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در مرحله عادتدهی به غذای مصنوعی با استفاده از شیرونومید
4

ایرج عفت پناه کمایی ،1بهرام فالحتکار2و ،* 3میرمسعود سجادی ،2مریم منصف شکری

 .1دانشجوی دکتری تخصصی تکثیر وپرورش آبزیان،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن ،ایران
 .2استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن ،ایران
 .3استاد گروه علوم دریایی ،پژوهشکده حوضه آبی خزر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،گیالن ،ایران
 .4استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت1399/09/26 :

تاریخ پذیرش1399/10/11 :

چکیده
تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusگونه منحصر بفرد و بومی سواحل جنوبی دریای خزر در ایران است که بعلت مشکالت در عکاد دهکی بکه
غذای دستی ،کمتر مورد توجه پرورش دهندگان ماهیان خاویاری قرار گرفته است .هدف از این مطالعه ،اسکتفاد از شکیرونومید بعنکوان غکذای در
مرحله گذار برای عاد دهی این ماهی به غذای خشک و تاثیر آن روی شاخص های رشد ،بقا ،ترکیب بیوشیمیایی و نوع اسیدهای چرب الشه بکود.
جهت انجام این تحقیق ،الروهای تاسماهی ایرانی از ابتدای تغذیه فعال به مد  11روز با  4تیمار ( 1آرتمیا  +دافنی)( 2 ،فقط آرتمیا)( 3 ،آرتمیا +
شیرونومید) و ( 4فقط شیرونومید) پرورش یافتند و در مرحله دوم برای عاد دهی به غذای دستی برای هر حوضچه تعداد  333قطعکه تاسکماهی
ایرانی با وزن متوسط  263/8 ± 2/3میلی گرم (میانگین  ±خطای استاندارد) از هر تیمار انتخاب شدند و با  3تالرار در طی مد  21روز با استفاد
از شیرونومید و غذای فرموله شد به غذای خشک عاد داد شدند .وزن نهایی ،میزان رشد ،کارایی غذا و شاخص رشکد روزانکه در تیمکار  4بطکور
معنی داری بیشتر از همه تیمارها بود .نرخ رشد ویژ و شاخص وزن بدن در تیمار  4باالتر از همه تیمارها و ضریب تبدیل غذایی در این تیمار پایین
تر از سایر تیمارها بود ( .)P>3/30نتایج نشان داد که تغذیه اولیه از شیرونومید روی ترکیب الشه در مرحله عاد دهی تاثیرگذار بود است بطکوری
که درصد چربی و خاکستر در تیمار تغذیه شد با شیرونومید باالتر از تیمار آرتمیا  +دافنی بود ( .)P>3/30آنالیز الروها در پایان مرحلکه اول نشکان
دهند تاثیر غذاهای زند بر نوع اسیدهای چرب در تیمارهای مختلف بود ( ،)P>3/30اما در مرحله عاد دهی به غذای خشکک تجکاری ککه همکه
تیمارها با شیرونومید و غذای فرموله شد تغذیه شد بودند وضعیت تغییر یافت و اختتف معنی داری در بین تیمارها مشاهد نشد ( .)P<3/30این
تحقیق نشان داد که استفاد از شیرونومید در تغذیه تاسماهی ایرانی در شروع تغذیه تا رسیدن به مرحله شروع عاد دهی میتواند سکبب افکزایش
نسبت  ،DHA/EPAتبدیل اسیدهای چرب غیر اشباع کوتا زنجیر به بلند زنجیر و در نتیجه باال رفتن نسکبت  n-6بکه  n-3و همچنکین -افکزایش
چربی در بدن و افزایش شاخصهای رشد و بقا در مرحله عاد دهی گردد.
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Abstract
Persian sturgeon (Acipenser persicus) is a unique and native species in the southern coasts of the Caspian
Sea in Iran, but due to problems in adaptation to hand feed, it is received less attention from the sturgeon
farmers. The aim of this study was to use chironomide as an initial food in transition to dry feed (weaning)
and its effect on growth indices, survival, fatty acids profile and carcass analysis. Thus, Persian sturgeon
larvae were reared for 11 days from the beginning of active feeding with 4 treatments including: 1 (Artemia
+ Daphnia), 2 (Artemia only), 3 (Artemia + chironomide) and 4 (chironomide only) and in the second stage
for transition to the formulated diet, 300 Persian sturgeon with an average weight of 263.8 ± 2.3 mg (mean ±
standard error) were reared with 3 replicates over 21 days using chironomide and formulated feed. Final
weight, growth rate, and feed efficiency were significantly higher in treatment 4 than the other treatments (P
< 0.05). Specific growth rate and mean body weight were higher in treatment 4 than the other treatments.
Feed conversion ratio was the lowest in treatment 4 (P < 0.05). The results showed that the initial feeding
with chironomide was effective on carcass analysis in the acclimation period, so that the fat and ash contents
in fish fed chironomide was higher than the Artemia + Daphnia treatment (P < 0.05). Analysis of larvae at
the end of the first stage showed the effect of live food on fatty acids profile in different treatments (P <
0.05). However, in the adaptation to dry feed, the results changed and no significant differences were
observed among the treatments (P > 0.05). This study showed that the use of chironomide in the diet of
Persian sturgeon at the start of feeding up to the adaption period can increase the DHA/EPA ratio,
conversion of short-chain unsaturated fatty acids to long-chain. An increase in the ratio of n-6 to n-3, body
fat content, growth and survival indices in the adaptation phase were recorded as well.
Keywords: Sturgeon, Aquaculture, Live food, Artemia, Daphnia, Blood worm.
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 .1مقدمه
در پرورش الرو تاسماهیان بیش از هر چیز برای تهیکه
غذای زند کوشش میشود .تاسماهیان تکا قبکل از شکروع
تغذیه فعال تا مدتی از کیسه زرد تغذیه میکنند .پک از
چند روز که به درجه حرار آب بسکتگی دارد ،الروهکا در
حالی که از کیسه زرد تغذیه مینمایند به خوردن بعضکی
از موجکککودا زنکککد و ریک کز رغبکککت پیکککدا مکککیکننکککد
( .)Azari Takami, 2009آزمایشهای مختلف در خصوص
تغذیه الروی ماهیکان خاویکاری بعکد از جکذب کیسکه زرد
بوسیله غذاهای فرموله شد  ،اغلب منجر به ایجاد تلفا باال
شد اسکت ( ;Ware et al., 2006; Mohler et al., 2012
 .)Ronyai and Feledi, 2012بنابراین ،به دلیل عدم وجود
غذای دستی مناسب برای تغذیکه مراحکل الروی تاسکماهی
ایرانی ،پرورش این ماهی با ارزش در مراحکل اولیکه زنکدگی
وابسته به غذای زند است (.)Hamidoghli et al., 2014
ناپلیوس آرتمیا به دلیل انداز کوچکک در زمکان تخک
گشایی و کیفیت باالی غذایی میتوانکد بکه عنکوان غکذای
آغازین بسیاری از گونه های ماهیکان مکورد اسکتفاد قکرار
گیرد ( .)Sorgeloos et al., 2001آرتمیا در صنعت آبکزی
پروری به عنوان غذای زند منحصکر بفکرد شکناخته شکد
است ،ولی ایکن موجکود از نظکر میکزان اسکیدهای چکرب
ضروری  EPAو  DHAفقیر است .تحقیقکا انجکام یافتکه
توسط  Turchiniو  )2333( Francisروی الرو ماهی آزاد
( Hafezieh ،)Salmo salarو همالاران ( )2332روی الرو
ماهیککان خاویککاری و کککایمی و همالککاران ( )2313روی
آلککککوینهککککای مککککاهی قککککزلآالی رنگککککینکمککککان
( ،)Oncorhynchus mykissاین موضوع را تایید میکنند.
دافنی ها یالی از غذاهای زند ای هستند که در مکزارع
ماهیان خاویاری برای تغذیکه الروهکا مکورد اسکتفاد قکرار
میگیرند .دافنکی هکا از ارزش غکذایی کمتکری نسکبت بکه
آرتمیا برخوردارند .غذادهی الروها با دافنی با خصوصکیا
بوم شناسی و زیستی الروها چندان مطابقت ندارد و تهیکه
مقککادیر مککورد نیککاز دافنککی بسککیار پککر زحمککت اسککت
(کراسنودمبسککالی .)1222 ،الرو ش کیرونومید نیککز یالککی از
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غذاهای زند شناخته شد است که در اکثکر کشکورها بکه
علت ارزش غکذایی بکاال شکامل مقکادیر بکاالی پکروتئین و
حضکور اسکیدهای آمینکه ضکروری ()Bogut et al., 2007
یک غذای مناسب برای اغلب ماهیان و به خصوص ماهیان
خاویکاری محسکوب مکیشکود (.)Volkman et al., 2004
تولید سیست آرتمیا نیازمند شکرایط خاصکی اسکت ککه در
اغلب مزارع پرورش ماهیان خاویاری وجکود نکدارد .ایکن در
حالی است که سالن های کوچک تولید شکیرونومید در ایکن
مزارع قابل احداث انکد و پکروه تولیکد الرو شکیرونومید بکا
هزینه ک در تحقیقا مختلف با موفقیت انجام شد اسکت
(.)Hamidoghli et al., 2014; Pour-Ali et al., 2016
تولید غذاهای زند اغلب بکا محکدودیت هکایی مواجکه
است و در بسیاری از موارد شرایط تولید آنهکا وابسکته بکه
شرایط محیطی و محدود به فصل است .همچنکین تولیکد
بعضی از آنها نظیر آرتمیا هزینه های بکاالیی را در بکردارد.
با بزرگتر شدن ماهیان نیاز آنها به غذا افزایش مکییابکد و
تامین غذاهای زند برای آنها با مشکالل مواجکه مکیشکود.
بنابراین ،عاد دهی ماهیان به تغذیکه از غکذاهای فرمولکه
شد یالی از نیازهای اساسکی بکرای توسکعه پکرورش آنهکا
است .غذاهای فرموله شد بکرای تمکامی مراحکل زنکدگی
ماهی و با توجه به نیازهکای آنهکا در تمکامی فصکول قابکل
تولید هستند و همچنین امالان ذخیر و انبار ککردن آنهکا
وجود دارد.
استفاد از غذاهای زند ای کککککه حاوی ترکیبا مفید و
موثر برای رشد ،بازماندگی الروها و سازگار با دستگا گوارش
ماهیان باشد ،می تواند کارایی پرورش را افکککزایش دهد .نتایج
تحقیقککا  )2331( Kolkovskiدر تغذیه همزمان الرو انواع
آبزیان از جمله شانک ( )Acanthopagrus latusبککا غککذای
زند و کنسانتر با  83درصد بقا همکرا بکود اسکت و دیگر
یافتههای علمی باعﺚ توجه بیش از پیش پرورشدهندگان
به استفاد از غذاهای زند به عنوان جیککککر های ترکیبی
شد است که میتواند سبب افزایش رشکد و بقکا گردد .در
تحقیقی که توسکککط  Kasumyanدر سکککال  1222انجام
گرفت تاثیر عصار دافنی و عصار الرو شیرونومید روی
گروهی از ماهیان خاویاری مورد بررسی قرار گرفت و
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مشخص گردید که این عصار ها باعﺚ بهبود غذاگیری در
این ماهیان و شاخصهای رشد می گردند.
تاسککماهی ایرانککی ( )Acipenser persicusیال کی از 0
گونه ماهیان خاویاری بکا ارزش ماهیکان خاویکاری دریکای
خزر است .این مکاهی گونکه بکومی و منحصکر بکه فکرد در
سواحل جنوبی این دریا است که بیشتر در سواحل ایکران
و جمهککوری آذربایجککان یافککت مکی شککود (آذری تاکککامی،
 .)2332تاسماهی ایرانی به میزان بسیار کک در بعضکی از
مزارع بخش خصوصی در حکال پکرورش اسکت و پکرورش
دهندگان تمایلی به پرورش آن از خود نشان نمکی دهنکد
که یالی از دالیل آن عدم آگاهی از چگکونگی عکاد دهکی
آن به غذای دستی و تجربیا بسیار ک در این خصکوص
است .با وجود ایناله ایران در رتبه چهکارم تولیکد ماهیکان
خاویاری در جهان قکرار دارد امکا تولیکد تاسکماهی ایرانکی
حتی در بین  11گونه مه ماهیان خاویکاری جهکان قکرار
ندارد (.)Bronzi et al, 2019
با توجه به معروفیت خاویار ایران در بازارهای جهانی و
بومی بودن تاسماهی ایرانی ،توجه به پرورش این مکاهی و
ترغیککب پککرورش دهنککدگان ماهیککان خاویککاری کشککور بککه
پرورش آن امری ضروری به نظر میرسد که ایکن موضکوع
میتواند باعﺚ ارتقکای جایگکا ایکران در تولیکد گوشکت و
خاویار جهانی گردد و این امر مهک بکا رفکع نگرانکی هکای
پرورش دهندگان در عاد دهی تاسماهی ایرانی به غکذای
خشک مقدور خواهد بود .بنابراین هدف اصلی از انجام این
تحقیق عاد دهی تاسماهی ایرانی به غذای دستی با رشد
و بقای مناسب با استفاد از شیرونومید بود .برای رسکیدن
به این هدف ،تاثیر استفاد از شیرونومید و غکذاهای زنکد
متداول دیگر در قبل از عاد دهی روی فاکتورهای رشکد،
بقا ،ترکیب الشکه و پروفایکل اسکیدهای چکرب تاسکماهی
ایرانی مورد بررسی قرار گرفت تا بهتکرین غکذای زنکد در
قبل از عاد دهی مشخص گردد .این اطتعکا در تعیکین
جیر مناسب ماهی در مراحل بعدی زندگی نیز مکیتوانکد
موثر باشد.

