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چکیده

اين مطالعه جهت بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربي جیره غذايي بر ترکیبات بیوشیمیايي خون و 

ه غذايي شامل سه سطح طراحي گرديد. شش جیر (Sparidentex hasta)عضله در ماهیان جوان صبیتي 

درصد( با سه تکرار در نظر گرفته شد. ماهیان با  91و  7درصد( در دو سطح چربي ) 13و  12، 93پروتئین )

سازی و ذخیره  اتیلن لیتری پلي 922تانک  92تصادفي در گرم به صورت  33/91 ±02/2میانگین وزن اولیه 

درصد چربي  91اساس نتايج، در سطح  گرديدند. بر هيد  سه بار در روز به روش سیری غذاروز،  31به مدت 

(. کمترين میزان P<23/2داری افزايش يافت ) ص پروتئین کل پالسما به طور معنيجیره غذايي، شاخ

 با افزايش سطوح چربي جیره غذايي، درصد پروتئین مشاهده گرديد. 12گلیسیريد پالسما در سطح  تری

 93اری افزايش يافت. باالترين میزان کلسترول پالسما در سطح د به طور معني شاخص کلسترول پالسما

داری بر میزان پروتئین  وتئین جیره غذايي به طور معنيدرصد پروتئین مشاهده گرديد. سطوح مختلف پر

رطوبت و خاکستر عضله تحت تاثیر سطوح مختلف پروتئین و  (، در صورتیکهP<23/2عضله اثر گذاشتند )

داری پروتئین و  طح چربي جیره غذايي، به طور معني(. با افزايش سP>23/2ر نگرفتند )چربي جیره غذايي قرا

نهايت مي توان اظهار داشت که ماهیان جوان صبیتي قادر به مصرف در  (.P<23/2چربي عضله کاهش يافت )

با  (S. hasta)باشند. بنابراين در ماهیان جوان صبیتي درصد مي  91ره های غذايي با چربي پروتئین در جی
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 مقدمه. 1

ت در يک ترکیب غذايي مناسب جهت رشد، مقاوم

برابر بیماری ها و فعالیت های ايمني آبزيان 

پرورشي از اهمیت بااليي برخوردار مي باشد 

(Cheng et al., 2006) بنابراين در شرايط .

کیفیت باال رشي بايد يک جیره غذايي کامل، با پرو

و متعادل ارائه گردد تا رشد سريع و سالمتي ماهي 

تورهای (. فاکAprodu et al., 2012تامین گردد )

همچون جیره غذايي و تراکم  اساسي اکولوژيکي

سازی تاثیر مستقیمي بر پارامترهای ذخیره 

 ,.Coz-Rakovac et alبیوشیمیايي خون دارند )

2005; Satheeshkumar et al., 2011) .

ترتیب شاخص های بیوشیمیايي خون، روش  بدين

با ارزشي جهت بررسي وضعیت سالمت ماهي مي 

 ,.Hrubec et al., 2000; Nasir et alباشد )

هي از طريق پروتئین (. رشد و متابولیسم ما2013

پروتئیني )چربي و کربوهیدرات(  يا منابع غیر

(. پروتئین به Wang et al., 2006تامین مي شود )

عنوان يک ماده مغذی اصلي در جیره غذايي، بر 

شاخص رشد و قیمت غذای ماهي موثر است 

(Lovell, 1998; Ebrahimi et al., 2013, Jiang 

et al., 2015 آگاهي کامل از میزان پروتئین .)

مورد نیاز برای هر گونه آبزی جهت فرموالسیون و 

تهیه يک جیره اقتصادی و متعادل، مهم و ضروری 

(. چربي به عنوان Jiang et al., 2015مي باشد )

يک ماده مغذی مهم در جیره غذايي و منبع 

دهای چرب ضروری جهت مهمي از انرژی و اسی

تغذيه ماهي مي باشد. استفاده صحیح از چربي 

جیره غذايي مي تواند رشد ماهي، فرموالسیون 

خصوص  غذايي و کیفیت محصول نهايي را بهجیره 

 De Silvaدر گونه های گوشتخوار بهبود ببخشد )

et al., 2001; Jiang et al., 2015 بنابراين سطح .)

ايي سبب افزايش مطلوبي از چربي جیره غذ

راندمان تولید و کاهش قیمت غذای آبزی مي 

 Peres and Olivia-Teles, 1999; Yoshiiگردد )

et al., 2010 از ديدگاه تغذيه ای، محیطي و .)

اقتصادی استفاده از پروتئین جیره غذايي جهت 

سنتز عضله و افزايش انرژی در جیره غذايي ماهي 

جويي در  رفهسبب افزايش عمل ص از طريق چربي،

مصرف پروتئین و کاهش نیتروژن دفعي مي گردد 

(Cho and Kaushik, 1999; Ding et al., 2010 .)

اگر چه افزايش چربي در جیره غذايي مي تواند اثر 

منفي بر راندمان رشد، کاهش مصرف غذا و رسوب 

 ,.Craig et alچربي در کبد و عضله داشته باشد )

1999; Chatzifotis et al., 2010; Ding et al., 

(. بنابراين تعادل و توازن مناسب بین 2010

پروتئین و چربي در جیره غذايي جهت حفظ 

رشد، بهبود مصرف پروتئین، کاهش تراکم باالی 

چربي و گلیکوژن در عضله و کبد ماهي ضروری 

 ,.Ai et al., 2004; Mohanta et alمي باشد )

2009; Wang et al., 2013 .) 

