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( Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگینقزل آلوین رشد و تغذیه عملکرد

-( تخمیر شده با باسیلوسDaphnia magnaدافنی ) پودر در تغذیه با جیره دارای
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 چکیده

( به عنوان منبع تامین بتشی از پروتئین جیره بر Daphnia magnaاین مطالعه به منظور ارزیابی سططو  متتل  پودر تتمیر شده دافنی  

 قطعه آلوین 177تعداد هفته انجام شطططد   1مدت ه کمان بآالی رنگینهای قزلجیره در آلوین غطذایییی ترکیبطات ارشطططد، تهطذیطه و کطارنرخ 

میانگین( پس از سازگاری با محیط مطالعه در قالب یک طر  کامالً  ±معیار  فگرم  انحرا 81/7 ± 91/7کمان با میانگین وزنی رنگینی آالقزل

 با پنج تیمار که هر یک دارای سطه تکرار بود در شطرایط کامالً یکسان مورد تهذیه قرار گرفتند  چهار جیره آزمایشی با پروتئین یکسانتصطادفی 

 ٪97و 27پروتئین خام( به شططکد دو جیره واوی پودر دافنی تتمیر شططده و دو جیره واوی پودر دافنی خام  تتمیر نشططده( درسطططو   17/82% 

اسیلوس تجاری در نظر گرفته شد  پنج گونه ببا درصد یکسان پروتئین ای نیز بدون افزودن پودر دافنی تحت عنوان جیره شاهد رهتهیه گردید  جی

جهت تتمیر پودر دافنی استفاده شد    B .laterosporusو Bacillus subtilis، B .licheniformis، B. polymyxa  ،B. circulansشامد: 

یی ترکیبات مهذی جیره در او افزاین نسططبت کار دافنی تتمیر شططده بر افزاین نرخ رشططد دار پودردهنده تاثیر معنی نتایج بدسططت آمده نشططان

(  همچنین تیمارهای تهذیه شده با سطو  متتل  از پودر دافنی >78/7Pدافنی خام در سطو  مشابه و همچنین تیمار شاهد بود   مقایسه با  پودر

های اسطتفاده از باسیلوس(  >78/7Pکمتری نسطبت به تیمارهای آزمایشطی دیگر و تیمار شطاهد بودند  غذایی د تتمیر شطده دارای رطریب تبدی

یح های خارج سلولی را دارند و از طریق تولید اسپور قابد افزاین هستند، رمن تتمیر پودر دافنی قابلیت تلقپروبیوتیکی که قابلیت ترشح آنزیم

واهند داشطت  این امر رمن بهبود ترکیبات غذایی پودر دافنی موجب افزاین فلور باکتریایی دستگاه گوارش ها را خدر دسطتگاه گوارش آلوین

 ها خواهد شد   ها و در نهایت رشد آنآلوین

 

  کمان، دافنیآالی رنگین، قزلباسیلوس، تتمیر، آلوین، رشد، تهذیه کلیدی: کلمات
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 مقدمه

درصد  27تقریباً  2797تا  2774تولید آبزیان از سال 

ین منبع تامین پروتئدر این مدت افزاین داشته است که 

 پودر ماهی بوده است  ،خوراک مصرفی تولید شده

همسو با این افزاین پرورش دهندگان اقدام به استفاده از 

یان خوراک ماه یعنوان منبع پروتئین ماهیان کم ارزش به

پرورشی خود نمودند  در این بین تولید پودر ماهی در 

موجب آسیا با سرعت کمی همراه بود تا جایی که 

د گردی آبزیاناین محصول جهت تولید خوراک  واردات

 De Silva and Turchini, 2009 با روند افزایشی  )

گزین ور یافتن جایمطالعاتی به منظ ،استفاده از پودر ماهی

راک خو پروتئین کننده مناسب به عنوان منبع تامین

استفاده از  توان بهکه از آن جمله می آغاز گردید آبزیان

 Ramachandran andآرد تتمیر شده برگ باقال سیاه  

Ray, 2007  آرد گیاه لوسیانا ،)Bairagi et al., 2004 ،)

