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چکیده
بمنظور بررسی تاثیر پروتئین کنسانتره سویا بر شاخصهای رشد ،ضریب تبدیل غذا و ترکیب الشه تاسماهی سیبری تحقیقی به مدت
 8هفته طراحی و اجرا گردید .تعداد021عدد بچه تاسماهی سیبری با وزن متوسط ) 081/44 ± 1/10 (±SDگرم در قالب 4تیمار به
مدت  8هفته با 4جیره غذایی که پروتئین کنسانتره سویا به ترتیب در سطوح  21 ،01 ،1و  %11جایگزین پودرماهی شده بود تا
حدسیری تغذیه شدند .بیومتری در دوره های 01روزه انجام گرفت .در پایان دوره پرورش %11ازجمعیت ماهیان بشكل تصادفی انتخاب
و جهت تعیین ترکیب شیمیایی الشه به آزمایشگاه ارسال گردید .اختالف معنی داری در وزن نهایی ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب
رشد ویژه ،نسبت بازده پروتئین و ضریب تبدیل غذا در ماهیان تغذیه شده از جیره هایی که در آن پروتئین سویا به میزان21 ،01
و %11جایگزین پودرماهی شده بود نسبت به ماهیان تیمار شاهد مشاهده نشد.
همچنین با افزایش پ روتئین کنسانتره سویا در جیره ،پروتئین و چربی الشه افزایش یافت ،بطوریكه بیشترین میزان پروتئین و چربی
الشه در ماهیان تغذیه شده از جیره ای ثبت گردید که در آن %21پروتئین کنسانتره سویا جایگزین پودرماهی گردیده بود .نتایج این
تحقیق نشان داد که پروتئین کنسانتره سو یا از پتانسیل مناسبی جهت جایگزینی با پودرماهی در جیره غذایی تاسماهی سیبری
برخوردار است.
كلمات كلیدي  :تاسماهی سيبري ،پودرماهی ،پروتئين کنسانتره سویا ،جایگزینی ،شاخصهاي رشد ،ترکيب الشه.
* نويسنده مسئول
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تاثیر جايگزيني پروتئین كنسانتره سويا بجاي پودرماهي بر....

مقدمه
در طی چهار دهه اخیر ،پرورش ماهی بمنظور تامین
نیازروز افزون بشر به پروتئین سفید از 7/1میلیون تن در سال
 0991به 29/22تن در سال  2118با افزایش رشد سالیانه ای
بمیزان %00افزایش یافته و پیش بینی می گردد که به 10
میلیون تن در سال  2101و  70میلیون تن در سال 2121
برسد) .(FAO, 2012این در حالیست که آرد ماهی بعنوان
ماده اصلی در جیره غذایی ماهیان گوشتخوار بمیزان 7تا%71
بكار می رود ) .)Albert & Metian , 2008اما درسالیان
اخیر استفاده از آرد ماهی بدلیل قیمت باال ،کاهش منابع،
مشكالت زیست محیطی و خروجی فسفر به منابع آبی در حال
کاهش است (Bergheim & Sveier, 1995; Jahan et al.,
) .2003; Yang et al., 2011از این رو در سالیان اخیر منابع
پروتئین گیاهی که ثابت و ارزانتر نسبت به پودرماهی هستند
بطورگسترده ای در ترکیب با پودرماهی در جیره های غذایی
بكار رفته اند .تحقیقات اولیه انجام شده نشان داده است که
می توان کنجاله سویا را بعنوان یك منبع پروتئین درگونه های
همه چیز خوار بكار برد ،اما پیشنهاد می گردد که به دالیل
ترکیبات ضدتغذیه ای و آنتی ژنهای موجود ،الحاق آنها به
جیره محدود گردد (حداکثر تا  .)%11این عوامل شامل
بازدارنده های پروتئاز ،لستین ،اسیدفیتیك ،ضدویتامینها،
آلرژی زا ها ،کربوهیدرات هایی نظیر اولیگوساکاریدها ،پلی
ساکاریدهای غیرنشاسته ای بویژه ساپونین و ایزوفالوونها است
(Ingh et al., 1991; Baeverfjord & Krogdahl,
 1996).بعضی از گونه ها به حضور این ترکیبات در جیره
حساس هستند .به عنوان مثال ،سطوح پایین الحاق کنجاله
سویا ( )%01-11تاثیر منفی بر رشد و قابلیت هضم ماهی آزاد
آتالنتیك داشت ).(Baeverfjord & Krogdahl, 1996
ترکیباتی که این عوارض را بوجود می آورند عمدتا توسط
حالل شویی بوسیله الكل از بین می روند (Ingh et al.

