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" مقاله پژوهشی"  

 

(  Huso huso)  جوان ماهیان فیل بدن  ترکیبات و رشد فاکتورهای بررسی

 (  EDTA) استیک  تترا آمین دی  اتیلن مختلف سطوح  با شدهتغذیه

 

 1معصومه بحرکاظمی،  1سمیه بهرام، *1، سید روح اهلل جوادیان1دانیال فالحتگر

 ایران  شهر،قائم ،اسالمی آزاد  دانشگاه  شهر،قائم  واحد  شیالت، گروه -1

 
 

 22/4/1400 تاریخ پذیرش:                                      21/1/1400 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

( در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بدن فیل ماهیان  EDTAدر مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف اتیلن دی آمین تترا استیک )      

  ±گرم )میانگین     47/38  ±  58/0وزنی    ماهی جوان با میانگینفیل  225( مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور،  Huso husoجوان )

  EDTA5  (5گرم بر کیلوگرم اتیلن آمین تترا استیکEDTA0  (0    ،)های آزمایشی شامل  انحراف معیار( در پنج تیمار با سه تکرار با جیره

تترا استیک(،   تترا استیکEDTA10  (10    ،)گرم بر کیلوگرم اتیلن آمین  گرم بر کیلوگرم    EDTA15  (15گرم بر کیلوگرم اتیلن آمین 

بعد از پایان آزمایش،   هفته تغذیه شدند.    8گرم بر کیلوگرم اتیلن آمین تترا استیک( به مدت    20)  EDTA20اتیلن آمین تترا استیک( و  

هایی،  داری بر وزن نعملکرد رشد و آنالیز ترکیبات بدن انجام شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف اتیلن دی آمین تترا استیک اثر معنی 

و    EDTA10که باالترین وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمارهای  به طوری،  (p>05/0)افزایش وزن و نرخ رشد ویژه داشته  

EDTA15  مشاهده شد و کمترین وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمار کنترل مشاهده شد که با تیمار EDTA5  اختالف

تیمارهای  (.  p> 05/0)  داری نداشتمعنی  تبدیل غذایی در  تیمارها اختالف    EDTA15و    EDTA10بهترین ضریب  با سایر  مشاهده شد 

داشت  معنی  معنی (.  p>05/0)داری  اختالف  که  داد  نشان  دوره  پایان  در  بدن  ترکیبات  از آنالیز  مختلف  پارامترهای  تیمارها در  بین  داری 

تا   10(. نتایج مطالعه حاضر نشان که داد که تغذیه ماهی با  p>0/ 05و ماده خشک وجود نداشت )جمله پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت  

 گردد. گرم بر کیلوگرم اتیلن دی آمین تترا استیک به جیره غذایی سبب بهبود عملکرد رشد می  15

 

. فیل ماهی، اتیلن دی آمین تترا استیک، ترکیبات بدن، عملکرد رشد کلمات کلیدی:

 
  javadian@gmail.com : مکاتبات دارعهده *
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 مقدمه 

روزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان و  ام

انسان سالم،  نیاز  و  متنوع  پروتئنی  منابع  دستیابی  به  ها 

از شیوه پروری میآبزی به عنوان یکی  تامین  تواند  های 

پروتئین مورد نیاز، نقش مهمی را ایفا کند. در این بین،  

پرورش در سیستم قابلیت  دلیل  به  های  ماهیان خاویاری 

توجه    پرورشی مورد  باال  اقتصادی  ارزش  و  مختلف 

گرفتهآبزی قرار  )پروران   Khajepour andاند 

Hosseini, 2012b; Matani bour et al., 2018 در .)