شیت  ،مجله منابع طبیعی ایران ،دور  ،44شمار  ،1بهار 1433

 .2مواد و روشها
 .1.2ماهی و محل انجام تحقیق
محل انجکام ایکن تحقیکق بخکش پکرورش الرو مرککز
بازسککازی و حفایککت از ذخککایر هنتیالککی ماهیککان دریککایی
شادروان دکتر یوسکف پکور سکیاهالل در اسکتان گکیتن و
مککاهی مککورد مطالعککه تاسککماهی ایرانککی بککود .تعککداد 12
حوضچه گرد بتونی با قطر  1/80متر و عمق  3/0متر ککه
در کنار ه قکرار داشکتند بکرای انجکام ایکن ککار انتخکاب
گردیدند .بچه ماهیان مورد نیاز از بین بچکه ماهیکانی ککه
حاصل از استحصال تخ از یکک قطعکه تاسکماهی مکاد و
لقاح آن با اسکررم دو قطعکه تاسکماهی نکر صکید شکد از
دریای خزر بودنکد و الروهکای حاصکله تحکت  4تیمکار1 :
(آرتمیکککا  +دافنکککی)( 2 ،فقکککط آرتمیکککا)( 3 ،آرتمیکککا +
شیرونومید) و ( 4فقط شیرونومید) برای آزمکایش درنظکر
گرفته شدند .بکرای هکر تیمکار  233قطعکه الرو برداشکت
گردید که با  3تالرار به تعداد  333قطعه بکا وزن متوسکط
 263/8 ± 2/3میلی گرم به هر حوضچه انتقال یافتند.
غذادهی به بچه ماهیان در فاصله های  4ساعته و  6بار
در شککککبانه روز و در سککککاعا  23 ،16 ،12 ،8 ،4و 24
صور گرفت .برای عکاد دهکی بچکه ماهیکان بکه غکذای
خشک به ترتیب جدول  1عمل گردید ،بطوریاله در  3روز
اول در هککر  6نوبککت غککذادهی فقککط الرو شککیرونومید در
اختیار بچه ماهیان قکرار گرفکت و در روز چهکارم  1وعکد
شیرونومید حذف شد و به جای آن غذای خشکک فرمولکه
شد جایگزین گردید و بکه مکد  3روز تالکرار شکد .ایکن
عمککل در فواصککل  3روز بککا حککذف یککک وعککد از غککذای
شیرونومید و جایگزینی آن با غذای خشکک فرمولکه شکد
ادامه یافت .در نهایت ،روز هجکده در هکر  6وعکد بچکه
ماهیان فقط با غذای فرموله شد تغذیکه شکدند و پک از
 21روز از شککروع تغذیککه ،نمونککه بککرداری از بچککه ماهیککان
صور گرفت و در انتها ،شاخص های مختلکف رشکد و بقکا
مورد سنجش قرار گرفتند.
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جدول  -1برنامه عادتدهی بچه تاسماهیان ایرانی به غذای خشک فرموله شده در طی  11روز پرورش
روزهای تغذیه

ساعا غذادهی
4

8

12

16

23

24

 1تا 3

شیرونومید

شیرونومید

شیرونومید

شیرونومید

شیرونومید

شیرونومید

 4تا 6

شیرونومید

شیرونومید

فرموله

شیرونومید

شیرونومید

شیرونومید

 4تا 2

شیرونومید

شیرونومید

فرموله

شیرونومید

شیرونومید

فرموله

 13تا 12

شیرونومید

فرموله

شیرونومید

فرموله

شیرونومید

فرموله

 13تا 10

شیرونومید

فرموله

فرموله

شیرونومید

فرموله

فرموله

 16تا 18

فرموله

فرموله

شیرونومید

فرموله

فرموله

فرموله

 18تا 21

فرموله

فرموله

فرموله

فرموله

فرموله

فرموله

در هنگکام تغذیکه بچکه ماهیکان بکا شکیرونومید ،ابتکدا
بسته های منجمد شکیرونومید (شکرکت مکاهیران ،تهکران،
ایران) در هوای آزاد و بتدریج از حالت انجماد خارج شد و
بدون ایناله خرد شوند بطور کامکل بکه بچکه ماهیکان داد
شدند .مقدار شیرونومید مورد استفاد بکرای تغذیکه بچکه
ماهیان در شبانه روز 63 ،درصد بیوم زند بچه ماهیکان
بود (چبانوف و گالیچ .)2311 ،بکرای غکذادهی الروهکا بکا
غذای خشک تجاری از خکورا هکای اختصاصکی شکرکت
بیومار ( INICIO PLUS 0.5 GRبا قطر  3/0میلی متکر و
 02درصد پروتئین 13 ،درصد چربی 3/4 ،درصد سکلولز و
 11/2درصد خاکستر و  INICIO PLUS 0.8 GRبا سکایز
 3/8میلیمتر و  04درصد پروتئین 10 ،درصد چربکی3/4 ،
درصد سلولز و  13/4درصکد خاکسکتر و INICIO PLUS
 1.1 GRبا قطر  1/1میلیمتکر و  04درصکد پکروتئین10 ،
درصد چربی 3/4 ،درصد سلولز و  13/4درصکد خاکسکتر)
استفاد گردید .درصد غذای خشک مکورد اسکتفاد بکرای
تغذیه به میکزان  3درصکد زیسکت تکود بچکه ماهیکان در
شبانه روز بود (یوسف پور.)2333 ،

