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چکیده
در مطالعه حاضر ،تأثیر جایگزینی آرد ماهی با پروتئین تک یاخته باکتریایی بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیمهای پروتئازی
(پپسین ،تریپسین و پروتئاز قلیایی) بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان )( (Oncorhynchus mykissوزن متوسط2/51 ±0/55 :
گرم) برای مدت  6هفته بررسی شد .پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر( )D( 75 ،)C( 50 ،)B( 25 ،)Aو % 100
( )Eآرد ماهی همسان از نظر پروتئین و انرژی با پروتئین تک سلولی تهیه گردید .بررسی شاخصهای افزایش وزن بدن ،نرخ
رشد نسبی ،نسبت کارایی پروتئین ،نسبت کارایی چربی و نسبت کارایی غذا نشان داد این شاخصها در جیره آزمایشی  Cبه
طور معنیداری باالتر از سایر تیمارها بودند ( .)p<0/05ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی  Cو  Eبترتیب کمترین و
بیشترین مقدار را نشان داد و اختالف معنیداری با سایر تیمارها مشاهده گردید ( .)p<0/05میزان نرخ بقاء در جیرههای
آزمایشی  % 100بود .بیشترین میزان فعالیت آنزیمهای تریپسین و پروتئاز قلیایی ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده
با جیره آزمایشی  Cمشاهده شد که نسبت به جیرههای غذایی  Dو  Eاختالف معنیداری را نشان داد ( .)p>0/05همچنین
باالترین فعالیت آنزیم پپسین معده در جیره  Cمشاهده شد که با سایر جیرهها به استثناء جیره  Bدارای اختالف معنی داری بود
( .)p>0/05براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد و فعالیت آنزیمهای پپسین ،تریپسین و پروتئاز قلیایی جیره حاوی 50
%پروتئین تک یاخته نسبت به سایر جیرهها میتواند برای رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان مناسب باشد.
واژگان کلیدی :آرد ماهي ،پروتئین تک یاخته ،پروتئاز ،شاخصهای رشدOncorhynchus mykiss ،

*نویسنده مسئول
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زمانی و خواجوی

مقدمه
در دهههای اخیر ،صنعت پرورش ماهی در بسیاری از کشورها
بمنظور تامین بخشی از پروتئین حیوانی رشد قابل توجهی کرده
است بطوریکه میزان تولید آن از 30میلیون تن در سال 2006
به  54میلیون تن در سال  2016رسیده و پیشبینی میگردد.
این میزان در سال  2030به  74میلیون تن افزایش یابد
) .(SOFIA, 2018این در حالی است که آرد ماهی به عنوان
ماده اصلی در جیره غذایی ماهیان گوشتخوار به میزان %3-80
استفاده میشود و ارزیابیها نشان میدهد میزان استفاده از آن
در سال  2030در حدود  7/6میلیون تن باشد (Tacon and
) .Metian, 2008; AES, 2013استفاده از آرد ماهی در
سالهای اخیر بدلیل کاهش ذخایر آبزیان ،قیمت باال ،مشکالت
زیست محیطی و ورود فسفر به منابع آبی درحال کاهش بوده و
از سویی ،با توجه به اینکه بیش از نیمی از هزینههای پرورش
صرف تغذیه میشود این امر خود باعث ایجاد رقابت شدید در
منابع محدود آرد ماهی شده است (Olsen and Hasan,
) .2012بر اساس گزارش  Taconو همکاران ()2011
پیشبینی میشود در دهه آینده میانگین استفاده از آرد ماهی
در غذای میگو از  16به  ، %8ماهیان دریایی از  26به ، %12
ماهیان آزاد از  22به % 12و برای کپورماهیان و تیالپیا از  3به1
 %کاهش یابد که در مجموع  %7کاهش را در حجم پودر ماهی
مصرفی بدنبال خواهد داشت .لذا ،تالشها جهت یافتن جایگزین