آرد دانه ( و 9917پودر گاماروس  عظیمی و همکاران، 

اشاره ( Mukhopadhyay and Ray, 1999  کنجد

ا، هبا این وال پودر ماهی به دلید تعادل آمینواسید نمود 

مقدار ویتامین و خوش خوراکی از ارزش باالیی 

(  لذا توجه به برخی Tacon, 1993برخوردار است  

خاص همچون میزان انرژی، پروتئین و چربی از  موارد

ک است  برای مثال تامین انرژی رروریات تولید خورا

مورد نیاز ماهی بسیار مهم است چراکه خوردن بین از 

اندازه خوراک ممکن است پروتئین مصرفی را محدود 

(  استفاده از NRC, 1993  کاهن دهدکرده و رشد را 

 خوراکی برای منابع پروتئینی جانوری به علت خوش

لذا  ،اردد کمان بیشتر مد نظر قرارآالی رنگینگونه قزل

متتلفی به عنوان منابع پروتئینی جانوری  مواردتاکنون 

( و پودر آلوین Tacon, 1985همچون پودر کرم خاکی  

( مورد بررسی قرار Sogbesan et al., 2005وشرات  

 است  گرفته 

-ای از ستتها به عنوان شاخهآنتن منشعبدر این بین 

نابع ی از این متوانند به عنوان یکپوستان آبزی نیز می

جانوری مورد بررسی قرار گیرند  تولید انبوه و ارزان 

-های متعلق به جنس دافنی در صنعت آبزیقیمت گونه

تواند به می آبزیپروری وائز اهمیت است  پودر این 

عنوان منبع پروتئین جانوری مورد توجه قرار گیرد  انواع 

 دهای متعلق به این جنس در سرتاسر جهان وجوگونه

ها این است که دارند  یکی از خصوصیات عمده دافنی

بوسیله یک اسکلت خارجی وفاظت  بتن اصلی بدن

 شود و ازشود که تحت عنوان کاراپاس شناخته میمی

ای که نوعی فاکتور رد تهذیه استجنس کیتین 

و همکاران  Krogdahlاساس مطالعه  .شودمحسوب می

قابلیت  منفی بر ترکیبات کیتینی دارای تاثیر (2778 

وجود شود  های جیره میهضم و جذب ماکرونوترینت

ای در منابع جایگزین باعث ترکیبات رد تهذیه

شود  به می آبزیانها در جیره محدودیت استفاده از آن

همین منظور توجه محققان به کاهن ترکیبات رد 

ای و امکان استفاده از این منابع در جیره ماهی به تهذیه

ند ها فرآینامحدود بوده است که طی این بررسیصورت 

-تتمیر به عنوان عامد کاهن دهنده ترکیبات ردتهذیه

یی غذایی پیشنهاد اای و افزاینده قابلیت هضم و کار

(  تتمیر Ramachandran and Ray, 2007گردید  

های قدیمی مورد استفاده برای یکی از تکنولوژی

این روش  گذشته نگهداری مواد غذایی است  طی قرون

استنتاج شده و اصال  گردیده است  امروزه تنوع بسیاری 

از مواد غذایی از این تکنولوژی است که در مقیاس 

گذاری ها، صنایع غذایی و سرمایهکوچک، خانواده

میر گیرد  فرآیند تتبزرگ تجاری مورد استفاده قرار می
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-تحت تاثیر فعالیت قارچی و یا باکتریایی صورت می

ا ههای محققان در استفاده از میکروارگانیسمد  یافتهگیر

دهد استفاده از در فرآیند تتمیر نشان می

های موثر و مفید در فرآیند تتمیر اثر میکروارگانیسم

 Ramachandran؛ Ghosh et al., 2004گذار است  

and Ray, 2007های ها از جمله ارگانیسم(   باسیلوس

ولی را های خارج سلید آنزیممفید هستند که قابلیت تول

دارند و می توانند در فرآیند تتمیر به کار گرفته شوند 

 Bairagi et al., 2004های اخیر تولید ماهی (  در سال

یا به شدت در وال کمان در سطح دنرنگین یآالقزل

لذا دستیابی به خوراک با کیفیت و   باشدافزاین می

های تولید این ینهتواند موجب کاهن هزارزان قیمت می

ماهی و در نتیجه قیمت نهایی ماهی گردد  بر همین اساس 

این مطالعه با هدف مطالعه ارزیابی تاثیر پودر دافنی 

تتمیر شده و خام با استفاده از پنج گونه باسیلوس 

یی اپروبیوتیکی وتاثیر آن بر نرخ رشد، تهذیه و نسبت کار

ان کمنگینآالی رقزل هایترکیبات غذایی در آلوین

  انجام شد

 

 مواد و روش ها

 محل و طرح آزمایش

-در آزمایشگاه آبزی 9919این مطالعه در اسفند ماه 

هفته  1پروری دانشگاه گنبد کاووس طراوی و طی مدت 

-آلوین قزل قطعه 177تعداد در این مطالعه اجرا گردید  

(، با وزن Oncorhynchus mykissکمان  آالی رنگین

چشمه منطقه از کارگاه گدg91/7 ± 89/7  متوسط

 ایران( تهیه گردید  -گزنک شهرستان آمد  مازندران

 یاها پس از تهیه و انتقال به آزمایشگاه در وورچهآلوین

لیتری دارای گردش آب و هوادهی مستمر به مدت  2777

 27  تعداد شدندروز جهت سازگاری نگهداری  94

هوادهی ثابت،  لیتر، 98وجم آبگیری پالستیکی با  متزن

 92لیتر در دقیقه و شرایط نوری  2جریان آب با دبی 

ساعت تاریکی در سالن آزمایشگاه  92ساعت روشنایی و 

تازن مجهت کنترل معیارهای کیفی آب  جایابی شدند 

ای جهت خروج ای جهت ورود آب و لولهلوله پرورش

در  متزنآب مازاد جهت گردش مستمر آب برای هر 

ها پس از گذشت دوره   مجموعاً  آلویننظر گرفته شد

تیمار شاهد با تراکم  9تیمار آزمایشی و  4سازگاری در 

 97آلوین در هر لیتر تقسیم شدند که مجموعًا تعداد  2

ها روزانه سازی شد  آلوینآلوین در هر وورچه ذخیره

 27: 77و  91: 77، 92: 77، 1: 77های بار در ساعت 4

ند  غذادهی در طول دوره مورد غذادهی قرار گرفت

 درصد وزن صورت گرفت 4-1مطالعه بر وسب 

   (9919 محمدی آذرم و همکاران، 

 

 پروبیوتیک مورد استفاده

 اسططتفاده شططده جهت تتمیر پودر پروبیوتیکیهای گونه

دافنی شطططامطد پنج گونه باسطططیلوس پروبیوتیکی تجاری 

 Bacillus پروتکسطین بود  لندن، انگلسطتان(  که شامد:

subtilis، B. licheniformis،B. polymyxa  ، B. 

circulansوB. laterosporus  هططا در بططاکتری بودنططد

 C91°( در دمای TSAهای تریپتیک سططوی آگار  پلیت

  پس از ندسطططاعت مورد کشطططت قرارگرفت 24بطه مدت 

با استفاده از روش   CFU/g 197کشت باکتریایی غلظت 

بططا دسطططتگططاه  (Optical density  کططدورت سطططنجی

تهیططه  Libera-S22مططدل  Biochromاسطططپطکتوفتومتر 

در این روش پس از برداشطططت توده باکتریایی با گردید  

اسطتفاده از آنس استرید از سطح محیط کشت و ترکیب 

وزنی/وجمی  1/7آن بططا سطططرم فیزیولوژی اسطططتریططد  

NaCl )  با استفاده از دستگاه شیکر سوسپانسیون همگنی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

3.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             3 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.2.4
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-492-en.html


 9911 پاییز، سومچهاردهم، شماره پروری، سال علمی توسعه آبزینشریه  997

ول فارلند با طآن علیه محلول مک تهیه و سپس کدورت

نانومتر در دستگاه اسپکتوفتومتر قرائت گردید  128موج 

 Gomez-Gil et al., 1998)   

 