خزر   منطقه  در  موجود  خاویاری  ماهی  گونه  پنج  میان 

رشد   باالی گوشت،  دلیل کیفیت  به  ماهی  فیل  جنوبی، 

ا در شرایط  مثل  تولید  امکان  سریع،  تامین  نسبتا  سارت، 

سایر   با  مقایسه  در  کمتر  هزینه  با  ماهی  بچه  و  الرو 

های ماهیان خاویاری کاندید مناسبی برای پرورش  گونه

رود و به عنوان گونه اصلی پرورش  گوشتی به شمار می 

 (. Montazeri et al., 2020در نظر گرفته شده است )

ه پروری بترین فرایندها در آبزیه تهیه غذا از مهمزوامر

درصد کل   30-60های آن معموال  آید و هزینهشمار می

سیستمهزینه  در  را  میها  تشکیل  پرورشی  دهد  های 

(Falahatkar, 2015  ترکیبات از  استفاده  بنابراین   .)

محرک رشد جهت کوتاه کردن دوره پرورش و بهبود  

رش عملکرد  از  در  یکی  غذایی  تبدیل  ضریب  و  د 

هزینه راه کاهش  برای  غذا  های  کارها  تهیه  به  مربوط 

آبزیمی در  شیمایی  مواد  از  انواعی  برای  باشد.  پروری 

بهبود   مدیریت کیفیت آب،  از جمله  اهداف گوناگون 

تولیدمثل،   رشد،  عملکرد  بهبود  طبیعی،  آبزی  تولیدات 

سالمت ماهی و بهبود کیفیت محصوالت نهایی استفاده  

)می شامل  Douet et al., 2009شوند  ترکیبات  این   .)

درمانی،  فزودنیا و  دارویی  ترکیبات  غذایی،  های 

هورمون و  بیهوشی  مواد  باکتریایی،  ضد  ها  ترکیبات 

( شیمیایی  Nicula et al., 2011هستند  مواد  بین  در    .)

می  اسید  مختلف  استیک  تترا  آمین  دی  اتیلن  توان 

(EDTAاشا به(  که  کرد  در  ره  معمول  صورت 

سنگیآبزی  فلزات  سمیت  کاهش  برای  در  پروری  ن 

 Carassiusهای مختلف ماهی از جمله گامبوزیا )گونه

gibelio( و تیالپیا )Oreochromis niloticus  استفاده )

)می  ,.Nicula et al., 2011; Tawwab et alشود 

2017  .)EDTA  به می افزودنی  تواند  یک  عنوان 

بی سنتزی  غذایی  شیمیایی  صنایع  در  انسان  برای  خطر 

(. سازمان بهداشت جهانی  FDA, 1950استفاده گردد )

(WHO, 1992  که کرد  پیشنهاد   )EDTA    منظور به 

می روی  و  آهن  ویژه  به  معدنی  مواد  به  جذب  تواند 

غذای کودکان در کشورهای فقیر اضافه شود.  این ماده 

محلول   کننده  معموالً شالت  که  بوده  پایدار  آب  در 

سه به و  دو  سنگین  فلزات  مؤثر  کننده  شالت    عنوان 

غشاهایظرف در  می   یتی  و  کرده  نفوذ  تواند  سلولی 

سیون فلزات  از  های  بیشتر  را  سلولی  خارج  نگین 

)یون کند  شالت  سلولی  داخل   ,.Gopal et alهای 

  طور قابل های آزاد را به(. همچنین تولید رادیکال2009

به طور   EDTAدهد. به عبارت دیگر توجهی کاهش می

ب برای پرورش  معمول برای حفظ فلزات ضروری در آ

هچری آب  سختی  بردن  بین  از  یا  ها  فیتوپالنکتون 

با  استفاده می ارتباط  در  مختلفی  مطالعات  تاکنون  شود. 