مناسبی به جای آرد ماهی جهت تامین نیاز صنعت تولید
خوراک ماهیان برای تداوم رشد و توسعه صنعت آبزیپروری در
سالهای آینده و همچنین حفظ منابع دریایی اجتناب ناپذیر
است .گیاهان به عنوان یک منبع پروتئین ثابت و ارزان قیمت
نسبت به آرد ماهی میتوانند به طور گسترده در ترکیب با آرد
ماهی در جیرههای غذایی استفاده شوند .اما تحقیقات نشان
میدهد استفاده از این منابع مانند کنجاله سویا و غیره دارای
اشکاالتی از جمله وجود ترکیبات ضد تغذیهای (شامل
بازدارندههای پروتئاز ،هموگلوتنین ،اسید فیتیک و
پلیساکاریدهای غیرنشاستهای) ،تداخل در عملکرد ویتامینها و
محدودیت کاربرد در غذای ماهیان گوشتخوار میباشد که
استفاده آنها را به جیره غذایی محدود مینماید (Gatlin et al.,
) .2007; Krogdahl et al., 2010یکی از منابع پروتئینی
ایمن و پایدار که میتواند وابستگی به منابع جانوری و گیاهی را
در تغذیه دام ،طیور و آبزیان کاهش دهد ،استفاده از پروتئین
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تک یاخته ) 1(SCPاست که از میکروارگانیسمهایی نظیر
مخمرها ،باکتریها ،قارچها و جلبکها تولید و جهت تهیه غذا
به جای منابع پروتئینی رایج استفاده میشود (Sultana et al.,
) .2018در واقع SCP ،را تولید زیست توده سلولی از طریق
کشت بر ضایعات صنعتی و کشاورزی مانند ضایعات سلولزی،
آب پنیر و مالس با کمک میکروارگانیسمها تعریف کرد
(بیبیکم و همکارانNasseri et al., 2011; Faust, 1389 ،
; .)1987البته اشکاالتی نیز در استفاده از آنها وجود دارد که
میتوان به قابلیت پائین هضم دیواره سلولی و میزان باالی اسید
نوکلئیک بویژه ترکیبات پورین اشاره نمود که میتوان با کمک
فرآوری آنزیمی و حذف دیواره سلولی برطرف نمود (Alvarez
) .and Enriquez, 1988ارزیابی توانایی گوارش مواد غذایی از
مهمترین عوامل در فرآیند جایگزینی پودر ماهی میباشد .لذا،
مطالعه توزیع آنزیمهای گوارشی و فعالیت آنها میتواند در حل
این مشکل موثر باشد ( ;Deguara et al., 2003
 .)Trejo‐Escamilla et al., 2017یکی از این منابع پروتئین
تک یاخته (Intraco PL 68) IPL 68 ،میباشد که از تخمیر
مواد خام گیاهی مانند چغندر قند ،مالس نیشکر و گلوکز گندم
توسط باکتری غیر  2GMOو با استفاده از مونوسدیم ال -اسید
گلوتامیک تولید میشود و حاوی  %68پروتئین با پروفایل اسید
آمینه ای مناسب بویژه ترئونین ،ایزولوسین و والین است .از دیگر
ویژگیهای آن میتوان به رنگ قهوهای مطلوب و بوی آن اشاره
نمود که شبیه پودر ماهی است و از نظر هزینه مقرون به صرفه
است و قابلیت دسترسی باالیی دارد .یکی از مهمترین گونههای
پرورشی در ایران ماهی قزل آالی رنگین کمان میباشد که بر
اساس سالنامه آماری سازمان شیالت ایران ( )1396میزان تولید
آن  165787تن در سال  1395بوده است که  %44از کل
ماهیان پرورشی ایران را تشکیل میدهد .لذا ،یافتن جایگزین
مناسب برای آرد ماهی در تهیه جیره غذایی این گونه بخصوص
برای مراحل اولیه رشد به دلیل نیاز پروتئینی باال ضروری
میباشد .هدف از انجام این تحقیق دستیابی به یک جیره غذایی
مناسب با جایگزینی پروتئین IPL 68به جای آرد ماهی و
ارزیابی تأثیر آن بر روند رشد و فعالیت آنزیمهای پروتئازی در
بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان میباشد که نتایج حاصل از
این تحقیق میتواند در افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه
پرورش دهندگان موثر باشد.

