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Abstract
This study was performed to evaluate four common
food rations in Iranian market on growth
performance, some biochemical factors of farmed
beluga (Huso huso) in winter 2015. Total number of
80 belugas weighing 4063.48± 134.29g were
randomly distributed into 8 circular concrete ponds
and kept at a density of 10 fish per pond. Fish were
acclimatized to new rearing conditions for a week.
Great sturgeons were fed four rations including
Behdaneh, Biomar, Faradaneh and Skretting in two
replicates (completely randomized design). Results
showed that the highest final weight, percentage of
body weight increase, average daily growth, specific
growth rate, condition factor, protein efficiency ratio
and the lowest FCR and price index were observed in
treatment Faradaneh which had significant
differences with treatment Behdaneh (P<0.05). Fish
fed all four rations showed no significant difference
in blood glucose (P>0.05). The highest content of
cholesterol was seen in treatment Behdaneh which
showed significant difference with other treatments
(P<0.05). Treatments Behdaneh and Biomar had the
highest (P<0.05) contents of total protein which
showed significant difference with treatment
Faradaneh. The highest contents of albumin belonged
to treatment Behdaneh, Biomar and Skretting which
showed significant difference with treatment
Faradaneh (P<0.05). Treatment Behdaneh had the
highest level of liver enzymes (P<0.05). Based on
obtained results, it can be declared that treatment
Faradaneh can play an important role in increasing
growth performance, feed efficiency and also
improve some biochemical parameters in farmed
beluga.
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ارزيابی چهار جيره غذايی رايج در بازار
 برخی از،ايران بر عملکرد رشد
فاکتورهای بيوشيميايی و آنزيمهای
) پرورشیHuso huso( کبدی فيل ماهيان
۳

 حميد عبدالهپور بیريا،*۲ رضا طاعتی،۱سهيال دالوری

 دانشگاه آزاد، واحد تالش، گروه شيالت، دانش آموخته کارشناسی ارشد.۱
اسالمی
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تالش، استاديار گروه شيالت.۲
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تالش، استاديار گروه شيالت.۳
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چکيده
اين تحقيق جهت ارزيابی چهار جيره غذايی رايج در بازار ايران بر
)Huso huso( رشد و برخی از فاکتورهای بيوشيميايی فيلماهيان
 قطعه فيلماهی پرورشی با80  تعداد. اجرا شد۱۳9۳ در زمستان

 حوضچه8  گرم بطور تصادفی به406۳/48±۱۳4/۲9 ميانگين وزنی
 ماهيان به مدت. عدد ماهی معرفی شدند۱0 بتنی دايرهای با تراکم
 فيلماهيان.يک هفته با شرايط جديد پرورشی سازگاری پيدا کردند
 تکرار (طرح۲  فرادانه و اسکرتينگ با، بيومار،با چهار جيره بهدانه
، نتايج نشان داد که بيشترين وزن نهايی.کامال" تصادفی) تغذيه شدند

، شاخص رشد ويژه، ميانگين رشد روزانه،درصد افزايش وزن بدن
 ضريب کارايی پروتئين و کمترين ضريب تبديل،ضريب چاقی
غذايی و شاخص قيمت در تيمار فرادانه مشاهده شدند که اختالف

 ماهيان تغذيه کرده از.)P>0/05( معنیداری با تيمار بهدانه داشتند
هر چهار جيره اختالف معنیداری را در گلوکز خون نشان ندادند
 بيشترين ميزان کلسترول در تيمار بهدانه مشاهده گرديد.)P<0/05(

 تيمارهای.)P>0/05( که با بقيه تيمارها اختالف معنیدار آماری داشت
) ميزان پروتئينکل را به خودP>0/05( بهدانه و بيومار بيشترين
 بيشترين.اختصاص دادند که با تيمار فرادانه اختالف معنیدار نشان دادند
 بيومار و اسکرتينگ رويت شد که با،ميزان آلبومين در تيمارهای بهدانه
 تيمار بهدانه.)P>0/05( تيمار فرادانه اختالف معنیدار آماری داشتند

