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 (Rutilus kutum)اثر دفعات غذا دهی  بر روند رشد بچه ماهیان سفید 

، ، مهدی مومنی توتکلهصاحبعلی قربانی ،سیدمحمد صلواتیان ،علیرضا میرزاجانی ،افشین امیری سندسی

 محمدرضا رمضانی ، رودابه روفچائی

 كشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان ور،كش شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده

 ايران بندرانزلی،

 

 

 چکیده

است كه بازار  يیهایگيژمناسب آن از و مزه كه طعم ویباشد به طوریم یاقتصاد یهاگونه نيتراز مهم یکي دیسفیماه  

 شيافزا باعث كهاست  هيتغذ املعو از یکي یغذاده دفعات .داده است را در كشور به خود اختصاص يیباال یوتقاضا یپسند

سفید عدد ماهی 52كه حاویلیتری011.آزمايشات درمخازن فايبرگالسگرددیم یانماه در يیغذا ليتبد بيضر وكاهش رشد

تکرار و در  2وعده غذايی با  4و5،2، 0گرم در لیتر انجام گرفت. ماهیان در چهار تیمار، تیمار 2/1گرمی با تراكم 5/0انگشت قد  

روزانه با توجه به  ازین مورد یغذا نیهمچنبندی شدند فايبر گالس آزمايشی به صورت كامال تصادفی تقسیم  مخزن05 مجموع

با سطح اطمینان  توكیبا توجه به آزمون  .شددرصد وزن بدن محاسبه 4 زانیبه م یسنج ستيزنده پس از هر بار زوزن توده

 اختالف آماری مشاهده (WG)درصد افزايش وزن  (SGR)نرخ رشد ويژه  ((FCR% ، از نظر میانگین ضريب تبديل غذايی 52

با  غذايیيک وعدهوزن مربوط به تیمار  افزايش درصد كه حداقل نتايج حاصله نشان داد .(>12/1Pگرديد )

ويژه  نرخ رشدحداقل  وگرم  15/55 ±52/01با میانگین  سه وعده غذايین مربوط به تیمار آاكثر و حد05/44±22/01مقدار

بوده  02/0±15/1مقدار با  غذايیسه وعدهن مربوط به تیمار آو حداكثر  44/1±05/1با مقدار  غذايیيک وعدهبه تیمار  مربوط

اكثر حد و 45/5±52/1با مقدار  غذايیسه وعدهماهیان سفید مربوط به  تیمار بچه غذايی  اقل میانگین ضريب تبديل. حداست

تعداد ترين بود. نتايج نشان داد كه سه بار تغذيه در روز، مناسب 44/4 ±12/0با میانگین  غذايی هيک وعدن مربوط به تیمار آ

 برای رشد بهتر بچه ماهی سفید می باشد.دفعات غذادهی 

 

 

 ، بچه ماهی سفیدضريب بازماندگی، رشددفعات غذاهی،  کلمات کلیدی:

 

                                                           
 :نويسنده مسئول@yahoo.comamirisendesi2005  
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 مقدمه

ر ماهی در بین ماهیان استخوانی سواحل جنوبی دريای خز
غذايی، برای ساكنین اين مناطق  سفید به دلیل ارجحیت

شرايط  برخوردار است. نامناسب بودنای از جايگاه ويژه
اكولوژی، كاهش دبی آب، از بین رفتن بسیاری از 
زيستگاههای طبیعی، حیات اين ماهی را محدود كرده 

دستیابی به  ضمن توجه به تکثیر مصنوعی،  از اينرواست. 
پرورش اين گونه را  وايی كه افزايش راندمان رشد راهکاره

) روفچائی و  در آبزی پروری مورد توجه است فراهم كند
 .(0251همکاران، 

های در سال انگرچه تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیا

سفید شده، ولی پاسخ اخیر باعث بهبود نسبی ذخاير ماهی

طوری كه به  گوی تقاضای زياد اين ماهی در كشور نبوده

باشد لذا با افزايش تولید ماهیاز قیمت بااليی برخوردار می

امکان عرضه بیشتر آن در كشور و  ،سفید از طريق پرورش

باال رفتن مصرف سرانه اين آبزی فراهم خواهد شد )ولی 

نگهداری وپرورش موجودات  (.0254پور و مقصودی كهن، 

ای غذا هآبزی نیازمند داشتن دانش كامل و وسیع ويژگی

تغذيه ماهی نقش . (Zakeri, 2009)دهی است وغذا

 21تا 41به میزان  و كلیدی را در توسعه ومديريت دارد

درصد هزينه نهايی تولید رابه خود اختصاص می دهد ولی 

 باشدخود متأثر از نوع وشدت فعالیت آبزی پروری می

(Aprodu et al., 2012 ) بنابراين مديريت تعداد دفعات .