 (Sparidentex hasta)ي ماهي صبیت

(Valenciennes, 1830 ) از خانواده شانک ماهیان

ای مهم و با ارزش اقتصادی باال در  و گونه

 Teng etکشورهای حوزه خلیج فارس مي باشد )

al., 1999; Abu-Rezq et al., 2013).  رشد سريع

و مقاومت نسبت به دستکاری در اين گونه، سبب 

صنعت تکثیر و پرورش ايجاد جايگاه ويژه ای در 

(. Yousif et al., 2003ماهیان دريايي شده است )

جیره تا کنون مطالعات اندکي در خصوص ترکیب 

اين گونه انجام شده است که محدود به  غذايي

 Tengتحقیقاتي روی شرايط تخمريزی و الروی )

et al., 1999; Yousif et al., 2003; Abu-Rezq 

et al., 2013) و جواني اين  شت قدیو مرحله انگ

 ;Molayem rafter, 2011; Yazdi, 2012) گونه

Nicknam shiri et al., 2013; Mozanzadeh et 

al., 2015, 2016 مي باشد. همچنین مطالعات )

مشابهي روی ديگر گونه ها مانند هامور معمولي 

(Epinephelus coioides( )Cheng et al., 2006 ،)
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Takifugu rubripes (Kikuchi et al., 2009،) 

( Platichthys stellatusرو ) کفشک ماهي راست

(Ding et al., 2010 ،)Pagellus bogaraveo 

(Figueiredo-Silva et al., 2010 و ماهي هامور )
Epinephelus lanceolatus × Epinephelus 

fuscoguttatus (Jiang et al., 2015 انجام )

رسي اثرات پذيرفته است. اين مطالعه با هدف بر

سه سطح پروتئین و دو سطح چربي جیره غذايي 

بر ترکیبات بیوشیمیايي خون و عضله در ماهیان 

( صورت پذيرفته است تا S. hastaجوان صبیتي )

در نهايت يک جیره غذايي متعادل همراه با 

 سالمتي ماهي تامین شود. 

 

 هامواد و روش . 2

( از ايستگاه S. hastaماهیان جوان صبیتي )

تحقیقاتي ماهیان دريايي در بندر امام خمیني 

)ره( تهیه شدند و به آزمايشگاه خیس دانشگاه 

علوم و فنون دريايي خرمشهر انتقال داده شدند. 

به مدت سه هفته  در طول دوره سازگاری ماهیان

ی  ن حاوی آب تصفیه شدهاتیل در تانک های پلي

نگهداری شدند. در اين  ppt 13دريا با شوری 

 93)شامل ، ماهیان با جیره غذايي پايه مدت

درصد چربي( سه بار در روز به  7درصد پروتئین و 

دهي شدند،  سیری و به صورت دستي غذاروش 

 ها در تانک دقیقه 13غذا به مدت بدين منظور 

نشده از طريق  های خورده باقي مانده و سپس غذا

 Alvarez-González) ندآوری گرديد سیفون جمع

et al., 2001; Zakeri et al., 2009; Sahraeian 

et al., 2011; Ebrahimi et al., 2013 .)  پس از

عدد ماهي سالم با میانگین  922دوره سازگاری، 

گرم و میانگین طولي  33/91 ±02/2وزن 

اتیلني  پلي تانک 92سانتیمتر در  91/2±19/99

ی دريا با  لیتری مدور حاوی آب فیلتر شده 922

 ppt)آب تصفیه شده دريا با شوری  ppt 13شوری 

از ايستگاه تحقیقاتي بندر امام خمیني تهیه  13

و مجهز به سیستم هوادهي به صورت طرح شد( 

سازی گرديدند. در طول دوره  ذخیره کامال تصادفي

آزمايشي ماهیان به روش سیری و سه بار در روز 

 31به مدت  92:22و  99:22، 22:22در ساعات 

ي مختص هر تیمار به ره غذاياساس جی روز بر

 ,.Espinos et alدهي شدند ) صورت دستي غذا

2003; Hossain et al., 2011; Ebrahimi et al., 

درصد از آب  03(. روزانه به طور میانگین 2013

دريا  و تازه تانک ها تخلیه و با آب تصفیه شده

در طول  .(Zakeri et al., 2009) تعويض گرديد

و اکسیژن  pH، شوری، ی آبدوره آزمايشي دما

و در دو نوبت صبح  محلول در آب به صورت روزانه

دار  معني تغییرات غیراندازه گیری شد.  و عصر

(23/2<P محدوده شوری آب بین )ppt 11-11 

-07 دمای آب بین، (12/13±21/2)با میانگین 

( 99/01±22/2درجه سانتي گراد )با میانگین  03

انگین اکسیژن حفظ گرديد. می pH 1/7-7و 

میلي گرم بر لیتر بود.  91/1 ±99/2محلول در آب 

به  در طول دوره آزمايشي تناوب نوری حدودا

ساعت تاريکي  90ساعت روشنايي و  90صورت 

کنترل گرديد. سیستم آزمايشي با شش تیمار با 

 سه تکرار طراحي شد.