 براساس نتايج.) سطح آنزيمهای کبدی بودP>0/05( دارای باالترين
مذکور میتوان اظهار نمود که تيمار فرادانه میتواند نقش مهمی را در
افزايش عملکرد رشد و کارايی تغذيه و نيز بهبود برخی از شاخصهای
.بيوشيميايی فيلماهيان پرورشی ايفا نمايد
، جيره غذايی،(Huso huso)  فيلماهيان:واژههای کليدی
. شاخصهای بيوشيميايی،عملکرد رشد

Keywords: Biochemical Indices, Food Ration,
Great Sturgeon (Huso huso), Growth Performance.
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مقدمه
آبزی پروری موفق و پایدار ،به فراهم كردن غذاهای
مصنوعی كه از لحاظ مواد مغذی متوازن و از لحاظ
اقتصادی مقرون بهصرفه باشند ،وابسته است .پروتئین،
كربوهیدرات و چربی گروههای مهم مواد مغذی
هستند كه بدن با سوخت و ساز آنها انرژی الزم برای
فرایندهای فیزیولوژیکی و فعالیتهای فیزیکی را
بهدست میآورد ( .)Lee & Kim, 2001جهت
دستیابی به تولید مناسب و اقتصادی ،باید تا سر حد
امکان كلیه هزینههای پرورش از جمله هزینه تولید و
یا تهیه غذا مورد بازنگری قرار گیرند ( Nafisi
 .)Bahabadi, 2007افزایش دانش نیازهای غذایی
گونههای آبزیان نظیر ماهیان و سختپوستان توأم با
پیشرفت در تکنولوژی ساخت غذا و روشهای
غذادهی در توسعه آبزیپروری جدید نقش كلیدی
داشتهاند .بیشترین تالش در آبزی پروری پایدار در
ارتباط با راهكارهای تغذیه و بهینهسازی شرایط
پرورشی عاری از عوامل بیماریزا برای گونههای مهم
آبزیان تجاری پرورشی میباشد (.)Goddard, 1996
برای تولید ماهیان خاویاری ،مدیریت توانمند ،محیط
مناسب پرورش ،تغذیه با جیرههای مطلوب كه حاوی
تركیبات ارزان قیمت و تأثیرگذار كه رشد مطلوب و
كمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی را داشته باشند،
اجتنابناپذیر است (.)Hung & Lutes, 1987
تركیبات سازنده جیرههای غذایی نظیر پروتئین ،چربی،
ویتأمینها ،مواد معدنی ،قیمت و دسترسی آسان به
آنها ،افزایش كارایی تولید آبزیان را در پی خواهد
داشت ( .)Chebanov & Billard, 2001جیره
نامتعادل سبب ایجاد اثرات نامطلوب بر سالمت ماهی
و كاهش بازدهی هضم پروتئین و تجمع چربی اضافی
در اطراف روده ،كبد و چاقی میشود .پر چرب بودن
بافتها با كاهش انرژی قابل دسترس برای رشد و
ذخیرهسازی ،سبب كم شدن مصرف غذا میشود
( .)Silverstein & Plisetskaya, 2000افزایش
بیش از حد پروتئین در تركیب غذایی (گرانترین