فاکتورهای ضدتغذیه ای در آرد سویا هستند را کاهش می
دهد ) (Wang et al., 2004این فاکتورهای ضدتغدیه ای
باعث انسداد روده  ،ناراحتیهای گوارشی ،افزایش حساسیت به
بیماری و کاهش شاخصهای رشد در آبزیان می گردند
(.)Bakke-McKellep et al., 2000
همچنین فراوری پروتئین کنسانتره سویا تحت تاثیر
تیمارهای حرارتی موجب می گردد تا میزان فاکتورهای
ضدتغذیه ای آن کاهش بیشتری یافته و پروتئین کنسانتره
سویا با آنتی ژن پایین تولید شود .پروتئین کنسانتره سویا با
آنتی ژن پایین دارای ارزش غذایی باالیی است که آن را
بعنوان یك ماده غذایی در تغذیه آبزیان و میگوی دریایی در
مراحل نوزادی ،انگشت قد و تمامی مراحل رشد ماهیان آب
شیرین ایده ال می سازد(.)Hansen et al., 2007
پرورش ماهیان خاویاری در کشور صنعتی نوپا و رو به رشد و
طوالنی است .این ماهیان به دلیل گوشتخوار بودن جهت رشد
مطلوب به 41تا%11پروتئین در جیره نیاز دارند که قسمت
عمده آن ( 11تا )%11از پودرماهی تامین می شود .این در
حالیست که استفاده از محصوالت فراوری شده سویا امكان
جایگزینی مناسب بجای پودرماهی و یا حداقل جایگزینی
بخشی از آن را بجای پودرماهی فراهم ساخته و از اتكا به این
محصول استراتژیك و وارداتی در تغذیه آبزیان می کاهد.
مطالعاتی در مورد جایگزینی موفقیت آمیز نیمی از پروتئین
ایزوله سویا بجای پودرماهی در جیره غذایی تاسماهی آمور
) )Xu et al., 2012( (Acipenser schrenckiiو کنجاله
سویا در گونه اوزون برون (امدادی و همكاران (0192،انجام
شده بود ،اما اطالعات چندانی در مورد امكان استعمال
پروتئین کنسانتره سویا درجیره غذایی تاسماهیان سیبری
وجود ندارد .بدین منظور تحقیقی در خصوص جایگزین نمودن
این ماده بجای پودرماهی در جیره غذایی تاسماهی سیبری
) (Acipenser baeriiبه عمل آمد.

