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  :رشد و اسكلت ساختماني 

وجود دارد و جزء  viroمي باشد و در  g ۳۸۰رژيم هاي غذايي براي پروتئين هاي خام قابل هضم  
از طريق غذاي ) con(يك رژيم غذايي كنترل شده . ماهي هاي قزل آالي اقيانوس اطلس مي باشد 

و غذاي  Dehulled lupinهايي چون وتئين درصدد پرورش بدست آمده است و پر ۰/  ۹۵ماهي با 
از پروتئين هاي غذاي  g ۴۰۰؟؟؟؟ . به عنوان منابع پروتئيني و جانشيني مي باشند ) FTM(هيدروليز 

گرم  ۲۰۰و  dehulled lupinپروتئين از غذاي  g ۲۰۰غذاي چهارم از طريق با . ماهي مي باشد 
خالص رژيم غذايي از طريق باشند و ميزان انرژي پروتئين غذاي ماكيان مي باشد و به شكل قرص مي 

  .بمب كاليموتري محاسبه مي شوند 
 ۵ماهي و  ۲۵اقيانوس اطلس بطور اتفاقي ، مشخص  مي شوند بين هر تانك از كل تانك قزل آالي 

مي باشند و تا ظرف هاي سه  Nswو  caslle Millو  sigma Adrichماهي بعدي با بنزوكانين و 
رژيم هاي غذايي چهارگانه محاسبه مي شود در هرروز و بر طبق مقايسه مطالعات اوليه ،  گانه از طريق 
. درصد براي تخمين و مطمئن شدن از مصرف كل غذا بكار مي رود  ۱/  ۲۵بيوماسظرف ميزان روزانه 

آزمايش ارتفاعي براي كل . وزن مي شود  ساعته ۳۶روزه به دنبال  ۱۴وره ي سپس ماهي بعد از يك د
روز گروهي از ماهي قزل  ۵۶بعد از . روز انجام شد و در اين زمان كل ماهي ها برداشته و وزن شدند  ۵۶

ميزان وزن ارائه شده و وزن ماهي قزل آال . بطور هم داده مي شود  conآالي اطلس به آنها رژيم غذايي 
بين ) ppv(توليدي  مقدار پروتئين. متوسط هستند و با رژيم ما مختلف نمي باشند  MIXو  LPNدر 

در . متوسط مي باشد  LPNماهي سالمان طبق رژيم غذايي . فرق مي كند  MIXو  conرژيم ها با 
طول دوره رشد ، در طول دوره آزمايش ارتفاعي ، زندگي آنها تحت تأثير رژيم غذايي گروهي مساوي 

  .درصد مي باشد  ۱۰۰
  :روش مربوط به رژيم غذايي 

م بر روي ساختار كلي پروتئيني و خاكستر دارد و تفاوتي در ماده خشك يا كل رژيم غذايي يك اثر مه
با كل رژيم غذايي مقايسه در مقايسه  FTHدر قزل آال با  مهمپروتئين خام اسكلتي بطور . ليپيد ندارد 

. مي باشد  FTHباالترين مقدار است و بطور اهم باالتر از  conو  LPNدر سالمون  ash. مي شود 
  .از ديگر ماهي هاي سالمون فرق نمي كند  MIXقزل آال برروي ماهي 

 LPNپيدا شده است نه براي متفاوت كردن رژيم هاي  g۴۰۰  ،ppvsجابجايي ماده غذايي در پرورش 
 .با تركيب لوپين و پروتئين هاي ارتفاعي Lupinو پيشنهاد دادن  conمربوط به رژيم  MIXو 