اساس طرح  در اين مطالعه شش جیره غذايي بر

 13و  12، 93طح پروتئین ماتريکسي شامل سه س

درصد وزن  91و  7درصد در دو سطح چربي 

 ( طراحي گرديد9×0خشک جیره غذايي )

(Catacutan and Coloso, 1995; Alvarez-

Gonzalez et al., 2001; Ai et al., 2004; Luo 

et al., 2004; Sa et al., 2006; Abbas et al., 

2011; Deng et al., 2011.) ايشي های آزم جیره

درصد  93با  (P35/L7)تحت عنوان جیره يک 

با  (P40/L7)جیره دو   ،درصد چربي 7پروتئین و 

جیره سه ، درصد چربي 7درصد پروتئین و  12

(P45/L7)  درصد چربي 7درصد پروتئین و  13با ،

درصد پروتئین و  93با  (P35/L14)جیره چهار 
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 12با  (P40/L14)جیره پنج  ، درصد چربي 91

جیره شش  و درصد چربي 91روتئین و درصد پ

(P45/L14)  درصد  91درصد پروتئین و  13با

های غذايي  جیره اجزای. گذاری شدندنام چربي

شامل پودر ماهي دريايي، پودر سويا، کازئین 

بعنوان منابع پروتئیني، روغن ماهي دريايي و 

روغن آفتابگردان بعنوان منابع چربي، مخلوط 

، زئولیت و آرد گندم بودند. ويتامین و مواد معدني

فرموالسیون و آنالیز تقريبي ، اجزای غذايي

آورده شده  9های غذايي آزمايشي در جدول  جیره

است. اجزای جیره غذايي ابتدا با کمک دستگاه 

 13پودر و پس از توزين به مدت  ،آسیاب برقي

ط و در نهايت دقیقه به طور کامل با يکديگر مخلو

میلیمتر  0ه قطر های ب با چرخ گوشت به پلت

درجه  12های مرطوب در دمای  تبديل شدند. پلت

ساعت تا رسیدن به وزن  01سانتي گراد به مدت 

 92ثابت در آون خشک شدند )رطوبت کمتر از 

های  يان جیرهدرصد وزن جیره غذايي(. در پا

تیره  آزمايشي تهیه شده در کیسه های پالستیکي

سانتي گراد تا درجه  -02و در فريزر در دمای 

 زمان مصرف نگهداری شدند.

 

 گرم وزن خشک جیره غذايي( 922های غذايي آزمايشي )گرم در  فرموالسیون و آنالیز تقريبي جیره: اجزای غذايي، 9جدول 

 تیمارهای غذايي
 اجزای غذايي

P45/L14 P40/L14 P35/L14 P45/L7 P40/L7 P35/L7 
 

9پودر ماهي 91 91 91 91 91 91  

9پودر سويا 92 92 92 92 92 92  

9کازئین 9 90 09 9 90 09  

 روغن ماهي 9 9 9 2 2 2

1 1 1 3/9  3/9  3/9  روغن آفتابگردان 

3/99  02 3/02  3/97  3/03  3/99 9آرد گندم   

3/2  9 3/9  زئولیت 1 9 0 

0مکمل ويتامین 0 0 0 0 0 0  

9 9 9 9 
 

9مکمل معدني 9 9  

 (n=9ي آزمايشي )آنالیز تقريبي جیره های غذاي

 

 پروتئین 01/2±21/91 91/2±17/91 09/2±17/11 90/2±72/93 07/2±20/19 91/2±72/11

 چربي 09/2±21/7 97/2±30/1 01/2±92/7 99/2±00/91 01/2±12/91 91/2±91/91

 خاکستر 01/2±31/91 97/2±17/91 91/2±99/91 93/2±29/91 91/2±20/91 97/2±03/91

 فیبر خام 91/2±91/9 39/2±19/9 03/2±11/9 91/2±97/9 19/2±92/9 10/2±19/9

 1کربوهیدارت 31/2±17/91 03/2±93/92 91/2±03 37/2±71/02 32/2±71/09 01/2±27/91

 3عصاره عاری از ازت 17/92 19/93 1/92 7/90 9/01 9/09

13/9 19/9 22/9 71/9 72/9 72/9 GE
 )مگاژول بر کیلوگرم(1

% 97/0% پروتئین خام و 13/19% چربي خام(؛ پودر سويا )23/9% پروتئین خام و 97/11غذايي براساس درصد وزن خشک: پودر ماهي ). آنالیز تقريبي اجزای 9

 % چربي خام(.91/9% پروتئین خام و 91/99% چربي خام(؛ آرد گندم )93/9% پروتئین خام و 19/12چربي خام(؛ پودر کازئین )

 :A: 600000 IU  ،D3: 400000 IU ،E: 40000 mg ،K3: 1000 mg، B1: 3000 mg ، B2: 5000 mg،  B6. در هر کیلوگرم مکمل ويتامین: 0
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از هر تکرار جهت ماهي  9در پايان دوره آزمايشي 

آنالیز ترکیبات بیوشیمیايي عضله به طور تصادفي 

و  های انتخابي ابتدا تشريح نمونه انتخاب شدند.