).1996; Gatlin et al. 2007

پروتئین کنسانتره سویا یكی از دهها محصولی است که در طی
فراوری دانه های رسیده سویا به دست می آید .پروتئین
کنسانتره سویا از حالل شویی کنجاله سویای چربی گرفته
سویا در الكل حاصل می گردد .حالل شویی به وسیله الكل
کربوهیدراتهای محلول در الكل را از بین برده و بطور قابل
توجهی سطوح لستین ،بازدارنده های تریپسین ،گالیسینین،
بتا کونگالیسینین ،ساپونین و اولیگوساکاریدها،که جزء
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مواد و روشها
الف :مواد اولیه:
مواد اولیه شامل پروتئین کنسانتره سویا ( (HP300,
،Hamlet Protein company, Made in Denmark
پودرماهی ،کنجاله سویا ،روغن ماهی و پودرگوشت ،پرمیكس
ویتامینی ،معدنی ،الیزین ،متیونین و کولین و دکسترین و آرد
گندم بود.
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ب :آماده سازی ماهیان و سیستم پرورش :ماهیان در
وانهای فایبرگالس 111لیتری (عمق  11سانتیمتر و حجم481
لیتر) با شدت جریان آب  1/1لیتر در دقیقه (مخلوطی از آب
چاه نیمه عمیق و رودخانه) پرورش یافتند .در این راستا021
عدد تاسماهی سیبری با میانگین ) (±SDوزن± 1/10
 081/44گرم به دست آمده از تاسماهیان سیبری مولد تكثیر
شده در انستیتو ماهیان خاویاری و سازگار به غذای مصنوعی
انتخاب و بدون دارا بودن اختالف معنی دار آماری در شاخص
وزن در وانهای مربوطه تقسیم شدند .دوره روشنایی و تاریكی
پرورش بر اساس سیكل طبیعی شبانه روز در فصل بهار تعیین
شدکه شامل 04ساعت روشنایی و 01ساعت تاریكی بود.
ج :طراحی و ساخت جیره های غذایی ،نحوه تغذیه و
پرورش :
براساس انرژی آزاد شده از اجزای اولیه غذایی (پروتئین:
 ،1/11چربی 9/1 :و کربوهیدرات4/0:کیلوکالری برگرم) و با
استفاده از برنامه ریزی خطی در محیط  4، Excelجیره
ایزوکالریك و ایزوپروتئین (حاوی %42پروتئین و  09مگاژول
انرژی درکیلوگرم) طراحی و تهیه گردید .در تیمار شاهد از
پودرماهی بعنوان منبع اصلی پروتئین استفاده شد و در
تیمارهای 1 ،2و4پروتئین کنسانتره سویا به نسبتهای21، 01
 %11جایگزین پودرماهی (جدول )0شدند (،SPH10 ،SPH0
 SPH20و  .)SPH30جهت ساخت غذا اجزای اصلی غذا
(کنجاله سویا ،پودرماهی ،آرد گندم ،پودرگوشت و پروتئین
کنسانتره سویا) در سه نوبت آسیاب شدند .مواد ویتامینه و
مواد معدنی در 211سی سی آب مقطر مخلوط و به مواد
غذایی کالن اسپری و مخلوط گردیدند ،سپس روغن به غذا
اضافه و در حین مخلوط شدن به آرامی به آن آب مقطر اضافه
و کل مجموعه با یك مخلوط کن برقی مخلوط شد .مخلوط
خمیری وارد چرخ گوشت شده و رشته های تولید شده غذا به
خشك کن منتقل و در دمای 11درجه سانتیگراد بمدت 24
ساعت قرار گرفت.
ماهیان سه بار در روز تا حد سیری تغذیه شدند .بیومتری در
فواصل 01روزه انجام گرفت ،اکسیژن pH ،و درجه حرارت
روزانه کنترل شد .در انتهای  8هفته پرورش %11جمعیت
ماهیا ن از هر تیمار برداشت و پس از کشته شدن ،کل الشه
آنها چرخ و جهت تعیین میزان چربی ،پروتئین ،خاکستر و
رطوبت به آزمایشگاه ارسال گردید .د :آنالیز شیمیایی
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در انتهای دوره تغذیه الشه  %11از جمعیت ماهیان هر تیمار
پس از کشته شدن در محلول گل میخك با دوز 111قسمت
در میلیون در یك همزن ،مخلوط ،هموژن و جهت تعیین
میزان پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت به آزمایشگاه ارسال
گردید .آنالیز بیوشیمیایی جیره و مواد غذایی با استفاده از
Association of Official
دستورالعمل کتابچه
 Analytical Chemists, AOAC, 1995انجام شد .براین
اساس ماده خشك با سوزاندن در دمای  011درجه سانتیگراد
به مدت  24ساعت (AOAC Official Method 930.15,
) 1995پروتئین خام با استفاده از روش کجلدال درسه مرحله
هضم ،تقط یر ،تیتراسیون و ضرب نمودن ازت به دست آمده از
هر گرم ماده خشك در ضریب (AOAC Official 1/21
) ،Method 975.05 , 1995خاکستر مواد با سوزانده شدن
در کوره الكتریكی مدل (Muffle Furances, RHF
)16/3/3216 P1 Model, Made in Englandدر دمای
 111درجه سانتیگراد ( AOAC Official Method
 ،)942.05, 1995چربی خام با استخراج چربی بروش سوکسله
با استفاده از حالل اتر با رسیدن به نقطه جوش  11تا 11
درجه سانتیگراد به مدت  4تا  1ساعت (AOAC Official
)Method 932.02 , 1995در استخراج کننده سوکسله
((Gerhart soxthoterm SOX , Made in Germany
 Model,اندازه گیری و انرژی کل با استفاده از بمب کالری
متر ( )Bak model, Made in USAبدست آمد.
ه  :اندازه گیری شاخصهای رشد و آنالیز آماری
زیست سنجی ماهیان هر 01روز یك بار و با توجه به اطالعات
به دست آمده شاخصهای رشد با استفاده از اطالعات به
دست امده از طول و وزن ماهیان در فرمولهای مربوطه
محاسبه گردید .به منظور بررسی توزیع نرمال داده ها در
گروهها و تكرارها جهت تشكیل تیمارها از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد .به منظور مقایسه
آماری داده های حاصل از شاخصهای رشد ،ترکیب الشه و
شاخصهای بیوشیمیایی بین گروه ها در تیمارها ،آزمون آنالیز
واریانس یكطرفه) (One-way Anovaبكار گرفته شد و پس
از انجام آزمون همگنی واریانسها ( Test of Homogeneity
 )of Variancesجهت مقایسه گروه ها با یكدیگر از آزمون
دانكن استفاده شد .کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم
افزار SPSSنسخه  02صورت گرفت.
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جدول  :1اجزا وترکیب شیمیایی جیره های غذایی ()n=3
شماره جیره ( )%
اجزای غذایی
0

