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از آنجایی که هزینه غذا در حدود  60درصد هزینههای کل
تولید را شامل میشود ،بنابراین دانستن مقدار مناسب
غذادهی جهت دانستن مواد مغذی مورد نیاز یک گونه
آبزی یک پیش شرط برای پرورش آن میباشد .مقدار
غذادهی ،بر کارایی جیره غذایی و رشد مؤثر بوده بطوریکه
غذادهی بیشتر یا کمتر از حد مناسب بترتیب سبب
کاهش کارایی جیره غذایی و کاهش رشد خواهد شد
( .)NRC, 2011در گونههای مختلف آبزیان ارتباط رشد با
میزان غذادهی به صورت خطی 1یا منحنی 2است
( .)Bureau et al., 2006تاکنون مطالعات بسیار زیادی
در زمینه تعیین میزان مناسب غذادهی در ماهیان سیم
دریایی پرورشی مختلف نظیر سیم سر طالیی ( Sparus
 )Mihelakakis et al., 2002( )aurataو سیم پوزه تیز
Linear
Curvilinear

( )Rondan et al., 2004( )Dilodus puntazzoصورت
پذیرفته است .برای گونههایی که ارتباط رشد شان با
میزان غذادهی به صورت منحنی است و با افزایش میزان
غذادهی ،کارایی تغذیه و رشد کاهش مییابد ،3میزان
غذادهی باید در حد متوسط باشد ،زیرا کارایی جیره
غذایی قبل از رسیدن به باالترین سطح غذادهی کاهش
مییابد (.)Sun et al., 2006
ماهی صبیتی با نام علمی  ،Sparidentex hastaبه عنوان
یکی از مهمترین گونههای ماهیان دریایی جهت افزایش
تنوع زیستی در گسترش فعالیتهای پرورش ماهی در
قفس مطرح میباشد .نیازهای تغذیهای این گونه به سطح
مناسب درشت مغذیهای جیره غذایی در مرحله پرورشی
تعیین شده است ( .)Mozanzadeh et al., 2017aبا این
وجود ،مطالعهای در زمینه تعیین میزان مناسب تغذیه و
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/ t] × 100, t = 30 days

 (FER7) = (BWf (g) – BWi (g)) /کارایی جیره غذایی
)feed intake (g

× )) (HSI) = (liver weight (g) / BWf (gشاخص کبدی
100

 (VSI) = (visceral weight (g) / BWfشاخص احشایی
(g)) × 100

 (K) = (BWf (g) / (total lengthضریب چاقی فولتون
(cm))3 × 100

در فرمولهای فوق  =BWiوزن اولیه بدن =BWf ،وزن
نهایی بدن و  =tمدت زمان پرورش میباشند.
دادههای تحقیق توسط نرم افزار  SPSSنسخه  16آنالیز
شدند .همه دادهها به صورت میانگین سه تکرار±خطای
استاندارد در جدول ارایه گردیدند .برای هموژن نمودن
دادههای درصدی آنها تبدیل به  Arcsineو بعد مورد
آنالیز آماری قرار گرفتند .بعد از تأیید نرمالیتی و همگن
بودن دادهها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 8برای
سنجش معنیداری اختالف بین تیمارها در سطح  0/05و
به دنبال آن آزمون دانکن 9برای کالسه بندی تیمارها
استفاده گردید ).(Duncan , 1955
نتایج
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بازماندگی ماهی صبیتی
تحت تأثیر میزان غذادهی در مدت زمان  30روز قرار
نگرفته است (جدول  .)1ماهیان تغذیه شده با سطوح  2و
 10درصد جیره غذایی به ترتیب دارای کمترین و
بیشترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه نسبت به سایر
6