ای در تنظیم غذای ان غذادهی نقش تعیین كنندهو میز

 و ضايعات غذا  كسب شده، میزان رشد

ماهیان پرورشی رشد  در Wang et al.,  2009).)دارد 

 مطلوب يکی از فاكتورهای مهم برای افزايش

 میزان سود دهی فعالیت های آبزی پروری است 

 ويژگی های محیط پرورش مانند دما،كیفیت  

 ات تغذيه بررشد ماهی آب وتعداد دفع

زمانی  ,Baskerville-Brids andKling) 2000 (موثرند 

گیرد كه ماهی در معرض وعده های مختلف غذايی قرار می

 گرددمعموال حالت انتظاری برای زمان تغذيه ايجاد می

(Spieler, 1992).  اين نوع پاسخ ازنظر سازگاری برای

تغذيه را  مانماهی دارای ارزش است اگر ماهی بتواند ز

پیش بینی نمايد گرفتن ومصرف غذا و درنتیجه بازدهی 

 تبديل غذايی بهبود رشد وضريب

  (Bolliet et al., 2001) يابدمی 

كه دفعات تغذيه بیشتر پر هزينه بوده وبرای آنجايی از 

باشد ترجیحا بايد از دفعات نمی پرورش تجارتی مناسب

ده نمود. تغذيه بیش از دهی كمتر با كارايی بیشتر استفاغذا

 به كاهش كیفیت آب، افزايش بیماری، مرگ وحد منجر

 میر در ماهیان پايین آمدن ظرفیت وكارايی تولید می شود

(Hung et al., 1989).  مطالعات مختلفی در ارتباط با

-درصد بازماندگی در گونه دهی بر میزان رشد ودفعات غذا

 و Storebakkenهای مختلف ماهیان صورت گرفته است. 

دريافتند كه كارايی غذايی در  0550همکارانش درسال

آالی رنگین كمان به طور معنی داری تحت رشد ماهی قزل

و  Goldanتاثیر مقادير متفاوت غذايی تاثیر می پذيرد. 

گزارش دادند كه درصد 0554همکارانش در سال 

بازماندگی در اثر تغییر دفعات غذادهی روی ماهی سیم 

تاثیر معنی داری ندارد همچنین  Sparus aurata یدرياي

اثر دما و دفعات  0254منجمی و همکاران در سال 

 ر خزغذادهی بر شاخص رشد بچه ماهیان كلمه دريای 

Rutilus caspicusيیوعده غذا نيكردند كه بهتر یبررس 

 همکارانو  يینایم نیوعده گزارش دادند همچن 4 تا 5را 

ت دفعات غذادهی بر روی ماهی ی اثرابر رو 0255سال در

در مرحله جوانی به اين نتیجه Barbus sharpeyi بنی 

مرتبه در روز می باشد. 5رسیدند كه بهترين وعده غذايی 

در سالهای اخیر دو هدف مدنظر ماهی سفید قرارگرفته 

است اول اينکه جمعیت اين ماهی در حد صید تجارتی 

در سیستم آبزی  حفظ گردد، دومین كه بتوان اين ماهی را

پروری كشور معرفی شود. شرايط پرورش مانند تراكم، دما، 

دفعات غذادهی از مهمترين عوامل موثر بر رشد ماهی در 

آبزی پروری می باشد بنابراين در اين پژوهش اثرات 

دفعات غذادهی بر رشد بچه ماهی سفید مورد بررسی 

 قرارگرفت.
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 مواد روش کار 

حقیقاتی تغذيه و غذای زنده اين پژوهش در ايستگاه ت

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی بندر انزلی به 

سفید از مركز تکثیر و  روز انجام شد بچه ماهیان 41مدت 

بازسازی ذخاير ماهیان استخوانی شهید انصاری در استان 

گیالن تهیه شد وبه مدت دو هفته سازگاری انجام شد. 