 تخمیر پودر دافنی وتهیه جیره غذایی

 Daphniaدافنی مورد اسطططتفطاده در این مططالعططه گونطه 

magna  بود کططه از کططارگططاه تکثیر و پرورش مططاهیططان

  شطططدگلسطططتان( تهیه  -قال آقخاویاری شطططهید مرجانی 

هططا پس از آبگیری اولیططه بططا اسطططتفططاده از صطططافی دافنی

به مدت  Cº17ای جهت خشطططک کردن در دمای پارچه

 شططططددر آون الططکططتططریططکططی قططرار دادهسططططاعططت  27

 Edmondson and Winberg, 1971 و پس از آن با )

 VBL-999A1اسططتفاده از آسططیاب الکتریکی تفال مدل 

( به صورت پودر درآمده و با استفاده از فرانسه-پاریس 

تهیه شطططده توزین و پس از  پودرالطک یکنواخت شطططد  

4PO2KH ;4 , ترکیطب بطا محلول پایه شطططامد ترکیبات

O, 0.2; CaCl2, 2.7H4, 4; MgSo4HPO2Na

O, 0.004)2.7H40.0001FeSO بططه میزان  )گرم در لیتر

سططططازی برای فرآینططد وزنی/وجمی جهططت آمططاده 87%

 929متلوط گردید و سططپس در اتوکالو با دمای تتمیر 

 98درجه سططانتیگراد تحت فشططار یک اتمسططفر به مدت 

سیون سوسپان نمودن، دقیقه اسطترید شطد  پس از اتوکالو

ا غلظت ب مذکور باکتریایی شطططامد پنج گونه باسطططیلوس

CFU/g 197  به آن افزوده و جهت تتمیر دردمایCº91 

قرار داده شططططد روز درون انطکوبططاتور  98بططه مططدت 

 Ramachandran and Ray, 2007ای نیز بدون (  جیره

 و افزودن پودر دافنی به عنوان شططاهد در نظر گرفته شططد

فرآینده فوق در مورد آن جیره به صططورت مشططابه انجام 

در تهیه جیره غذایی تیمارها سططعی شططد تا جیره   گرفت

غذایی دارای پروتئین یکسطططان باشطططد به طوری که پنج 

 17/82غططذایی دارای ترکیبططات تقریبی یکسطططان   جیره

کالری بر  19/4189درصد چربی؛  82/1درصد پروتئین؛ 

درصططد ماده خشططک( با اسططتفاده از  99/19گرم انرژی؛ 

 27پودر دافنی به صطورت خام و تتمیر شطده در سطو  

درصطططد تهیه شطططد  ترتیب تیمارهای آزمایشطططی و  97و 

ی آالالروهای قزلدرصد جایگزینی آرد دافنی در جیره 

کمان در این مطالعه شطامد شاهد: جیره پایه بدون رنگین

درصططططد دافنی  27: جیره دارای 9Tافزودن آرد دافنی، 

درصططططد دافنی  97: جیره دارای 2Tتطتطمیر شططططده، 

: 4Tدرصد دافنی خام،  27: جیره دارای 9Tتتمیرشطده، 

برای این منظور درصطططد دافنی خام بود   97جیره دارای 

ده ش بابتدا آسیا( ایران -فارسضاء  بی 29 تجاری جیره

اده با استفو آرد جیره تجاری  پودر دافنیاز  الزمو میزان 

و متلوط گردید و مجدد محاسبه از روش مربع پیرسون 

به شططکد پلت درآمد  برای کاهن هرگونه عامد بیرونی 

رایند مذکور در مورد تیمار شطططاهد بدون افزودن پودر ف

آنطالیز ترکیبات مهذی دافنی و  رفطت دافنی صطططورت گ

های آزمایشطططی ارزیابی از تهیه جیره پین غطذاییجیره 

 ( 9جدول  شد 

 

 نتایج آنالیز تقریبی جیره مصرفی و پودر دافنی ماگنا مصرفی در این مطالعه :9جدول 

 درصد رطوبت درصد خاکستر درصد چربی درصد پروتئین نوع ماده

 جیره مصرفی

 پودر دافنی ماگنا

87 

11/91 

91 

11/21 

17/1 

98/21 

>97 

79/18 
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 گیری پارامترهای رشد و تغذیهاندازه

های هر در انتهطای دوره آزمطاین تعطداد کد آلوین

 وورچه صید و پس از بیهوش شدن با پودر گد میتک

ه ها با تتتطول و وزن آن ،گرم در لیترمیلی 977به میزان 

متر و ترازوی دیجیتال با میلی 9سطططنجی با دقت زیسطططت

گیری شطططد  سطططپس بر اسطططاس گرم اندازه 779/7دقت 

هطای موجود، هطای بطدسطططت آمطده و بر طبق فرمولداده

های رشططد و تهذیه به شططر  ذید تعیین برخی از شططاخ 

 گردید:

 (Helland et al., 1996)977  ×] مدت مطالعه /  وزن

( نرخ رشد درصد در روز=   ](lnوزن نهایی  –lnاولیه 

 ویژه

افزاین ×   مدت مطالعه [[×  977( 9918جعفریان،  

=  %( غذای نسبی  ]/ غذای خورده شده ]8/7× وزن ( 

 خورده شده 

 (Helland et al., 1996) افزاین وزن / غذای خورده 

 دید غذاییشده( = رریب تب

( پروتئین خام خورده شده / افزاین 9918جعفریان،   

 یی پروتئیناوزن =  نسبت کار

/ افزاین  دریافت شده( انرژی خام 9918جعفریان،  

 یی چربی اوزن = نسبت کار

(Helland et al., 1996)977  ×] / )مدت مطالعه 

شه  پروتئین نهایی ال –وزن اولیه( × پروتئین اولیه الشه 

 = پروتئین ابقاء شده  ]زن نهایی(و× 

(Helland et al., 1996)977  ×] مدت مطالعه( / چربی 

وزن ×  چربی نهایی الشه  –وزن اولیه( × اولیه الشه 

 = چربی ابقاء شده  ]نهایی(

 روش آماری مورد استفاده

این مطالعه بر اسطاس طر  کامالً تصادفی طراوی و 

تیمار شططاهد  9تیمار آزمایشططی و  4اجرا شططد که طی آن 

تکرار برای هر تیمطار در نظر گرفته شطططد   9بطا  هر یطک

ها پس از بررسطططی نرمال بودن با اسطططتفاده از آزمون داده

ن دار بودن اختالف بیویلک جهت تعیین معنی-شطططاپیرو

اسطططتفاده از آزمون واریانس یک  با تیمطارهطای متتل 

مورد تجزیه  78/7طرفه بر اساس آزمون دانکن در سطح 

  (91ورژن   SPSS نرم افزار و تحلید قرار گرفت

 