مثبت   محققین    EDTAاثرات  توسط  آبزیان  رشد  بر 

انجامم مطالعات  در  شد.  گزارش  توسط  ختلف  شده 

Tawwab  ( همکاران  در  2017و  که  شده  داده  نشان   )

بر کیلوگرم جیره   13ور  ای حض هفته  8یک دوره   گرم 

EDTA    در بهبود  باعث  تیالپیا  ماهی  غذایی  جیره  در 

آنتی فعالیت  و  رشد  میعملکرد  گردد.   اکسیدانی 

( گزارش دادند  2014و همکاران )  Mohamedهمچنین  

در جیره غذایی    EDTAهای مختلف  که حضور غلظت 

با   مقایسه  در  رشد  در  بهبود  سبب  تیالپیا  ماهیان  بچه 

میگروه   همچنین  کنترل  همکاران   Niculaگردد.  و 

در جیره غذایی    EDTA( نشان دادند که حضور  2011)
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در   سنگین  فلزات  تجمع  کاهش  سبب  گامبوزیا  ماهی 

ضریب بافت و  رشد  عملکرد  در  بهبود  و  مختلف  های 

گردد.  غلظت باالی فلزات سنگین در  تبدیل غذایی می

آنآب آالیندگی  شدت  و  طبیعی  یکی های  از    ها 

این امر در استفاده از   مشکالت تغذیه بشر امروز است. 

پرورش   دوره  طول  که  خاویاری  ماهیان  مانند  ماهیانی 

به دارند  در  طوالنی  سنگین  فلزات  زیستی  تجمع  دلیل 

است  بافت برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  عضالت  و  ها 

(Samadi and Bahrekazemi, 2018 مراکزی در   .)

به خزر  دریای  آب  از  برای    که  آب  تامین  منبع  عنوان 

گونه مپرورش  میهای  استفاده  آبزیان  ،  شود ختلف 

دریای  به به  مختلف  صنایع  و  مزارع  پساب  ورود  دلیل 

-خزر، با آلودگی فلزات سنگین مواجه هستند )صادقی 

همکاران،   و  بهره1382راد  لذا  مواد  (.  از  گیری 

بدن کیلیت از  سنگین  فلزات  دفع  موجب  که  کننده 

تواند موجب بهبود سالمت  شود مین خاویاری می ماهیا

بنابراین هدف مطالعه حاضر   انسان شود.  ماهی و متعاقبا 

مختلف   سطوح  اثرات  و    EDTAبررسی  رشد  بر 

 باشد.ترکیبات بدن فیل ماهیان جوان  می

 

 ها مواد و روش

 ماهی و شرایط پرورش

د مطالعه  دوره  این  یک  مرکز هفته  8ر  در  ای 

واققره ساری(  برون  )مازندران،  ساری  آباد  در حسین  ع 

انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه فیل ماهیان حاصل  

و یکساله بودند که در مرکز حسین    1398از تکثیر سال  

تانک در  فای آباد  آزمایش  های  طرح  قالب  در  برگالس 

منظور  ذخیره به  و  آزمایش  ابتدای  در  شدند.  سازی 

آزمای شرایط  با  ماهیان  فیل    225ش  سازگاری  قطعه 

ی   وزنی  میانگین  با  جوان  گرم    38/ 47  ±  58/0ماهی 

در     ±)میانگین    معیار(  فایبرگالس    15انحراف  تانک 

قطعه در هر تانک   15لیتر( به تعداد  300)حجم آبگیری 

با شرایط یکسان از نظر حجم آب و فاکتورهای کمی و  

 کیفی مشابه توزیع شدند.

و شی میانگین شاخص  فیزیک  می آب در طی  های 

( محلول  اکسیژن  شامل:  پرورش   2/8  ±  35/0دوره 

گراد(  درجه سانتی  5/21  ±  6/0گرم در لیتر(، دما )میلی

تامین  میلی  pH  (5/0  ±  5/7و   برای  بود.  لیتر(  در  گرم 

از   بعد  چاه  آب  از  نیاز  مورد  هوادهی    24آب  ساعت 

سنگ   یک  با  تانک  هر  در  هوادهی  و  گردید  استفاده 

شد که به هواده مرکزی متصل بودند. آب  ی هوا انجام م

از   قبل  صبح  روز  هر  کردن  سیفون  هنگام  به  اکواریوم 

می صورت  میزان  غذادهی  به  درصد    40تا    30گرفت، 

می )تعویض   ,Samadi and Bahrekazemiگردید 

2018 .) 