های عضله از زير باله پشتي تا باله  سپس نمونه

 Moraisدمي سمت راست هر ماهي تهیه گرديد )

et al., 2001 .)های عضله تا زمان  تمامي نمونه

درجه  -22در دمای در فريزر انجام آنالیز 

( DFU- 128CE, Operon,  Koreaگراد )سانتی

نگهداری شدند. تمامي آنالیزهای بیوشیمیايي 

های غذايي بر  تقريبي عضله، اجزای غذايي و جیره

انجام  AOAC( 1997)طبق روش کار استاندارد 

پذيرفت. جهت محاسبه میزان رطوبت عضله، 

 ,UFB400, Memmertنمونه ها در آون )

Germany درجه سانتیگراد به  923( با دمای

 ساعت تا رسیدن به وزن ثابت خشک 01مدت 

های عضله به  شدند. خاکستر با سوزاندن نمونه

درجه  332ساعت در کوره با دمای  1مدت 

سانتیگراد تعیین گرديد. پروتئین خام )نیتروژن 

-K( با استفاده از دستگاه کجلدال )03/1 ×کل 

438, Buchi, Germany و چربي خام با روش )

( Soxtec 2050, Foss, Swedenسوکسله )

 گیری شد. اندازه

ساعت  01زمايشي ماهیان به مدت در پايان دوره آ

 ,.Lee et al., 2003; Ma et alدهي نشدند ) غذا

به طور تصادفي  ماهي از هر تانک 9سپس  (،2015

گیری، با استفاده از محلول انتخاب و جهت خون

تصفیه در آب  ppm 932لظت با غگل میخک 

ظور جلوگیری از به من .ی دريا بیهوش شدند شده

گیری از ها هپارينه شدند. خون انعقاد خون، سرنگ

های  اقه دمي انجام گرديد و سپس نمونهوريد س

میلي لیتری  3/9 خون درون میکروتیوپ های

سازی پالسما، توسط دستگاه  تخلیه و جهت جدا

 rpm 9222یقه با دور دق 92سانتريفیوژ به مدت 

 ,.Diao et al., 2010; Jiang et alقرار داده شدند )

درجه  -22های پالسما در فريزر  . نمونه( 2015

مان انجام آنالیز بیوشیمیايي سانتیگراد تا ز

داری شدند. در نهايت سه شاخص بیوشیمیايي نگه

گلیسیريد و  شامل پروتئین کل، تریخون 

( S. hastaبیتي )کلسترول در ماهیان جوان ص

 مورد سنجش قرار گرفت.

 ±ها در نتايج به صورت میانگین  تمامي داده

( ارائه شده است. Mean ± S.Eخطای استاندارد )

با استفاده از آنالیز واريانس های به دست آمده  داده

جهت ارزيابي ( Two-way ANOVAطرفه ) دو

پروتئین و چربي مختلف  سطوحاختالف بین 

مورد مقايسه قرار گرفتند و در  ييهای غذا جیره

آزمون  رت وجود اختالف میان سطوح، از پسصو

( جهت اندازه گیری Tukeyˈs HSDتوکي )

( و تعیین تفاوت P<23/2اختالف میان سطوح )

از آزمون واريانس ها در تیمارها استفاده گرديد. 

طرفه جهت مقايسه میانگین در بین تیمارها  يک

 استفاده گرديد.

3000 mg،  B12: 8000 mg، C: 52000 mg،  :30000نیکوتنیک اسید mg9000کلسیم پانتوتنیک: -، دی mg :1600، فولیک اسید mg دی ،

 . mg 5000آنتي اکسیدانت:  ،mg 24000اينوزيتول:  ،mg 160بیوتین: 

میلي  322میلي گرم، سلنیوم:  1222میلي گرم، روی:  1222میلي گرم، آهن:  1222میلي گرم، مس:  0122.  در هر کیلوگرم مکمل ماده معدني: منگنز: 9

 میلي گرم. 902222میلي گرم، کولین کلرايد:  322میلي گرم، کبالت:   0222گرم، يد: 

 =کربوهیدرات  922-.  )رطوبت+خاکستر+چربي+پروتئین(1

 Nitrogen-free extract. عصاره عاری از ازت يا  3

مگا ژول بر گرم  به ترتیب برای کربوهیدرات، چربي و  2097/2و  2912/2، 297/2براساس مقادير  ،)مگا ژول برکیلوگرم( Gross Energy.  انرژی خام يا 1

 پروتئین محاسبه شده است.



 اژدری و همکاران  ...ييغذا رهیج يو چرب نیوتئاثرات سطوح مختلف پر

31 

 

 جنتای.3

نتايج آنالیز ترکیبات بیوشیمیايي عضله در ماهیان 

سطوح  ( تغذيه شده باS. hastaجوان صبیتي )

 0غذايي در جدول مختلف پروتئین و چربي جیره 

آورده شده است. سطوح مختلف پروتئین و چربي 

جیره غذايي بر میزان رطوبت، ماده خشک و 

داری نداشتند  هیان تاثیر معنيخاکستر عضله ما

(23/2<P اما با افزايش سطوح چربي جیره .)

غذايي، میزان رطوبت و خاکستر عضله در 

ان پروتئین تیمارهای آزمايشي افزايش يافت. میز

داری را در بین تیمارهای  خام عضله اختالف معني

ای که  (. به گونهP<23/2آزمايشي نشان داد )

درصد  93کمترين میزان پروتئین عضله در سطح 

درصد پروتئین جیره  13سطح و بیشترين در 

 13و  12غذايي مشاهده گرديد، اگر چه سطوح 

داری  د پروتئین جیره غذايي تفاوت معنيدرص

وطرفه، هم نداشتند. بر طبق آزمون واريانس د با

داری را نسبت به  پروتئین عضله اختالف معني

( و با P<23/2پروتئین جیره غذايي نشان داد )

ان پروتئین خام ي، میزافزايش پروتئین جیره غذاي

در نتیجه داری افزايش يافت.  عضله به طور معني

داری را با دو سطح  درصد تفاوت معني 93سطح 

درصد پروتئین جیره غذايي نشان داد. با  13و  12

افزايش سطوح چربي در جیره غذايي، میزان 

 .Sپروتئین عضله در ماهیان جوان صبیتي )

hasta )يافت داری کاهش  به طور معني

(23/2>Pچربي خام عضله اختالف معني .)  داری

را در بین تیمارهای آزمايشي نشان داد 

(23/2>P چربي خام عضله تحت تاثیر سطوح .)