تركیب جیره) باعث باال رفتن هزینه تولید و افزایش
تولید آمونیاک در آب به دلیل تجزیه اسیدهای آمینه
میشود ( .)Kim & Lee, 2005رعایت موارد فوق
میتواند پرورشدهنده را به اهداف اقتصادی رسانده و
عالوه بر آن باعث افزایش رشد و كیفیت گوشت
ماهی نیز شود.
فیل ماهی یا بلوگا یکی از مهمترین گونههای
ماهیان خاویاری میباشد كه نقطهنظر عادتپذیری
بهتر و زودتر به غذاهای دستی و كنسانتره ،قابلیت
رشد باال ،امکان تولیدمثل در شرایط پرورشی ،بهدست
آوردن الرو و داشتن مقاومت باال در مقابل شرایط
نامناسب محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است
) .(Pourali et al., 2003بلوگا در استخرهای خاكی،
حوضچههای بتونی و محیطهای محصور شده در
سواحل دریا پرورش داده میشود .چون در پرورش
آبزیان بیش از  %50هزینههای پرورش به تغذیه
ارتباط دارد ،لذا برای اقتصادی كردن مقوله پرورش
ماهیان خاویاری ،نیاز به توجه بیشتر در غذادهی و
استفاده از غذاهایی با كیفیت مطلوب میباشد
( .)Soudagar et al., 2005ازآنجاكه در بازار ایران
انواع غذاهای داخلی و خارجی با تركیبات ،كیفیت و
قیمتهای مختلف وجود داشته لذا این تحقیق بنابر
درخواست مزرعه پرورش ماهیان خاویاری مروارید
قروق تالش جهت ارزیابی برخی از خوراکها بر رشد و
فاكتورهای بیوشیمیایی فیلماهیان (بلوگا) پرورشی
انجام گرفت .تأكید میگردد كه این مقاله به هیچ
عنوان قصد تبلیغ یا تخریب شركتهای تولیدكننده
غذای آبزیان ذكرشده در تحقیق را نداشته و فقط در
شرایط یکسان پرورشی مزرعه مذكور به مقایسه
تأثیرات جیرههای مختلف پرداخته است.
مواد و روشها
این تحقیق در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری مروارید
قروق تالش در زمستان  1393انجام گرفت .تعداد 80
قطعه فیلماهی پرورشی پس از زیستسنجی
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(اندازهگیری وزن و طول كل) و تعیین زیتوده با
میانگین وزنی  4063/48±134/29گرم به  8حوضچه
بتنی دایرهای به مساحت  3/14مترمربع مجهز به
سیستم هواده انتشاری (دیفیوزر) و تخلیه آب مركزی
با تراكم  10عدد ماهی در هر حوضچه معرفی شدند.
ماهیان به مدت یک هفته با شرایط جدید پرورشی
سازگاری پیدا كردند .میانگین وزنی تیمارها در شروع
آزمایش فاقد اختالف معنیدار آماری بود .فیلماهیان
در شرایط یکسان پرورشی با چهار جیره تجاری رایج
در بازار ایران شامل بهدانه (ایران) ،بیومار (فرانسه)،
فرادانه (ایران) و اسکرتینگ (ایتالیا) به صورت  4تیمار
هر یک در دو تکرار در قالب طرح كامالً تصادفی
تغذیه شدند .تركیبات چهار جیره مورد استفاده در این
تحقیق در جدول  1ارائه شدهاند (.)AOAC, 1995
تغذیه ماهیان روزانه در چهار نوبت ( 8صبح 12 ،ظهر،
 16عصر و  20شب) و به صورت حداكثر یک درصد
وزن بدن و به مدت  8هفته انجام گرفت ( Pourali et
.)al., 2003; Mohseni et al., 2006
در طول دوره آزمایش ،دبی آب ورودی حوضچهها
 0/5لیتر در دقیقه ،میانگین دما ،اكسیژن و  pHبه
ترتیب  12/4±1/76درجه سانتیگراد6/74±0/48 ،
میلیگرم در لیتر و  6/90±0/24بود .جهت ارزیابی
رشد و تعیین زیتوده هر حوضچه پس از هر مرحله
زیستسنجی ،شاخصهای رشد نظیر درصد افزایش
وزن بدن ،درصد زندهمانی ،سرعت رشد ویژه و ضریب
تبدیل غذایی ( ،)Hung et al., 1989شاخص
وضعیت (ضریب چاقی) (،)Hung & Deng, 2002
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میانگین رشد روزانه ( ،)Hung et al., 1993ضریب
كارایی پروتئین ( )Ozorio et al., 2009و شاخص
قیمت ( )Mohammadi et al., 2002محاسبه
شدند.
در پایان دوره آزمایش ،نمونهبرداری از خون
ماهیان انجام گرفت .تعداد  3قطعه فیلماهی از هر
حوضچه ( 6عدد از هر تیمار) به صورت تصادفی
انتخاب شدند .تغذیه ماهیان  24ساعت قبل از
خونگیری قطع شده و سپس با استفاده از سرنگ 5
میلیلیتری و از طریق سرخرگ یا سیاهرگ دمی واقع
در پشت باله مخرجی خونگیری بهعمل آمد .پس از
تهیه سرم با استفاده از سانتریفوژ با دور  3000در
دقیقه به مدت  10دقیقه (مدل  Labofugeساخت
شركت  Heraeus sepatchآلمان) ،نمونههای سرم
در ویالهای اپندورف در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .اندازهگیری آلبومین با روش
بروموكرزول گرین (،)Doumas et al., 1971
پروتئین كل با روش بیوره ( Doumas et al.,
 ،)1981گلوكز با روش آنزیماتیک (گلوكز اكسیداز)
( ،)Barham & Trinder, 1972كلسترول با روش
آنزیماتیک (كلسترول اكسیداز) ()Allain et al., 1974
و تریگلیسیرید با روش آنزیماتیک ( & Fossati
 )Prencipe, 1982انجام شد .آنزیمهای كبدی شامل
آالنین آمینوترانسفراز ) (ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز
) (ASTبه روش رنگسنجی كینتیک و آنزیم آلکالین
فسفاتاز ) (ALPبه روش آنزیماتیک كینتیک اندازهگیری
شدند (.)Shahsavani et al., 2010