آرد ماهی
پرو تئین کنسانتره سویا
1
پودر گوشت
4
آرد سویا
روغن ماهی 1
1
پرمیكس ویتامینی
1
پرمیكس معدنی
متیونین
الیزین
ال کار نتین
سلولز

2

جمع کل

SPH0

SPH10

SPH20

SPH30

18/01
1/11
01/17
01/17
02/19
1/07
2/00
1/11
0/11
1/0
0/11
011

12/28
1/80
01/11
01/11
02/17
1/07
2/00
1/11
0/11
1/0
0/29
011

41/42
00/1
01/11
01/11
02/11
1/07
2/00
1/11
0/11
1/0
0/21
011

41/19
07/4
01/14
01/14
02/11
1/07
2/00
1/11
0/11
1/0
0/10
011

( )%

ترکیب شیمیایی
ماده خشك
پروتئین
چربی
خاکستر
فیبر
کربوهیدرات
انرژی کل (مگاژول برکیلوگرم)

SPH0
91/1
42/98
22/4
7/10
2/01
01/01
09/21

SPH10
91/1
42/94
20/19
7/01
2/41
01/08
09/18

SPH20
91/1
42/81
21/11
1/71
2/79
04/10
08/80

SPH30
90/2
42/8
09/88
1/48
1/01
01/11
08/11

 :1آردماهی % 11 :پروتئین % 11 ،چربی  %2 ،كربوهیدرات
 :2پروتئین كنسانتره سويا % 16 :پروتئین %3،چربی %21 ،كربوهیدرات
 :3پودرگوشت  %94 :پروتئین %19 ،چربی%3 ،كربوهیدرات
 :9آرد سويا  %99:چربی %1 ،چربی
 :5روغن ماهی  %6پروتئین %43 ،چربی %6 ،كربوهیدرات
 :5ويتامین پرمیکس (برحسب  IUيا میلی گرم در كیلوگرم ) :د -ال -آلفا توكوفرول استات  16ای  .يو،د -ال – كولکلسیفرول  3666ای  .يو .تیامین  15میلی
گرم در كیلوگرم  ،ريبوفالوين  36میلیگرم در كیلوگرم ،پیرودوكسین  15میلیگرم در كیلوگرم ،ويتامین  6/65 B12میلیگرم در كیلوگرم ،نیکوتینیک اسید 175
میلی گرم در كیلوگرم ،اسیدفولیک  5میلی گرم در كیلوگرم ،اسیداسکوربیک  566میلی گرم در كیلوگرم ،اينوسیتول  1666میلیگرم در كیلوگرم ،بیوتین 2/5
میلیگرم در كیلوگرم ،كلسیم پنتوتئات 56میلیگرم در كیلوگرم ،كولین كلرايد  2666میلی گرم در كیلوگرم .
 : 1پرمیکس معدنی (بر حسب میلی گرم يا گرم در كیلوگرم) :كربنات كلسیم  2/15 -% 96گرم در كیلوگرم ،اكسید منیزيوم  1/29گرم در كیلوگرم ،سیترات
فريک  6/2گرم در كیلوگرم  ،يديد پتاسیم  6/9میلی گرم در كیلوگرم ،سولفات روی  6/9میلی گرم در كیلوگرم ،سولفات مس  6/3گرم در كیلوگرم ،سولفات
منگنز  6/3گرم در كیلوگرم ،كلسیم فسفات دو ظرفیتی  5گرم در كیلوگرم ،سولفات كبالت  2میلیگرم در كیلوگرم ،سلنیت سديم  3میلیگرم در كیلوگرم ،كلريد
پتاسیم  6/4گرم در كیلوگرم ،كلريد سديم  6/9گرم در كیلوگرم.
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در حالی که با تیمار شاهد اختالف معنی داری نداشت،بطور
معنی داری از ماهیان تغذیه شده از جیره های  SPH20و
 SPH30کمتر و ضریب تبدیل غذای آن باالتر بود
(،)F=3, df=7.15, P>0.012( ،)F=3, df=7.07, P>0.012
( )F=3, df=7.3, P>0.011و (.)F=3, df=6.52, P<0.015
ماهیان تغذیه شده با جیره  SPH20بیشترین وزن
چاقی
ضریب
گرم)،
نهایی(944/25±5/35
( ،)6/3553±6/6641درصد افزایش وزن (،)119/7±1/31
ضریب رشد ویژه ( )1/67±6/657و نسبت بازده
پروتئین) )6/24±6/657را دارا بودند همچنین مطلوبترین
ضریب تبدیل غذا ( )1/54±6/621نیز در ماهیان تغذیه شده
از این جیره به دست آمد.