 

 های آزمایشیسازی جیره آماده 

با    غذایی  جیره  پنج  مطالعه  این  گرم   400برای 

و  پروتئین   بر   22/19بر کیلوگرم جیره  انرژی  کیلوژول 

افزار   نرم  با استفاده از   Samadiتهیه شد )  Lindoگرم 

and Bahrekazemi, 2018  نیاز مورد  اجزای  تمام   .)

طیور   و  دام  خوراک  شرکت  از  جیره  ساخت  برای 

ساخ برای  شد.  خریداری  ساری(  جیره،  مازندران،  ت 

جیره فرمول  تنطیم  از  و  بعد  غذایی  نمودن های  آماده 

مواد مورد نیاز و تجزیه آنها، تهیه جیره غذایی به شرح  

زیر انجام گرفت. ابتدا پودر ماهی توسط آسیاب )پارس  

میکرون   100خزر( آسیاب شده و سپس به وسیله الک  

دست آمده و  هی نرم و یک دست بالک گردید تا نمونه

مواد  گردد.  جدا  آن  از  ناخالصی،  وجود  صورت  در 

های غذایی  ورد نیاز برای ساخت هر یک از جیرهاولیه م

به   و در آسیاب  توزین  آزمایشگاهی  ترازوی  به کمک 

مواد   مخلوط  به  روغن  آن  از  پس  شد.  مخلوط  خوبی 

دقیقه کامال با هم مخلوط شدند.   15اضافه شده و برای  

به مقداری که مخلوط حالت کامال خمیری   آنگاه آب 
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خمی  سپس  گردید.  اضافه  گیرد  چرخ بخود  یک  از  ر 

به  میلی  3گوشت به چشمه   نهایتا  متر عبور داده شد که 

بعد از آن   شکل رشته های ماکارونی از آن خارج شد 

 6درجه سانتی گراد به مدت    60در یک آون در دمای  

( شدند  خشک   ,.Mohammadzadeh et alساعت 

های غذایی خرد شده و سپس  (. پس از آن جیره  2017

بسته شمارهدر  در  اریگذهای  مصرف  زمان  تا  و  شده 

درجه سانتی گراد نگهداری شدند و همزمان   -20دمای  

درجه سانتی گراد   4ها به یخچال با شروع آزمایش جیره

به منظور اطالع دقیق از ترکیب جیره یافتند.  های  انتقال 

نمونه شده  آزمایشگاه  ساخته  در  آنها  از  یک  هر  از  ای 

برای مطالعه حاضر (.  1مورد تجزیه قرار گرفت )جدول  

تیمارها   که  شد  گرفته  نظر  در  تکرار  سه  با  تیمار  پنج 

( صفر   EDTA0  ،)5  (EDTA5  ،)10شامل 

(EDTA10  ،)15  (EDTA15  و )20  (EDTA20  گرم )

کیلوگرم   مختلف    EDTAدر  سطوح  و    EDTAبود 

مطالعه   )  Tawwabبراساس  همکاران  انتخاب  2017و   )

ر در  بار  سه  اشتها  براساس  ماهیان  غذشد.  ادهی  وز 

 شدند.می

 فاکتورهای رشد و تغذیه 

ساعت   24دهی به مدت ش غذاهفته پرور 8در پایان 

با دوز  قطع با پودر گل میخک   50شده و سپس ماهیان 

بیهوش شده و زیست سنجی با ترازو انجام    ppm  70تا  

های رشد از جمله افزایش وزن، نرخ رشد  شاخص .شد

با  مطابق  بقا  نرخ  و  غذایی  تبدیل  ضریب  ویژه، 

 Mohammadzadehند )های زیر محاسبه گردیدفرمول

et al., 2017 :) 

