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هاي رشد و ماهی با منابع پروتئین گیاهی بر شاخصپودراثرات جایگزینی 
(Oncorhynchus mykiss)کمان آالي رنگینهاي گوارشی قزلفعالیت آنزیم

:*57153-165گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی رضا جلیلی

:71535-165بزي دانشگاه ارومیه، صندوق پستی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آناصر آق

:71535-165پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزي دانشگاه ارومیه، صندوق پستی فرزانه نوري

1391تاریخ پذیرش: بهمن 1391تاریخ دریافت: آبان 

چکیده
شد و هاي رخصبر شاتئین گیاهی در سطوح باالماهی با منابع پروپودرهدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی 

تعداد باشد.ان میکمآالي رنگینمیالز) در زوائد پیلوریک ماهی قزلآ-هاي گوارشی (پروتئاز کل، لیپاز و آلفافعالیت آنزیم
نک طعه در هر تاق50لیتري) با تراکم 300تانک (12گرم انتخاب و در داخل 15±2قطعه ماهی با وزن متوسط 700

درصد 100و 70، 40ح سط3هاي آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتئین گیاهی در روز با جیره60نگهداري و به مدت 
ماهی جیره با منابع پودردرصد40جایگزینیهمراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که ماهی بهپودرجایگزین 

هیان و فعالیت اي ما)، کارایی تغذیهگرم0/69±0/2اي رشد (وزن نهایی هداري بر شاخصمعنیگیاهی اثرات منفی
05/0P) را نداشت (گرم1/71±0/2هاي گوارشی در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی آنزیم 100و 70یگزینی جا). <

و گرم 9/56±0/1ترتیب هبدار شاخص وزن نهایی (ماهی جیره با منابع پروتئین گیاهی باعث کاهش معنیپودردرصد 
05/0P) و میزان فعالیت آنزیم پروتئاز کل در ماهیان گردید (گرم0/3±9/47 لیپاز وهاي یت آنزیمولی میزان فعال).>

05/0Pداري را نسبت به گروه شاهد نداشت (آمیالز اختالف معنی-آلفا >.(

گواپروتئين گياهي، رشد، فعاليت آنزيمماهي،پودرکلمات کلیدي: رنگينرشي، قزلها کمانآال

Re.Jalili@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول: *
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مقدمه 
اي اصلی در جیره آبزیان محسوب ماهی از اجزپودر

گردد و با توجه به رشد قابل مالحظه صنعت آبزي پروري در می
سازي مزارع پرورشی، میزان هاي اخیر و افزایش متراکمسال

وابستگی تولید آبزیان به غذاي دستی افزایش یافته است که 
ماهی و پودریجاد رقابت شدید در منابع محدود خود باعث ا

هاي اخیر که در سالروغن ماهی گردیده است. با توجه به این
نزولی داشته ًمیزان برداشت از منابع دریایی روند ثابت و تقریبا

است، یافتن جایگزین مناسب جهت ادامه رشد و توسعه صنعت 
ابع دریایی چنین حفظ منهاي آینده و همآبزي پروري در سال

براي آیندگان امري اجتناب ناپذیر است عالوه بر این تقاضاي 
اي ماهی، فشار قابل مالحظهپودرزیاد براي منابع قابل دسترس 

). در 9بر بازار جهانی و پیرو آن بر قیمت غذا خواهد داشت (
نصف ًغذا تقریباکمان،ي رنگینآالمزارع پرورش ماهی قزل

از هزینه غذا %67چنین شود و هممل میهاي تولید را شاهزینه
ئین جا که منابع پروت). از آن12مربوط به منابع پروتئینی است (

توان با جایگزینی باشند، میتر میتر و قابل دسترسگیاهی ارزان
هاي غذا بخشی از منابع پروتئینی در جیره غذایی آبزیان هزینه

ماهی را پودرت اپودرپروري کشور به وو وابستگی صنعت آبزي
ماهی با پودرهاي اخیر جایگزینی کاهش داد. بنابراین در سال

عنوان هاي اقتصادي و اکولوژیک بهمنابع گیاهی از جنبه
پروري تبدیل شده است ضرورتی براي توسعه پایدار صنعت آبزي

صورت نسبی یا کامل تواند به. منابع پروتئین گیاهی می)32(
جیره آبزیان شود به شرطی که نیاز ماهی در پودرجایگزین 

اسیدهاي آمینه گونه آبزي مورد نظر را تامین نموده و سبب 
چنین بایستی کاهش طعم و خوش خوراکی غذا نگردد، هم

). گلوتن 9میزان عناصر ضدغذایی منابع گیاهی کاهش یابد (
گندم و ذرّت با داشتن پروتئین باال، فیبر و مواد ضد غذایی و 