نتايج
الف :شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذا:
در پایان  8هفته پرورش شاخصهای رشد و ضریب تبدیل
غذا از تیمارهای غذایی تاثیر پذیرفت ( .)P>0/05اختالف معنی
داری در شاخصهای وزن ثانویه ،ضریب چاقی ،درصد افزایش
وزن ،ضریب رشد ویژه ،نسبت بازده پروتئین و ضریب تبدیل
غذای ماهیان تغذیه شده از جیره های SPH20، SPH0و
( SPH30میزان جایگزینی 21 ،1و  )%11مشاهده نشد.
(،)F=3, df=4.14, P<0.05( ،)F=3, df=7.07, P<0.05
(،)F=3, df=7.3, P<0.05( ،)F=3, df=7.15, P<0.05

( )F=3, df=6.52, P<0.05و ( .)F=3, df=7. 2, P<0.05اما
وزن ثانویه ،درصدافزایش وزن ،ضریب رشد ویژه و نسبت بازده
پروتئین ماهیان تغذیه شده از جیره%01( SPH10جایگزینی)

جدول  :1میانگین ) (±SDشاخصهای رشد تاسماهی سیبری تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین کنسانتره سویا در یک دوره  8هفته ای
جیره های آزمایشی /سطوح جایگزینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودر ماهی
SPH0

شاخصها
وزن اولیه

a

وزن ثانویه ()W2

ab

طول اولیه
طول ثانویه
ضریب چاقی ()CF
درصد افزایش وزن ()BWI

ab

SPH10
a

145/77±5/ 41
b

926/9±99/37

a

23/41±6/76

a

51/13±1/39

6/3195±6/6624

a

121/59±21/11ab

ضریب رشد ویژه ()SGR

ab

ضریب تبدیل غذا ()FCR

ab

2/63±6/634

نسبت بازده پروتئین ()PER

ab

6/22±6/699

379/63±23/39
a

b

29/9±6/55

51/43±1/11

6/2145±6/6631

166/12±12/53b

6/46±6/ 612

SPH20

141/4±9/11

b

6/71±6/614

b

2/55±6/632

b

6/17±6/624

a

SPH30

a

145/65±1/53

a

944/25±5/35
a

29/32±6/9

a

51/1±6/21

a
a

6/3553±6/6641
119/7±1/31a
a

1/67±6/657

a

1/54±6/621

a

6/24±6/657

ab

144/65±1/14

945/11±51/65
a

29/49±6/11

a

53/24±6/74

6/3226±6/6692

154/11±25/67a
a

1/65±6/611

a

1/15±6/636

a

6/27±6/694

اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دارآماری هستند () P≥ 0.05
3

) )%( K = (BWF/ TL ) ×100 (Martinez- Liornes et al ., 2007ضریب چاقی
) %BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi (Hung et al., 1989درصد افزايش وزن بدن
)( Ronyai et al., 1990) ( Abdelghany & Ahmad, 2002

) .C.R = F/(Wt-W0ضريب تبديل غذا

)S.G.R = (lnWt -lnW0)/t ×100 ( Ronyai et al., 1990ضريب رشد ويژه
) PER= (Bwf-Bwi)/protein intake (Xue et al ., 2006نسبت بازده پروتئین

ب :ترکیب الشه
افزایش سطوح پروتئین کنسانتره سویا موجب افزایش تجمع
پروتئین در ترکیب الشه تاسماهی سیبری گردید .بیشترین

میزان پروتئین الشه در ماهیان تغذیه شده از جیره SPH20

(جایگزین شده بمیزان %21و  %11بجای پودرماهی) (3/67
 )94/69±مشاهده گردید .همزمان با افزایش پروتئین الشه با
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افزایش میزان پروتئین کنسانتره سویا در جیره ،محتوی چربی
الشه ماهیان نیز رو به افزایش نهاد ،بطوری که بیشترین
میزان چربی الشه درماهیان تغذیه شده از جیره  SPH20ثبت
گردید( .)34/66±6/7بیشترین رطوبت و خاکستر الشه در
ماهیان تغذیه شده از تیمار %21جایگزینی ( (SPH20بترتیب

بمیزان 17/14±6/22و  9/7±6/35مشاهده شد( .پروتئین
( ،)F=3, df=10.71, P>0.022چربی (F=3, >0.00
 ،)df=118.075, Pرطوبت ()F=3, df=32.42, P>0.003
.)F=3,
df=9,
(P<0.030
وخاکستر