 وزن اولیه   –وزن نهایی  =( )گرم( WGافزایش وزن )

( ویژه  رشد  روز(  SGRنرخ   /  %( وزن    =(  ))لگاریتم 

(   –نهایی   آمایش  زمان  مدت   / اولیه(  وزن  لگاریتم 

×100   

( غذایی  تبدیل  خورده    =(  FCRضریب  غذای  ]کل 

   100شده )گرم( / افزایش وزن کسب شده )گرم([ ×

  )%( بقا  /    =نرخ  آزمایش  آخر  در  زنده  ماهیان  )تعداد 

 تعداد ماهیان در شروع آزمایش( 
 

 اجزای جیره غذایی  :  1جدول 

بر   اجزای جیره )گرم  میزان 

 کیلوگرم جیره(

 400 پودر ماهی 

 250 آرد سویا

 50 گلوتن گندم 

 3/169 آرد گندم 

 35 روغن ماهی 

 30 روغن سویا 

 20 لیستئین

 3 کلسیم فسفات دی

 10 مکمل معدنی 

 10 مکمل ویتامیه 

 5/2 ضد قارچ

 2/0 اکسیدانآنتی 

 20 فیلر )نشاسته(

کیلوگرم  بر  )گرم  جیره  شیمایی  آنالیز 

 ماده خشک( 

 

 400 پروتئین خام 

 171 چربی خام

 142 خاکستر

 175 کربوهیدرات 

 112 رطوبت 

 20/19 انرژی )کیلوژول بر گرم( 

 

 

 گیری و آنالیز ترکیبات بدننمونه

ساعت قطع   24در پایان آزمایش، غذادهی به مدت  

ترکیبات   آنالیز  جهت  تکرار  هر  از  ماهی  قطعه  پنج  و 

نمونه تصادفی  صورت  به  منفی  بدن  فریزر  در  و  گیری 

سانتی  20 شد.  درجه  ذخیره  آنالیز  برای  مقدار  گراد 
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در   نمونه  از  مشخصی  میزان  قراردادن  از  نمونه  رطوبت 

با دمای   سانتی  105داخل آون  به مدت  درجه    24گراد 

( شد  تعیین  ثابت  وزن  به  رسیدن  تا   ,AOACساعت 

کوره1995 از  استفاده  با  خاکستر  در  (.  الکتریکی  ی 

سانتی  550دمای   برادرجه  مدت  گراد  ساعت،    6ی 

)اندازه پروتئین خام  AOAC, 1995گیری شد  مقدار   .)

( تعیین شد  ثابت   ,AOACبا روش کجلدال و ضریب 

اندازه1995 دستگاه  (.  کمک  به  کل  چربی  گیری 

به   اتر  از  استفاده  با  و  تعیین شد  سوکسوله  عنوان حالل 

(AOAC, 1995.) 

 

 ها آماری داده  تجزیه و تحلیل

داده آماری  بررسی  آنها هابرای  بودن  نرمال  ابتدا   ،

آزمون   و    Kolmogrov-Smirnovتوسط  ارزیابی 

مورد بررسی قرار  Leveneها با آزمون  همگنی واریانس

تحلیل   و  تجزیه  فوق، جهت  برقراری شرایط  با  گرفت. 

)داده یکطرفه  واریانس  آنالیز  از   One wayها 

ANOVAمیانگین اختالف  و  شد  استفاده  بوسیله  (  ها 

چند معنیدامنه  آزمون  سطح  در  توکی      داری ای 

05/0p<   ها توسط نرم بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده

داده   SPSS (version 16.0)افزار   گرفت.  ها  انجام 

ب متن  میانگین  هدرون  آورده    ±صورت  معیار  انحراف 

 شده است. 