مختلف چربي جیره غذايي قرار گرفت و با افزايش 

، میزان چربي عضله به سطح چربي جیره غذايي

داری کاهش يافت. بنابراين کمترين  طور معني

درصد و بیشترين  91عضله در سطح  میزان چربي

ربي جیره غذايي مشاهده درصد چ 7در سطح 

داری  چه چربي خام عضله اختالف معني گرديد. اگر

در سطوح مختلف پروتئین جیره غذايي نشان نداد 

اما با افزايش سطوح پروتئین جیره غذايي، میزان 

 (.P>23/2چربي عضله هم افزايش يافت )

ای بیوشیمیايي خون ه نتايج حاصل از شاخص

در پايان دوره  (S. hastaصبیتي ) ماهیان جوان

سطوح مختلف پروتئین و  آزمايشي تغذيه شده با

 آورده شده است. 9غذايي در جدول چربي جیره 

شاخص پروتئین کل پالسما اختالف معني داری 

ای  مارهای آزمايشي نشان داد به گونهرا در بین تی

 13ین کل در سطح که بیشترين و کمترين پروتئ

درصد پروتئین جیره غذايي مشاهده  93درصد و 

داری تحت  يد. پروتئین کل تنها به طور معنيگرد

تاثیر سطوح چربي جیره غذايي قرار گرفت 

(23/2>P ،و با افزايش سطوح چربي جیره غذايي )

داری افزايش  کل به طور معنيمیزان پروتئین 

ف يافت. اين شاخص تحت تاثیر سطوح مختل

( اما با P>23/2پروتئین جیره غذايي قرار نداشت )

افزايش سطوح پروتئین جیره، شاخص پروتئین 

افت. کلسترول پالسما اختالف کل افزايش ي

داری را در میان تیمارهای آزمايشي نشان  معني

يد پالسما اختالف گلیسیر اما تری( P<23/2داد )

(. در هر دو P>23/2داری را نشان نداد ) معني

 7درصد پروتئین و  93خص، کمترين در سطح شا

درصد  93درصد چربي و بیشترين در سطح 

اهده درصد چربي جیره غذايي مش 91پروتئین و 

گلیسیريد  طرفه، تری گرديد. در آزمون واريانس دو

داری تحت تاثیر سطوح پروتئین و  به طور معني

اما با  (P>23/2چربي جیره غذايي قرار نگرفت )

گلیسیريد پالسما هم  چربي، تری افزايش سطوح

افت. کمترين و بیشترين میزان افزايش ي

 93و  12گلیسیريد به ترتیب در سطوح  تری

ديد. درصد پروتئین جیره غذايي مشاهده گر

داری با افزايش  کلسترول پالسما به طور معني
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چه  یره غذايي، افزايش يافت. اگرسطوح چربي ج

تاثیر سطوح داری تحت  اين شاخص به طور معني

پروتئین جیره غذايي قرار نداشت اما کمترين و 

و  12بیشترين میزان کلسترول به ترتیب در سطح 

 درصد بود.  93

 

 

ذيه شده با سطوح مختلف پروتئین و تغ (S. hasta)در ماهیان صبیتي جوان  اساس وزن خشک بر : آنالیز ترکیبات بیوشیمیايي عضله0جدول 

 (n=3چربي جیره غذايي )

 خاکستر )درصد( چربي )درصد( پروتئین )درصد( رطوبت )درصد( تیمارهای غذايي

(P35/L7) 71/2±09/77 a 09/2±17/27 a 03/2±30/9 b 93/2±91/1 a 

(P40/L7) 31/2±19/71 a 09/2±27/21 bc 03/2±33/9 b 09/2±29/1 a 

(P45/L7) 10/2±21/73 a 07/2±10/21 c 07/2±32/9 b 91/2±11/3 a 

(P35/L14) 09/9±93/72 a 91/2±71/27 ab 91/2±00/0 a 01/2±92/1 a 

(P40/L14) 19/2±02/77 a 01/2± 20/22 ab 07/2±21/0 ab 92/2±09/1 a 

(P45/L14) 72/2±31/71 a 92/2±97/22 abc 99/2±92/9 ab 02/2±10/1 a 

     9آزمون واريانس دو طرفه
P ns 22/2 ns ns 

L ns 29/2 22/2 ns 

P×L ns ns ns ns 
 (.P<23/2در هر ستون نشانه وجود اختالف معني دار بین گروه های آزمايشي مي باشد )حروف متفاوت 

9 .Pسطح پروتئین :، Lسطح چربي :، P×L اثر متقابل پروتئین و چربي جیره غذايي. عالمت :ns :not significant  (23/2<P و بیانگر عدم )

 وجود اختالف معني دار است.