جدول:2ترکیب شیمیایی الشه تاسماهی سیبری تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین کنسانتره سویا (میانگین ).) (±SD
جیر ه های آزمایشی /سطوح جایگرینی پروتئین کنسانتره سویا بجای پودر ماهی
SPH0

شاخصها
پروتئین ()%

34/54±1/61

33/25±6/35

b

b

چربی ()%

c

SPH10
a

91/49±6/36
35/42±6/31

SPH20
a

94/69±3/67

a

34/66±6/7

رطوبت ()%

13/25±6/35c

11/31±6/56ab

17/14±6/22a

خاکستر ()%

2/66±61/66

3/5±6/7

9/7±6/35

شاخص هپاتوسوماتیك ()%
شاخص احشایی ()%

b

2/90±1/10
01/10±1/14

b

2/81±1/40
01/2±1/11

a

2/91±1/42
01/11±4/19

SPH30
a
d

95/47±6/9

36/75±6/35

15/97±6/29b
ab

3/5±6/7

1/10±1/40
08/10±1/00

اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار آماری هستند () P≥ 0.05

بحث
در آزمایش حاضر سطوح جایگزین کنسانتره سویا بجای
پودرماهی تاثیر منفی بر شاخصهای رشد تاسماهی سیبری
جوان نداشت بلكه شاخصهای رشد در تیمار 01،21و%11
جایگزینی ،مشابه با شاخصهای رشد ماهیان تغذیه شده با
پودرماهی بودند هر چند که اختالف معنی دار آماری مشاهده
نشد .امروزه پروتئین سویای کنسانتره ماده غذایی پیشرو در
جیره غذایی آبزیان محسوب می گردند ( Song et al .,
 .)2014جایگزینی %21پروتئین سویای هیدرولیز شده موجب
Paralichthys
بهبود شاخصهای رشد فالندر ژاپنی
) )olivaceusگردید ) .(Mamauaga et al., 2011در آن
مطالعه ،جیره ای حاوی سطوح متوسط جایگزینی ( 01تا
 )%11توانست بطور موثری شاخصهای رشد را در فالندر ستاره
ای ( )Platichthys stellatusبهبود بخشد که با نتایج به
دست آمده در این مطالعه هماهنگی دارد .همچنین  Liuو
همكاران ( )2111گزارش دادند که جایگزینی  %8پروتئین
کنسانتره سویا  Soycomilدر جیره بجای %22پودرماهی
موجب افزایش وزنی معادل  %07در طول 11روز در میگوی
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ببری سیاه ) (Penaeus monodonمی گردد Fenucci .و