 .2.2تعیین شاخصهای رشد
زیست سنجی بچه ماهیان با استفاد از ترازوی با دقت
میلی گرم جهت تعیین وزن و خط کش با دقت میلی متر
در فواصل  3روز صور گرفت و در پایان مکد  21روز
عاد دهی ،شاخصهای رشد و ککارایی غکذایی تیمارهکای

مختلف شامل وزن به دست آمکد (،)Weight gain; WG
درصکد افکزایش وزن (،)Body weight increase; BWI
نرخ رشد روزانه ( ،)Daily growth rate; DGRنرخ رشکد
ویژ ( ،)Specific growth rate; SGRغذای مصرف شکد
( ،)Feed intake; FIفاکتور وضعیت ( ;Condition factor
 ،)CFضکریب تبکدیل غکذایی ( ;Feed conversion ratio
 )FCRو نرخ بقکا ( )Survival rate; SRانکداز گیکری و از
طریق رابطههای زیر محاسبه شدند (فتحتالار:)2314 ،
وزن اولیه (گرم)

 -وزن نهایی (گرم)= )WG (g

[ ×133وزن اولیه (گرم)  /وزن اولیه (گرم)

 -وزن نهایی (گرم)] = )BWI (%

] × 133روزهای پرورش /وزن اولیه

– وزن ثانویه)]= )DGR (%

] × 133طول دور

= )SGR (% /day
پرورش ( /وزن اولیه (گرم) (گرم) - Lnوزن نهایی (گرم) [(Ln

تعداد ماهی  /کل غذای مصرفی در طول دور
 3] × 133طول کل
وزن تر به دست آمد

(گرم)= )FI (g/fish

(سانتیمتر)  /وزن ماهی (گرم)[ = CF

(گرم)  /مقدار غذای مصرفی (گرم)= FCR

] × 133تعداد ماهیان در ابتدای دور  /تعداد ماهیان در انتهای دور

] = )SR (%
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 .3.2ترکیب بیوشیمیایی تقریبی الشه
به منظور تعیین ترکیب الشه و میزان پکروتئین خکام،
چربی خام ،خاکستر و رطوبت در پایان مرحله عاد دهکی
بچه ماهیان به غذای دستی از هر  3تالرار  10بچه مکاهی
بطور تصادفی برداشت شد و پ از انجمکاد در از مکایع،
تککا زمککان تعیککین ترکیککب الشککه در فریککزر  -23درجککه
سانتیگراد نگهداری شدند .سر نمونه هکا بکه آزمایشکگا
انتقال یافت و ترکیب الشه بر اساس روش های منکدرج در
 )1220( AOACبه شرح زیر انجام شد:
برای انداز گیری رطوبت ،الشه ماهیان مربوط بکه هکر
تیمار پ از یخ زدایی چکرخ شکدند 0 .گکرم از نمونکه بکه
تعداد  3تالرار در داخل پتری دیش در آون با دمکای 113
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .پ از رسیدن نمونه هکا بکه
وزن ثابت ،در دسیالاتور قکرار داد شکد تکا خنکک شکوند.
پتری دیش های خنک شد حاوی نمونه های خشک شد ،
وزن گردیدند و در نهایت میزان رطوبت محاسبه شد.
انداز گیری پروتئین بر اساس روش کلدال انجام شکد1 .
گرم از نمونه خشک شد  ،در بالن مخصکوص روی هیتکر بکا
دمای  133درجه سانتی گراد به مد  33-43دقیقکه قکرار
گرفت .یک عدد ارلن زیر لوله خنک کنند نصب شکد و 03
میلیلیتر اسید بوریک  3درصد که حاوی چند قطر معکرف
توشیرو بود به آن منتقل گردید .به مرور رنگ اسید بوریکک
تغییر کرد و از رنگ ارغوانی به بی رنگ تغییر یافت .سکر
توسط اسید بوریک  3/1نرمال تیتر شکد و مقکدار پکروتئین
خام از طریق فرمول مربوطه محاسبه گردید.
انداز گیری چربی با استفاد از دستگا سوکسکله ،آون
و حتل  –nهگزان انجام شکد 2 .گکرم از نمونکه در کاغکذ
صافی در داخل بالن دستگا سوکسله قرار گرفکت .حکتل
درون محفظه پائینی دستگا قرار گرفت و روی دمکای 43
درجه سانتی گراد تنظی شد و در مد  40دقیقه چربکی
نمونه شسته شد و چربی در محفظه پایین باقی ماند .پ
از خشک شدن کاغذ صافی بکدون چربکی در آون ،وزن آن
انداز گیری و درصد چربی با اسکتفاد از فرمکول مربوطکه
محاسبه گردید.
برای انداز گیکری خاکسکتر از بوتکه هکای چینکی ،آون
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دسیالاتور استفاد گردید 2 .گرم نمونه خشک شکد بکا 3
تالرار در داخل بوته کور الالتریالی در دمکای  003درجکه
سانتی گراد قرار گرفتنکد .زمکانی ککه نمونکه هکا بکه رنکگ
خاکستری در آمدند ،از کور خارج و به داخکل دسکیالاتور
انتقال یافتند .پ از خنک شدن ،وزن بوتکه هکای چینکی
حککاوی نمونککه سککوخته ثبککت گردی کد و در نهای کت درصککد
خاکستر محاسبه شد.

 .4.2اندازهگیری اسیدهای چرب
نمونه های ماهی الزم برای سنجش پروفایل اسکیدهای
چرب در شروع و پایان دور از مخزن پرورشی هکر واحکد
آزمایش صید شدند و پ از قکرار دادن در میالروتیکوب و
از مایع فریز و بکه آزمایشکگا دانشکالد منکابع طبیعکی
دانشگا گیتن انتقال و در  - 83درجه سانتیگراد تا زمان
آنالیز نگهداری شدند .تعداد ماهیان نمونه برداری شکد از
هککر حوضککچه در شککروع عککاد دهککی  23قطعککه و پایککان
عاد دهی  0قطعه بود.
برای اسکتخراج چربکی از دککانتور ،متکانول و محلکول
کلروفرم استفاد شکد .بکرای جداسکازی چربکی از حکتل،
یرف های شیشهای که محتوی چربکی و حکتل بودنکد در
حمام آب گرم قرار گرفتند و گاز نیتروهن بکه درون یکرف
وارد گردید .به ایکن ترتیکب ،پک از چنکد دقیقکه حکتل
تبخیر و از یرف خارج گردید و در نهایت چربی باقی ماند
(.)Folch et al., 1957
به منظور استری ککردن چربکی ،از روش  Firestoneو
همالاران ( )1228استفاد شد .بکرای بررسکی و شناسکایی
اسککیدهای چککرب موجککود در نمونککه از دسککتگا گککاز
کرومککاتوگراف ( )Philips, Sussex, Englandمجهککز بککه
سکتون ککاپیتری از نکوع SGE BPX (60 m × 0.32 43
) mm ID × 0.25 µm- film thicknessو آشالارسککاز
یککونش شککعلهای ()flame ionization detector: FID
استفاد گردید .از مقایسه زمان بازداری کروماتوگرام هکای
نمونه مجهول با کروماتوگرام های بدست آمکد از محلکول
استاندارد اسیدهای چرب متیکل اسکتر ،اسکیدهای چکرب
موجود در عضکله مکاهی شناسکایی شکد و نتکایج بصکور
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درصد به دست آمد.
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روزانککه در تیمککار  4کککه در مرحلککه پککرورش الروی فقککط از
شیرونومید تغذیه کرد بودنکد ،بطکور معنکیداری بیشکتر از
سایر تیمارها بود .نرخ رشکد ویکژ و شکاخص وزن بکدن در
تیمککار ( 4فقککط ش کیرونومید) بککاالتر از همککه تیمارهککا و بککا
تیمارهککای ( 1آرتمی کا و دافن کی) و ( 2فقککط آرتمی کا) دارای
اختتف معنی دار بکود .ضکریب تبکدیل غکذایی در تیمکار 4
(فقط شیرونومید) پکایینتکر از همکه بکود ( .)P>3/30بکین
تیمارهای مختلف در ارتباط با شاخص وضعیت و درصد بقکا
اختتف معنیداری مشاهد نشد (.)P<3/30
مراحل رشد تاسماهیان ایرانی این تحقیق بکا اسکتفاد
از شیرونومید و غذای خشک فرموله شد برای عاد دهی
به غذای خشک در شالل  1قابل مشاهد اسکت .در پایکان
روز سوم که همه تیمارها در  6وعد غذایی از شکیرونومید
تغذیه کردند ،هیچگونکه اختتفکی بکین تیمارهکا مشکاهد
نشد .این وضعیت تا پایان روز شش که بچه ماهیان بطکور
روزانککه از  0وعککد شککیرونومید و  1وعککد غککذای خشککک
فرموله شد استفاد کرد بودند و همچنین تکا پایکان روز
نه که بچه ماهیان از  4وعد شیرونومید و  2وعد غذای
خشک فرموله شد اسکتفاد ککرد بودنکد ادامکه یافکت و
هیچگونه اختکتف معنیداری در تیمکارها مشکاهد نشد.

 .1.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها
داد های آماری بکا اسکتفاد از نکرم افزارآمکاری SPSS

( )IBM SPSS statistics V.25مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفککت .بککرای کنتککرل نرمککال بککودن داد هککا از آزمککون
 Kolmogorov-Smirnovو برای همگنکی واریکان هکا از
آزمون  Leveneو جهت مشخص نمودن اختتف میکانگین
شاخص های رشد ،پروفایل اسیدهای چرب و آنالیز الشه از
آنالیز واریان یک طرفه ( )One-way ANOVAاسکتفاد
شد .مقایسه میانگین ها به وسیله آزمکون  Tukeyو سکط
معنی دار در آنالیزها P < 0.05 ،در نظر گرفته شد.