جدول  .1آنالیز جیرههای غذایی
جیرهها  /تركیبات ()%

رطوبت

پروتئین

چربی

خاكستر

قیمت (ریال)

بهدانه

7/1

38

15

12/79

48500

بیومار

7/5

44/1

14/5

8/5

97000

فرادانه

8/4

43/5

14/8

8/2

43800

اسکرتینگ

8/7

42/8

10/6

7/1

57000
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تجزیه و تحليل آماری

پژوهش حاضر در قالب طرح كامالً تصادفی انجام
گرفت .در ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون كولموگروف-
اسمیرنوف و آزمون همگنی گروهها با آزمون Levene
انجام پذیرفت .برای دادههای همگن ،از آزمون تجزیه
واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین بین تیمارهای
تغذیهای و از آزمون دانکن برای جداسازی گروههای
همگن در سطح احتمال  %5استفاده شد .آزمون
غیرپارامتریک كروسکال -والیس برای دادههای
غیرهمگن استفاده گردید كه معنیدار بودن گروههای
مورد بررسی با استفاده از آزمون من-ویتنی در سطح
احتمال  %5مشخص گردید .نرم افزار آماری SPSS
نسخه  19برای تجزیه و تحلیل دادهها به كار برده شد.
نتايج
فاكتورهایی نظیر وزن نهایی ،درصد افزایش وزن بدن،
شاخص رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،میانگین رشد
روزانه ،ضریب كارایی پروتئین و ضریب چاقی در

ماهیان تغذیه شده با جیره فرادانه نسبت به سایر
تیمارهای آزمایشی وضعیت بهتری را نشان دادند
( .)P>0/05درصد زندهمانی طی دوره پرورش در همه
تیمارها  %100بود (جدول  .)2جیرههای فرادانه و
بیومار بهترتیب ارزانترین و گرانترین جیرهها در
شاخص قیمت بودند (( )P>0/05نمودار .)1
جدول  3نتایج شاخصهای بیوشیمیایی را در
فیلماهیان در پایان هفته هشتم نشان میدهد .به
استثنای فاكتور گلوكز در بقیه فاكتورهای بیوشیمیایی
اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده گردید .تیمار
بهدانه در تمامی شاخصها بهجز گلوكز افزایشی را
نشان داد كه با برخی از تیمارها اختالف معنیدار
آماری داشت ( .)P>0/05كمترین مقادیر كلسترول و
تریگلیسیرید مربوط به تیمار فرادانه بود كه با تیمار
بهدانه اختالف معنیدار آماری نشان داد (.)P>0/05
میزان آنزیمهای كبدی ( )AST( ،)ALTو ( )ALPدر
همه تیمارها نسبت به تیمار بهدانه بهطور معنیداری
پایینتر بود (( )P>0/05جدول .)4

جدول  .2مقایسه شاخصهای رشد فیلماهیان در جیرههای مختلف
شاخصهایرشد /تیمارها
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول كل نهایی (سانتی متر)
افزایش وزن بدن ()%
شاخص رشد ویژه ( %در روز)
ضریب تبدیل غذایی
رشد روزانه (گرم در روز)
ضریب كارایی پروتئین
ضریب چاقی ()%
زندهمانی ()%

بهدانه
4065/6 ±29/13
5513 ±643/72a
95/45 ±2/66
35/58 ±4/02a
0/53 ±0/04a
1/41 ±0/16b
0/61 ±0/06a
1/89 ±0/21
0/64 ±0/02a
100