تري را براي ماهیان ن محدودیت استفاده کمنشاسته پایی
هاي ها در نسبتتوان از آنگوشتخوار دارند و بنابراین می

). گلوتن 26کرد (باالتري از جیره غذایی این ماهیان استفاده 

درصد بدون اثرات منفی بر رشد و 25-40تواند تا گندم می
Salmo salarضریب تبدیل غذایی در ماهی آزاد اطلس ( L.(

یکی از عوامل ).29ماهی جیره گردد (پودرجایگزین 
محدودکننده در استفاده از منابع پروتئین گیاهی وجود عناصر 

هاي گوارشی باشد که باعث کاهش فعالیت آنزیماي میضدتغذیه
ها در دستگاه ). عموماً میزان فعالیت آنزیم27گردد (ماهیان می

شناسی دستگاه و ریختاي گوارشی وابسته به نوع، عادت تغذیه
. بنابراین ایجاد تغییر در نوع غذا اردگوارشی موجودات د

هاي تواند باعث ایجاد تغییراتی در میزان فعالیت آنزیممی
که مطالعات زیادي در با توجه به این).31(گوارشی گردد 

جاي خصوص جایگزینی منابع پروتئینی گلوتن در سطوح باال به
کمان صورت نگرفته آالي رنگیناهی قزلماهی در جیره مپودر

هدف بررسی اثرات جایگزینی سطوح است، مطالعه حاضر با 
هاي رشد و ماهی با منابع پروتئین گیاهی بر شاخصپودرباالي 

هاي گوارشی در زوائد پیلوریک ماهی میزان فعالیت آنزیم
کمان انجام گرفت.آالي رنگینقزل

هامواد و روش
کمان آالي رنگینعدد ماهی قزل700تعداد ،هدر این مطالع
گرم انتخاب و پس از دو هفته سازگاري 15±2با وزن متوسط 

عدد در 50لیتري) با تراکم 300تانک پلی اتیلنی (12داخل 
هاي آب ورودي تانکpHهر تانک نگهداري شدند. میانگین 

گراد)، اکسیژن (درجه سانتی14±1، دما 5/7±2/0پرورشی 
هاتانکگرم در لیتر) و میزان آب ورودي (میلی5/8±5/0ل محلو

از منابع .(لیتر در دقیقه) در طول دوره پرورش بود5/0±5/7
ت و کنجاله ّپروتئین گیاهی ترکیب گلوتن گندم، گلوتن ذر

ماهی پودرجایگزین درصد100و 70، 40سطح 3سویا در 
مالً تصادفی گردید و به همراه یک جیره شاهد در قالب طرح کا

هاي در سه تکرار استفاده شد. ترکیب اجزاي غذایی جیره
گزارش شده است. 1آزمایشی در جدول 
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هاي آزمایشی (بر حسب درصد)ترکیب اجزاي غذایی جیره-1جدول 
)درصدماهی جیره (پودرمیزان جایگزینی  گروه شاهد درصد100اجزاي جیره درصد70 درصد40

- 25/18 35 52/58 ماهیپودر
42 26 5/15 - گلوتن گندم
10 11 5 - گلوتن ذرت
15 15 15 - کنجاله سویا

57/18 13/16 06/14 89/12 روغن ماهی
4 4 4 4 خونپودر
- - - 5/14 گندمآرد
- 8/0 94/2 25/5 نشاسته
5/1 5/1 5/1 5/1 1مکمل ویتامینی

1 1 1 1 2مکمل معدنی

2/1 2/1 2/1 2/1 میتیونین-ال
5/1 8/0 8/0 - لیزین-ال
23/5 32/4 4 5/1 3هاسایر مکمل

، پیریدوکسین 8000وین ، ریبوفال4000، نیاسین 12000، کولین کلراید D٣400000، ویتامینA1600000غذا): ویتامین کیلوگرم/IUترکیب مکمل ویتامینی (.1
.E40000، ویتامین K٣2000، ویتامین B٢8000، ویتامین C60000، ویتامین 20000، اینوزیتول B١٢8000، ویتامین 2000، فولیک اسید 4000

.1، ید 2، سلنیوم 48/0، کبالت 2/4، مس 8/15، منگنز 26، آهن 5/12ترکیب مکمل معدنی (گرم/کیلوگرم غذا): روي .2
ه و پوسته صدف به عنوان پرکنندو غذا از هر کدام و ترکیب فیبر خامگرم در هر کیل5کلسیم و آنزیمیت به میزان فسفات، کربناتکلسیمها: شامل ديسایر مکمل.3

باشد.می

هاي آزمایشی ها، جیرهپس از آنالیز شیمیایی اجزاي جیره
WUFFDAطبق احتیاجات غذایی ماهی با کمک نرم افزار 