 اژدری و همکاران  ...ييغذا رهیج يو چرب نیوتئاثرات سطوح مختلف پر

02 

 

 

 

 و نتیجه گیریبحث .4

چه در ماهیان گوشتخوار، افزايش سطوح  اگر 

پروتئین و چربي در جیره غذايي سبب افزايش 

-NRC, 1993; Arredondoمحصول مي گردد )

Figueroa et al., 2012 اما از ديدگاه اقتصادی )

پروتئین در جیره غذايي بايد جهت سنتز بافت 

ای تولید انرژی های ماهیچه مصرف شود نه بر

(Williams et al., 2003; Ozorio et al., 2006; 

Craig et al., 2006). توان با يک  بنابراين مي

تناسب میان سطوح پروتئین و چربي  وتعادل 

نهايت  در کیفیت تولید افزايش يابد تاجیره غذايي 

يک جیره غذايي متعادل همراه با سالمتي ماهي 

 Kaushik and Medale, 1994; Xuتامین شود )

et al., 2014 .) 

طور کلي ترکیبات بیوشیمیايي در ماهیان به 

پرورشي وابسته به فاکتورهای داخلي و خارجي 

هستند. خاکستر و پروتئین خام تحت تاثیر عوامل 

داخلي همچون اندازه ماهي مي باشد. در حالي که 

چربي خام تنها وابسته به فاکتور خارجي مانند 

 ;Shearer, 1994ي باشد )جیره غذايي م

chatzifotis et al., 2010 در اين مطالعه سطوح .)

مختلف پروتئین و چربي جیره غذايي بر میزان 

 .Sرطوبت و خاکستر عضله ماهیان جوان صبیتي )

hasta) داری نداشتند. اين نتیجه در  تاثیر معني

 Rachycentronهای ديگری نظیر کوبیا  گونه

canadum (Craig et al., 2006 ،)Argyrosomus 

regius (chatzifotis et al., 2010 و )

Pseudobagrus ussuriensis (Wang et al., 

( نیز مشاهده گرديد. با افزايش سطوح 2013

ای پروتئین خام عضله پروتئین جیره غذايي، محتو

ای که  داری افزايش يافت به گونه به طور معني

فاوت پروتئین جیره غذايي، ت درصد 93سطح 

چه  اگرداری را با دو سطح ديگر نشان داد.   معني

د پروتئین جیره غذايي درص 13و  12میان سطح 

دهد  اين نشان ميداری وجود نداشت.  تفاوت معني

از که اين گونه قادر به مصرف سطح بااليي 

باشد. از سوی  پروتئین در جیره غذايي خود مي

درصد پروتئین جیره  13و  12در سطوح  ديگر

( n=3تغذيه شده با سطوح مختلف پروتئین و چربي جیره غذايي ) (S. hasta)وشیمیايي خون در ماهیان صبیتي جوان های بی : آنالیز شاخص9جدول 

(mg/100ml) 

 تری گلیسیريد کلسترول پروتئین کل تیمارهای غذايي

(P35/L7) 99/2±11/3 a 32/91±22/939 a 32/92±22/029 a 

(P40/L7) 92/2±22/1 ab 91/91±99/979 a 32/92±99/029 a 

(P45/L7) 91/2±02/1 ab 19/91±17/912 a 29/17±99/003 a 

(P35/L14) 01/2±11/1 ab 11/01±17/900 b 21/03±99/077 a 

(P40/L14) 99/2±11/1 ab 39/99±22/099 ab 10/17± 22/091 a 

(P45/L14) 02/2±22/1 b 20/91±22/099 ab 79/01±22/091 a 

    9آزمون واريانس دو طرفه
P ns ns ns 
L 22/2 22/2 ns 

P×L ns ns ns 
 (.p<23/2حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معني دار بین گروه های آزمايشي مي باشد )

9  .Pسطح پروتئین :، Lسطح چربي :، P×L اثر متقابل پروتئین و چربي جیره غذايي. عالمت :ns :not significant  (23/2<p و بیانگر عدم وجود اختالف )

 است. معني دار
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اختالف  غذايي در دو سطح چربي جیره غذايي،

تئین خام عضله نشان داری را در محتوای پرو معني

تواند بیانگر مناسب بودن اين سطوح  ندادند که مي

برای ماهیان جوان صبیتي باشد. زيرا با افزايش 

درصد،  13به  12يي از سطح پروتئین جیره غذا

داری در میزان پروتئین عضله  تفاوت معني

(. Hemre and Sandnes, 1999اهده نگرديد )مش

 .Rاين نتايج مشابه مطالعاتي است که روی ماهي 

canadum (Craig et al., 2006 ،)P. ussuriensis 
(Wang et al., 2013 و )Brachymystax lenok 

(Xu et al., 2014 صورت پذيرفت. با افزايش )

سطوح چربي جیره غذايي، میزان پروتئین خام 

اهش يافت. به طور کلي میزان پروتئین عضله ک

تولیدی يا بقای پروتئین در هر آبزی با توجه به 

اندازه ماهي، نوع میزان غذا و پروتئین دريافتي، 

کند  تلف بدن تغییر ميهای مخ گونه و در بافت

(Halver and Hardy, 2002 .) از سوی ديگر در

های پرورشي، زمان زيادی جهت  برخي از گونه

 ,.Carter et alروتئین در بدن نیاز است )تولید پ

رسد زمان  به نظر مي(. در اين آزمايش، 1998

زيادی جهت تولید پروتئین در بدن اين گونه نیاز 

است زيرا با افزايش سطوح چربي جیره غذايي، 

داری  ص پروتئین کل پالسما به طور معنيشاخ

توان گفت جذب  ای که مي به گونهافزايش يافت. 