 .3نتایج
 .1.3شاخصهای رشد
در پایان دور  21روز عاد دهی بچه ماهیان به غکذای
دستی ،با زیست سنجی بچکه ماهیکان شکاخص هکای رشکد
محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  2آورد شد اسکت.
وزن نهایی ،میزان رشد ،ضریب تبدیل غذا و شکاخص رشکد

جدول  -1شاخصهای رشد در پایان مدت  11روزه عادتدهی به غذای فرموله شده در بچه تاسماهی ایرانی ()Acipenser persicus
با تیمارهای اولیه تغذیه شده از غذاهای زنده مختلف (میانگین  ±خطای استاندارد ؛ )n=3
تیمارهای اولیه

شاخصهای رشد

آرتمیا و دافنی

فقط آرتمیا

آرتمیا و شیرونومید

فقط شیرونومید

وزن اولیه (گرم)

3/26 ± 3/31

3/26 ± 3/31

3/26 ± 3/31

3/26 ± 3/31

وزن نهایی (گرم)

1/21 ± 3/13c

2/21 ± 3/38bc

2/03 ± /30b

3/34 ± 3/13a

1/64 ± 3/13

1/20 ± 3/32

2/24 ± 3/34

2/82 ± 3/13

وزن کسب شد (گرم)
افزایش وزن (درصد)

c
b

624/43 ± 04/88

b
b

462/00 ± 68/63

bc
ab

802/83 ± 81/13

a
a

1144/88 ± 01/03

رشد روزانه (درصد)

4/82 ± 3/03c

13/42 ± 3/33b

2/22 ± 3/41bc

13/43 ± 3/03a

نرخ رشد ویژ (درصد /روز)

2/43 ± 3/38b

13/23 ± 3/34b

13/43 ± 3/43ab

12/31 ± 3/23a

شاخص وضعیت

3/48 ± 3/32

3/46 ± 3/33

3/40 ± 3/31

3/01 ± 3/32

3/20 ± 3/31

3/34 ± 3/30

3/23 ± 3/13

غذای مصرفی (گرم /ماهی)

b

3/14 ± 3/34

b

b

a

ضریب تبدیل غذایی

2/14 ± 3/11a

1/24 ± 3/322ab

1/68 ± 3/30b

1/66 ± 3/32b

بقا (درصد)

44/44 ± 3/48

46/3 ± 3/01

48/44 ± 1/82

44/22 ± 3/22

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهند اختتف معنی دار بین تیمارهای مختلف است (.)P>3/30
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3

a

آرتمیا +دافنی
b

آرتمیا+شیرونومید

آرتمیا

فقط شیرونومید

a

1

bc
b

a

bb
bb

1

b
a

1

b b
b

1

11

1

1

3

11
روز پ

وزن (میلی ر )

c

3

شرو

از شرو پرورش

شکل  -1تغییر رشد تاسماهی ایرانی در طی مدت  11روز عادتدهی به غذای خشک تجاری با تیمارهای اولیه تغذیه شده با غذاهای زنده مختلف
حروف انگلیسی غیر مشابه روی هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار بین تیمارهای مختلف است ( .)P> /

در پایان روز دوازده که بچکه ماهیکان در شکبانه روز بکا 3
وعد شیرونومید و  3وعد غذای خشک فرموله شد تغذیه
شد بودند وضکعیت تغییکر یافکت و وزن بچکه تاسکماهیان
تیمککار ( 4فقککط شککیرونومید) بککاالتر از سککایر تیمارهککا شککد
( .)P>3/30این وضکعیت تکا پایکان روز پکانزده ککه بچکه
ماهیکان بکا  2وعکد شکیرونومید و  4وعکد غکذای خشککک
فرموله شد تغذیه شد بودند و پایان روز هجده که بچکه
ماهیان با  1وعد غذای خشک فرمولکه شکد تغذیکه شکد
بودند ادامه یافت و وزن بچه ماهیان تیمار  4بکاالتر از سکایر
تیمارها بود ( .)P>3/30در پایان روز بیست و یال که همکه
تیمارها در شبانه روز فقط با  6وعد غذای خشکک فرمولکه

شد تغذیه شد بودنکد وزن بچکه ماهیکان تیمکار ( 4فقکط
شیرونومید) از همه تیمارها باالتر بود (.)P>3/30
 .2.3تجزیه بیوشیمیایی تقریبی الشه
نتایج تجزیه الشه در پایان مد  21روز عاد دهی به
غذای دستی که در جکدول  3آورد شکد اسکت نشکان داد
رطوبت در تیمار  1باالتر از همکه تیمارهکا بکود (.)P>3/30
همچنین درصد پروتئین در تیمار ( 2فقط آرتمیا) بیشکتر از
تیمار ( 1آرتمیا  +دافنکی) بکود ( .)P>3/30مقکدار چربکی و
خاکستر در تیمار  4باالتر از تیمار  1بود (.)p>3/30

جدول  -3تجزیه تقریبی الشه تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusتغذیه شده با غذاهای زنده مختلف در پایان مرحله عادتدهی به غذای
خشک تجاری (میانگین  ±خطای استاندارد؛ )n=3

مواد مغذی

تیمارهای اولیه
آرتمیا و دافنی

فقط آرتمیا

آرتمیا و شیرونومید

فقط شیرو نومید

رطوبت (درصد)

84/16 ± 3/13a

83/10 ± 3/20b

83/38 ± 3/14b

82/83 ± 3/18b

پروتئین خام (درصد)

13/20 ± 3/24b

11/14 ± 3/12a

13/22 ± 3/18ab

13/82 ± 3/32ab

چربی خام (درصد)

2/44 ± 3/38b

2/03 ± 3/18ab

2/03 ± 3/36ab

2/64 ± 3/34a

خاکستر (درصد)

1/80 ± 3/30

1/24 ± 3/31

2/31 ± 3/34

2/38 ± 3/38

b

ab

ab

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهند اختتف معنی دار بین تیمارهای مختلف است (.)P>3/30

a

تغذیه آغازین تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusبا غذاهای زند مختلف و...

 .3.3پروفایل اسیدهای چرب
نتایج مربوط به پروفایل اسیدهای چرب غذاهای زنکد
مورد استفاد در تغذیه الروهای تاسماهی ایرانکی در ایکن
تحقیق که در جکدول شکمار  4آورد شکد اسکت نشکان
دهند مقادیر متفاو اسیدهای چرب اشباع و غیر اشکباع
در این غذاهای زند است .مجموع اسکیدهای چکرب تکک
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غیر اشباع در شیرونومید بیشتر از آرتمیکا و دافنکی بکود و
کمترین آنها در دافنی مشاهد شد .مجموع امگا  6نیکز در
شیرونومید بکاالتر از آرتمیکا و دافنکی بکود و مقکدار آن در
آرتمیا کمتر از دافنی بود ،اما در مورد امگکا  3مجمکوع آن
در آرتمیا بیشتر از شیرونومید و دافنی بود.

جدول  -4پروفایل اسیدهای چرب (درصد) غذاهای زنده استفاده شده برای تغذیه الروهای تاسماهیان ایرانی
اسیدهای چرب

اشباع

تک غیر اشباع

غیر اشباع

امگا3

امگا6

امگا2
جمع

شیرونومید

آرتمیا

دافنی

لوریک اسید

3/31

3

6/63

میریستیک اسید

0/32

1/12

4/44

پنتادکانوئیک اسید

1/20

3/23

3

پالمتیک اسید

12/82

10/63

10/22

هرتادکانوئیک اسید

3/30

2/34

3/63

استئاریک اسید

8/33

4/02

2/23

آراشیدیک اسید

1/38

3

3

میرستولئیک اسید

4/80

1/46

3

پنتادکونوئیک اسید

1/34

3/41

3

پالمیتولئیک اسید

2/43

4/02

4/11

هرتادکونیک اسید

2/80

2/33

3/30

ایالوزونیک اسید

3/63

2/13

3/63

دکوزونیک اسید

3

3/23

3

آلفا لینولنیک اسید

3/34

23/32

2/42

ایالوزاترونیک اسید

3

3/21

3

ایالوزاپنتانوئیک اسید

3/62

3/34

2/08

دوکوزاپنتانوئیک اسید

3

3

3/33

دوکوزاهگزانوئیک اسید

3/36

3/34

1/62

لینولئیک اسید

14/14

2/48

12/28

گاما لینولئیک اسید

3/68

3/43

3

اوکتادکاترینوئیک اسید

3

3

3

آراشیدونیک اسید

1

1/34

2/26

ادرانیک اسید

3

3/26

3

دوکوزاپنتانوئیک اسید

3

3

3

اولئیک اسید

18/48

26/13

32/34

اشباع

32/2

26/24

32/82

تک غیر اشباع

18/44

11/41

0/36

امگا 3

4/32

23/24

4/22

امگا 6

18/80

11/01

10/44

امگا  3و امگا 6

22/40

30/40

22/43
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نتککایج مربککوط بککه پروفایککل اس کیدهای چککرب در بککدن
تاسماهی ایرانی در شکروع تحقیکق ککه در جکدول  0آمکد
است ،نشان داد که بین اسیدهای اشباع ،مقدار میریسکتیک
اسید در تیمار ( 4فقط شیرونومید) باالتر از تیمار ( 1آرتمیا
 +دافنی) و تیمار ( 2فقکط آرتمیکا) بکود ( .)P>3/30مقکدار
پنتادکانوئیک اسید در تیمارهای تغذیه شد بکا شکیرونومید

باالتر از تیمارهای تغذیه شد بکا آرتمیکا و آرتمیکا  +دافنکی
بود .استئاریک اسید در تیمار ( 1آرتمیا  +دافنکی) بکاالتر از
تیمککار ( 4فقککط شککیرو نومیککد) بککود ( .)P>3/30مجمککوع
اسیدهای چرب اشباع در تیمار ( 1آرتمیا  +دافنی) بکاالتر از
همه تیمارها بود ولی با تیمارهای تغذیه شد با شکیرونومید
اختتف معنیداری نداشت.