-Single cell protein
-Genetically Modified Organism
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مواد و روش کار
شرایط پرورش
بچه ماهیان قزلآالی رنگینکمان با وزن متوسط 2/51±0/55
گرم از کارگاه قزل سماء واقع در شهرستان نهاوند تهیه شده و
در مدت زمان  60دقیقه و با استفاده از کیسه حمل به
آزمایشگاه گروه شیالت دانشکده منایع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه مالیر منتقل شدند .سپس بچه ماهیان در  15عدد
آکواریوم با حجم تقریبی 40لیتر طوری توزیع شدند که در هر
آکواریوم  15عدد بچه ماهی رهاسازی گردید .بعد از طی دوره
سازگاری به مدت  2هفته با غذای تجاری و حصول اطمینان از
سالمتی بچه ماهیان ،تغذیه ماهیان با جیرههای غذایی آزمایشی
تهیه شده به مدت  6هفته بر اساس %4وزن بدن با دوره نوری
 12ساعت روشنایی /تاریکی انجام گرفت (موحد راد و همکاران،
 .)1397غذادهی روزانه در  3نوبت و در ساعات  13 ،8و  19در
حد سیری و بصورت دستی انجام شد .شاخصهای
فیزیکوشیمیایی آب به صورت روزانه طی دوره آزمایش اندازه
گیری گردید که به طور میانگین دمای آب pH ،14 ± 0/5 C°
 ،8/2 ±0/1شوری کمتر از  1 g/Lو اکسیژن محلول mg/L
 9/5 ±0/1بود .در این مدت مدفوع و غذای بجای مانده در
محیط پرورشی  30دقیقه بعد از اتمام غذادهی روزانه سیفون
شده و آب آکواریومها نیز روزانه تا  %90تعویض گردید .در
انتهای دوره از هر آکواریوم  7عدد ماهی جهت تعیین فعالیت
آنزیمهای گوارشی و مابقی نیز جهت تعیین شاخصهای رشد
نمونه برداری شدند.
ساخت جیرههای آزمایشی
جیره غذایی جهت بررسی اثرات جایگزینی IPL 68در  5تیمار
شامل جیره شاهد  100( Aدرصد آرد ماهی؛ صفر درصد IPL
 ،)68جیره 75( Bدرصد آرد ماهی؛ 25درصد  ،)IPL 68جیره
 50( Cدرصد آرد ماهی؛  50درصد  ،)IPL 68جیره 25( D
درصد آرد ماهی؛  75درصد ) IPL 68و جیره ( Eصفر درصد
آرد ماهی؛  100درصد ) IPL 68مورد مطالعه قرار گرفت.
فرموالسیون جیرههای آزمایشی با کمک نرم افزار  Aquafeedو
بر اساس نیازهای غذایی بچهماهی قزل آالی رنگین کمان
( )NRC, 1993انجام شد تا جیرهها از نظر میزان پروتئین،
چربی و انرژی همسان باشند .جهت تهیه جیرههای آزمایشی
ابتدا اقالم غذایی (مانند آرد گندم به عنوان منبع اصلی نشاسته)
بر اساس جدول  1تهیه شده و بعد از الک کردن و آسیاب
نمودن بصورت کامال پودری آماده شدند .سپس اقالم غذایی بر
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اساس مقادیر مورد نیاز توسط ترازو توزین و با یکدیگر مخلوط
شدند و به آنها آب اضافه شد .خمیر حاصله بوسیله چرخ گوشت
با اندازه چشمه  2میلیمتر پلت شده و برای خشک کردن
بمدت  24ساعت در معرض جریان هوا در دمای اتاق قرارگرفت
و پلتهای خشک شده در کیسههای پالستیکی و در دمای
یخچال ( 4درجه سانتیگراد) نگهداری شدند.
شاخصهای رشد
در پایان آزمایش غذادهی ماهیان به مدت  48ساعت قطع
گردید و ماهیان بعد از خروج از هر آکواریوم برای بررسی
شاخصهای رشد با استفاده از سوزن قطع نخاع شدند (زمانی و
همکاران .)1385 ،شاخصهای افزایش وزن بدن )،1 (BWG
نرخ رشد نسبی) ،2(RGRضریب تبدیل غذایی) ،3(FCRنرخ
بقاء ) ،4 (SRنسبت کارایی پروتئین ) ،5 (PERنسبت کارایی
چربی) 6 (LERو نسبت کارایی غذا ) 7 (FERبا استفاده از
روابط ذیل محاسبه شد (.)Hamza et al., 2008
وزن اولیه  -وزن ثانویه = ) (BWGافزایش وزن بدن
(وزن اولیه  /وزن اولیه  -وزن { = ) (RGRنرخ رشد نسبی
}×100ثانویه)
(تعداد اولیه ماهیان  /تعداد نهایی ماهیان)= ) (SRنرخ بقاء
×100
مقدار غذای خشک مصرف = ) (FCRضریب تبدیل غذایی
مقدار افزایش وزن بدن  /شده
 /مقدار افزایش وزن بدن = ) (PERنسبت کارایی پروتئین
مقدار پروتئین خام مصرفی
مقدار  /مقدار افزایش وزن بدن = ) (LERنسبت کارایی چربی
چربی خام مصرفی
مقدار  /مقدار افزایش وزن بدن = ) (FERنسبت کارایی غذا
غذای خشک مصرفی