 نتایج 

 ± C°99/9معیططارهططای کیفی آب شططططامططد دمططا  

11/91 ،)pH  71/7 ± 19/1 هططدایططت الطکططتططریططکی ،)

 µmhos/cm79/487 ± 12 /9792 شططططططوری ،)

 mg/L99/7 ± 79/2  قلیائیت ،)mmol/L247 و ستتی )

که در طول مدت آزماین بین  بود، (mg/L1/919کد  

د معیارهای رشبر اسطاس   تیمارهای متتل  یکسطان بود

نتایج نشان داد که استفاده  2گیری شده در جدول اندازه

هططای تتمیر شطططده در جیره غططذایی آلویناز پودر دافنی

 داری بر رشططد، رططریبیکمان تاثیر معنآالی رنگینقزل

اشطططته ها دیی ترکیبات مهذی آلویناتبدید غذایی و کار

اسططت به طوری که بیشططترین میزان رشططد وزنی مربوط به 

 9T  11/4 ± 11/27گرم( و  2T  78/1  ± 11/27تیمار 

درصططد از پودر  27و  97باشططد که به ترتیب با گرم( می

 دافنی ماگنای تتمیر شطططده فرآیند جایگزینی صطططورت

 نیز در خام(  استفاده از پودر دافنی >78/7Pگرفته شطد  

دار نسبت موجب افزاین رشد معنی 4Tو  9Tتیمارهای 

( هرچند بین دو تیمار >78/7Pبطه تیمار شطططاهد گردید  

الف اخت خامدریافت کننده سطططو  متتل  پودر دافنی 

  داری مشاهده نشد معنی
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 میانگین(  ±SDکمان تهذیه شده با جیره واوی پودر دافنی تتمیر شده و خام  آالی رنگینهای قزلهای رشد آلوینشاخ  :2جدول 

 

 معیارهای رشد

 تیمارهای آزمایشی

 9T 2T 9T 4T شاهد

 81/7 ± 91/7 81/7 ± 91/7 81/7 ± 91/7 81/7 ± 91/7 81/7 ± 91/7 وزن اولیه   گرم(

 c11/9 ± 87/94 a11/4 ± 11/27 a78/1 ± 11/27 b91/4 ± 91 b24/4 ± 41/91 وزن نهایی  گرم(

 d14/7 ± 98/8 a49/7 ± 11/8 ab82/7 ± 11/8 bc49/7 ± 14/8 c47/7 ± 17/8 نرخ رشد ویژه  درصد(

 c12/99 ± 21/14 a97/41 ± 81/987 a11/81 ± 91/989 b19/47 ± 19/994 b19/91 ± 71/997 یی تبدید رشد  درصد(اکار

 a92/2 ± 21/1 c91/9 ± 28/4 bc84/9 ± 91/4 bc28/9 ± 12/4 b49/9 ± 42/1 غذای نسبی خورده شده  درصد(

 a11/7 ± 11/9 c98/7 ± 21/9 bc41/7 ± 99/9 bc91/7 ± 91/9 b42/7 ± 49/9 رریب تبدید غذایی

 است ( >78/7Pدار در سطح  وروف غیر مشابه در هر ردی  نشانه اختالف معنی
 

میططانگین وزن نهططایی مططاهی در تمططامی تیمططارهططای 

داری نسططبت به وزن اولیه افزاین آزمایشططی به طور معنی

آالی تهذیه شده با جیره واوی های قزلپیدا کرد  آلوین

درصطططد پودر تتمیر شطططده دافنی، بططه ترتیططب  97و  27

از نظر آمططاری بیشطططترین افزاین وزن را داشطططتنططد کططه 

داری بین این دو تیمططار مشطططاهططده نشطططد اختالف معنی

 78/7P> بططا این وططال اختالف بین دو تیمططار در نرخ  )

(  رریب تبدید غذایی >78/7Pدار بود  رشد ویژه معنی

 21/9در تیمار شططاهد به  11/9در تیمارهای آزمایشططی از 

درصد پودر دافنی تتمیر  27تهذیه شطده با  9Tدر تیمار 

یی تبدید ا  به عالوه کار(>78/7Pده کاهن داشططت  شطط

 97و  27رشطد نشطان داد تیمارهای تهذیه شطده با سطو  

یی ابیشترین کار خامدرصد از پودر دافنی تتمیر شده و 

(  اختالف بین >78/7Pانططد  تبططدیططد رشططططد را داشطططتططه

و  یی پروتئین، چربیاتیمارهای آزمایشططی در نسططبت کار

در مقایسه  مقدار بیشطترین 2Tو  9Tانرژی در تیمارهای 

   (9   جدول (P<78/7  مشاهده شدبا سایر تیمارها 

 

  میانگین( ±SDکمان تهذیه شده با جیره واوی پودر دافنی تتمیر شده و خام  آالی رنگینای در آلوین قزلهای تهذیهشاخ : 9جدول 

 

 

 

 ایمعیارهای تهذیه

 تیمارها

 