Specific growth rate
Feed efficiency ratio
8
One-way ANOVA
9
Duncan
7

Hepatosomatic index
Viscerosomatic index

160

4
5

[ DOI: 10.22092/ISFJ.2018.116929

)) (SGR6, %) = [(ln BWf (g) – ln BWi (gنرخ رشد ویژه
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غذادهی در مرحله نرسری در ارتباط با این ماهی صورت
نپذیرفته است .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح
مختلف غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه ماهی صبیتی در
مرحله نرسری بوده است ،همچنین کارایی غذای خشک
(جیره فرموله) با غذای تر را نیز مقایسه نموده است.
این تحقیق به مدت  30روز در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان
دریایی بندر امام خمینی (ره) انجام شد .ماهیان صبیتی
انگشت قد به وزن متوسط  1گرم به  18تانک  250لیتری
پلیاتیلنی به تعداد  50قطعه در هر تانک به طور کامالً
تصادفی منتقل شدند .ماهیان با پنج سطح تغذیهای
مختلف بر اساس درصد ( )%وزن بدن در روز شامل سطوح:
 8 ،6 ،4 ،2و  10درصد و همچنین یک تیمار شامل غذای
تر (گوشت چرخ شده ماهی خارو Chirocentros sp.
چون ماهی کم ارزش و صید ضمنی میباشد) به میزان
 %20وزن اولیه بدن تغذیه شدند .در این مطالعه بعد از
آنکه میزان غذادهی (گرم) برای هر سطح تغذیه ( )%تعیین
شد ،ماهیان با همان مقدار محاسبه شده تا پایان دوره 30
روزه به صورت  2بار در روز (ساعات  8و  )13تغذیه شدند.
غذای مورد استفاده از شرکت بیومار (فرانسه) تهیه گردید
و دارای  56درصد پروتئین 18 ،درصد چربی 10/7 ،درصد
خاکستر 4 ،درصد فیبر و به قطر  800میکرومتر بود.
تانکها با آب دریای فیلتر شده و کلر زنی شده جریاندار
( 1لیتر در دقیقه) با شوری متوسط ( )47±0/5قسمت در
هزار ،دما ( )27/2±0/8درجه سانتیگراد و اسیدیته
( )7/5±0/2پر شدند .دورهی نوری در محیط به صورت
 12:12روشنایی:تاریکی بود .تانکها به صورت روزانه
سیفون شدند.
در پایان دوره تغذیه ،ماهیان به مدت  24ساعت گرسنه
مانده و پس از آن زیتوده هر تانک با ترازوی دیجیتال
(دقت صدم گرم) وزن گردید و طول ماهیان نیز با کولیس
(دقت دهم میلی متر) سنجیده شد .سه قطعه ماهی از هر
تانک به منظور بررسی شاخص کبدی( 4)HSIو احشایی
( 5)VSIبا دوز باالی مادهی بیهوشی ( 1000پی پی ام،

فنوکسی اتانول ،مرک) کشته شدند .وزن ماهیان ،وزن کبد
و احشاء با ترازوی دیجیتال (دقت صدم گرم) سنجیده شد.
از فرمولهای استاندارد برای بررسی پارامترهای رشد،
شاخصهای سوماتیک و کارایی تغذیه استفاده گردید:
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جدول  :1پارامتر های رشد و کارایی تغذیه ماهی صبیتی تغذیه شده با سطوح مختلف غذادهی .حروف باالنویس متفاوت
در هر ردیف جدول نشاندهنده اختالف آماری معنیدار می باشد (.)p<0.05
Table 1: Growth performance and feed utilization in Sobaity seabream with different feeding rate.
A different superscript in the same row denotes statistically significant differences (p<0.05).

درصد غذادهی روزانه
بازماندگی ()%
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
نرخ رشد ویژه ()%
کارایی جیره غذایی
شاخص کبدی ()%
شاخص احشایی ()%
ضریب چاقی ()%

غذای خشک
4

6

8

10

20

95±0/6
1±0/0
1/7±0/1d
1/9±0/2d
1/23±0/1a

93/8±0/6
1±0/0
2±0/1cd
2/5±0/1c
0/96±0/1b

97/3±2/7
1±0/0
2/6±0/2b
3/4±0/2b
0/9±0/1b

94±2/6
1±0/0
2/ 8 ± 0/ 2b
3/6 ± 0/2ab
0/78 ± /1b

97±0/6
1±0/0
3/2±0/2a
4/1±0/2a
0/76 ±0/1b

92 ±2/8
1±0/0
2/1±0/2c
2 / 7±0/ 0c
0/22±0/0c

2±0/1c
9/7±2/3
1/7±0/1

2/5±0/2b
9/6±0/4
2±0/1

2/8±0/2ab
9/4±0/8
1/9±0/0

2/8 ± 0/0ab
10/6 ± 1/6
1/9 ±/1

3/2±0/8a
9/4±0/3
1/8±0/1

2/3±0/1c
8/8±1/1
1/9±0/1

ارتباط بین نرخ رشد ویژه و سطح غذادهی به صورت
منحنی مجانبی (ناهمساویک) 10بوده و رابطه آن به صورت
 )R2 =0.9062 ( SGR = 0.2809X + 1.4191بود
(شکل  .)1همچنین کارایی جیره غذایی با افزایش سطح
تغذیه نیز کاهش یافت و رابطه آن به صورت معکوس
 )R2 = 0.8066( FER = - 0.0586X + 1.3184بود
(شکل .)2
در مطالعه حاضر رشد بچه ماهی صبیتی با افزایش سطح
تغذیه افزایش یافت ،اما سرعت نرخ رشد ویژه افزایش
تدریجی را در ماهیان تغذیه شده با جیره  3/4( %6درصد)
تا جیره  )%4/1( %10نشان داد .بعالوه ،نرخ رشد ویژه در
ماهیان تغذیه شده با جیره  8درصد اختالف معنیداری با
ماهیان تغذیه شده با جیره  %10نشان نداد که نشان
دهنده ی کارایی رشد مشابه این دو تیمار می باشد .از
Asymptotic curve