1

- Body Weight Gain
- Relative Growth Rate
3
- Feed Conversion Ratio
4
- Survival Rate
5
- Protein Efficiency Ratio
6
- Lipid Efficiency Ratio
7
- Feed Efficiency Ratio
2
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جدول  :1اجزا و ترکیب تقریبی جیرههای آزمایشی جهت تغذیه بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان (.)O.mykiss
Table 1: Ingredients and proximate composition of experimental diets for feeding rainbow trout (O. mykiss) fry.
E
D
C
B
A
اجزای جیره (گرم در کیلوگرم غذا)

پودر ماهی
IPL-68
2

1

آکوپرو
امپریال
گلوتن ذرت
آرد گندم
پودر گوشت و استخوان
روغن سویا
روغن ماهی
4
مکمل معدنی
5
مکمل ویتامینی
آنتی اکسیدان
ضد قارچ
پرکننده
ترکیب تقریبی جیرههای آزمایشی (درصد)
رطوبت
پروتئین کل
چربی کل
خاکستر
کربوهیدرات
انرژی ناخالص ()kcal/g
3

500
0
64/8
40
90
130
60
20
70
10
10
0/2
5
0

375
125
64/8
40
80/2
133
49/4
20
82
10
10
0/2
5
5/4

250
250
64/8
40
70/4
138
38/8
20
93
10
10
0/2
5
9/8

125
375
64/8
40
60/6
138
28/2
26
100
10
10
0/2
5
17/2

0
500
64/8
40
50/8
140
17/6
38
100
10
10
0/2
5
23/6

4/50
45/68
21/50
8/02
20/30
5/44

4/41
45/72
21/50
7/91
20/46
5/45

4/91
45/47
21/50
7/87
20/25
5/43

4/83
45/51
21/50
7/73
20/43
5/44

5/00
45/44
21/50
7/68
20/38
5/43

( (Intraco pl-68) IPL-68 -1تولید شده در شرکت  Intracoبلژیک) :نوعی محصول تهیه شده از زیست توده باکتریایی کشته شده که از اسید مونو
سدیم  -ال گلوتامیک با استفاده از تخمیر میکروبی مواد خام گیاهی مانند مالس چغندر قند ،نیشکر و یا قند میوه تهیه میشود و حاوی  10درصد
رطوبت 68 ،درصد پروتئین 3/25 ،درصد چربی 1 ،درصد فیبر خام و  10درصد خاکستر میباشد.
 -2آکوپرو (تولید شده در شرکت یسنا مهر) :سویای فرآوری شده .میزان پروتئین  1درصد  ،انرژی قابل متابولیسم  ،2870 kcal/kgرطوبت 12درصد ،
خاکستر 7درصد  ،چربی 2/8درصد ،فیبر خام  4درصد  ،نشاسته  5درصد و قند  9درصد است.
 -3امپریال (تولید شده در شرکت کارگیل آمریکا)  :منبعی با میزان پروتئین ثابت و خلوص باالست که از ذرت تهیه شده است .میزان پروتئین  75درصد
 ،چربی خام  2درصد  ،حداکثر فیبر خام  1درصد ،نشاسته  1درصد  ،انرژی قابل متابولیسم  3/35 kcal/gاست.
 -4مکمل معدنی (میلیگرم/کیلوگرم)  200 : KCl :میلیگرم 60 : KI ،میلیگرم 7 : COCL2. 6H2O،میلیگرم 14 :CuSO4.5H2O ،میلیگرم،
 400 : FeSO4H2Oمیلیگرم 200 : ZnSO4.H2O ،میلیگرم 80 : MnSO4.H2O،میلیگرم 65 :Na2SeO3.5H2O ،میلیگرم:MgSO47H2O ،
 3000میلیگرم 20000 : Ca(H2PO4).H2O ،میلیگرم 136 :NaCl ،میلیگرم و  5840 : Zeoliteمیلیگرم و کریر تا  1کیلوگرم است.
 -5مکمل ویتامینی حاوی تیامین (12میلی گرم) ،ریبوفالوین ( 5میلی گرم) ،پیرودوکسین ( 6میلی گرم) ،سیانوکوباالمین( 0/05میلی گرم) نمک
منادیون ) 5( (K3میلی گرم) ،اینوزیتول ( 100میلیگرم) ،پانتوتنیک اسید ( 30میلیگرم) ،فولیک اسید ( 2میلیگرم) ،بیوتین ( 0/06میلیگرم)،
رتینول استات ( 25میلیگرم) -D3 ،کوله کلسیفرول( 5میلیگرم) ،آلفا– توکوفرول ( 40میلیگرم) ،آسکوربیک اسید ( 500میلیگرم) ،نیاسین (35
میلیگرم) ،اتوکسیکوئین ( 150میلیگرم) و کریر تا  1000میلیگرم است.
پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت بر حسب درصد ماده خشک است و محاسبه کربوهیدرات بر حسب رابطه (پروتئین  +چربی  +خاکستر +رطوبت)-
 100و محاسبه انرژی ناخالص بر حسب کیلوکالری بر گرم جیره از رابطه حاصلضرب مقدار انرژی موجود در هر گرم پروتئین (،)5/65 kcal
چربی( )9/45 kcalو کربوهیدرات ( )4/11 kcalتعیین گردید ).(NRC, 1993
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ترکیب شیمیایی جیره غذایی
ترکیب شیمیایی جیره غذایی شامل رطوبت ،پروتئین ،چربی و
خاکستر طبق روش استاندارد انجام شد ).(AOAC, 2005
میزان رطوبت با استفاده از دستگاه آون در دمای  105درجه
سانتیگراد ،میزان پروتئین خام با روش کجلدال ،میزان چربی
خام با استفاده از روش  Blighو  )1959( Dyerبا دستگاه
سوکسله و میزان خاکستر نیز در کوره الکتریکی در دمای 550
درجه سانتیگراد اندازهگیری گردید.
تهیه عصاره آنزیمی ،سنجش فعالیت آنزیم و پروتئین
محلول
در این آزمایش برای تهیه عصاره آنزیمی ،ابتدا کالبد شکافی
جهت جداسازی معده ،روده و ضمائم پیلوریک در حضور یخ
انجام شد .سپس نمونههای معده ،روده و ضمائم پیلوریک هر
کدام با ترازو با دقت  0/01به طور جداگانه وزن شد و با بافر 50
میلی موالر تریس( pH = 8/0،HCl -حاوی10میلی موالر
 CaCl2و  0/5موالر  )NaClبا نسبت  1به ( 20وزن به حجم)
مخلوط شد و با استفاده از دستگاه هموژنایزر (مدل Hand
 )Held WT130عمل همگنسازی در حضور یخ به مدت 1
دقیقه با سرعت  11000rpmانجام شد .بعد از همگنسازی،
مخلوط حاصله به مدت  30دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد
با سرعت  10000rpmسانتریفیوژ گردید و محلول رویی به
عنوان عصاره آنزیمی جهت سنجش فعالیت آنزیم و پروتئین
محلول انتخاب گردید ( .)Nayak et al., 2003برای سنجش
فعالیت آنزیم پروتئاز قلیایی از کازئین  1درصد به عنوان
سوبسترا استفاده شد و میزان جذب در طول موج 280نانومتر
قرائت شد ( .)Walter, 1984فعالیت آنزیم تریپسین با استفاده
از سوبسترای  1BAPNAسنجش گردید و جذب پارا
نیتروآنیلید رهاسازی شده در طول موج  410نانومتر قرائت
گردید ( .)Erlanger et al., 1961فعالیت آنزیم پپسین با
استفاده از سوبسترای هموگلوبین و با روش )1938( Anson
سنجش شد و میزان جذب تیروزین رهاسازی شده در طول
موج  280نانومتر قرائت گردید .در تمام سنجشها برای نمونه
شاهد از آب مقطر بهجای نمونه آنزیمی استفاده گردید و قرائت
نوری نمونهها با کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام شد .جهت
تعیین فعالیت اختصاصی آنزیمهای مورد مطالعه ،میزان پروتئین
محلول در معده ،روده و ضمائم پیلوریک با روش Lowryو
-Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide hydrochloride