 شاهد

9T 

مکمد سازی شده با 

پودر دافنی  27%

 تتمیر شده

2T 

مکمد سازی شده با 

پودر دافنی تتمیر  97%

 شده

9T 

 %27مکمد سازی شده با 

 خامپودر دافنی 

4T 

مکمد سازی شده 

پودر دافنی  %97با 

 خام

 c99/7 ± 92/9 a48/7 ± 11/9 a88/7 ± 11/9 b47/7 ± 14/9 b91/7 ± 11/9 یی پروتئین  گرم(انسبت کار

 c22/9 ± 11/4 a14/9 ± 19/1 a2 ± 14/1 b48/9 ± 21/1 b47/9 ± 99/1 یی چربی  گرم(انسبت کار

 c79/7 ± 94/7 a74/7 ± 27/7 a78/7 ± 27/7 b74/7 ± 91/7 b74/7 ± 91/7 یی انرژی  کیلو کالری/گرم(انسبت کار

 c91/7 ± 91/9 a87/7 ± 79/2 a19/7 ± 71/2 b48/7 ± 11/9 b42/7 ± 17/9  گرم( پروتئینبرداری از میزان بهره

 c11/1 ± 94/91 a44/91 ± 94/11 b72/91 ± 88/19 b84/94 ± 12/12 a44/98 ± 28/11 برداری از چربی  گرم(میزان بهره

 ( است >78/7Pدار در سطح  وروف غیر مشابه در هر ردی  نشانه اختالف معنی
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 بحث

تولید آبزیان متتل  از جمله ماهیان و نیاز  افزاین

ا توجه به منابع پروتئینی جایگزین ب به تولید خوراک،

  یکی از منابع است دادهقرار  توجهمورد را پودر ماهی 

 شامدکه مورد مطالعه قرار گرفته است، پیشنهادی 

ه بتوان از آن جمله می جانوران کوچک آبزی است که

، (9911و همکاران  جعفریان در مطالعه   دافنیاستفاده از 

Adineh   و همچنین استفاده از پودر  (2799و همکاران

( اشاره 9917گاماروس در مطالعه عظیمی و همکاران  

و همکاران  Morenتوان به مطالعه همچنین مینمود  

جیره غذایی آزاد ( در استفاده از ناجورپایان در 2771 

-اشاره نمود  علی (Salmo salar اطلس ماهی اقیانوس 

آبزی و رغم پیشنهاد استفاده از پودر انواع موجودات 

 و، پودر ناجورپایان همچون گاماروس، دافنیغیرآبزی 

هایی وجود وتی ترکیبات گیاهی همواره محدودیت

ها وجود ترکیبات رد داشته است که مهمترین آن

ای از جمله کیتین، فیتات و تانن در ساختار پیکره تهذیه

 تواند برکه میبوده است موجود یا ماده مورد استفاده 

قابلیت هضم و جذب ترکیبات مهذی تاثیر منفی داشته 

 ,.9917Krogdahl et alعظیمی و همکاران، باشد  

(  بررسی فرآیند تتمیر با هدف کاهن ترکیبات  ;2005

-مطالعات گسترده و خاص خود میای مستلزم رد تهذیه

ی جیره یی غذایاباشد  با این وال بررسی تاثیر آن بر کار

 تواند عاملی جهتتهیه شده با ترکیبات تتمیری می

بررسی تاثیر آن باشد  مدیریت میکروبی در فرآیند 

قابد توجهی است که در مطالعات  مواردتتمیر ازجمله 

 در واقع این ست اتتمیری در ووزه آبزیان مد نظر بوده

ی های موثر میکروببه آن معنا است که استفاده از گونه

تواند راندمان تتمیر را افزاین دهد  مطابق با این می

 Lathyrusفرنگی، توان به تتمیرگیاه نتودمی گفتار

sativus  اره های پروبیوتیکی اشبا استفاده از باسیلوس

 زان فیبرای درکاهن مینمود که به طور قابد مالوظه

ها، اسید فایتیک، ای، تاننخام، فاکتورهای رد تهذیه

تاثیر داشته است  β-ODAPنئوروتوکسین،

 Ramachandran, et al., 2005 بهبود ترکیبات  )

 غذایی در جیره پس از تتمیر در مطالعه 

Mukhopadhay و Ray 9111 نیز مشاهده شد که طی )

ن آمهذی دانه کنجد ترکیبات  آردتتمیر پس از آن 

گرم  81بطوریکه میزان چربی خام از دستتوش تهییر شد 

گرم  11دانه کنجد خام بعد از تتمیر به  آرددر کیلوگرم 

در کیلوگرم رسید  در مطالعات مطر  شده تالش 

های خاص محققان بر آن بوده است که از گونه

باکتریایی که معموالً مستترج از دستگاه گوارش خود 

 Bairagiآبزی هدف است استفاده شود  در همین زمینه 

( از فلور میکروبی دستگاه گوارش 2772و همکاران  

 آردجهت تتمیر  Labeo rohitaکپور ماهی روهو، 

استفاده نمودند  Lemna polyrhizaبرگ عدسک آبی، 

شده جهت تهذیه آلوین همان گونه  و سپس از جیره تهیه

استفاده نمودند  در برخی مطالعات نیز پودر جایگزین با 

فاده های پروبیوتیکی ترکیب و استپودر ماهی با باکتری

 وجعفریان توان به مطالعه شده است که از آن جمله می

 سازی( در استفاده از پودر دافنی مکمد9911همکاران  

و همکاران  Bairagiبیوتیکی، های پروشده با باسیلوس

 Leucaenaگیاه  آرد( در استفاده از 2774 

leucocephala  به شکد ترکیب شده با دو گونه

در  Bacillus circulansو  Bacillus subtilisباسیلوس 
های تهذیه کپور ماهی روهو اشاره نمود  باسیلوس

و همکاران  Bairagiپروبیوتیکی بر اساس مطالعه 

 2774 ،)Ghosh   2772و همکاران ،)Kar  و همکاران

های خارج سلولی هستند و ( قادر به تولید آنزیم2771 
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یی غذایی خواهند شد اها موجب ارتقاء کاراین آنزیم