جدول  -پروفایل اسیدهای چرب (درصد) تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusتغذیه شده با غذاهای زنده مختلف
در شرو مرحله عادتدهی به غذای خشک تجاری (میانگین  ±خطای استاندارد؛ )n=3
تیمارهای اولیه
آرتمیا  +دافنی

اسیدهای چرب
لوریک اسید

غیر
اشباع

امگا 3

امگا 6

امگا 2

1/22 ± 3/20

1/31 ± 3/42

2/48 ± 3/38

پنتادکانوئیک اسید

3/64 ± 3/32b

3/36 ± 3/10b

1/28 ± 3/34a

پالمتیک اسید

24/12 ± 3/88

21/60 ± 1/23

18/20 ± 3/28

18/86 ± 3/42

هرتادکانوئیک اسید

1/82 ± 1/30

1/36 ± 3/32

2/68 ± 3/16

2/42 ± 3/30

12/14 ± 0/40

b

4/03 ± 3/62

ab

2/23 ± 3/40

8/28 ± 3/28

3/24 ± 3/30

ab

3/44 ± 3/33

ab

b

a

b

a

a

b

1/68 ± 3/10

a

3/30 ± 3/34

b

3/12 ± 3/30

a

3/01 ± 3/32

a

پالمیتولئیک اسید

0/62 ± 1/06

4/12 ± 3/23

8/30 ± 3/33

2/11 ± 1/13

هرتادسنوئیک اسید

1/46 ± 3/32

1/22 ± 3/68

3/22 ± 3/14

3/10 ± 3/42

ایالوزونوئیک اسید

1/32 ± /41

1/34 ± 3/84

1/63 ± 3/82

1/30 ± 3/23

دکوزونیک اسید

1/31 ± 3/41

1/18 ± 3/83

1/26 ± 3/82

1/28 ± 3/23

آلفا لینولنیک اسید

1/32 ± 3/30

1/43 ± 3/30

1/63 ± 3/34

1/30 ± 3/13

ایالوزاتریونوئیک اسید

3/38 ± 3/38

3/22 ± /31

3/42 ± 3/36

a

3/44 ± 3/34

3/80 ± 3/33

b

2/46 ± 3/32

c

3/84 ± 3/32

c

3/82 ± 3/13

دوکوزاهرتانوئیک اسید

1/42 ± 3/31

3/23 ± 3/38

3/63 ± 3/32

3/04 ± 3/38

دوکوزاهگزانوئیک اسید

0/84 ± 3/34

6/40 ± 3/80

3/24 ± 3/32

3/41 ± 3/63

میرستولئیک اسید

b

پنتادسنوئیک اسید

b

b

ایالوزاپنتانوئیک اسید

a

ab

ab

a

a

b

2/23 ± 3/01
3/61 ± 3/34

b

لینولئیک اسید

4/41 ± 1/42b

6/46 ± 1/24ab

11/33 ± 3/66a

13/42 ± 3/40a

گاما لینولئیک اسید

3/33 ± 3/33

3/04 ± 3/12

1/043 ± 3/21

1/80 ± 3/11

اوکتادکاترینوئیک اسید

3/24 ± 3/36

b

3/31 ± 3/36

a

3/21 ± 3/12

a

3/80 ± 3/33

0/38 ± 3/32

b

2/26 ± 3/38

ab

4/46 ± 3/40

ab

b

آراشیدونیک اسید

a

دوکوزاتترانوئیک اسید

3/14 ± 3/34b

3/88 ± 3/34a

3/21 ± 3/33b

4/44 ± 3/18

3/82 ± 3/13a

دوکوزاپنتانوئیک اسید

3/33 ± 3/33

3/33 ± 3/33

3/33 ± 3/33

3/32 ± 3/32

اولئیک اسید

28/03 ± 3/24b

30/34 ± 343a

22/42 ± 3/06c

22/40 ± 3/13c

اشباع

43/34 ± /80a

31/12 ± 3/08b

30/63 ± 1/38ab

30/11 ± 1/30ab

8/66 ± 3/43

13/03 ± 3/03

10/26 ± 3/08

16/61 ± 3/64

12/84 ± 3/43

a

11/83 ± 3/42

6/44 ± 3/22

6/60 ± 3/24

2/23 ± 3/48

b

تک غیر اشباع
جمع

3/33 ± 3/33

3/33 ± 3/33

3/32 ± 3/32

3/36 ± 3/32
3/26 ± 3/16

استئاریک اسید

تک غیر
اشباع

آرتمیا

آرتمیا  +شیرونومید

1/23 ± 3/30a

میریستیک اسید
اشباع

شیرونومید

امگا 3

a

12/42 ± 3/82

a

امگا  3و امگا 6

22/44 ± 3/46

22/00 ± 3/03

26/10 ± 3/64

20/38 ± 3/61

DHA/EPA

1/02 ± 3/32b

2/40 ± 3/34a

3/84 ± 3/11a

3/82 ± 3/13a

امگا 6

b

13/40 ± 3/02

b

b

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهند اختتف معنی دار بین تیمارهای مختلف است (.)P>3/30

a

18/43 ± 3/44

تغذیه آغازین تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusبا غذاهای زند مختلف و...

در مورد اسیدهای چرب تک غیکر اشکباع ،میرسکتولئیک
اسک کید در تیمکککار  4بکککاالتر از تیمکککار  1بکککود .همچنکککین
پنتادسنوئیک اسید در تیمارهای تغذیه شکد بکا شکیرونومید
باالتر از تیمارهایی تغذیه شد با آرتمیا و آرتمیا  +دافنی بکود
( .)P>3/30مجموع اسیدهای تک غیکر اشکباع در تیمارهکای
مختلف اختتف معنیداری با یالدیگر نداشتند (.)P<3/30
در خصکککوص اسکککیدچرب غیکککر اشکککباع امگکککا ،3
ایالوزاتریونوئیک اسید در تیمکار  4بکاالتر از تیمکار  1بکود.
ایالوزاپنتانوئیک اسید در تیمار  1از همه تیمارها باالتر بود
و دوکوزاهگزانوئیک اسید در تیمکار  2بکاالتر از تیمارهکای
تغذیککه شککد بککا شککیرونومید بککود ( .)P>3/30مجمککوع
اسککیدهای چککرب امگککا  3در تیمارهککای  1و  2بیشککتر از
تیمارهای تغذیه شد با شیرونومید بود (.)P>3/30
در خصوص اسیدهای چرب غیر اشباع امگا  ،6لینولئیکک
اسید در تیمکار  4بکاالتر از تیمکار  1بکود ،اوکتادکاترینوئیکک
اسید و دوکوزاتترانوئیک اسید در تیمارهکای تغذیکه شکد بکا
شکککیرونومید بکککاالتر از تیمکککار  1و  2بودنکککد (.)P>3/30
آراشیدونیک اسید در تیمار  1باالتر از همه تیمارها بکود ولکی
با تیمارهای تغذیه شد بکا شکیرونومید اخکتتف معنکی داری
نداشککت .مجمککوع اسککیدهای چککرب غیککر اشککباع امگککا  6در
تیمارهای تغذیه شد با شیرونومید باالتر از تیمارهای تغذیکه
نشد با شیرونومید بودند ( .)P>3/30اسیدچرب غیکر اشکباع
امگکا  2در تیمککار  2بکاالتر از همککه تیمارهکا بککود (.)P>3/30
مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع امگا  3و امگا  6در تیمار4
(فقط شیرونومید) از همه باالتر بود ولی اخکتتف معنکی داری
با دیگر تیمارها نداشت.
نتایج پروفایل اسیدهای چرب مختلکف در پایکان دور
عاد دهی که در جدول  6آورد شد است ،نشان دهنکد
عدم اختتف معنیدار در میزان اسیدهای چکرب اشکباع و
غیککر اشککباع در بککین تیمارهککای مختلککف بککود .مجمککوع
اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب غیر اشکباع تکک،
امگا  ،3امگا  ،6مجموع امگا  3و امگا  6و همچنین امگکا 2
در پایان مرحله عاد دهکی نشکان دهنکد عکدم اخکتتف
معنی دار در همه تیمارها بود (.)P<3/30
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 .4بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه ،عاد دهکی تاسکماهی ایرانکی بکه
غذای خشکک در کمتکرین سکن و در کوتکا تکرین زمکان
ممالن با رشد و بقای بیشکتر بکود .عکتو بکر آن تکاثیرا
تغذیه از غکذاهای زنکد مختلکف بکر شکاخص هکای رشکد،
ترکیب الشه و پروفایل اسیدهای چرب مورد بررسی قکرار
گرفت .در این تحقیکق ،بچکه تاسکماهیانی ککه در مرحلکه
الروی و شروع تغذیه فعال از الرو شیرونومید تغذیه ککرد
بودند ،در مرحله عاد دهی به غذای دستی از وزن و رشد
بککاالتری نسککبت بککه بچککه تاسککماهیان تیمارهککای دیگککر
برخوردار شدند و پ از آنها نیکز بچکه تاسکماهیانی قکرار
داشتند که از آرتمیا و شیرونومید برای تغذیه آنها استفاد
شد بود که نشان دهند تاثیر مثبت تغذیه از شکیرونومید
بر شاخص های رشد اسکت .نتکایج ایکن تحقیکق بکا نتکایج
تحقیقا قبلی در خصوص اسکتفاد از غکذای زنکد بکرای
تغذی که ،اسککتفاد از غککذای مخلککوط بککرای عککاد دهککی و
استفاد از غذای زند منجمد بکرای تغذیکه بچکه ماهیکان
مطابقت داشت (حمیداوغلی و همالاران  ،2313طکاعتی و
همالاران .)Williot et al., 2005 ،2318
در این تحقیق روند رشد تاسماهیان تیمارهای مختلف
در طی مد عاد دهی نشان داد که با افزایش سن بچکه
ماهیان ،اختتف وزن در تیمارهای مختلف نمایان میشود
و بچه ماهیانی که قبل از شروع عاد دهی بکا شکیرونومید
تغذیه شد بودند از وزن باالتر و معنی داری نسبت به بقیه
تیمارها برخوردار شدند .با توجه به ایناله ماهیان به تدریج
به غذای جدید عاد مینماینکد بکه نظکر مکیرسکد بچکه
ماهیانی که با غذاهای دیگری تغذیه شد بودنکد نیکاز بکه
مد زمان بیشتری برای عاد پکذیری بکه غکذای جدیکد
داشته اند و امالان جذب مواد مغذی حاصل از شیرونومید
به تدریج در آنها امالان پذیر شد است .اما بچکه ماهیکانی
که قبل از عاد دهی با شیرونومید تغذیه شد بودند نیکاز
بکککه زمکککان بکککرای جکککذب تکککدریجی آن نداشکککته و
بیشتر مواد مغذی حاصل از شیرونومید در ایکن مرحلکه از
عکککاد پکککذیری صکککرف رشکککد آنهکککا شکککد اسکککت.
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جدول  -پروفایل اسیدهای چرب (درصد) تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusتغذیه شده با غذاهای زنده مختلف
در پایان مرحله عادتدهی به غذای خشک تجاری (میانگین  ±خطای استاندارد؛ )n=3
تیمارهای اولیه