همکاران ( )1951سنجش گردید .در این روش از آلبومین سرم
گاوی با غلظت  1 mg/mlبه عنوان استاندارد استفاده گردید.
روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و با  3تکرار انجام شد و
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 19
استفاده گردید .از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و Levene
بترتیب برای بررسی نرمال بودن دادهها و همگنی واریانسها
استفاده شد .برای بررسی وجود اختالف معنیدار بین شاخص-
های رشد و فعالیتهای آنزیمی در ماهیان تغذیه شده با
جیرههای آزمایشی از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده گردید و
مقایسه میانگینها با کمک آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد انجام شد .میزان بهینه  IPL 68در جیره غذایی ماهی
قزل آالی رنگین کمان بر مبنای شاخص افزایش وزن بدن با
روش نمودار خط شکسته ) (Broken-lineتحت نرمافزار
 Graph pad prismتعیین گردید.
نتایج
نتایج مربوط به شاخصهای رشد در جدول  2ارائه شده است.
تاثیر  IPL-68بر وزن نهایی و میزان افزایش وزن بدن نشان داد
بترتیب بیشترین و کمترین آنها مربوط به جیره  Cو Eبود،
بطوریکه در جیره  Cنسبت به سایر جیرههای آزمایشی افزایش
معنیداری مشاهده گردید ( .)p<0/05همچنین با افزایش
درصد جایگزینی تا  50درصد (جیره  )Cشاخص نرخ رشد
نسبی به طور معنیداری افزایش یافت ( ،)p <0/05ولی با
افزایش جایگزینی تا سطوح  75درصد (جیره  )Dو  100درصد
(جیره  )Eکاهش معنیداری در میزان آن مشاهده شد (p 0/05
<) .میزان ضریب تبدیل غذایی با افزایش جایگزینی تا 50
درصد کاهش معنیداری یافت ،ولی با افزایش تا سطوح  75و
 100درصد میزان آن افزایش معنیداری را نشان داد
( .)p>0/05بیشترین میزان کارایی چربی و پروتئین در جیره -
 Cو کمترین میزان آن در جیره  Eمشاهده گردید که بین
جیرههای آزمایشی اختالف معنیداری وجود داشت (.)p<0/05
بیشترین و کمترین میزان نسبت کارایی غذا بترتیب مربوط به
جیرههای آزمایشی  Cو  Eبود و بین جیرههای آزمایشی
اختالف معنیداری مشاهده گردید ( .)p>0/05میزان نرخ بقاء
در ماهیان تحت آزمایش با افزایش جایگزینی IPL-68اختالف
معنیداری را در مقایسه با جیره شاهد نشان نداد (.)p>0/05
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جدول  :2شاخصهای رشد بچه ماهی قزلآالی رنگین کمان ( )O. mykissتغذیه شده با جیرههای آزمایشی
Table 2: Growth performance of rainbow trout (O. mykiss) fry fed with experimental diets.

شاخصهای رشد
وزن اولیه ماهی (گرم)
وزن ثانویه ماهی (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)
نرخ رشد نسبی
ضریب تبدیل غذایی
نرخ بقا
نسبت کارایی غذا
نسبت کارایی چربی
نسبت کارایی پروتئین

جیره
A

B

C

D

E

2/51± 0/55
13/05±1/04c
10/55±1/04c
420/18±41/78c
0/94±0/01c
100a
1/06±0/06b
0/49±0/048c
0/23±0/048c

2/51± 0/55
14/36±0/57b
11/85±0/57b
472/11±22/82b
0/89±0/04c
100a
1/11±0/05b
0/55±0/026b
0/26±0/01b

2/51± 0/55
16/68±0/28a
14/17±0/28a
564/80±11/22a
0/76±0/01d
100a
1/31±0/01a
0/66±0/013a
0/31±0/006a

2/51± 0/55
9/42±0/26d
6/91±0/26d
275/43±10/39d
1/19±0/06b
100a
0/84±0/04c
0/32±0/012d
0/15±0/006d

2/51± 0/55
4/29 ±0/12e
1/78±0/12e
71/04±4/81e
2/07±0/27a
100a
0/48±0/06d
0/08±0/005e
0/04±0/003e

حروف کوچک غیر مشترک در هر ردیف بیانگر وجود اختالف معنیدار میباشد)Mn ± SD ،n = 3 ،α = 0/05( .