 

 نتایج 

سطوح   با  تغذیه  جوان  ماهیان  فیل  رشد  عملکرد 

دوره  ه  یارا  2در جدول    EDTAمختلف   در طول  شد. 

و   پذیرفته  را  غذایی  جیره  جوان  ماهیان  فیل  آزمایش 

درصد( باال    99-100میزان بازماندگی در همه تیمارها )

معنی اختالف  و  نشد  بود  مشاهده  تیمارها  بین  داری 

(05/0 <p  .)معنی وزن  اختالف  در  تیمارها  بین  داری 

شد   مشاهده  ویژه  رشد  نرخ  و  وزن  افزایش  نهایی، 

(05/0 <p  .)   افزایش  به طوری نهایی،  باالترین وزن  که، 

مشاهده شد    EDTA15وزن و نرخ رشد ویژه در تیمار  

و کمترین وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در  

اختالف   EDTA5 تیمار کنترل مشاهده شد که با تیمار

نداشت  معنی معنی(.  p>05/0)داری  در  اختالف  داری 

  ( p<05/0)  تیمارها مشاهده شدضریب تبیدل غذایی بین  

  EDTA10و بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای  

در    EDTA15و   بدن  ترکیبات  آنالیز  شد.  مشاهده 

داری بین  کر شد در پایان دوره اختالف معنیذ 3جدول 

تیمارها در پارامترهای مختلف از جمله پروتئین، چربی،  

نداشت   وجود  خشک  ماده  و  خاکستر  رطوبت، 

(05/0 <p  .) 
 

 

 

 EDTAسطوح مختلف  روز تغذیه شده با 60( جوان بعد از H. huso: عملکرد رشد فیل ماهیان )2جدول 

 EDTA EDTA0 EDTA5 EDTA10 EDTA15 EDTA20عملکرد رشد/ سطوح 

 50/38 ± 5/0 17/38 ± 7/0 17/38 ± 7/0 50/38 ± 5/0 83/38 ± 7/0 وزن اولیه )گرم( 

 b8/10 ± 17/109 ab5/21 ± 37/121 ab2/23 ± 09/136 a8/11 ± 07/146 ab53/9 ± 01/130 وزن نهایی )گرم( 

 b9/11 ± 13/70 ab5/21 ± 88/82 ab9/22 ± 92/97 a7/11 ± 37/108 b1/9 ± 50/91 افزایش وزن )گرم( 

 b19/0 ± 84/1 ab08/0 ± 03/2 a27/0 ± 25/2 a13/0 ± 39/2 ab20/0 ± 17/2 نرخ رشد ویژه )%/روز( 

 a02/0 ± 90/1 a7/0 ± 79/1 c04/0 ± 38/1 c05/0 ± 38/1 b09/0 ± 54/1 ریب تبدیل غذایی ض

 00/100 ± 00/0 00/100 ± 00/0 00/100 ± 00/0 67/99 ± 58/0 67/99 ± 5/0 بازماندگی )%( 

 (. p<05/0باشد )دار بین تیمارها می دهنده اختالف معنی نشان سطححروف متفاوت در هر 
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 EDTAسطوح مختلف  روز تغذیه شده با 60( جوان بعد از H. husoنالیز ترکیبات بدن فیل ماهیان ): آ3جدول 

 EDTA EDTA0 EDTA5 EDTA10 EDTA15 EDTA20ترکیبات/ سطوح 

 38/67 ± 63/2 83/70 ± 07/7 14/70 ± 28/2 75/69 ± 52/1 44/66 ± 66/1 پروتئین )%( 

 70/10 ± 72/1 16/10 ± 58/0 67/11 ± 41/0 28/12 ± 84/0 36/13 ± 89/0 چربی )%( 

 66/82 ± 74/0 58/82 ± 98/0 55/83 ± 36/0 87/84 ± 51/0 11/85 ± 26/2 رطوبت )%( 

 05/14 ± 6/0 81/14 ± 0/2 62/14 ± 22/1 66/11 ± 14/1 23/13 ± 41/0 خاکستر )%(

 35/14 ± 74/0 04/10 ± 87/0 30/12 ± 49/0 83/11 ± 87/0 80/14 ± 29/2 ماده خشک )%( 

 (.p<0/ 05باشد )دار بین تیمارها میدهنده اختالف معنیحروف متفاوت در هر سطح نشان

 