بر همین (  9919؛ قبادی و همکاران، 9918جعفریان،  

در مطالعه وارر پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی  اساس

شان نتایج بدست آمده ن  شد جهت فرآیند تتمیر استفاده

در هر دو والت تتمیر شده و استفاده از پودر دافنی  داد

وزن نهایی و دیگر  دارمعنی موجب افزاین خام

کمان آالی رنگینهای قزلپارامترهای رشد در آلوین

این موجب افزپودر دافنی خام به ترتیب تعذیه با  شد 

در گرم  41/91±24/4گرم و  91±91/4وزن نهایی 

شد  معنادار  گرم( 87/94±11/9مقایسه با تیمار شاهد  

بودن این اختالف نشانگر پایین بودن ترکیبات رد 

ای در دافنی نسبت به گاماروس است که در مطالعه تعذیه

( مورد بررسی قرار گرفت  با 9917و همکاران   عظیمی

ر پودر تتمیاین وال وزن نهایی تیمارهای تعذیه شده با 

 87/94 ± 11/9ی موجب افزاین وزن نهایی از شده دافن

و نرخ T 9گرم در  11/27 ± 11/4 گرم در تیمار شاهد به

 491/7در تیمار شاهد به    98/8 ± 14/7رشد ویژه از 

دار تیمارهای   افزاین معنیشدT 9در تیمار ±114/8

میر تواند موید تاثیر تتتتمیری نسبت به خام و شاهد می

ر در تایید این یافته ددافنی باشد   بر جیره دارای پودر

(، با تتمیر جیره 2774و همکاران   Ghosh ای مطالعه

های خارج سلولی غذایی ماهی روهو توسط آنزیم

Bacillus circulans  گرم در  48/9وزن نهایی را از

گرم در تیمار آزمایشی ارتقا  19/94تیمار شاهد به 

هذیه تیمارهای تبتشیدند  در تشریح علد این افزاین در 

-شده با جیره دارای پودر دافنی تتمیر شده با باسیلوس

ج سلولی ها خارهای پروبیوتیکی باید گفت تولید آنزیم

ا هموجب ارتقاء ترکیبات غذایی و سهد الهضم شدن آن

ری و همکاران، ب؛ مدGhosh et al., 2004شده است  

-جیرهای یی تهذیها(  بهبود کار9918؛ جعفریان، 9912

های واوی پودر دافنی تتمیر شده به شکلی بود که 

نسبت کارایی پروتئین، چربی و انرژی در تیمارهای 

داری بیشتر از تیمار شاهد بود آزمایشی به شکد معنی

 78/7P< باید گفت تولید آنزیم(  در بیان این افزاین-

های خارج سلولی در طول فرآیند تتمیر توسط عوامد 

 زاین میزان آمینواسیدهای آزاد وافموجب میکروبی 

با این  ( Hui and Evranuz, 2012شود  کاهن فیبر می

شرایط ابقاء ترکیبات مهذی از جمله پروتئین افزاین 

یابد که در این مطالعه میزان ابقاء پروتئین در تیمار می

درصد پودر دافنی تتمیر شده  97تهذیه شده با 

ی نرخ ابقاء درصد مشاهده شد در وال 11/1±11/22

درصد( بود  با این وساب  9±17/7چربی در این تیمار  

برداری از ترکیبات مهذی جیره در توان گفت بهرهمی

  است ودهب تیمارهای دارای پودر دافنی تتمیر شده بیشتر

و هدایت چربی به تامین انرژی موجب ابقاء پروتئین 

 ایهاوتماالً همانطور که اشاره شد آنزیم گردیده است 

های خارج سلولی ترشح شده توسط باسیلوس

-نجیرههای پیچیده زپروبیوتیکی موجب شکست پیوند

را  های چربهای پپتیدی شده و همچنین دسترسی اسید

تسهید نموده است و این موروع باعث افزاین نسبت 

ه کمان شدآالی رنگینقزلهای کارایی چربی درآلوین

ده ودر دافنی تتمیر شدر تیمارهای تهذیه شده با پ  است

شاهد کاهن رریب تبدید غذایی و غذای نسبی خورده 

ی کمترین رریب تبدید غذای ای کهبه گونهشده بودیم 

( و بیشترین میزان 9T  982/7 ± 219/9مربوط به تیمار 

( بود  همچنین 111/9 ± 117/7مربوط به تیمار شاهد  آن 

معیارهای رشد از جمله وزن نهایی بدست آمده، نرخ 

با  شده دار را در تیمارهای تهذیهرشد ویژه افزاین معنی

پودر دافنی تتمیر شده در مقایسه با تیمار تهذیه شده با 
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 جیره واوی پودر دافنی خام داشت  مطابق با این نتایج 

Sogbesan وUgwumba  2771اده از پودر ( با استف

 18، 87، 28های موریانه به عنوان منبع پروتئینی با نسبت

 Heterobranchus در جیره غذایی گربه ماهی، %977و 

longifilis  شاهد افزاین رشد وزنی و کاهن رریب

تبدید غذایی در تیمار آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد 

بودند  در خصوص بهبود رریب تبدید غذایی در 

های تهذیه شده با پودر دافنی تتمیر شده و خام تیمار

 نسبت به تیمار شاهد نتایج مشابهی مجددا توسط 

Sogbesanو Ugwumba  گزارش شد  در  2771در سال

د تتمیر های پروبیوتیکی بر فرآینخصوص تاثیر باسیلوس

های ها دارای فعالیتدارای باید اشاره کرد که باسیلوس

فاده ارج سلولی هستندو استسلولولتیک و آمیلولتیک خ

های سلوالز، پروتئاز و لیپاز ها موجب فعالیت آنزیماز آن

و  Rayدر تحقیقی   (Bairagi et al., 2004شود  می

Mukhopadhyay  9111دادند استفاده از  ( گزارش

پودر کنجد تتمیر شده به عنوان یکی از منابع جایگزین 

پروتئین موجب کاهن رریب تبدید غذایی و افزاین 

و  Ghoshرشد در بچه ماهیان انگشت قد روهو گردید  

 Bacillus( نیز از جیره تتمیر شده با 2774همکاران  

circulans  ماهی روهو استفاده  الروهایجهت تهذیه

ودند که نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از جیره نم

روز موجب افزاین  8تتمیر شده در دوره زمانی 

معیارهای رشد در آلوینهای ماهی روهو شده است  طبق 

( در طول مدت تتمیر تهییرات Jones  9118مطالعات 

ترکیبات مواد مهذی همچون کاهن ووذف برخی مواد 

 ورارت و اکسیژن امکان در اثر نور، فعالیت میکروبی،

پذیر است  این در والی است کاهن ترکیبات مهذی 

طی سنتز میکروبی بسیار ناچیز بوده و در عوض موجب 

(  بهبود Wee, 1991گردد  ها میافزاین نرخ کارایی آن

 و نرخ کارایی ترکیبات مهذی از جمله پروتئین، چربی

د بود و از جمله عوامد بهبود رشد در ماهیان خواه انرژی

امکان افزاین رشد در خصوص ماهیان تهذیه شده با 

های واوی ترکیبات تتمیر شده دور از انتظار جیره

نتواهد بود  شاخ  کارایی تبدید رشد به عنوان یک 

شاخ  فیزیولوژی و بیوانرژتیک ماهی تحت شرایط 

 Deگردد  آزمایشگاهی به جای نرخ انرژی تعیین می

Silva and Anderson, 1995 میزان این معیار در این  )