میزان بهینه جایگزینی آرد ماهی بوسیله  IPL-68در جیره

نتایج بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئازی در معده ،ضمائم

غذایی بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان بر مبنای افزایش وزن

پیلوریک و روده بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با

بدن بر اساس نمودار خط شکسته ) (broken-lineحدود 50

جیرههای آزمایشی در شکل 2نشان داده شده است .بیشترین

درصد برآورد گردید (شکل.)1

میزان فعالیت آنزیم پپسین در معده ماهیان تغذیه شده با جیره
غذایی  Cو کمترین آن در ماهیان تغذیه شده با جیره E

مشاهده شد بطوریکه میزان فعالیت آن در مقایسه با ماهیان
تغذیه شده با جیره غذایی  Bاختالف معنی داری نداشت ،ولی
با سایر جیرهها این اختالف معنیدار بود ( .)p>0/05باالترین
میزان فعالیت آنزیم پروتئاز قلیایی در ضمائم پیلوریک و روده
ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی  Cمشاهده شد که اختالف
معنیداری با جیره های  Aو  Bمشاهده نشد در حالیکه با جیره
 Dو  Eاختالف معنیداری را نشان داد ( .)p>0/05فعالیت
آنزیم تریپسین در بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده
شکل  :1نمودار خط شکسته افزایش وزن بدن برای بچه ماهی

با جیرههای آزمایشی نشان داد بیشترین میزان آن در ضمائم

قزل آالی رنگینکمان ) (O.mykissتغذیه شده با سطوح

پیلوریک و روده ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی  Cبود

مختلف  X0 . IPL -68نقطه تالقی دو خط میباشد که حد

بطوریکه در ضمائم پیلوریک با جیرههای  Aو Bاختالف

بهینه جایگزینی را نشان میدهد.

معنیداری نداشت ولی با جیره های  Dو  Eاختالف معنیداری

Figure 1: Broken line cuvre of body weight gain for
rainbow trout (O.mykiss) fry fed with different levels
of IPL -68. X0 is the point of intersection of the two
lines represents the optimal replacement.

نشان داد ( .)p>0/05همچنین میزان فعالیت آنزیم تریپسین
روده در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی  Cاختالف
معنیداری را با جیره  Bنداشت ( )p<0/05ولی با سایر جیره ها
اختالف معنیدار مشاهده گردید (.)p>0/05
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شکل :2فعالیت آنزیم های پروتئازی (پروتئاز قلیایی ،تریپسین و پپسین) درضمائم پیلوریک ،روده و معده بچه ماهی قزلآالی رنگین
کمان ) (O.mykissتغذیه شده با جیرههای آزمایشی .حروف کوچک غیر مشترک بیانگر اختالف معنیدار در فعالیت آنزیم میباشد
(میانگین  3تکرار ±انحراف معیار ؛ .)p> 0/05
Figure 2: Protease enzymes activity (alkaline protease, trypsin and pepsin) from pyloric caeca, intestine and stomach
in rainbow trout (O.mykiss) fry fed with experimental diets. Different lower case indicates a significant difference in
enzyme activity (Mn ± Sd, n=3 , p<0.05).

بحث
استفاده از  IPL 68به عنوان یک منبع پروتئین باکتریایی در
جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان نشان داد که جایگزینی
تا سطح  50درصد به جای آرد ماهی شاخصهای رشد شامل
افزایش وزن بدن ،نرخ رشد نسبی ،نرخ بقاء ،ضریب تبدیل
غذایی ،نسبت کارایی پروتئین ،نسبت کارایی چربی و نسبت
کارایی غذا را به طور معنی داری افزایش داد ولی جایگزینی
بیش از  50درصد کاهش معنیداری بر شاخصهای مذکور