اشباع

تک غیر
اشباع

غیر
اشباع

امگا 3

امگا 6

امگا 2

جمع

آرتمیا  +دافنی

آرتمیا

آرتمیا  +شیرونومید

شیرونومید

لوریک اسید

3/33 ± 3/33

3/33 ± 3/33

3/33 ± 3/33

3/34 ± 3/34

میریستیک اسید

3/64 ± 3/48

0/36 ± 3/14

0/42 ± 3/32

4/22 ± 3/36

پنتادکانوئیک اسید

1/12 ± 3/33

3/06 ± 3/33

3/23 ± 3/48

3/61 ± 3/14

پالمتیک اسید

23/24 ± 3/42

23/43±3/46

23/38 ± 3/36

12/22 ± 3/14

هرتادکانوئیک اسید

1/03 ± 3/66

1/44 ± 3/66

3/22 ± 3/33

2/34 ± 3/14

استئاریک اسید

6/10 ± 1/64

3/24 ± 3/62

3/40 ± 3/14

4/04 ± 3/30

میرستولئیک اسید

3/04 ± 3/23

3/20 ± 3/30

3/338 ± 3/33

3/440 ± 3/13

پنتادسنوئیک اسید

3/13 ± 3/34

1/20 ± 1/38

3/44 ± 3/36

2/24 ± 3/43

پالمیتولئیک اسید

4/82 ± 2/33

4/21 ± 1/12

6/43 ± 3/16

8/06 ± 3/44

هرتادسنوئیک اسید

3/40 ± 3/13

3/83 ± 3/20

3/40 ± 3/33

3/88 ± 3/10

ایالوزونوئیک اسید

4/24 ± 3/01

4/23 ± 0/11

4/42 ± 0/46

6/23 ± 4/88

دکوزونیک اسید

3/38 ± 1/84

4/66 ± 3/20

4/42 ± 3/34

2/40 ± 2/40

آلفا لینولنیک اسید

2/66 ± 1/24

3/60 ± 3/33

3/81 ± 3/33

3/83 ± 3/33

ایالوزاتریونوئیک اسید

3/28 ± 3/30

3/21 ± 3/34

3/28 ± 3/32

3/28 ± 3/34

ایالوزاپنتانوئیک اسید

3/44 ± 3/43

3/28 ± 3/41

4/13 ± 3/14

3/40 ± 3/13

دوکوزاهرتانوئیک اسید

1/33 ± 3/22

1/18 ± 3/12

1/20 ± 3/32

1/31 ± 3/30

دوکوزاهگزانوئیک اسید

4/13 ± 3/38

13/10 ± 1/41

13/32 ± 1/14

8/62 ± 3/36

لینولئیک اسید

6/08 ± 3/02

0/66 ± 3/30

4/32 ± 3/26

4/13 ± 3/23

گاما لینولئیک اسید

3/11 ± 3/11

3/23 ± 3/32

3/28 ± 3/33

3/28 ± 3/13

اوکتادکاترینوئیک اسید

3/38 ± 3/38

3/22 ± 3/32

3/18 ± 3/34

3/12 ± 3/32

آراشیدونیک اسید

2/14 ± 3/34

3/64 ± 3/32

3/04 ± 3/34

3/62 ± 3/12

دوکوزاتترانوئیک اسید

3/34 ± 3/11

3/32 ± 30/32

3/13 ± 3/36

3/12 ± 3/31

دوکوزاپنتانوئیک اسید

3/21 ± 3/22

3/32 ± 3/31

3/23 ± 3/33

3/10 ± 3/13

اولئیک اسید

20/32 ± 3/24

22/11 ± 1/32

23/86 ± 3/33

23/26 ± 3/06

اشباع

33/44 ± 1/03

31/22 ± 1/42

33/83 ± 1/42

32/12 ± 1/41

تک غیر اشباع

16/22 ± 3/68

22/83 ± 3/60

23/13 ± 3/64

21/42 ± 3/68

امگا 3

14/83 ± 3/63

16/14 ± 3/42

16/83 ± 3/83

14/64 ± 3/66

امگا 6

2/42 ± 3/03

6/22 ± 3/42

8/32 ± 3/04

8/48 ± 3/04

امگا  3و امگا 6

24/02 ± 3/00

23/32 ± 3/64

22/20 ± 3/68

23/12 ± 3/63

DHA/EPA

2/33 ± 3/66

2/04 ± 3/32

2/03 ± 3/14

2/32 ± 3/32

حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهند اختتف معنی دار بین تیمارهای مختلف است (.)P>3/30

همچنین معموال اسکتفاد از غکذاهای زنکد باعکﺚ بهبکود
عملالرد دستگا گوارش ماهی میشود و تغذیه طوالنی تکر
از شیرونومید در تیمارهای تغذیه شد با آن باعﺚ افزایش
کارایی هض و جذب غذای خشک فرمولکه در طکی مکد
عاد دهی شد است .این تحقیکق نشکان داد ککه تغذیکه

اولیه از شیرونومید در ارتقا شاخص هکای رشکد در مرحلکه
عککاد دهککی بککه غککذای خشککک مککوثر اسککت .همچنککین
عاد دهی بچه تاسماهیان ایرانی با استفاد از شکیرونومید
با شاخص هکای رشکد و بقکا مناسکب در مکد  21روز بکا
موفقیت قابل انجام است.

تغذیه آغازین تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusبا غذاهای زند مختلف و...