 درصد، 91در جیره های غذايي با چربي  پروتئین

خوبي توسط اين گونه صورت پذيرفته است.  به

توان با افزايش طول دوره پرورشي و يا  بنابراين مي

نتايج  اختالف بیشتر در سطوح چربي،

و همکاران  Alamتری را مشاهده کرد.  مشخص

(2009 ،)Kikuchi ( 2009و همکاران ،)Wang  و

در سطوح  دريافتند با افزايش( نیز 2013همکاران )

چربي جیره غذايي، میزان پروتئین عضله در 

Centropristis striata ،T.rubripes  وP. 

ussuriensis  کاهش يافت. در مطالعه ديگری

با افزايش  (2011و همکاران ) Abbassتوسط 

غذايي، پروتئین عضله در ماهي پروتئین در جیره 

Lutjanus argentimaculatus  تالف اخ

داری را نشان نداد. در اين مطالعه با افزايش  معني

سطوح چربي جیره غذايي، میزان چربي عضله در 

به طور  (S. hastaماهیان جوان صبیتي )

داری کاهش يافت. همسو با اين نتايج،  معني

Craig ( 2006و همکاران ،)Alam  و همکاران

( علت کاهش میزان چربي عضله را با 2009)

 R. canadumح چربي در جیره غذايي افزايش سط
رسوب چربي در کبد و حفره  C. Striata و 

توان اظهار داشت  مي صفاقي عنوان کردند. بنابراين

که در اين گونه با افزايش چربي جیره غذايي، 

بیشتر چربي اضافي در کبد ذخیره شده است و 

انتقال چربي از کبد به عضله کم مي باشد. زيرا 

ر مهمي برای ذخیره چربي و کبد مکان بسیا

در ماهیان آب شور  گلیکوژن به عنوان منبع انرژی

 Santinha et al., 1999; Kikuchi etباشد ) مي

al., 2009; Wang et al., 2013 از سوی ديگر .)

Chatzifotis  و همکاران دريافتند با افزايش سطوح

میزان چربي عضله  A. regiusچربي جیره غذايي 

افت. آنان بیان کردند که اين گونه نیز افزايش ي

توانايي بیشتری را نسبت به رسوب چربي در بافت 

چربي خام عضله دارا مي باشد. در اين مطالعه، 

داری در سطوح مختلف  عضله اختالف معني

پروتئین جیره غذايي نشان نداد اما با افزايش 

سطوح پروتئین جیره غذايي، میزان چربي عضله 

علت  (2015و همکاران ) Jiangهم افزايش يافت. 

االتر، را اين گونه بیان کردند که در سطوح ب

تواند به عنوان انرژی  پروتئین دريافتي اضافي مي

ذخیره شده و به چربي در عضله تبديل شود. به 

طور کلي با افزايش سطوح چربي در جیره غذايي 

، میزان چربي و (S. hastaماهیان جوان صبیتي )

خاکستر پروتئین عضله کاهش و میزان رطوبت و 
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توان علت را يک عمل  عضله افزايش يافتند که مي

جايگزيني میان پروتئین و چربي عضله با رطوبت 

 ,.Abbass et alدر سطوح باالتر چربي عنوان کرد )

(. شاخص پروتئین کل پالسما در ماهیان 2011

شده با سطوح  تغذيه (S. hastaصبیتي ) جوان

مختلف پروتئین و چربي جیره غذايي، با افزايش 

داری  به طور معني سطوح چربي جیره غذايي

افزايش يافت. پروتئین کل پالسما به عنوان 

شاخص حساسي از وضعیت پروتئین در جیره 

تواند جذب  ايي آبزی محسوب مي شود و ميغذ

 ,.Pond et alپروتئین را در موجودات نشان دهد )

1980; Ding et al., 2010 در اين مطالعه، میزان .)

پروتئین کل پالسما با افزايش سطح چربي جیره 

داری  به طور معني درصد، 91درصد به  7از 

توان اين گونه بیان کرد  بنابراين ميافزايش يافت. 

که افزايش سطوح چربي جیره غذايي، اثر 

سودمندی روی اين گونه داشته است و جذب 

درصد،  91ر جیره های غذايي با چربي پروتئین د

به خوبي توسط اين گونه صورت پذيرفته است. 

( 2010و همکاران ) Dingهمسو با اين نتايج 

 1دريافتند با افزايش سطح چربي جیره غذايي از 

کفشک  بود جذب پروتئین توسطدرصد، به 91به 

( صورت Platichthys stellatusرو ) ماهي راست

مطالعاتي که روی ماهي هامور پذيرفته است. در 

 ,.Epinephelus coioides (Cheng et alمعمولي 

 ,.Takifugu rubripes (Kikuchi et al( و 2006

ص پروتئین کل ( صورت پذيرفت، شاخ2009

داری را با افزايش سطوح  پالسما اختالف معني

چربي و پروتئین جیره غذايي نشان نداد. از سوی 

( با R. canadumان )در گونه کوبیای جو ديگر

 92به  1افزايش سطوح چربي جیره غذايي از 

داری  سطح پروتئین پالسما به طور معني درصد،

( اين نتايج 2006و همکاران ) Craigکاهش يافت. 

را مغاير با وضعیت سالمتي اين گونه بیان کردند. 

تواند تحت  میزان کلسترول پالسما مستقیما مي

ره غذايي قرار گیرد تاثیر سطوح مختلف چربي جی

(NRC, 2011; Jiang et al., 2015 در اين .)