 2با  وعده چهار و ه،س دو و، يک تیمار 4بچه ماهیان در

تکرار برای هر تیمار در طرح بلوک كامالً تصادفی و تراكم 

يکسان مورد آزمايش قرار گرفتند .آزمايشات در مخازن 

 عدد بچه ماهی سفید52لیتری به تعداد  011فايبرگالس

 42در هر وان با تراكم نیم گرم در لیتر انجام گرفت كه 

لیتر آب وانها تعويض  21روزانه  لیتر از آن آبگیری شده و

ماهیان در شروع آزمايش برای میانگین وزن بچهمی شدند 

( از لحاظ آماری تفاوت معنی داری 0همه تیمارها )جدول 

 تودهيز وزندرصد 4س براسا یغذاده نیهمچن نداشت.

. زيست سنجی (0241 ،وهمکاران یری)ام محاسبه گرديد

زمايش در شروع آزمايش وپس از هر بیست روز در طول آ

انجام گرديد همچنین غذای مورد استفاده در اين آزمايش 

درصد آرد 05،درصد سويا05درصد پودر ماهی، 45

درصد مولتی  5درصد ژالتین 2درصد آرد ذرت،01گندم،

 درصد ويک اليزين درصد5معدنی ويتامین يک درصد مواد

 درصد 42 براساس غذايیجیره اساس درنهايت كه ونینیمت

 با درصد04 آن وچربی ژول مگا5/01 آن انرژی پروتئین

 گرديد. تنظیمUFFD كامپیوتری افزار نرم از از استفاده

اسیديته، دما و اكسیژن از دستگاه  برای سنجش روزانه 

 ساخت شركت آلمانی molti 34 olمدل  مترمولتی

WTW .میانگین دما  به صورت روزانه اندازه گیری شد

دلیل شرايط يکسان به  ها،تیمارواكسیژن و اسیديته 

محیط آزمايش وثابت بودن دمای سالن وشرايط برابر 

درجه سانتی گراد  51±22/0تعويض آب  به ترتیب 

اندازه گیری  2/1 ±14/1میلی گرم در لیتر  2/5 12/1±

در شروع آزمايش وپايان همه ماهیان با ترازوی  شد.

با استفاده از  .گرم وزن شدند10/1ديجیتالی با دقت 

ت وزن و طول ماهیان محاسبات آماری شاخصهای اطالعا

درصد افزايش وزن  (،SGRاز قبیل نرخ رشد ويژه ) رشد

(WG)(ضريب تبديل غذايی ،FCR)  انجام گرفت. ضريب،

، درصد ماندگاری، در صدافزايش وزن (FCRتبديل )

(WG)   و نرخ رشد ويژه(SGR) ، از فرمولهای ذيل

 :شد  استفاده

                                

 (  افزايش وزن / غذای داده شده = ضريب تبديل غذا  0554)گدارد , 

  (Cun Zhou & RongYue,   2010)    011×   (وزن اولیه ) / (وزن اولیه   –وزن ثانويه  )  = در صدافزايش وزن
نرخ رشده ويژه     = لگاريتم طبیعی   -(وزن ثانويه  ) لگاريتم طبیعی   مدت پرورش ثانويه  / (وزن اولیه  )   011 × مدت پرورش اولیه -

(Cun Zhou & RongYue, 2010) 
 

جهت مقايسه میانگین)بصورت جفتی( هريک ازفاكتور 

های رشددر تیمارهای مختلف از آزمون توكی در سطح 

% استفاده شد. همچنین آنالیز داده ها با  52اطمینان 

 .انجام گرفت SPSS 18 استفاده از نرم افزار

 یجنتا
% بین 52با توجه به آزمون توكی با سطح اطمینان 

تیمارهای وعده غذايی از نظر میانگین ضريب تبديل 

غذايی، نرخ رشد ويژه ودرصد افزايش وزن اختالف آماری 

كه  (. نتايج حاصله نشان داد>12/1Pبوجودآمده است ) 