تفاو در ترکیب الشه یا ترکیب شیمیایی بدن مکاهی
در ارتبکاط بکا غککذای دریافتی و حتککی درصککد مقککدار
غکذاهای روزانه است .عکتو بکر آن ،ترکیب شیمیایی بدن
یک گونه ماهی به عکک کواملی از قبیل سن ،جن  ،درجکککه
حکککرار و عوامکککل محیطکککی دیگکککر بسکککتگی دارد
( .)Razavi Shirazi, 2001در ایککن تحقیککق در مرحلککه
عاد دهی تمامی عوامل برای  4تیمکار یالسکان بکود و در
طول مکد  21روز عکاد دهکی بچکه ماهیکان فقکط بکا
شیرونومید و غذای خشک فرموله شد تغذیه شدند .تنهکا
تفاو بین تیمارها ،تغذیه اولیه آنها در قبل از عاد دهکی
با غذاهای زند مختلف بصور خالص و یکا ترکیبکی بکود.
به نظر میرسد بعضی از تفاو های معنکی دار در ترکیکب
الشه بچه ماهیان در تیمارها بکه علکت تغذیکه اولیکه آنهکا
باشد .درصد پروتئین فقط در تیمار تغذیه شد بکا آرتمیکا
باالتر از تیمار تغذیه شد با آرتمیا  +دافنی بکود .چربکی و
خاکستر در تیمار تغذیه شد با شیرونومید باالتر از تیمکار
آرتمیککا  +دافنککی بککود Conceicao .و همالککاران ()2334
عنکککوان نمودنکککد ککککه گونههای مختلف ماهی با توجه به
مالانیزم هض و جذب غذا و نیز دارا بودن سطوح مختلفی
از فعالیت ویژ آنزی های گوارشی ،عملالردهای متفاوتی
در نرخ بهر برداری از غذاهای زند دارنککککد .حافظیککککه و
همالاران ( )2313نشان دادند ککه میکزان پکروتئین خکام
الشه در الروهای تاسماهی ایرانی تغذیه شد با آرتمیا بکه
سککط بککاالیی مککیرسککد .یالککی از دالیککل افزایش چربی،
میتواند عملالرد آنزی لیراز دستگا گوارش باشد .به نظکر
مککیرسککد که فعالیت بیشککتر آنزی لیراز نسبت به آنزی
پروتئاز در دسککتگا گککوارش تاسککماهیان ایککن تحقیککق در
مواجه با شیرونومید یالی از دالیل باالتر بودن چربی الشه
در تیمار تغذیه شد با شیرونومید باشد.
اسیدهای چرب واحدهای ساختمانی چربی ها هسکتند.
تککری گلیسککریدها مهمتککرین فککرم ذخی کر ای چربککیهککا
محسوب میشوند و چربی ها بیشتر بصور تری گلیسرید
در بدن جکانوران ذخیکر مکیشکوند .در سکاختمان تکری
گلیسریدها سه اسید چرب وجود دارد .به نظر میرسد که
بچه تاسماهیان تیمار ( 4فقط شکیرونومید) ککه از ابتکدای
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تغذیه خارجی با شیرونومید تغذیه شد بودنکد در تبکدیل
اسیدهای چرب به تکری گلیسکرید و ذخیکر آن در بکدن
بهتر عمل کرد اند.
فسفولیریدها گکرو دیگکری از چربکی هکا هسکتند ککه
ساختار آنها مشابه با ساختار تری گلیسرید ها است ،با این
تفاو که از دو اسید چرب تشکالیل شکد انکد .مطالعکا
نشان داد که فسفولیریدها باعﺚ افزایش هض چربکی هکا
در بچکه ماهیکان مکیشکوند ( ;Craig and Gatlin, 1997
 .)Kasper and Brown, 2003به نظر میرسد که یالکی از
دالیل کاهش درصد چربی و افکزایش درصکد پکروتئین در
تیمار ( 2فقط آرتمیا) استفاد از اسیدهای چرب موجکود
در آرتمیا برای تولید فسفولیرید و افزایش هض چربکی در
دستگا گوارش تاسماهی ایرانی در این تحقیق باشد.
در این تحقیق نتایج میزان ترکیب اسیدهای چکرب در
شروع عاد دهی (الروهای  11روز ) که از غکذاهای زنکد
مختلف تغذیه شد بودند ،نشان دهند تاثیر غذاهای زند
روی ترکیککب اس کیدهای چککرب تیمارهککای مختلککف بککود
بطوریالککه تفککاو معنککیداری در بککین آنهککا دیککد شککد.
الروهایی که بطور خالص و یا ترکیبی از شیرونومید تغذیه
کرد بودند تفاو های معنی داری را بکا تیمارهکایی ککه از
ش کیرونومید تغذی که نشککد بودنککد ،نشککان دادنککد Taati .و
همالاران ( )2318در خصوص اثکرا عصکار شکیرونومید
پرورشی بر رشکد ،بازمانکدگی و ترکیکب الشکه تاسکماهی
ایرانی Hauville ،و همالکاران ( )2314درخصکوص اثکرا
سه غذای ریز دانه مختلکف بکر موفقیکت غکذادهی ،رشکد،
اسککید چکککرب و فعالیک کت آنکککزی در الروهکککای پمرکککانو
( Abano ،)Trachinotus carolinusو همالکاران ()2316
در خصکککوص تکککاثیر اسکککتفاد از روتیفکککر آب شکککیرین
 Brachionus calyciflorusو آرتمی کا بککه عنککوان غککذای
آغازین در رشد و ترکیکب اسکیدهای چکرب گربکه مکاهی
آفریقکککایی ( )Clarias gariepinusو  Luoو همالکککاران
( )2312در خصوص تاثیرا نسبت  DHA/EPAجیر بر
توسعه زودرس ،پاسخ آنتی اکسیدانی و متابولیسک چربکی
روی الرو تاسماهی سیبری با این نتایج مطابقت دارد.
عملالرد تغذیهای الروهای ماهیان در بهر برداری از
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یک نوع غذای زند به عواملی نظیککککککککر میزان ترکیبا
بیوشیمیایی ،میزان آنزی های گوارشی نظیر آمیتز ،لیراز
و پروتئاز بستگی دارد و سطوح فعالیت ویژ آنزی های
گوارشی دستگا گوارش الرو ماهی نیز تا حد زیادی در
هض و جذب غذای زند خورد شد مﺆثر است .الروهای
تاسماهیان در بهر برداری از منابع غکذایی زنکد مختلکف
تابع ترکیبا شیمیایی آنها و قابلیت های مکاهی اسکت .در
این تحقیق گونه ماهی تاسماهی ایرانکی بکود و در قبکل از
عاد دهی فقط غذاهای زند ای که الروهکا بکا آن تغذیکه
شد بودند بکا یالکدیگر متفکاو بکود و نتکایج متفکاوتی از
ذخیر اسیدهای چرب در تیمارهای مختلف مشاهد شد.
در مرحله عاد دهی به غذای خشک عتو بر گونه ماهی،
نوع غذای زند و حتی شیو غذادهی نیز یالسکان بکود .در
مرحله عاد دهی به غذای خشک تجاری همه تیمارها بکا
شیرونومید و غذای خشک فرموله شکد تغذیکه شکدند در
نتیجه اختتف معنی داری در پروفایل اسیدهای چکرب در
تیمارهای مختلف مشاهد نشد و اثرا غذاهای زند قبل
از عاد دهی نیز در طی مد  21روز عکاد دهکی بچکه
ماهیان به غذای خشک تغییر یافت .در مرحله عاد دهکی
به غذای خشک تجاری که همه تیمارها بکا شکیرونومید و
غذای خشک فرمولکه شکد تغذیکه شکد بودنکد وضکعیت
اسیدهای چرب در بچکه ماهیکان تغییکر یافکت امکا نتکایج
تیمارها اختتف معنی داری با همکدیگر نداشکت .بنکابراین
میتوان نتیجه گرفت که در هر دور ای از زندگی مکاهی،
غذای مورد تغذیه اثر خود را بر پروفایل اسکیدهای چکرب
باقی میگذارند .تغییکر نکوع غکذای زنکد و یکا غیکر زنکد
موجب تغییکرا در اسکیدهای چکرب مکیشکود ککه ایکن
تغییرا با بیولوهی و فیزیولوهی ماهی در ارتباط است .در
پایان مرحله عکاد دهکی پروفایکل اسکیدهای چکرب غیکر
اشباع در بچه ماهیکان بهبکود یافکت ،بطوریالکه از مقکادیر
اسیدهای چرب اشباع کاسته شد و بکه مقکادیر اسکیدهای
چرب غیر اشباع افزود شد .این تغییر مکیتوانکد متکاثر از
تغذیه بچه ماهیان از غذای فرموله شکد و یکا شکیرونومید
در دور عاد دهی باشد .با توجه به ایناله در مرحله قبکل
از عککاد دهککی در الروهککای تغذیککه شککد بککا شککیرونومید