 %97و  27مطالعه نشان داد تیمارهای تهذیه شده با سطو  

از پودر دافنی تتمیر شده کارایی تبدید رشد باالتری را 

ی همچنین نرخ کارای در مقایسه با تیمارهای دیگر داشت 

تبدید رشد در تیمارهای تهذیه شده با جیره واوی پودر 

اری دیمار شاهد به طور معنیدافنی خام نیز نسبت به ت

و همکاران  جعفریانباالتر بود  همسو با این نتایج 

های ( از پودر دافنی ماگنا به همراه باسیلوس9911 

کمان نآالی رنگیپروبیوتیکی در جیره غذایی آلوین قزل

 11/82 ± 71/1استفاده کردند و شاهد افزاین این نرخ از 

در تیمار آزمایشی  % 11/11 ± 84/91در تیمار شاهد به  %

بودند  نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که 

ای هاستفاده از پودر دافنی ماگنا تتمیر شده با باسیلوس

ه در های رشد و تهذیپروبیوتیکی موجب افزاین شاخ 

ه کمان شده است  البته استفادآالی رنگینآلوینهای قزل

ز موجب ارتقاء از پودر دافنی خام  تتمیر نشده( نی

پارامترهای رشد در مقایسه با تیمار شاهد گردیده است  

در بررسی نتایج و تحلید آن نیز باید گفت تیمار دریافت 

درصد پودر دافنی تتمیر شده نسبت به تیمار  97کننده 

شود سطو  مناسب تر عمد کرده و پیشنهاد می 27%

 باالتر نیز مورد مطالعه قرار گیرد  

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

3.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.2.4
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-492-en.html


 9911 پاییز، سومچهاردهم، شماره پروری، سال علمی توسعه آبزینشریه  991

 اریزسپاسگ

نگططارنططدگططان مراتططب تقططدیر و تشطططکر خود را از 

 مدیریت همکاری صطططمیمانه دکتر جواد بیات کوهسطططار

از  و همچنین وقت آزمایشگاهای دانشگاه گنبد کاووس

همکططاران محترم ایشططططان آقططایططان مهنططدس جعفرزاده،  

مهندس وسططینی و سططرکار خانم مهندس سططراوانی ابراز 

   دارندمی

 

 منابع

 های باسططیلوسططیتاثیر باکتری  9918جعفریان،   ،   9

عنوان پروبیوتیطک بر رشطططد، بطازمطاندگی و  تحطت

هطای گوارشطططی در الرو تاس ماهی فعطالیطت آنزیم

( در طططول دوره Acipenser persicusایططرانططی  

سازی با آرتمیا اورمیانا پرورش الروی از طریق غنی

 Artemia urmiana رسطططاله دکتری، دانشطططگاه ، )

 .ع طبیعی گرگانعلوم کشاورزی و مناب

جطعطفریططان،   ، طططاعتی کلی، م ، نظرپور، ع ر ،   2

د های پروبیوتیکی بر رشطط  بررسططی اثر باسططید9911

کطططمطططان آالی رنطططگطططیطططنالرو مطططاهطططی قطططزل

 Oncorhynchus mykiss مجله علوم کشاورزی ،)

   81-41(، 9 91و منابع طبیعی، 

عظیمی، ع ، وسططینی، س ع ، سططوداگر، م ، اصططالن   9

  اثر جطایگزینی پودر گاماروس با 9917پرویز،   ، 

بتشطططی از پودر مططاهی کیلکططای دریططای خزر بر 

عملکرد رشطططد، رطططریطب تبدید غذایی و بقاء بچه 

آالی رنگین کمان  مجله علمی شططیالت ماهیان قزل

   14-19(، 9 27ایران، 

قطبططادی، ش ، تطوکلی،   ، مجططازی امیری، ب ،   4

ر ب  اثر سطططو  متتل  پروبیوتیک باکتوسططد 9919

های بازماندگی و ترکیبات بدن بچه برخی شططاخ 

(، نشطططریه Cyprinus carpioماهی کپور معمولی  

  11-11(، 4 1پروری، توسعه آبزی

محمطدی آذرم،   ، عطابدیان کناری، ع  و ابطحی،   8

  تاثیر پروبیوتیک پروتکسططین بر رشططد و 9919ب  

آالی رنگین کمططان  زنططده مططانی الرو مططاهی قزل

 Oncorhynchus mykiss مجلططه علوم دریططایی  )

   11-18(: 9و2 9ایران، 

ری، ع ، آذری تاکامی، ق ، بهمنن، ش ، خارا، بمد  1

یار   تطاثیر مقطادیر متنل  زیسطططت9912وسطططین ، 

( در جیره غططذایی Bactocellویططاتی بططاکتوسطططد  

( Oncorhynchus mykiss آالی رنگین کمان قزل

یه توسعه شربر فاکتورهای رشطد و فلور باکتریایی، ن

   11-11(، 4 1پروی آبزی
7. Adineh, H., Jafaryan, H., Sahandi, J., 

Alizadeh, M., 2013. Effect of Bacillus spp. 

Probiotic on growth and feeding 

performance of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) larvae. Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine, 16(1), 29-

36. 