يک وعده وزن مربوط به تیمار  افزايش كمترين درصد

ن مربوط به آ بیشترينو 05/44±22/01با مقدار غذايی

بوده گرم 15/55±52/01با میانگین  سه وعده غذايیتیمار 

يک وعده تیمار  نرخ رشد ويژه در است همچنین كمترين

ن مربوط به تیمار آ بیشترين و 42/1±05/1با مقدار  غذايی

-پايین محاسبه شد. 02/0±15/1 مقداربا  سه وعده غذايی

بچه ماهیان سفید غذايی  میانگین ضريب تبديل ترين

 و41/5/±52/1با مقدار  سه وعده غذايیمربوط به تیمار 

 با  يک وعده غذايیتیمار  در نباالترين آ

همچنین روند رشد وزنی بچه  .بود44/4 ±12/0میانگین 

نشان داده شده  0 صويرتروز در  41ماهیان سفید در مدت

 است.
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روز 06در مدت وعده غذایی  مختلف : شاخصهای رشد بچه ماهیان سفید در 1 جدول

 .( >P  12/1 ) میانگین ( نوشته شده است . اعداد در يک ستون با حروف متفاوت با يکديگر دارای اختالف معنی دارمی با شند ±مقادير بر حسب )  انحراف از معیار

 
 

روز 06: روند رشد وزنی بچه ماهیان در مدت زمان 1تصویر
 

 بحث

در اين آزمايش نشاان داد كاه تغییارات     نتايج بدست آمده

دفعات غذادهی روی تماام شاخصاهای رشاد تااثیر معنای      

ترين میزان افزايش وزن بادن  باال. ( >P 12/1داری دارد ) 

تیمار سه وعده  وكمترين ضريب تبديل در نرخ رشد ويژه و

بررساای نتااايج بدساات آمااده باارای بدساات آمااد. غااذايی 

در وعده غذايی مختلاف  سفید شاخصهای رشد بچه ماهیان

نشان دادكه بین تیمار يک وعده غذايی و تماامی تیمارهاا   

 (. وكمتارين >P 12/1اختالف معنی دار ديده شده اسات)  

وكمتارين ضاريب    نرخ رشد ويژه میزان افزايش وزن بدن و

ايان تیماار مشااهده شاد. نتاايج نشاان داد كاه        تبديل در

(         0) بهترين وعده غذادهی ساه وعاده غاذايی باود جادول     

توان ديد. درآبزی پروری شرايط پارورش مثال تاراكم،    می

غذادهی روی رشد ماهی ماوثر هساتند   كیفیت آب، دفعات

(Berg, 1996).     دستکاری بعضی از عوامال خاارجی مثال

هی يا تاراكم مااهی ممکان    های غذاددفعات غذادهی روش

 تیمار  وزن اولیه)گرم( وزن نهائی)گرم( افزايش وزن)%( نرخ رشد ويژه ضريب تبديل غذائی 

a 12/0 ± 44/4 a 05/1 ± 44/1 a 22/01 ± 05/44 a 44/1 ± 10/0 a 02/1 ± 50/0 0 وعده   

ab 50/1 ± 01/2 ab 04/1 ± 14/1 ab 12/02 ± 11/42 b 40/1 ± 15/5 a 04/1 ± 50/0 5 وعده 

b 52/1 ± 41/5 c 15/1 ± 02/0 c 52/01 ± 15/55 bc 22/1 ± 21/5 a 02/1 ± 05/0 2 وعده 

ab 54/1 ± 14/5 bc 11/1 ± 55/1 bc 54/1 ± 42/10 b 40/1 ± 01/5 a 04/1 ± 5/0 4 وعده 
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است تغییراتی را درگوناه هاای مختلاف مااهی باه وجاود       

غاذايی باا   (. زمانی كه ماهی با جیرهJobling, 1997آورد)