بیومار
4053/9 ±11/17
5741 ±575/57ab
95/32 ±2/51
41/62 ±0b
0/60 ±0b
1/21 ±0/01ab
0/72 ±0b
1/89 ±0/003
0/67 ±0/007ab
100

اعداد (میانگین  ±انحراف معیار) با حروف متفاوت در هر ردیف اختالف معنیدار آماری دارند (.)P>0/05

فرادانه
4066/9 ±17/96
6048/8 ±380/18b
95/3 ±2/62
43/81 ±0/02b
0/63 ±0b
1/15 ±0a
0/76 ±0/007b
2/02 ±0/006
0/70 ±0b
100

نمودار  .1مقایسه شاخص قیمت جیرههای مختلف

اسکرتینگ
4068/15 ±22/69
5768 ±328/90ab
95/16 ±2/39
41/78 ±1/47b
0/60 ±0/01b
1/20 ±0/02ab
0/72 ±0/02b
1/98 ±0/04
0/68 ±0/01b
100
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جدول  .3مقایسه شاخصهای بیوشیمیایی فیلماهیان در جیرههای مختلف
شاخصهای بیوشیمیایی  /تیمارها

بهدانه

گلوكز (میلیگرم در دسیلیتر)
b

كلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

فرادانه

51/33 ±11/65

58/66 ±7/52

52/16 ±2/78

49/50 ±4/50

109/33 ±26/43

70/66 ±8/33

63/50 ±7/44

64/66 ±3/32

a

526 ±147/60

b

تریگلیسیرید (میلیگرم در دسیلیتر)

بیومار

اسکرتینگ

b

a

498/33 ±123/72

a

a

362/66 ±53/32

a

369/33 ±69/59

پروتئین كل (گرم در دسیلیتر)

3/06 ±0/20b

3/01 ±0/23b

2/70 ±0/23a

2/83 ±0/30ab

آلبومین (گرم در دسیلیتر)

1/66 ±0/23

1/63 ±0/10

1/35 ±0/13

1/55 ±0/13

b

b

a

b

اعداد (میانگین  ±انحراف معیار) با حروف متفاوت در هر ردیف اختالف معنیدار آماری دارند (.)P>0/05

جدول  .4مقایسه آنزیمهای كبدی فیلماهیان در جیرههای مختلف
بهدانه

بیومار

فرادانه

اسکرتینگ

آنزیمهای كبدی  /تیمارها
آنزیم )AST (U/l

572/66 ±203/89b

351/33 ±56/85a

367/66 ±53/92a

371/66 ±97/69a

آنزیم )ALT (U/l

19 ±7/12

8/83 ±2/63

9/66 ±2/50

11/66 ±1/21

آنزیم )ALP (U/l

b
b

968/33 ±225/82

a
ab

845/16 ±82/87

a
a

693/83 ±140/21

a
ab

819/33 ±228/24

اعداد (میانگین  ±انحراف معیار) با حروف متفاوت در هر ردیف اختالف معنیدار آماری دارند (.)P>0/05

بحث و نتيجهگيری
پرورش مصنوعی ماهیان خاویاری به منظور تولید
گوشت و خاویار در جهان از سابقه كوتاهی برخوردار
است .از آنجا كه در شرایط پرورشی كنونی ،بیشتر نیاز
غذایی آبزی مرتبط با جیرهای است كه پرورش دهنده
بهطور مصنوعی برای ماهی آماده میكند ،لذا تولید
جیرهای كه حاوی مقدار كامل مواد مغذی باشد نقش
اساسی را در رشد مناسب آبزی دارد (.)Lovell, 1998
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه بسیاری از
شاخصهای رشد در تیمار فرادانه نسبت به تیمار
بهدانه افزایش معنیداری داشتند ( .)P>0/05كاهش
شاخصهای رشد در تیمار بهدانه میتواند به دلیل
پایین بودن میزان پروتئین ( )%38جیره باشد .از طرفی
دیگر ،باال بودن میزان چربی كه منبع اصلی تأمین
انرژی جیره می باشد نیز میتواند باعث كاهش رشد
شود .زیرا سطح انرژی جیره غذایی بر نیاز پروتئین
جیره تأثیرگذار است (.)Webster & Lim, 2002
زمانی كه انرژی جیره توسط منابع چربی افزایش
مییابد ،نیاز پروتئینی ماهی كاهش مییابد
( Mohseni et al., 2007; Ebrahimi et al.,