نیز میزان کلسترول پالسما در ماهیان  مطالعه

داری با  به طور معني (S. hastaجوان صبیتي )

افزايش يافت.  افزايش سطوح چربي جیره غذايي،

داری تحت تاثیر  چه اين شاخص به طور معني اگر

نداشت اما در  سطوح پروتئین جیره غذايي قرار

درصد چربي جیره غذايي، با  91سطح ثابت 

درصد میزان  12به  93افزايش سطح پروتئین از 

کلسترول پالسما کاهش يافت و سپس با افزايش 

غذايي، شاخص کلسترول بیشتر پروتئین جیره 

تواند بیانگر  اين کاهش کلسترول مي ثابت گرديد.

ر درصد پروتئین د 13و  12مناسب بودن سطوح 

درصد چربي جیره غذايي و استفاده  91سطح 

 .Sکارامد کلسترول توسط ماهیان جوان صبیتي )

hasta.تری گلیسیريد پالسما از سوی ديگر  ( باشد

داری تحت تاثیر سطوح مختلف  به طور معني

اما سطح  پروتئین و چربي جیره غذايي قرار نگرفت

گلیسريد  ، کمترين میزان تریدرصد پروتئین 12

 در يک مطالعه روی ماهي ما را نشان داد.پالس

 ,.E. coioides (Cheng et alهامور معمولي 

 92(  با افزايش سطوح چربي جیره غذايي از 2006

گلیسیريد  ، میزان کلسترول و تریدرصد 92به 

داری سه تا پنج برابر افزايش  ه طور معنيپالسما ب

ي کارامد از چربي جیره غذاي آنان استفاده نايافت. 

را توسط اين گونه عنوان کردند. زيرا با افزايش 

داری  وح چربي جیره غذايي، به طور معنيسط

که در  زايش وزن اين گونه کاهش يافت. درحالياف

درصد پروتئین در  13و  12اين تحقیق سطوح 

درصد  7درصد چربي نسبت به سطح  91سطح 

چربي جیره غذايي، هیچ گونه کاهش وزني را 

وان ت (. بنابراين ميAzhdari, 2014)نشان ندادند 

گلیسیريد پالسما  گفت که افزايش کلسترول و تری
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درصد چربي جیره غذايي، تاثیر  91در سطح 

نامطلوبي بر وضعیت ظاهری و سالمت اين گونه 

 Kikuchi et al., 2000; Kikuchi etنداشته است )

al., 2009; در مجموع وجود اختالف در کل .)

تواند  مي عه با ساير مطالعات مشابه،نتايج اين مطال

به علت تفاوت در گونه ماهیان و سطوح مختلف 

 ,.Xu et alپروتئین و چربي جیره غذايي باشد )

(. در اين مطالعه اثرات سطوح مختلف 2014

پروتئین و چربي جیره غذايي بر ترکیبات 

بیوشیمیايي خون و عضله در ماهیان جوان صبیتي 

(S. hastaبررسي شد ) به طور کلي توانايي .

 ماهیان جهت مصرف چربي جیره غذايي به عنوان

باشد. نتايج  انرژی در میان گونه ها متغیر مي

حاصل از ترکیبات بیوشیمیايي خون و عضله نشان 

داد که اين گونه قادر به مصرف پروتئین در جیره 

درصد مي باشد و جیره  91های غذايي با چربي 

اين گونه پذيرفته  های غذايي به خوبي توسط

شدند. بنابراين کاهش سطح پروتئین جیره غذايي 

درصد  91درصد، با افزايش چربي تا سطح  12تا 

( S. hastaدر جیره غذايي ماهیان جوان صبیتي )

تواند  ها مي اين يافتهگردد. در مجموع  پیشنهاد مي

جهت فرموالسیون يک جیره اقتصادی و متعادل 

( کمک S. hastaبیتي )در پرورش ماهیان جوان ص

 کند. 

 سپاسگزاری

وسیله از همکاری صمیمانه مسئولین بدين 

ايستگاه تحقیقاتي ماهیان دريايي در بندر امام 

خمیني )ره( و کلیه کارشناسان و کارکنان محترم 

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر که ما را در 

 ، تشکر و قدردانيانجام اين پروژه ياری نمودند

 دد. گر مي
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Effects of dietary protein and lipid levels on blood and muscle biochemical 

composition of Sobaity seabream juveniles (Sparidentex hasta) 
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Abstract

In this study, the effects of dietary protein and lipid levels were designed on blood and muscle 

biochemical composition of Sobaity seabream juveniles (Sparidentex hasta). The six treatments 

were examined including three dietary protein levels (35, 40 and 45%) and two dietary lipid 

levels (7 and 14%) with three triplicates. Fish with mean initial weight 36.55±0.28 g were 

randomly stocked in eighteen 300 l polyethylene tanks and were fed thrice daily to satiation for 

56 days. According to the results, at the 14% dietary lipid level, plasma total protein index 

increased significantly (P<0.05) The lowest plasma triglyceride was observed at 40% dietary 

protein level. With increasing dietary lipid levels, plasma cholesterol index increased 

significantly. The highest plasma cholesterol was observed at 35% dietary protein level. Dietary 

protein levels significantly affected muscle protein contents (P<0.05), while moisture and ash 

contents were not significantly affected by different levels of dietary protein and lipid (P>0.05). 

With increasing dietary lipid level, muscle protein and lipid decreased significantly (P<0.05).  

Finally Sobaity seabream juveniles are able to utilize protein in 14% dietary lipid. Therefore, 

with increasing dietary lipid level to 14%, dietary protein level can be reduced to 40% in 

Sobaity seabream juveniles (S. hasta).

Keywords: dietary protein and lipid, blood biochemical composition, muscle biochemical 

composition, Sparidentex hasta.  
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