   بحث 

متعاقبا   ماهی و  بر سالمت  فلزات سنگین  با  آلودگی 

( هست  تاثیرگذار  انسان  سالمت   ,.Tawwab et alبر 

روش2017 اثرات  (.  کاهش  برای  متعددی  علمی  های 

از  فلزت سنگ ماهی گزارش شد که یکی  بر سالمت  ین 

افزودنیاین روش  با  تغذیه  مانند  ها  است.    EDTAهایی 

مختلف   سطوح  که  داد  نشان  مطالعه  این    EDTAنتایج 

و   دارد  جوان  ماهیان  فیل  رشد  عملکرد  بر  مثبتی  اثرات 

نتایج   بود.  کنترل  تیمار  از  باالتر  سطوح  همه  در  رشد 

Abdel-Rahman  (2012  )و    Tonsyمشابهی در مطالعه  

( گالیله  تیالپیای  تغذیه Sarptherodon galilaeusدر   )

مختلف   سطوح  با  صفر،    EDTAشده  ،  1،  0/ 5)سطح 

مطالعه    2و    5/1 در  همچنین  شد.  گزارش  درصد( 

Tawwab  ( نشان داده شد که سطوح  2017و همکاران )

ماهی    EDTAمختلف   در  رشد  عملکرد  بهبود  سبب 

( نیل  است. Oreochromis niloticusتیالپیای  شده   )

در جیره  EDTAنتایج این مطالعات نشان داد که حضور 

رشد   عملکرد  در  بهبود  سبب  افزودنی  عنوان  به  غذایی 

اثر  می به  مربوط  است  ممکن  رشد  در  بهبود  گردد. 

EDTA    بر هضم و جذب مواد غذایی باشد در این راستا

Tawwab  ( همکاران  سطوح  2017و  که  دادند  نشان   )

 های روده هضم  با از بین بردن ناخالصی EDTAلف مخت 

می بهبود  را  غذایی  مواد  جذب  بنابراین  و  بخشند 

 گردند. باعث افزایش رشد می

سطح    تا  صفر  سطح  از  رشد  حاضر  مطالعه    15در 

 20گرم بر کیلوگرم جیره افزایش یافته و مجدا در سطح  

بهترین عملکرد   و  یافت  بر کیلوگرم جیره کاهش  گرم 

سطح    رشد با  شده  تغذیه  ماهیان  بر    15و    10در  گرم 

و   Tonsyکیلوگرم جیره درصد مشاهده شد.  در مطالعه  

Abdel-Rahman  (2012  گالیگه تیالپیای  در   )

مختلف  تغذیه سطوح  با  عملکرد    EDTAشده  بهترین 

تیمار   در  ب  5/1رشد  در  هدرصد  همچنین  آمد.  دست 

تیالپیای  ( در ماهی  2017و همکاران )  Tawwabمطالعه  

و   5/0نیل  نشان داده شد که ماهیان تغدیه شده با سطح  

درصد   2و    5/1درصد عملکرد بهتری نسبت به سطح    1

اتصال مولکول   با  باالتر ممکن است  داشتند. در سطوح 

EDTA    به عناصر ضروری مانند کلسیم، آهن، و روی و

دفع این عناصر از طریق کلیه سبب کمبود این ترکیبات  

ر  کاهش  میو  ماهیان  گرددشد  فیل  بازماندگی  میزان   .