كیفیت باال ومناسب تغذيه شود رشادی كاه ماورد انتظاار     

آمد چرا كه میزان غذا پرورش دهنده است به دست خواهد

به انرژی مورد نیاز ودفعاات غاذادهی مااهی بساتگی دارد                

) Bureau et al., 2006)  دهای  .با اين حال دفعاات غاذا

با روند رشاد و بازمانادگی وكااهش ضاريب تباديل       مطابق

همچنین سود . (Bolliet et al.,  2001 ( باشدغذايی می

آوری اقتصادی وتجاری عملیات پرورش آبزيان بستگی باه  

 هزيناااااااه غاااااااذا ودفعاااااااات غاااااااذا دهااااااای

رقابت برای غذا، عااملی  .(Bascinar et al., 2007) دارد 

فتارهاای  محدود كنناده ومهام در رشاد ماهیاان اسات ور     

رقابتی وتجمعی ماهیان در وضعیت كمبود غذا افزايش می 

كسااب اطالعااات در .Bayunova et al., 2002))يابااد

پروری بسایار مهام   خصوص تعداد دفعات تغذيه برای آبزی

است تغذيه بیش ازحد باعث كاهش كیفیات آب، افازايش   

بیماری، مرگ ومیر ماهیان،كه درنتیجه باعث پايین آمادن  

 .Hung et al.,  1989)) گاردد رايی تولید مای وكاظرفیت 

Ruohonen  كردند كه كاه  بیان 0551و همکاران در سال

لوله گوارش ماهیان گوشتخوار بسایار كوتااه اسات وزماان     

ساعت تخماین زده شاده اسات     2عبور غذا از روده تقريبا 

مقدار غذای زياد ممکن است سرعت حركات غاذا در روده   

ث می شود غاذا باه صاورت هضام     را افزايش كه نهايت باع

نشده دفع شود كاه سابب كااهش كاارايی غاذا وافازايش       

 ريب تباااااااااااااديل غاااااااااااااذايی  ضااااااااااااا

 ،       بااااااار ايااااااان اسااااااااس  .شاااااااودمااااااای

هاای غاذادهی   توان دلیل كاهش میزان رشد در وعاده می 

مطالعه حاضر را كوتاه بودن لولاه گاوارش دانسات دفعاات     

ی غذادهی مطلوب سبب شده كه در هر وعاده مااهی غاذا   

متناسب با ظرفیت روده دريافت كند در نتیجه جذب غاذا  

دهی در يابد اما غذابهتر صورت می گیرد ورشد افزايش می

های غذا دهی باالتر منجر به صرف انارژی بیشاتر در   وعده

هنگام حركت می شود همچنین به دلیل توزيع كم میازان  

 يابد كه اين امر مساتلزم غذا در هر وعده رقابت افزايش می

 باشاااااااااادصاااااااااارف اناااااااااارژی ماااااااااای 

 (Johansen and Jobling, 1988; 

(Biswas et al.,  2006 .     با توجه باه كوتااه باودن طاول

روده وظرفیت كم آن به نظر می رسد كه افازايش دفعاات   

غذا دهی بیش از حد مطلوب سبب شده كه لولاه گاوارش   

سريع تر عمل كند وعملکرد جاذب غاذا در لولاه گاوارش     

 .(Biswas et al.,  2006)كاهش يابد

Johansen  وJobling  گزارش كردند كاه   0551در سال

دهای در روز بیشاتر گاردد فعالیات     هر چقدر دفعاات غاذا  

يابد در نتیجه مصرف انرژی بیشاتر  شنای ماهی افزايش می

ومقدار رشد كمتر می شود كه نتايج پژوهش حاضربا نتايج 

عاده  يافته اين محقق همخوانی دارد. به طوری كه چهاار و 

تری نسبت به سه وعده غاذايی را نشاان   غذايی رشد پايین

داد باالترين میزان غذادهی ممکن است بهترين اساتراتژی  

مديريت تغذيه نباشد واين نه تنهاا باعاث افازايش هزيناه     

بلکه باعث بااالرفتن میازان ماواد آلای در محایط زيسات       

 .(Johansen and  Jobling , 1988)گاردد آبزياان مای  

Giberson   وLitvak  در ارتباط باا مااهی    5112در سال

بااه اياان    Acipenser oxyrhynchusخاوياااری اطلااس

نتیجه رسیدند كه تغذيه با يک وعده غاذايی پاايین تارين    

 رشاااااااد در باااااااین تیماااااااار هاااااااا داشاااااااته

 كه با نتايج پژوهش حاضر مشاابهت دارد. همچناین  ،است 

Riche  طی تحقیقای روی تایال    5114وهمکاران در سال

مشاهده نمودند كاه   Oreochromis niloticusای نیل پی

بین تیمارهای ياد شده نسبت به تیمار ياک باار تغذياه در    

 معنااااااااای داری را نشاااااااااان  اخاااااااااتالف روز 

گزارش دادناد   5101و همکاران در سال  Aderolu .دادند

بار غاذا دهای    4و5،0نسبت به  كه سه وعده غذايی در روز

 رباه مااهی افريقاايی   در روز شاخص های رشد بهتری در گ

Clarias gariepinus كه با نتاايج ايان    نتیجه داده است

كه حاكی از آنست بررسیها همچنین تحقیق مطابقت دارد. 