شیت  ،مجله منابع طبیعی ایران ،دور  ،44شمار  ،1بهار 1433

مجموع اسیدهای چرب غیر اشکباع بلنکد زنجیکر امگکا 6
بطککور معنککیداری بککاالتر از تیمارهککای تغذیککه نشککد بککا
شیرونومید بود و همچنین اسیدهای چکرب تکک اشکباع و
مجموع امگا  3و امگا  6نیز در تیمارهکای تغذیکه شکد بکا
شیرونومید بیشتر از سایر تیمارها بود میتوان بیکان نمکود
که متعادل شکدن اسکیدهای چکرب غیکر اشکباع در همکه
تیمارها در پایان مرحله عاد دهی میتواند متاثر از تغذیه
با شیرونومید باشد.
ماهی مانند سایر جانداران بکرای تکداوم فعالیکت هکای
فیزیولوهیک به اسیدهای چرب ضکروری احتیکاج دارد ککه
باید در جیر این جانداران فراه شکود .تحقیقکا نشکان
داد که اسیدهای چرب موجکود در بافکت ماهیکان رابطکه
مسککتقیمی بککا اسککیدهای چککرب موجککود در جیککر دارد
( .)Bell et al., 2003; Franciset et al., 2006اسکید
لینولنیک (( )C18:3)n-3و اسید لینولئیک (()C18:2)n-6
از اسیدهای چرب غیر اشباع مهک در جکانوران بکه شکمار
میروند که بدن جانداران قکادر بکه سکنتز ایکن اسکیدهای
چرب نبود و باید در جیر غذایی جانوران موجکود باشکد.
این اسیدهای چرب ،حلقه اول تغییر و سکاخت اسکیدهای
چرب بلند زنجیر هستند .تحقیقا نشان داد که تقریبکا
تمککام ماهی کان آب ش کیرین قابلی کت تبککدیل اس کید چککرب
لینولئیک اسکید بکه آراشکیدونیک اسکید (( )C24:4)n-6و
لینولنیککک اسککید بککه  )C20:5)n-3(( EPAو در نهایککت
 (C22:6 )n-3(( DHAرا دارا هستند ( Kanazawa et al.,
 .)1979; Sargent et al., 2002تحقیقکا مختلکف نشکان
داد که ترکیب اسیدهای چرب بافت ماهیان تحکت تکاثیر
نکککوع و ترکیکککب اسکککیدهای چکککرب جیکککر اسکککت
(.)Bell et al., 2001, 2003; Rousenlund et al., 2001
در این تحقیکق الروهکای تغذیکه شکد بکا شکیرونومید در
ذخیر سازی  DHAدر بدن بهتر از سکایر تیمارهکا عمکل
نمودنککد ،بطوریالککه درصککد  DHAنسککبت بککه  EPAدر
الروهای تغذیکه شکد بکا شکیرونومید  3/8بکه  ،1ولکی در
الروهای تغذیه شد با آرتمیا  2/4و الروهای تغذیکه شکد
بککا آرتمیککا و دافنککی  1/0بککود اسککت .در پایککان مرحلککه
عاد دهی درصد  DHAذخیر شد در بدن بچه ماهیکان
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تیمارهای شکیرونومید ککاهش یافکت ولکی در بکدن بچکه
ماهیان تیمارهای آرتمیا و آرتمیکا  +دافنکی افکزایش پیکدا
کرد .علت این تغییرا میتوانکد در اثکر تغذیکه بکا غکذای
فرموله شد و یکا شکیرونومید در طکی مکد عکاد دهکی
باشد ،ولی با توجه به اثرا تغذیه با شیرونومید در مرحله
قبل از عاد دهی به احتمال قوی تر این تغییرا میتواند
در اثر تغذیه با شیرونومید باشد .از آنجایی ککه در مرحلکه
قبل از عاد دهی الروهای تیمار شیرونومید بطکور کامکل
فقط از شیرونومید تغذیه شکد و در مرحلکه عکاد دهکی
نصف غذای مورد تغذیه آنها غذای فرموله شد بود ،میزان
ذخیر سکازی  DHAدر آنهکا نسکبت بکه مرحلکه قبکل از
عاد دهی کاهش یافت .برعال  ،در تیمارهای دیگکر ککه
نصف غکذای مکورد تغذیکه آنهکا شکیرونومید بکود ،مقکدار
ذخیر  DHAنسبت به قبل از عاد دهی افزایش یافت.
مقایسه نوع و ترکیب اسیدهای چرب سکه نکوع غکذای
زند (شیرونومید ،آرتمیا و دافنی) مکورد تغذیکه الروهکای
تاسماهی ایرانی در این تحقیق با ترکیب اسیدهای چکرب
الروها نشان دهند تفاو هکایی بکین آنهکا اسکت .میکزان
اسیدهای چکرب اشکباع در الروهکایی ککه بکا شکیرونومید
تغذیککه شککد بودنککد کمتککر از اسککیدهای چککرب اشککباع
شیرونومید بود ،ولی مجمکوع اسکیدهای چکرب اشکباع در
الروهایی که با آرتمیا تغذیه شد بودند بیشتر از اسیدهای
چرب آرتمیا بود .درصد اسیدهای چرب تکک غیکر اشکباع،
امگکا  ،3امگککا  2و مجمککوع امگکا  3و امگککا  6در الروهککای
تغذیه شد بکا شکیرونومید بیشکتر از مقکادیر آنهکا در الرو
شیرونومید بود ،امکا در الروهکای تغذیکه شکد بکا آرتمیکا
اسیدهای چرب تک غیر اشباع بیشتر از آرتمیا ،اما امگا ،3
امگا  6و مجموع امگا  3و امگا  6کمتر از آرتمیا بود .مقدار
آراشیدونیک اسید EPA ،و  DHAدر الروهکای تیمارهکای
مختلف بیشتر از غذاهای تغذیه شد توسط آنها بود .باالتر
بودن میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بدن مکاهی نسکبت
به جیر در تحقیق  Najafipour Moghadamو همالکاران
( )2310روی تاسماهی سیبری نیز به اثبا رسکید بکود.
آنان بیان داشتند که باالتر بودن مقادیر  EPAو  DHAدر
عضله تاسماهی سکیبری نسکبت بکه مقکادیر آن در جیکر
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نشان دهند ابقکای انتخکابی آنهکا در عضکله و یا بیوسنتز
احتمالی آنها از طریق طویلسازی یا اشباع زدایی سایر
اسیدهای چرب است .مالانیس این عمل آنزیمی است .بکر
این اساس به نظر میرسد که الروهای تاسماهی ایرانی در
مراحل اول زندگی میتوانند اسکیدهای چکرب موجکود در
جیر را به اسیدهای چرب مکورد نیکاز خکود تبکدیل و در
بدن ذخیر نمایند.
 )2314( Ebrahimiدر بررسی خود بیان داش که
نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر در مراحل مختلف
تالامل تخ و الرو ماهیان خاویاری به دالیکککل خصوصیا
فیزیولوهیک و عوامل محیطی تغییر می کند .در تحقیکککق
حاضر ،نسبت اسیدهای چرب غیر اشکباع  n-6بکه  n-3در
ابتدای شکروع عکاد دهکی و پایکان عکاد دهکی در همکه
تیمارها تغییر یافکت و در پایکان دور نسکبت  n-6بکه n-3
کاهش یافکت .در تیمارهکای تغذیکه شکد بکا شکیرونومید
نسبت  n-6به  n-3در شروع عاد دهی  3بکه  1بکود و در
پایان عاد دهی به  3/0به  1تغییر یافت .باال بودن نسبت
 n-6به  n-3در تیمارهای تغذیه شد در قبل از عاد دهی
نشان دهند توانایی تاسماهی ایرانی در تبدیل اسکیدهای
چرب کوتا زنجیر شیرونومید بکه اسکیدهای چکرب بلنکد
زنجیر است که در مرحله عاد دهی این توانایی به دلیل
تامین نصف جیر از غذای خشکک فرمولکه شکد  ،ککاهش
یافت .به نظر میرسد که بچکه تاسکماهیان ایرانکی تغذیکه
شد با شیرونومید در تبکدیل سکایر اسکیدهای چکرب بکه
اسیدهای چرب امگا  6بهتر عمل میکنند.
 Hanaeeو همالاران ( )2330نشان دادنکد ککه اهمیت
 DHAو مهمتککر از آن اهمیککت نسکککبت  DHA/EPAدر
افزایش رشد و ماندگاری بسیار چش گیکر اسکت .در ایکن
تحقیق ،نسبت DHA/EPAدر پایان مد عاد دهکی در
تیمار ( 1آرتمیا  +دافنی)  2به  ،1تیمار ( 2آرتمیا)  2/0به
 ،1تیمککار( 3آرتمی کا  +ش کیرونومید)  2/6بککه  1و تیمککار 4
(شککیرونومید)  2/3بککه  1بککود .نسککبت  DHA/EPAدر
تیمارها اختتف معنی داری با همدیگر نداشکت .در نتیجکه
درصد بازماندگی بچه ماهیان در تیمارها نیز هیچ اخکتتف
معنی داری با همدیگر نداشت .نسبت  DHA/EPAدر قبل
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از شروع عاد دهی در تیمارهایی که با شیرونومید تغذیکه
شد بودند بطور معنی داری بیشکتر از سکایر تیمارهکا بکود
ولی پ از عاد دهی به میزان  2/0برابر ککاهش یافکت و
علت آن میتواند تامین نیمی از جیر از غذای خشکک در
طول دور عاد دهی باشد .به نظر میرسد که اسکتفاد از
شیرونومید در مرحله عاد دهی تاسماهی ایرانی به غذای
خشککک فرمولککه شککد مککیتوانککد سککبب بهبککود نسککبت
 DHA/EPAدر آنها و در نتیجه افزایش رشد و مانکدگاری
شود .همچنین درصد باالی  DHAدر پایکان عکاد دهکی
تاسککماهی ایرانککی نشککان از تککاثیر مثبککت شککیرونومید در
افککزایش  DHAدر بچککه ماهیککان و در نتیجککه افککزایش
بازماندگی دارد .از آنجایی که یالی از دغدغه هکای پکرورش
دهندگان ماهیان خاویاری و عدم رغبت آنهکا بکه پکرورش
تاسماهی ایرانی بازماندگی پایین ایکن ماهیکان در مرحلکه
عاد دهی به غذای خشک فرمولکه شکد اسکت ،بکه نظکر
میرسد اسکتفاد از شکیرونومید در مرحلکه عکاد دهکی و
تاثیر آن در افزایش  DHAو در نتیجه افزایش بازمانکدگی،
مککیتوانککد نگرانککیهککای پککرورش دهنککدگان را در مککورد
بازماندگی ک تاسماهی ایرانی برطرف نمایکد ککه یالکی از
اهداف مه و اصلی این تحقیق بود است.
الرو شیرونومید در اغلب مزارع تالثیر وپرورش ماهیان
خاویاری با احداث سالن های کوچک و با هزینه بسیار کک
قابل تولید است و عمد ماد مصرفی برای تولید آن ککود
حیوانی گاوی است و تولید آن از نظر اقتصادی نسبت بکه
تولیککد آرتمیککا مقککرون بککه صککرفه اسککت .در ایککن بککین،

 .1منابع

شیت  ،مجله منابع طبیعی ایران ،دور  ،44شمار  ،1بهار 1433
 Hamidoghliو همالاران ( )2314و Pour-Ali Fashtami

و همالاران ( )2316موفق به تولیکد انبکو شکیرونومید در
کشور شد اند.
در یک نتیجه گیری کلکی مکیتکوان بیکان نمکود ککه
استفاد از شیرونومید در تغذیه تاسماهی ایرانی در شکروع
تغذیه تا رسیدن به مرحله شکروع عکاد دهکی مکیتوانکد
سبب افزایش نسبت  ،DHA/EPAتبدیل اسیدهای چکرب
غیر اشباع کوتا زنجیر به بلند زنجیکر و در نتیجکه بکاال
رفتن نسبت  n-6به  n-3و همچنین جکذب بیشکتر چربکی
در بککدن و افککزایش شککاخصهککای رشککد و بقککا در مرحلککه
عاد دهی گردد.

تشکر و قدردانی
ایککن تحقیککق بککا حمایککت مککالی صککندوق حمایککت از
پژوهشگران کشور بکه شکمار  28312632و پژوهشکالد
حوضه آبی دریای خکزر انجکام شکد .همچنکین از پرسکنل
مرکز بازسازی و حفایت از ذخایر هنتیالی ماهیان دریکایی
شادروان دکتر یوسف پور سیاهالل بکه خصکوص مهنکدس
شاپور غتمی ،دکتر مهدی رحمتی ،مهندس حامد قاسمی
خوا  ،آرمین شهبازی ،سید کری محمکدی و حمیکد قکر
داغی که در انجام این تحقیق مشارکت نمودنکد ،تشکالر و
قدردانی میگردد.
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