12) است ضروري الرو بقاي و موفقیت آمیز ــایی گش
ویژگیهاي و ــور ن جذب 1993 ــال س ــط Krinsky در توس گرفته صورت
موجب ــخت س ــرایط ش در را ماهی بقاي کاروتنوییدها ــیدانی اکس آنتی
عملکرد مشابه کاروتنوییدها نقش میکند که وي پیشنهاد میگردد (18)،
سیستم ــتی عملکرد زیس در ترکیبات این دارند. بیولوژیک آلفا- توکوفرول

میباشند (6). مفید ماهی ایمنی
خانواد ه چرب تبدیل اسید هاي به قادر آال قزل ماهی الرو دیگر سوي از
ایکوزاپنتانوئیک خصوص بلند به زنجیره چرب با ــید هاي اس به لینولنیک
اسیدهاي .(23) نمیباشد (DHA)اسید دیکوزاهگزانوییک و (EPA)ــید اس
تولید عملکرد سلول و و حفظ ساختار طبیعی، ــد رش ضروري براي چرب
به منجر کمبود آنها و ــد (24) میگیرن قرار ــتفاده اس مورد ایکوزانوییدها
کاهش کبد، در چربی تجمع عضالت،  آب محتواي افزایش کاهش رشد،
باله ها، ــیدگی پوس ــوك، عالئم ش بروز ،FCR افزایش نتیجه در و تغذیه
اسید هاي میگرد د  (29). همچنین هموگلوبین کاهش و ها  میتوکندري  تورم

.(16) میدهند را افزایش سیستم ایمنی قابلیت ضروري چرب
کمان رنگین آالي ماهی قزل الرو تغذیه آمد ه بدست نتایج ــاس اس بر
ــد به رش منجر از کل جیره 10 درصد ــاروس به مقدار آرد گام مکمل ــا ب
اما تجاري می شود. غذاي ٪100 شده با تغذیه الروهاي به ــبت بیشتر نس
یعنی د ریایی و رودخانهاي گاماروس آرد از باالتر ــبتهاي از نس ــتفاده اس با
میتوان چنین در توضیح رشد همراه بود. با کاهش ٪100 و ٪50 ،٪25
SFT 00 تجاري غذاي با ــه گاماروس در مقایس آرد مکمل کرد که ــان بی
و کاروتنوییدها ــروري ض چرب ــیدهاي اس از باالتري ــواي محت SFT و01
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ل غ
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تب
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ض

غذایی تیمارهاي

پرورش د وره غذایی طی مختلف تیمارهاي با تغذیه از پس کمان رنگین قزل آالي الروهاي در غذایی تبد یل 5- ضریب نمود ار
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غذا کامل جذب و هضم و ــد رش در ــزایی س به نقش ــد که میباش دارا را
به ــا توجه ب ــد میرس نظر به ٪10 از بیش مقاد یر د ر اما دارند . عهده ــر ب
رودخانهاي و دریایی گاماروس آرد ــی غذای ارزش ارزیابی از حاصل ــج نتای
به براي مثال که رنگینکمان قزلآالي الرو ــی غذای نیازهاي (جد ول1) و
شدن جایگزین ،(23) نیاز دارد رشد مطلوب جهت پروتئین ٪50 از بیش
محتواي مناسب علیرغم تامین گاماروس آرد با از جیره درصد از 10 بیش
کل پروتئین مقدار کاهش چرب در غذا موجب ــیدهاي اس کاروتنوییدها و

در نهایت و گرد یده مطلوب رشد براي الزم نامشخص سایر عناصر و جیره
موجب را ــاروس گام آرد با مکمل ــد ه ش تغذیه تیمارهاي ــد کمتر در رش

است. گردیده
الروهاي از ــد بدست آمده رش فاکتورهاي نتایج تجزیه وتحلیل د ر
رودخانهاي ــاروس گام مکمل آرد ــابه از مش ــبتهاي نس با ــده ش تغذیه

آرد  ــا مکمل ب ــد ه ش الروهاي تغذیه در ــی محسوس برتري دریایی،  و
گاماروس آرد مکمل با شد ه تغذیه الروهاي نسبت به گاماروس دریایی
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پرورش دوره طی غذایی مختلف تیمارهاي با تغذیه از پس کمان رنگین قزل آالي الروهاي در وضعیت ضریب -6 نمودار

پرورش دوره طی مختلف غذایی تیمارهاي با تغذیه از پس کمان رنگین آالي قزل الروهاي بقا میزان -7 نمودار
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مکمل برتري محسوس به توجه که با میخورد،  ــم چش به رودخانهاي
ــدول1)، کاروتنویید چربی(ج ــن، پروتئی ــر مقادی در ــاروس گام آرد
(جدول3) DHA و EPA ــروري ض ــرب چ ــید هاي اس و ــدول2) کل(ج

به نظر می رسد. منطقی
دوره الروها در بقا یا زنده مانی بدست آمده از میزان نتایج به توجه با
ــاهده نشد مش مختلف تیمارهاي بین معنیداري اختالف چند هر پرورش
نسبت به هفتم ششم و ــوم،  س دوم، تیمارهاي د ر تلفات کمتر میزان اما
در آن تأثیر و گاماروس آرد مکمل غذایی ترکیبات با احتماال شاهد تیمار

باشد. مرتبط ایمنی سیستم تقویت
تلفات به با توجه آزمایش مذکور که بودن شرایط پرورش در آل ایده
میزان اختالف نبودن معنی دار از میتواند مشهود است شاهد پایین تیمار

باشد. دیگر تیمارهاي با مانی زنده یا بقا
تغذیه دارد که داللت موضوع این بر حاضر نتایج تحقیق ــوع مجم د ر
الروهاي بقاي و رشد افزایش د ر آال قزل ماهی الرو آغازین مناسب مراحل
گذر نیاز، غذایی مورد مواد نمودن فراهم علت به ــت و موثر اس گونه این
در نتیجه با افزایش می گیرد و صورت بهتر الروها از شرایط تغذیه خارجی
تولید نیز ــزان می نهایت د ر و ــی الروها میزان بازماندگ ــت مقاوم و ــد رش
کیفیت مطلوب با و مقاوم ــاي الروه تولید براي مییابد. بنابراین ــش افزای
جیره میزان10٪ از کل به دریایی گاماروس آرد غذایی ــتفاده از مکمل اس

میگردد. توصیه

قد ردانی و تشکر
پرورش و ــر تکثی ــز مرک زحمتکش ــنل پرس ــه ازکلی ــیله وس ــن بدی
مسـئول محترم آزمایشـگاه همچنین ــت کالردش باهنر شهید آزادماهیان
یاري تحقیق این انجـام را در تربیـت مد رس که ما ــگاه دانش دامی علوم

گردد. می قدردانـی و دادنـد تشـکر

پاورقیها
1 -Linoleic Acid (18: 3n-3)   
2 -Linolenic Acid (18: 2n-6)
3 -Highly Unsaturated Fatty Acids  
4 -Eicosapantaenoic Acid (20: 5n-3)  
5 -Docosahexaenoic Acid (22: 6n-3)
6-Poly Unsaturated Fatty Acids 
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