 ،)2004; Medale et al., 1995كه در نهایت منجر
به كاهش رشد ماهی میگردد .از دالیل افزایش
شاخصهای رشد در تیمار فرادانه میتوان به نسبت
بهتر پروتئین و چربی اشاره كرد .افزایش میانگین
شاخصهای رشد متناسب با افزایش نسبت پروتئین به
انرژی جیرههای غذایی نشاندهنده تأمین بهتر انرژی
مورد نیاز فرایندهای سوختوساز بوده و از طریق ایجاد
امکان قرار گرفتن پروتئین در مسیر اصلی خود (سنتز)،
بهبود عملکرد جیرههای غذایی و در نتیجه رشد بهتر
ماهیان را در پی داشته است .لذا میتوان برداشت نمود
كه افزایش نسبت پروتئین به انرژی جیره تا حد معینی
میتواند باعث بهبود شاخصهای رشد گردد.
درحالیكه افزایش بیش از حد آن نه تنها باعث كاهش
رشد بلکه افزایش هزینههای تغذیهای را به دنبال
خواهد داشت ( .)Kaushik et al., 1999علت
كاهش رشد در تیمار اسکرتینگ نسبت به تیمارهای
بیومار و فرادانه احتماالً میتواند به دلیل پایین بودن
میزان چربی جیره و به طبع آن پایین بودن انرژی
جیره باشد .كاهش بیش از حد انرژی جیره باعث
مصرف پروتئین بهعنوان منبع انرژی شده و كاهش
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رشد را سبب میشود .اگر در جیره ،پروتئین در سطح
مطلوب و مطابق با نیاز ماهی وجود داشته باشد ،ولی
جیره دارای انرژی كافی نباشد بخشی از پروتئین به
جای تشکیل بافت و رشد ،صرف تأمین انرژی ماهی
میگردد و آبزی به رشد مورد انتظار نمیرسد .ضروری
است تا سطح بهینه چربی و كربوهیدرات در جیره
غذایی ماهیان تعیین شود تا كاتابولیسم پروتئین به
منظور تأمین انرژی كاهش یابد (رخداد جایگزینی
پروتئین) و برای سوختوساز از سایر تركیبات زیستی
استفاده شود ( .)Webster & Lim, 2002پایینترین
ضریب تبدیل غذایی در جیره فرادانه مشاهده شد كه
اختالف معنیداری را با جیره بهدانه داشت .این
ویژگی نشاندهنده كارایی تغذیه و قابلیت هضم خوب
جیره میباشد .هرچه مقدار ضریب تبدیل غذا پایینتر
باشد بهتر بوده زیرا به سبب غذا دادن كمتر باعث
كاهش هزینههای غذا شده و از طرف دیگر از آلودگی
آب و كاهش فاكتورهای فیزیکوشیمیایی آن جلوگیری
كرده و كارایی پرورش ارتقا مییابد ( Falahatkar et
 .)al., 2007شاخص ضریب كارایی پروتئین جهت
تعیین ارزش غذاها در تأمین انرژی الزم برای رشد
ماهیان مفید میباشد .بهطوریكه ضریب كارایی
پروتئین معیاری است كه نشان میدهد منبع پروتئینی
جیره تا چه حد قادر است اسیدهای آمینه مورد نیاز
آبزی را تأمین نماید .همچنین این شاخص بیانگر
چگونگی تعادل انرژی و پروتئین است ( Lovell,
 .)1998مطالعات حاكی از آن است كه نیازهای
پروتئینی ماهی تحت تأثیر گونه ،اندازه ،كیفیت
پروتئین جیره ،سطح مناسب منابع انرژی غیر پروتئینی
جیره و شرایط محیطی قرار دارد ( Lee & Kim,
 .)2001نتایج آزمایش حاضر نشان داد كه جیره
فرادانه با  43درصد پروتئین ،رشد بیشتر و جیره بهدانه
با  38درصد پروتئین كمترین رشد را در فیل ماهیان
داشته اند .بنابراین میتوان اذعان نمود منبع و سطح
پروتئین جیره فرادانه دارای كیفیت بهتری بود .افزایش
انرژی جیرههای غذایی تا حدی كه بتواند مناسبترین