مختلف   سطوح  با  شده  تغذیه  طول    EDTAجوان  در 

درصد( باال بود.   100-99دوره پرورش در همه تیمارها )

این نتایج نشان داد که در طول دوره پرورش ماهیان در  

مطالعه   در  مشابهی  نتایج  داشتند.  قرار  کامل  سالمت 

Tawwab    همکاران تغذیه    ( 2017)و  نیل  تیالپیای  در 

با   که    EDTAشده  داد  نشان  نتایج  این  شد.  گزارش 
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EDTA  می و  نداشته  ماهی  بر  سمی  عنوان  اثر  به  تواند 

 یک افزودنی به جیره غذایی ماهی اضافه گردد.  

معنی بدن اختالف  ترکیبات  در  تیمارها  بین  داری 

خشک ماده  و  خاکستر  رطوبت،  چربی،  ( )پروتئین، 

نشد بمشاهده  نتایج  با  که  مطالعه  ه،  در  آمده  دست 

Samadi  وBahrekazemi  (2018  در فیل ماهیان تغذیه )

مطالعه   این  نتایج  داشت.   مطابقت  فعال  زغال  با  شده 

ماهی در  پروتئین  که سطح  داد  با نشان  شده  تغذیه  های 

EDTA  باالتر از تیمار کنترل بود اگرچه اختالف معنی-

. نتایج این ی بین تیمارها با گروه شاهد مشاهده نشد دار

می پیشنهاد  در  مطالعه  جیره  پروتئین  هضم  قابلیت  کند 

می  EDTAحضور   افزایش  افزایش  سبب  که  یابد 

می کنترل  تیمار  با  مقایسه  در  الشه  پروتئین  -محتوای 

(. تغییرات  Samadi and Bahrekazemi, 2018گردد )

میزا یا  ماهی میدر سنتز  بدن  پروتئین در  تواند ن ذخیره 

( پروتئین الشه شود  تغییر در محتوای   Tawwabباعث 

et al., 2006  توسط مشابهی  نتایج   .)Samadi and 

Bahrekazemi   (2018  با شده  تغذیه  ماهی  فیل  در   )

چربی   مطالعه حاضر سطح  در  شد.  گزارش  فعال  کربن 

ش تغذیه  تیمارهای  از  باالتر  کنترل  تیمار  سطح  در  با  ده 

و همکاران    Mohamedبود. در مطالعه    EDTAمختلف  

در جیره سبب    EDTA( در تیالپیای نیل حضور  2014)

نتایج   این  مشابه  است.  شده  الشه  چربی  سطح  کاهش 

)  Niculaتوسط   همکاران  که  2011و  شد  گزارش   )

مختلف   کاهش    EDATسطوح  را  الشه  چربی  سطح 

رطوبت سطح  حاضر  مطالعه  در  بود.  اختالف    داده 

نشدمعنی دیده  تیمارها  بین  تیمار    داری  در  آن  سطح  و 

سطح با  شده  جیره   15و    10تغذیه  کیلوگرم  بر  گرم 

EDTA    کمتر از تیمار کنترل بود. کاهش رطوبت الشه

جمله   از  ترکیبات الشه  سایر  افزایش  به  مربوط  احتماال 

پروتئین، خاکستر و چربی و همچنین افزایش جذب آب  

 (.  Tawwab et al., 2017باشد )می EDATسط تو

گرم    15و    10نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح  

جیره   کیلوگرم  بر    EDATبر  منفی  عوارض  بدون 

بهبود رشد و ترکیبات الشه شده و   ترکیبات بدن سبب 

-عملکرد مناسب   EDATماهیان تغذیه با این سطوح از  

 تری در رشد داشتند.  

 

 سپاسگزاری 

گان از تمامی افرادی که در مراحل انجام این  نویسند     

مرکز   کارکنان  از  همچنین  و  کردند  کمک  آزماش 

 کنند. برون تقدیر و تشکر میتکثیر و پرورش ماهیان قره
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