داشت .میزان پروتئین تک یاخته در بین انواع میکروارگانیسم
ها متغیر بوده بطوریکه در مخمرها  50-55درصد ،باکتریها -82
 80درصد و در جلبکها  45-73درصد تخمین زده میشود که
نسبت به منابع گیاهی مانند سویا باالتر و از ترکیب اسید آمینه
مناسبی برخوردار میباشد و حاوی  3درصد چربی 6 ،درصد
فیبر 12 ،درصد خاکستر 12-20 ،درصد نوکلئوتید و 19 KJ/g
انرژی هستند (Oliva-Teles et al., 2015; Wadhwa and
) .Bakshi, 2016بر اساس مطالعه  Oliva-Telesو همکاران
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( )2015منابع پروتئینی میکروبی میتوانند تا سطوح 30-55
درصد آرد ماهی در جیرهها استفاده شوند .از مهمترین عواملی
که استفاده از پروتئین تک یاخته بویژه نوع باکتریایی را به
عنوان منبع پروتئینی در جیرههای غذایی محدود میکند،
میزان باالی اسید نوکلئیک و محدودیت اسیدهای آمینه
گوگردی مانند متیونین و سیستئین است (Kurbanoglu,
.2001; Dhevendaran et al., 2013; Feedipedia, 2015).
نتایج مطالعه آلبوغبیش و همکاران ( )1394در استفاده از
مخمر نانوایی و سویا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بچه
ماهی بنی ) (Mesopotamichthys sharpeyiنشان داد
افزایش جایگزینی تا میزان 100درصد باعث بهبود نرخ بقاء و
افزایش وزن بدن گردید ولی میزان ضریب تبدیل غذایی و
کارایی پروتئین بترتیب افزایش و کاهش یافت Dharmaraj .و
 )2014( Dhevendaranپروتئین تهیه شده از باکتری
استرپتومایسیس را در جیره غذایی ماهی دم شمشیری
( )Xiphophorus helleriاستفاده نموده و نتایج مطالعه آنها
نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 10درصدپروتئین
باکتری افزایش معنیداری بر شاخصهای نسبت کارایی غذا،
وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در مقایسه با گروه شاهد داشتند.
همچنین در ماهی تیالپیا )(Oreochromis mossambicus
تغذیه شده با پروتئین تک یاخته حاصل از گیاه آزوال میزان
رشد و ضریب تبدیل غذایی بهتری در مقایسه با گروه شاهد
مشاهده گردید ) De .(Manju and Dhevendaran, 2002و
همکاران ( )2018پروتئین حاصل از تخمیر اقالم گیاهی در
حضور باکتری باسیلوس را در جیره غذایی بچه ماهیان کفال
خاکستری ) (Mugil cephalusبه جای آرد ماهی بررسی
نموده و یافتهها نشان داد جایگزینی تا سطح  75درصد تاثیر
منفی بر شاخصهای نرخ رشد ،ضریب تبدیل غذایی ،کارایی
پروتئین و درصد بقاء نداشت Manuel .و )2017( Edoghotu
از پروتئین حاصل از مخمر آبجو به جای آرد ماهی در سطوح
 45 ،30 ،15و  60درصد در جیره غذایی گربه ماهی
( )Clariasgariepinusاستفاده کرده و نتایج نشان داد میزان
نرخ رشد ویژه و پروتئین بدن در ماهیان تغذیه شده با پروتئین
میکروبی در سطح  60درصد نسبت به گروه شاهد باالتر
بود Hardy.و همکاران ( )2018از پروتئین تک یاخته تولید
شده توسط باکتری  Methylobacterium extorquensدر
سطوح  5و 10درصد به جای کنجاله سویا در جیره غذایی ماهی
انگشت قد قزل آالی رنگین کمان استفاده کردند و بررسی
نشان داد بین شاخصهای نرخ رشد ویژه ،نسبت کارایی
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پروتئین ،ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن بدن اختالف
معنیداری مشاهده نگردید ولی درصد بقاء در ماهیان تغذیه
شده با  10درصد به طور معنیداری باالتر از گروه تغذیه شده با
کنجاله سویا بود .این محققین پیشنهاد نمودند افزایش وزن
پائین بدن در ماهیان تغذیه شده با این منبع پروتئینی میتواند
عمدتاً به دلیل مصرف کمتر غذا باشد که میتوان با افزایش
قابلیت خوش خوراکی غذا از طریق مواد افزودنی سطوح باالتری
از آن را در جیره استفاده نمود Kiessling .و Askbrandt
( )1993کاهش میزان مصرف غذا و وزن بدن در ماهی قزلآالی
رنگینکمان تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 4درصد پروتئین
باکتری  Corynebacterium glutamicumمشاهده کردند
ولی مطالعاتی نیز نشان میدهد استفاده از پروتئین باکتریایی
در تغذیه ماهی قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد اقیانوس
اطلس تاثیری بر میزان مصرف غذا نداشته است (Aas et al.,
) .2006 a, bاحتماالً نوع باکتری ،فرایند تهیه پروتئین مانند
محیط کشت و همچنین اقالم غذایی مختلف مورد استفاده در
آزمایشها میتواند بر میزان مصرف غذا تأثیرگذار باشد
) .(Overland et al., 2013; Hardy et al., 2018برای مثال،
 Aasو همکاران ( )2006 bاز پروتئین باکتری تا سطح 27
درصد در جیره غذای ماهی قزل آالی رنگین کمان استفاده
نمودند و کاهش در وزن بدن ماهیان تغذیه شده مشاهده نشد
بطوریکه جیره شاهد و جیره حاوی پروتئین باکتری بترتیب
حاوی  63/5و  40/7درصد پودر ماهی بودند .در حالیکه در
مطالعه  Kaushikو  )1980( Luquetکه از جیره حاوی 35
درصد پروتئین باکتری استفاده کردند ،کاهش در وزن ماهیان
مشاهده شد و جیره شاهد حاوی 35درصد پودر ماهی بود .در
مطالعه حاضر ،میزان بقاء در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
پودر ماهی و پروتئین  IPLاختالف معنیداری نداشت و 100
درصد بود .مطالعات نشان میدهند استفاده از منابع پروتئین