نسبت را بین انرژی و پروتئین ایجاد نماید باعث بهبود
ضریب كارایی پروتئین میشود ( & Ebrahimi
.)Zare, 2011 ; Xiang-fei et al., 2010
نوسانات سطوح گلوكز خون بهعنوان یکی از
شاخصهای زیستی كه تحت تأثیر عوامل استرسزای
محیطی نظیر صید ،حمل و نقل ،تراكم باال ،تغییر
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب و غیره رخ میدهند،
اهمیت بسزایی دارد (.)Wedemeyer et al., 1990
طبق نتایج مطالعه حاضر ،تفاوت معنیداری در میزان
گلوكز خون در تیمارهای تغذیهای مشاهده نشد .این
مسأله ثابت میكند كه عوامل فوق در شرایط پرورشی
فیل ماهیان بیتأثیر بودهاند .میزان گلوكز خون ماهیان در
شرایط طبیعی بسته به گونه آبزی در دامنه 25-350
میلیگرم در دسیلیتر قرار دارد ( Shakoori et al.,
 .)1996اگر گلوكز خون خیلی باال باشد سبب ایجاد
انباشتگی گلوكز در خون (دیابت) شده كه در این
صورت ماهی با كمبود هورمون انسولین در بدن روبرو
شده كه بهدنبال آن كاهش رشد ،افت كارایی تغذیهای
و غیره بروز میكند ( .)Salek Yousefi, 2000با
توجه به مطالب فوق میتوان اشاره كرد كه میزان
گلوكز خون فیل ماهیان تحقیق حاضر در دامنه
متعادلی بوده و نوسانات گلوكز به دلیل مهیا بودن
شرایط مطلوب پرورشی وجود نداشته است .كبد
مهمترین محل متابولیسم چربیها میباشد ،بنابراین
كاهش میزان كلسترول و تریگلیسرید از بار اضافی
كبد جلوگیری كرده ،در نتیجه از مستعد شدن ماهی در
مقابل سندرم كبد چرب جلوگیری مینماید
( .)Hosseinifard et al., 2013نتایج مطالعه حاضر
هم نشان داد كه با افزایش سطح پروتئین در جیره
میزان كلسترول و تریگلیسرید بهطور معنیداری در
همه تیمارها نسبت به تیمار بهدانه كاهش یافت.
كاهش چشمگیر سطح كلسترول ماهیان تغذیهشده با
جیره فرادانه ،بهخوبی نشاندهنده نقش این جیره در
كنترل روند سنتز كلسترول و تنظیم غلظت آن در
خون ماهیها است .تركیبات جیره غذایی و نحوه
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تغذیه در ماهیان ثابت شده است كه میتوانند بر
تریگلیسیرید تأثیرگذار باشند .دامنه طبیعی تریگلیسیرید
نشاندهنده وضعیت تغذیهای خوب در ماهیان است.
عواملی از قبیل تولیدمثل ،رژیم تغذیهای و شرایط
محیطی بر سطوح تریگلیسیرید تأثیرگذار هستند
( .)Kocaman et al., 2005غلظت پروتئین كل
پالسما تحت تأثیر تركیبات جیره غذایی بوده و با افزایش
میزان پروتئین جیره ،افزایش مییابد ( & Rehulka
 .)Minarik, 2001سطوح پروتئین كل پالسما با
سالمت ماهی رابطه نزدیکی دارد .تحقیقات در ماهیان
قزلآالی رنگینكمان ()Oncorhynchus mykiss
نشان داد كه كاهش میزان پروتئین در جیره در ماهیان
مبتال به بیماریهای عفونی باكتریایی و ویروسی حاكی
از كاهش جذب غذا ،از دست رفتن پروتئین پالسما و
كاتابولیسم پروتئینها بوده است ( Rehulka et al.,
 .)2005آلبومین و گلوبولین بخش عمده پروتئین كل
پالسما را به خود اختصاص میدهند و هر گونه تغییر در
سطح آلبومینها ،گلوبولینها و پروتئین كل پالسما
میتواند بهعنوان یک شاخص بالینی در پایش سالمت
سیستم ایمنی ،كبد و كلیه جانوران مورد استفاده قرار
گیرد ( .)John, 2007آلبومین در كبد جانوران سنتز