همكاران ) (Cited by Swick et al., 1995پروتئین کنسانتره
سویا را جایگزین  %11پودر اسكوئید نموده و در مقایسه با
تیمار شاهد رشد ،بقاء و ضریب تبدیل غذایی بهتری در
میگوی  P. setiferusو  P. stylirostrisبدست آوردند.
دالیل این افزایش کارایی در جذب و رشد را باید در عوامل
ذیل جستجو نمود :اکثر محصوالت سویای تجاری دارای
بازدارنده های تریپسین و فیتات در حد  2تا  1میلی گرم و
بطور متوسط  4میلی گرم می باشند (Synder & Kwon,
 1987).وجود بازدارنده تریپسین به میزان  0/1میلیگرم در
یك گرم غذا موجب کاهش رشد در ماهی تیالپیای نیل می
گردد ،قزل االی رنگین کمان در مقابل بازدارنده های پروتئاز
بسیار حساس است و ارتباط مستقیم میان سطوح بازدارنده
های پروتئاز و پروتئین قابل دسترس و انرژی در ماهی آزاد
دیده می شود (Sandholm et al ., 1976; Krogdahl et
) Dabrowski .al ., 1994و همكاران ( )0989پیشنهاد
نمودند که اختالل در ترشح کیموتریپسین در ماهیانی که از
فراورده های سویا تغذیه نموده بودند به خاطر کاهش
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واکنشهای برگشتی در لوزالمعده باشد .تولید تریپسین در
ماهی آزاد هنگامی که مقدار بازدارنده های تریپسین در جیره
غذایی به  4/8میلی گرم در گرم رسید به حداکثر مقدار خود
می رسد  (Olli et al., 1994a).از سوی دیگرفیتات (هگزا
فسفات میواینوزیتول) به طورعادی در کنجاله سویا وجود دارد
با یونهای معدنی 2و  1ظرفیتی نظیر کلسیم ،منیزیم ،روی،
مس و آهن ترکیب و مانع استفاده مصرف کنندگان از این
یونها می گردد  (Duffus & Duffus, 1991).تنها جانوران
نشخوارکننده هستند که می توانند فیتاز را تجزیه کرده و
آبزیان قادر به انجام این عمل نیستند ،در این صورت فیتات با
پروتئین پیوند شیمیایی ایجاد نموده و با ایجاد کمپلكس
فیتات – پروتئین باعث کاهش جذب پروتئین در جیره غذایی
می شود ( Spinelli . ) Richardon et al., 1985و همكاران
( )0981کاهش رشد در ماهی آزاد چینوك
( )Oncorhynchus tshawytschaتغذیه شده با سطوح
باالی سویا را سطوح باالی اسیدفیتیك ( جیره های سنتتیك
حاوی  21/8گرم در کیلوگرم) عنوان نمودند .اما کنسانتره
سویا با روش عصاره گیری به وسیله اتانول و متانول از کنجاله
سویای روغن کشی بدست می آید .در این حالت کربوهیدراتها،
اسیدفیتیك و اولیگو ساکاریدها از محصول حذف شده و از
مزایای این محصول می توان به پایین بودن سطح فاکتور
بازدارنده تریپسین اشاره نمود (Duffus & Duffus,
) ،1991از این رو پروتئین کنسانتره سویا پتانسیل زیادی در
جایگزینی بجای پودرماهی در ماهیان گوشتخوار دارد
( .)Mambrini et al ., 1999در این مطالعه ضریب تبدیل
غذا در ماهیان تغذیه شده از جیره محتوی پروتئین کنسانتره
سویا اختالف معنی داری با تیمار شاهد نداشت ،در صورتی که
مطالعات بسیاری نشان داده است که وجود بازدارنده های
پروتئاز و تریپسین که بعنوان اندیكاتورهای رشد و ضریب
تبدیل غذا در ماهی کاد شناخته شده اند (Lemieux et al.,
) ،1999موجب کاهش معنی دار میزان فعالیت پپپسین،
تریپسین و آمیالز در روده و به موازات آن قابلیت هضم
درماهی هرینگ کاهش و ضریب تبدیل غذا افزایش می یابد
(Ueberschaer & Clemmesen, 1992; Ueberschaer et

) al., 1992بنابراین احتماال می توان یكسان بودن ضریب
قابلیت هضم در تیمارهای مختلف در این آزمایش را به عدم
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وجود فاکتورهای ضدتغذیه ای در پروتئین کنسانتره سویا
نسبت داد که سدی در مقابل آنزیمهای درون ریز دستگاه
گوارش بوده و موجب پایین آمدن قابلیت هضم غذا می گردد
(Roosta et al., 2011; Yamamoto & Ikenaka,
1967).

همچنین برخالف نتایج چند محقق که پیشنهاد نموده بودند
طعم بدکنجاله سویا موجب محدود شدن کاهش جذب غذا و
روند رشد در بسیاری ازگونه های پرورشی می شود ( Lovell,
 ،)1988: Tacon , 1994در پروژه حاضر ضریب تبدیل غذا
در تیمارهای 21 ،01و %11جایگزینی با تیمار شاهد اختالف
معنی دار آماری نداشت که داللت بر پذیرفته شدن غذا توسط
ماهی و جذب آن دارد .فاکتور دیگری که امكان دارد در
کارایی غذا تاثیر گذار باشد خوش طعمی غذا است که بر
اساس پپتیدها و آمینواسیدهای آزاد تعیین می گردد ،بدین
صورت که غذاهای دارای پپتیدهای کوچك مزه تلخ کمتری
در مقایسه با غذاهایی با پپتیدهای بزرگ دارند ( (Cho et al.,
 .2008همچنین در تهیه پروتئین کنسانتره سویا این محصول
با فالوزایم تیمار می شود که مزه تلخ پروتئین کنسانتره سویا
را کاهش می دهد (Ma et al., 2013; Villanueva et al.,
) 1999و آمینواسیدهای آزاد جاذب را آزاد می کند
). )Hrčková et al., 2001