میکروبی از طریق کاهش آماس معده و روده میزان بقاء را در
ماهیان تغذیه شده افزایش میدهد ;(Banerjee et al., 2000
). Romarheim et al., 2011; Laranja et al., 2014
نتایج بررسی فعالیت آنزیمهای پروتئازی در مطالعه حاضر نشان
داد با افزایش جایگزینی  IPL 65به جای پودر ماهی تا سطح
درصد  50میزان فعالیت افزایش یافت ولی در سطح باالتر از 50
درصد کاهش فعالیت مشاهده شد .مطالعات انجام شده نشان
میدهند منابع میکروبی میتوانند در دستگاه گوارش کلونیزه
شده و به بهبود عملکرد گوارش و فیزیولوژی روده کمک
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نمایند) . (Merrifield et al., 2010; Nayak, 2010استفاده
از نوکلئوتید در جیرههای غذایی میتواند منجر به افزایش
فعالیت آنزیمهای گوارشی مانند پپسین و همچنین فعالیت
سوکروز مخاط روده شود که بر اساس مطالعات مذکور پیشین،
پروتئین باکتریایی حاوی نوکلئوتید است ).(Li et al., 2007
آنزیمهای گوارشی کارایی استفاده از غذا را افزایش داده و
شناسایی آنها میتواند اطالعات مفیدی در زمینه ظرفیت
گوارش ماهیان جهت هیدورلیز پروتئینها ،چربیها و
کربوهیدراتهای اقالم غذایی فراهم نماید بطوریکه بتوان توانایی
یک گونه را در استفاده از مواد مغذی مختلف بر اساس الگوی
آنزیم های گوارشی آن پیشبینی نمود (Lemieux et al.,
) .1999در مطالعه  Wacheو همکاران ( )2006اثرات تغذیهای
مخمر  Saccharomyces cerevisiaeبر فعالیت آنزیمهای
گوارشی بررسی شده و نتایج نشان داد فعالیت آنزیمهای
آلکالین فسفاتاز ،گلوتامیل ترنس پپتیداز و لوسین آمینو پپتیداز
بعد از گذشت 20روز از غذادهی افزایش یافته بود .تغذیه ماهی
Candida
آزاد اقیانوس اطلس با  3مخمر
 Kluyveromyces marxianus،utilisو Saccharomyces
 cerevisiaeبعنوان منبع پروتئین منجر به افزایش سلولهای
اپیتلیال و در نهایت افزایش وزن دستگاه گوارش گردید که این
امر میتواند با افزایش ترشح مخاط روده و بهبود عملکرد دفاعی
آن از طریق تعدیل بار میکروبی و حفاظت در برابر عفونت
باکتریایی باشد ) .(Overland et al., 2013در مطالعه
 Tewaryو  )2011( Patraاز مخمر نانوایی در تغذیه ماهی
کپور هندی ) (Labeo rohitaاستفاده شده و نتایج نشان داد
میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در ماهیان
تغذیه شده افزایش یافته بود Heidarieh .و همکاران ()2012
استفاده از Saccharomyces cerevisiaeدر تغذیه بچه ماهی
قزل آالی رنگین کمان بررسی نموده و نتایج آنها نشان داد
ماهیان تغذیه شده با پروتئین مذکور باعث افزایش میزان
فعالیت آنزیم تریپسین شده است .بنظر میرسد غذای حاوی
پروتئین تک یاخته از طریق تعدیل فعالیت آنزیمی به عملکرد
رشد ماهیان کمک مینماید.
با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ،جیره آزمایشی C
بیشترین میزان شاخصهای رشد شامل افزایش وزن بدن ،نرخ
رشد نسبی ،نسبت کارایی پروتئین ،نسبت کارایی چربی و
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فعالیت آنزیمهای تریپسین و پروتئاز قلیایی از ضمائم پیلوریک
و روده و آنزیم پپسین معده در ماهیان تغذیه شده با جیره
آزمایشی  Cمشاهده شد که نسبت به جیرههای غذایی حاوی
 75و  100درصد  IPL68اختالف معنیداری نشان داد.
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the effect of fish meal replacement with single
cell protein on growth performance and proteolytic enzymes activity of pepsin, trypsin and
alkaline protease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry (weight: 2.51 ± 0.55 g) for 6
weeks. Five experimental diets were prepared with replacement levels of 0 (A), with 25% (B),
50% (C), 75% (D) and 100% (E) of fish meal with microbial protein as isonitrogenous and
isoenergetic. Parameters of body weight gain, relative growth rate, protein, lipid and feed
efficiency ratio in diet C were significantly the higher than other treatments (p< 0.05), while
feed conversion ratio was shown the highest and the lowest values in diet C and E,
respectively , with a significant difference than those from other treatments (p< 0.05). The
survival rate was 100 % in the diets. The highest activity of trypsin and alkaline protease
enzymes from pyloric caeca and intestine was observed in diet C, which showed a significant
difference compared to D and E diets (p< 0.05). Also, pepsin had significantly the highest
activity in C diet than that from other diets exception for B diet (p< 0.05). The findings of
growth performance and pepsin, trypsin and alkaline protease activity were revealed the diet
containing 50% single cell protein could be appropriate for rainbow trout growth.
Keywords: Fish meal, Single cell protein, Protease, Growth performance, Oncorhynchus
mykiss
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