میگردد و در حفظ فشار اسمزی در عروق ،حفظ
ذخیره نیتروژنی برای رشد و ترمیم بافتها و نیز
بهعنوان پروتئین حامل مواد مختلف اعم از داروها،
چربیها ،هورمونها ،مواد معدنی و ویتأمینهای
محلول در چربی در خون نقش ایفا میكند
( .)Ebrahimi, 2011در مطالعه حاضر ،رابطه
مستقیمی بین آلبومین با پروتئین كل وجود داشته و
تیمار فرادانه با بقیه تیمارها در هر دو فاكتور فوق
اختالف معنیداری داشته است .در حالت كلی
تأثیرگذاری این دو پارامتر بر یکدیگر وجود داشته و
همبستگی بین آنها قابل انتظار است ( Kazemi et
 .)al., 2010باال بودن شاخصهای رشد و ضریب
كارایی پروتئین در تیمار فرادانه سبب شده كه پروتئین
جیره صرف ساخته شدن بافتها و اندامها شده و
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مقدار آن در خون كم شود .اختالف معنیداری در
میزان آنزیمهای كبدی در تیمارهای مختلف مشاهده
شد .ماهیان تغذیه شده با جیرههای بیومار و فرادانه
دارای پایینترین میزان آنزیمهای كبدی نسبت به
سایر تیمارها بودند .این مسأله میتواند تا حدی تأیید كند
كه ساختار كبد و عملکرد آن در ماهیان تغذیه شده با این
جیرهها مناسب بوده است .در عوض ،باال بودن آنزیمهای
كبدی در جیره بهدانه احتماالً به دلیل اختالل در عملکرد
كبد میباشد .آنزیمهای ( )ASTو ( )ALTدر بافتهای
مختلفی نظیر كبد ( ،)Srivastava et al., 2004قلب،
ماهیچههای اسکلت (،)Petrović et al., 1996
كلیه ،پانکراس ،طحال ،گلبولهای قرمز و آبشش
ماهیها ( )Bhattacharya et al., 2008یافت
میشوند .این آنزیمها غالباً در داخل میتوكندری
سلولها بهویژه در سلولهای كبدی قرار دارند .لذا
هرگونه آسیب خفیف ،التهاب و نکروز سلولهای كبد
موجب آزاد شدن این آنزیمها و افزایش سطح آنها در
پالسما میگردد .آنزیم ( )ALPنیز در تمامی
بافتهای ماهیها یافت میشود .این آنزیم در بافت
كبد معموالً توسط سلولهای پوشش مجرای كیسه
صفرا تولید میشود و در اختالالت كبدی و انسداد
مجرای صفرا ممکن است سطح آن یکباره در پالسما
افزایش یابد .افزایش آنزیمهای كبدی ممکن است در
اثر تجمع چربی در كبد و ایجاد كبد چرب باشد
(.)Agrahari & Gopal, 2009
با توجه به موضوعات بحث شده و نتایج بهدست
آمده ،میتوان عنوان كرد كه شاخصهای رشد و
كارایی تغذیه فیلماهیان كامالً تحت تأثیر جیرههای
غذایی مختلف قرار گرفته و تغییر كرده است .به
طوری كه بیشترین میزان وزن نهایی ،میانگین رشد
روزانه ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب چاقی و
شاخص رشد ویژه و شاخصهای كارآیی تغذیه مثل
ضریب كارایی پروتئین و بهترین ضریب تبدیل غذایی
در تغذیه با جیره فرادانه بهدست آمد .از نتایج
شاخصهای خونی میتوان چنین نتیجه گرفت كه این
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شاخصها تحت تأثیر جیرههای مختلف غذایی متغیر
 بنابراین عالوه بر در نظر داشتن رشد و كیفیت.بودهاند
 شاخصهای خونی،گوشت در پرورش فیلماهیان
آنها نیز باید مد نظر قرار گیرند چرا كه تغییرات آنها
هرچند در كوتاهمدت و در حالت مزمن ممکن است
 اما در طوالنیمدت بر سالمت،چندان خطرناک نباشد
.ماهیان تأثیر میگذارد
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