 Songو همكاران ( )2104نتیجه گرفتند که شاخصهای رشد
به دست آمده از فالندر ستاره ای ()Platichthys stellatus
در سطوح جایگزینی متوسط پروتئین هیدرولیز شده سویا
( 01تا  )%11که بطور معنی داری از ماهیان تغذیه شده با
پودر ماهی برتر بود به دلیل حذف تلخی پروتئین هیدرولیز
شده سویا بوسیله آمینواسیدهای آزاد شده از این ماده می
باشد .خوش طعمی جیره با %71جایگزینی قابل قبول برای
فالندر ستاره ای بعنوان یك رفرانس در جیره غذایی این گونه
معرفی گردید.
ب :ترکیب الشه :
میزان پروتئین الشه با افزایش سطوح جایگزینی پروتئین سویا
بجای پودرماهی ( 21،01و  )%11بطور معنی داری باالتر از
پروتئین الشه ماهیانی بود که از تیمار شاهد تغذیه شده بودند.
نتایج مطالعات بعمل آمده در این آزمایش هماهنگ با
گزارشات  Mambriniو همكاران ( )0999می باشد که
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پروتئین کنسانتره سویا در سطوح  71 ،11 ،21و  %011را
جایگزین پودر ماهی نموده و نتیجه گرفتند که با افزایش
جایگزین نمودن پروتئین کنسانتره سویا میزان پروتئین الشه
افزایش می یابد.
همچنین با افزایش سطوح کنسانتره سویا در جیره غذایی
چربی الشه رو به افزایش گذاشت .که نشاندهنده رشد مناسب
بچه تاسماهی سیبری با افزایش سطوح پروتئین کنسانتره
سویا در جیره است .نتایج تجزیه و تحلیل آنالیز شیمیایی
الشه بچه فیلماهی و تاسماهی ایرانی( ابراهیمی و
همكاران )0181،بر این نكته اذعان داشت که بچه ماهیانی که
از روند رشد و نمو مناسبتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار
بودند ،دارای چربی بیشتر و رطوبت و خاکستر کمتری در
ترکیب الشه خود ذخیره میکنند .گزارشات زیادی در دست
است که با افزایش سطوح کنجاله سویا در جیره میزان چربی
الشه کاهش می یابد (Mohsen & Lovell, 1990; Reigh
) .& Ellis, 1992; Olli et al., 1995حتی سویای حالل
گیری شده با اتانول که در برگیرنده فاکتورهای ضدتغذیه ای
بود اثر منفی بر جذب چربیها بخصوص چربیهای بلند زنجیره
داشت که بصورت کاهش چربی الشه خود را نشان داد ( (Olli

.& Krogdahl.,1995
در این مطالعه میزان رطوبت الشه با افزایش سطوح پروتئین
کنسانتره سویا افزایش یافت که هماهنگ با نتایج  Olliو
همكاران ( )0991در گونه سالمون اتالنتیك ()Salmo salar
است که با افزایش کنجاله سویا در جیره رطوبت الشه افزایش
یافته بود.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پروتئین کنسانتره سویا
قابلیت جایگزینی مناسبی بجای پودرماهی در جیره غذایی
تاسماهی سیبری داشته و پیشنهاد می گردد که در مطالعات
آینده سطوح باالتر جایگزینی در نظرگرفته شود.
تشکر و قدرداني
نگارندگان مراتب سپاسگزاری خود را از کلیه همكاران بخش
آبزی پروری موسسه  ،هوشنگ یگانه و علی هوشیار که
پرورش و تغذیه بچه ماهیان را بر عهده داشتند ابراز می دارند.
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The effect of processed soy bean meal (SPH) on growth and body
composition of juvenile fish Acipenser baerii
Yazdani Sadati M.A*1; M.H Rezaii, E2
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1- Caspian Sea International Sturgeon Research Institute
2- Azad University, Research and Science Department

Abstract
The effect of soy bean concentrate (SPH) was evaluated on growth index and body composition of Siberian
Sturgeon (A. baerii) for 8 weeks. A total of 120 Acipenser baerii juveniles (initial body weight 186.44
±31.3gr mean ±SD) (4 treatment) were reared in 12 fiberglass tanks and fed to the saturation with four
experimental diets in which fish meal was replaced by SPH at 0%, 10%, 20% and 30% namely
SPH0 ,SPH10, SPH20 and SPH30, respectively. Biometry was carried out monthly. At the end of
experiment, 30% of total fish killed and transported to laboratory for determination of body composition.
Result showed no significant differences in final weight (FW), specific growth rate (SGR), protein efficiency
ratio (PER) and feed efficiency ratio (FCR) of fish fed SPH20 and SPH30 compared to control diet. In
addition, body protein and lipid were increased by increasing of soy bean concentrate in diets. The highest
body protein and lipid were recorded in fish fed SPH20. Result of this investigation showed that soy bean
concentrate was potentially suitable for fish meal replacement in diets of Acipenser baerii.

Key words: Acipenser baerii, Soy protein concentrate, Replacement, Growth indices, Body composition.
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