سوی دیگر ،تأخیر رشد در ماهیان تغذیه شده با جیره
غذایی  %2نشان میدهد که ممکن است به این دلیل باشد
که در ماهیان گوشتخوار معموالً انرژی الزم برای
متابولیسم بخش زیادی از انرژی دریافتی از جیره غذایی را
مصرف میکند ( .)Sun et al., 2006در این مطالعه
ماهیان تغذیه شده با جیرهی  %2و غذای تر دارای
کمترین شاخص کبدی بودند که نشاندهنده اختالل در
وضعیت تغذیهای ماهی ،مصرف مواد پر انرژی نظیر
گلیکوژن و چربی در کبد است ،زیرا اندازه نسبی کبد با
وضعیت تغذیهای ماهی ارتباط دارد .نتایج مشابهی نیز در
ماهی سیم سر طال (،)Grigorakis and Alexis, 2005
سیم قرمز ( )Rueda et al., 1998( )Pagrus majorو
صبیتی ( )Mozanzadeh et al., 2017bکه تحت تأثیر
دوره گرسنگی بودند ،گزارش شده است.
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غذای تر
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تیمارها بودند ( .)p<0.05با این وجود ،اختالف معنیداری
بین نرخ رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با جیرههای %8-10
دیده نشد .ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی تر و جیره 2
درصد بترتیب دارای کمترین و بیشترین کارایی جیره
غذایی بودند .ماهیان تغذیه شده با جیره  2درصد و غذای

تر دارای کمترین شاخص کبدی و ماهیان تغذیه شده با
جیره  %10دارای بیشترین مقدار شاخص کبدی بودند
( .)p<0.05شاخصهای احشایی و ضریب چاقی تفاوت
معنیداری بین تیمارهای مختلف نداشتند (.)p>0.05
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Figure 1: Relationship between specific growth rate (SGR) and feeding rate.

شکل  :2ارتباط بین کارایی جیره غذایی ( )FERو سطح تغذیه
Figure 2: Relationship between feed efficiency ratio (FER) and feeding rate.

از سوی دیگر ،ثابت ماندن مقدار شاخص احشایی در
ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف جیره غذایی نشان
میدهد که چربی احشایی با سرعت کمتری برای تأمین
انرژی متابولیک نسبت به گلیکوژن کبدی مصرف میشود
و همچنین کبد منبع ذخیره انرژی حساستری نسبت به
احشاء در ماهی صبیتی میباشد ( Mozanzadeh et al.,
.)2017b
در این مطالعه استفاده از غذای تر (ماهیان هرز) منجر به
کاهش رشد و کارایی تغذیه گردید .استفاده از ماهیان هرز
162

به دلیل کاهش کیفیت آب پرورش و احتمال انتقال
بیماریها ،کیفیت متغیر ماهیان هرز ،افزایش قیمت،
کاهش فراوانی و ضریب تبدیل غذایی بسیار باالی آنها
سبب شده است که این منابع به لحاظ اقتصادی به صرفه
نباشند (.)Orachunwong et al., 2005
در نهایت ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد تغذیه ماهیان
صبیتی انگشت قد در سطح  %8برای رشد این گونه
مناسب است و استفاده از غذای تر در دورهی نرسری این
گونه پیشنهاد نمیشود.
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شکل  :1ارتباط بین نرخ رشد ویژه ( )SGRو سطح تغذیه
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Somatic

and

physiological responses to cyclic fasting

تشکر و قدردانی
نویسندگا ن این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از
آقایان چراغعلی پژند و مجید عساکره که در اجرای پروژه
. اعالم میدارند،کمکهای شایانی نمودند

and re-feeding periods in sobaity sea bream
(Sparidentex hasta, Valenciennes 1830).
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Effects of feeding rate on growth and feed efficiency of Sobaity seabream (Sparidentex
hasta) fry in nursery phase
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Abstract
A 30-day research was conducted to evaluate the effects of different feeding rate (formulated
diet) (2, 4, 6, 8 and 10% of wet body weight/day) and also fresh food (20% of wet body
weight/day) on growth performance and feed utilization of Sparidentex hasta fry in nursery
phase. Growth performance including final weight and specific growth rate (SGR)
significantly increased with increasing feeding rate (p<0.05). The relationship between SGR
(% per day) and ration level (% per day) was an asymptotic curve described as SGR =
0.2809X+1.4191. Feed efficiency ratio (FER) decreased significantly with increasing ration
levels, and the relationship between FER and ration level (% per day) described as FER = 0.0586X+1.3184. Hepatosomatic index significantly increased with increasing feeding rate
(p<0.05). Based on the above results, it may be concluded that a ration size of 8% of body
weight per day is optimal for good growth and feed conversion efficiency of juvenile S. hasta
in nursery phase.
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