8. Bairagi, A., Sarkar-Ghosh, K., Sen, S.K., 

Ray, A.K., 2004. Evaluation of nutritive 

value of Leucaena leucocephala leaf meal 

inoculated with fish intestinal bacteria 

Bacillus subtilis and Bacillus circulans in 

formulated diets for rohu, Labeo rohita 

(Hamilton) fingerlings. Aquaculture 

Research, 35, 436–446  
9. De-Silva, S.S., Anderson, T.A., 1995. Fish 

Nutrition in Aquaculture, 2-6 Boundary 

Row: London, Chapman & Hall, 318. 
10. De-Silva, S.S., Turchini, G.M., 2009. Use 

of wild fish and other aquatic organisms as 

feed in aquaculture – a review of practices 

and implications in the Asia-Pacific. In 

M.R. Hasan and M. Halwart (eds). Fish as 

feed inputs for aquaculture: practices, 

sustainability and implications. FAO 

Fisheries and Aquaculture Technical 

Papers, 518, 63–127.  
11. Edmondson, W.T., Winberg, G.G., 1971. 

An annual on methods for the assessment of 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

3.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            10 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.2.4
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-492-en.html


 991 ...... کمانآالی رنگینقزل آلوین رشد و تهذیه عملکرد

secondary productivity in fresh waters. 

London, Blackwell; Oxford, 358. 
12. Ghosh, K., Sen, S.K., Ray, A.K., 2004. 

Growth and survival of rohu, Labeo rohita 

(Hamilton, 1822) spawn feed diets 

fermented with intestine bacterium, 

Bacillus circulans. Acta Ichthyologica 

Piscatoria, 34(2), 155-165. 

13. Gomez-Gil, B., Herrera-Vega, M. A., 

Aberu- Grobis, F.A., and Roque, A., 1998. 

Bioencapsulation of two different vibrio 

species in nauplii of the Brine shrimp 

(Artemia fransiscana). Applied 

Environmental microbiology, 64, 2318- 

2322. 

14. Helland, S.J., Grisdale, H.B., Nerland, S., 

1996. A simple method for the 

measurement of daily feed intake of groups 

of fish in tanks. Aquaculture, 139, 157-163. 
15. Hui, Y.H., Ervanuz, E.O., 2012. Handbook 

of Plant-Based Fermented Food and 

Beverage Technology, Second Edition: 

Florida, CRC Press. 821. 

16. Jones, I.D., 1975. Effects of processing by 

fermentation on nutrients. In Nutritional 

Evaluation of Food Processing. Ed R.S. 

Harris and E. Karmas, 2nd ed: Westport, Avi 

Pub., 324 p. 

17. Kar, N., Ghosh, K., 2008. isolation and 

characterization of extracellular enzyme 

producing bacilli in the digestive tracts of 

Rohu, Labeo rohita (Hamilton) and Murrel, 

Channa punctatus (Bloch). Asian Fisheries 

Science, 21, 421-434. 

18. Krogdahl, A., Hemre, G.I., Mommsen, 

T.P., 2005. Carbohydrates in fish nutrition: 

digestion and absorption in post larval 

stages. Aquaculture Nutrition, 11, 103–122 

19. Moren, M., Suontama, J., Hemre, G.I., 

Karlsen, O., Olsen, R.E., Mundheim, H., 

Julshamn, K., 2006. Element 

concentrations in meals from krill and 

amphipods, possible alternative protein 

sources in complete diets for farmed fish. 

Aquaculture, 261,174–181. 

20. Mukhopadhyay, M., Ray, A.K., 1999. 

Effect of fermentation on the nutritive value 

of sesame seed meal in the diets for rohu, 

Labeo rohita (Hamilton), fingerling. 

Aquaculture Nutrition, 5, 229-236. 

21. NRC (National Research Council)., 1993. 

Nutrient requirements of fish. Washington 

DC, National Academy Press, 114. 

22. Ramachandran, S., Bairagi, A., Ray, A.K., 

2005. Improvement of nutritive value of 

grass pea (Lathyrus sativus) seed meal in 

the formulated diets for rohu, Labeo rohita 

(Hamilton) fingerlings after fermentation 

with a fish gut bacterium. Bioresource 

Technology, 96, 1465-1472.  

23. Ramachandran, S., Ray, A.K., 2007. 

Nutritional evaluation of fermented black 

gram (Phaseolus mungo) seed meal in 

compound diets for rohu, Labeo rohita 

(Hamilton), fingerlings. Journal of Applied 

Ichthyology, 23, 74–79. 

24. Sogbesan, A.O., Ugwumba, A.A.A., 2006. 

Nutritional evaluation of Termite 

(Macrotermes subhaylinus) meal as animal 

protein supplements in the diets of 

Heterobranchus longifilis (Valenciennes, 

1840) fingerling, Turkish Journal of 

Fisheries and Aquatic Science, 8, 149-157. 

25. Sogbesan, O.A., Ajuonu, N.D., Ugwumba, 

A.A.A., Madu, C.T., 2005. Cost benefits of 

maggot meal as supplemented feed in the 

diets of Heterobranchus longifilis x Clarias 

gariepinus (Pisces-Clariidae) hybrid 

fingerlings in outdoor concrete tanks. 

Journal of Industrial and Scientific 

Research, 3(2), 51-55. 

26. Tacon, A.G.J., Jackson, A.J., 1985. Protein 

sources in fish feeds. In: Cowey, C.B., 

Nackie, A.M., Bell, J.G., (eds.): Nutrition 

and Feeding in Fish. London, Academic 

Press, 120-145. 

27. Tacon, A.G.J., 1993. Feed ingredients for 

warm water fish: fish meal and other 

processed feedstuffs. Rome, FAO Fisheries 

Circular, No: 856, 64. 

28. Wee, K.L., 1991. Use of non-conventional 

feedstuff of plant origin as fish feeds is it 

practical and economically feasible? In: 

De-Silva, S.S., (ed.) Fish Nutrition 

Research in Asia. Asian Fisheries Society 

Special Publication, Vol. 5. Proceedings of 

the Fourth Asian Fish Nutrition Workshop. 

Asian Fisheries Society, Manila, 

Philippines, 13-32. 
 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
99

.1
4.

3.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1399.14.3.2.4
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-492-en.html
http://www.tcpdf.org