 باااار غاااذا دهااای در روز، رشاااد بااااالتری در فیااال     2

بار غذا دهای   2 و4يک ساله نسبت به  huso Huso ماهی

 باار غاذادهی در   4و ) 0212) محسنی و همکاران،  داشته

باار   2و2نسبت به  Acipenser persicusايرانی  تاسماهی

 نشاااانحاااداكثر میااازان رشاااد را    ،غاااذادهی در روز
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 بررسیهای مشابه بردر  (.Zolfaghari et al.,  2011)داده

 بچااااااااه ماهیااااااااان كلمااااااااه دريااااااااای روی 

 و ماااااااهیRutilus caspicus   خاااااازر

تعاداد دفعاات غاذادهی     بهترين Barbus sharpeyiبنی  

نجمای و  م)  گزارش شاد  روزبار در  5بار و  4 ات5 بترتیب 

میرساد  بنظر (. 0255مینائی و همکاران، ؛0254همکاران، 

ناوع   بساته باه  غذا دهای   مطلوب  دفعاتتعداد  كه تفاوت

بر اساس نتاايج بدسات آماده از ايان      بوده وگونه پرورشی 

فعاات غاذا دهای    دتارين  سه وعده غذايی مناساب بررسی، 

 باشد.یمبرای بچه ماهی سفید 

 

 توصیه ترویجی

ی يک عامل مهم غذاده دفعات نيبهتر قیتحق نيدر ا

 مورد دیسف انیماه بچه رشد و جهت بهبود ضريب تبديل

 نيا در يیسه وعده غذا جهینت در كه گرفت قرار یبررس

 ليتبد بيضر نيبهتر و رشد نيبهتر دیسف یبچه ماهوزن 

ن در لذا توصیه برای پرورش دهندگاداد نشان را يیغذا

آينده براين است كه در اين دامنه وزنی وسنی سه وعده 

 غذايی، مناسب جهت غذا دهی بچه ماهی سفید می باشد.
 

 دانیتشکر وقدر

وقت پژوهشکده آبزی  پور مديريتاز آقای دكتر ولی 

از آقای داريوش پروانه  داخلی بندر انزلی، وآبهای پروری 

دانی شکر وقدرمقدم به دلیل حمايت ومساعدت بیدريغ، ت

 می نمايم.
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Abstract 

Rutilus kutum is one of the most important economic species, so that its proper taste is one of 

the characteristics that has a high marketability and demand in the country. feeding frequency 

is one of the nutritional factors that increase the growth and decrease the feed conversion ratio 

in fish. Experiments were carried out in 100-liter fiberglass tanks containing 25 grams of 1.2 

gram Rutilus kutum with a density of 0.5 g / L. The fish were divided into four treatments including 1, 

2, 3, and 4 of Feeding Frequency. Each treatment was repeated 3 times. According to the Tukey test, 

there was a significant statistical difference between 2 treatment with 3 and 4 treatments, and also 

treatment 1 Feeding Frequency (P<0.05), considering food conversion rate (FCR), special growth rate 

(SGR), and weight gain (WG). The results showed that the maximum and minimum amount of weight 

gain has occurred in treatment3 (mean= 99.09±10.93) .and 1 (mean= 47.12±10.53), respectively. The 

minimum of the special growth rate (0.64±0.12) was observed treatment 1 and the maximum of that 

(1.15±0.09) was measured in treatment3. The minimum average of FCR (2.42±0.23) was referred to as 

treatment3 and the maximum of that (4.76 ±1.03) was referred to as thetreatment1 Feeding Frequency. 

Overall results showed that feeding three a day, the most appropriate method for growth  Rutilus 

kutum,fingerling 
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