ها از میزان پروتئین، چربی و انرژي نوشته شدند. تمامی جیره
). اجزاي جیره پس از آسیاب 2ول یکسانی برخودار بودند (جد

صورت گوشت بهوسیله چرخهشدن، با یکدیگر مخلوط و سپس ب
ها پس از ). پلت13متر در آمدند (میلی3هایی با قطر پلت

گراد، تا زمان مصرف در درجه سانتی50شدن در آون خشک
درصد وزن 3یخچال نگهداري شدند. میزان غذادهی ماهیان نیز 

روز انجام شد. 60مدت در سه نوبت و بهبدن و روزانه
هاي رشد در ابتدا و ماهیان جهت محاسبه شاخصسنجی زیست

عدد ماهی از هر تکرار صورت 9انتهاي دوره پرورشی و به تعداد 
چنین تعیین وزن توده زنده ماهیان هر تانک جهت گرفت. هم

. روز انجام گردید10تعیین میزان غذاي روزانه با فواصل هر 
نمونه از 3هاي آزمایشی (و جیرهتجزیه شیمیایی اجزاي غذایی

نمونه از 5هر جیره) و ترکیب شیمیایی بافت عضله در شروع (
نمونه ماهی از هر تکرار) طبق 4کل جمعیّت) و پایان آزمایش (

) صورت گرفت. اجزاي غذایی و AOAC)1990روش 
. در نهایت آسیاب شده و توزین گردیدند،هاي آزمایشیجیره
درجه 105ها و نمونه بافت عضله ماهیان در آون با جیره

،ساعت جهت رسیدن به وزن ثابت24مدت گراد بهسانتی

خشک گردیدند. سپس درصد رطوبت و ماده خشک محاسبه 
) به روش کلدال و با N×25/6. درصد پروتئین خام ()2(شد 

جام ) انGermany ,Behrotest WD۴٠استفاده از دستگاه (
شد. استخراج چربی کل با استفاده حالل اتر صورت پذیرفت و 

550میزان خاکستر با سوزاندن در کوره الکتریکی با حرارت 
ساعت، میزان فیبر بعد از استخراج 6مدت گراد بهدرجه سانتی

نرمال) و 2/0چربی و رقیق سازي در اسید (اسید سولفوریک 
ین گردید. سرانجام میزان نرمال) تعی3/0جوشاندن در باز (سود 

کربوهیدرات از تفاضل صد از مجموع میزان پروتئین، چربی، 
رطوبت و خاکستر محاسبه گردید و میزان انرژي با استفاده از 

ترتیب هضرایب بر حسب میزان پروتئین، چربی و کربوهیدرات (ب
ها با واحد کیلوکالري ) در وزن خشک نمونه11/4و 43/9، 64/5

هاينمونهچرباسیدهايترکیب).2(تعیین شدنمونه، در هر گرم 
نمونه از هر جیره) در ابتداي مطالعه پس 3هاي آزمایشی (جیره

از استخراج چربی با حالل اتر و متیل استر شدن بر اساس روش 
Lepage وRoy)1984با استفاده از دستگاه (

)Agilent ٧٨٩٠A GC System, USA(هاي با مقایسه زمان
متیل استرهاي اسیدچرب تعیین شد (جدول اردبیت استاندتث
2.(
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هاي آزمایشیی و ترکیب اسیدهاي چرب جیرهتجزیه شیمیای-2جدول 

ماهی جیره (درصد)پودرمیزان جایگزینی گروه شاهد
درصد100درصد70درصد40

1/86/72/81/8)درصدرطوبت (
3/455/441/455/45(درصد از ماده خشک)پروتئین 
-3/898/452/23از کل پروتئین)درصدماهی (پودرپروتئین 

5/20/500/702/92از کل پروتئین)درصدپروتئین منابع گیاهی (
9/198/191/208/19(درصد ماده خشک)چربی 

9/140/159/144/15(درصد ماده خشک)کربوهیدرات 
04/503/505/504/5(کیلوکالري/گرم)انرژي

2:18 n 6-13/975/1089/1174/15
3:18 n 3-51/277/289/213/3
4:20 n 6-73/067/06/051/0
5:20 n 3-42/51/562/413/4
6:22 n 3-18/1118/109/917/9

اره هاي گوارشی ابتدا عصبراي تعیین میزان فعالیت آنزیم
ز ت امی یک گرم بافآنزیمی تهیه گردید. براي تهیه عصاره آنزی

موالر، میلیTris-HCl100لیتر بافر میلی9زواید پیلوریک در 
EDTA1/0موالر، میلیX-١٠٠Triton1/0 8/7درصد درpH

Dتوسط هموژنایزر (مدل  مدت ) هموژن شده و سپس به۵٠٠
درجه4) در Z٣۶HKدار (مدل ثانیه در سانتریفوژ یخچال30

صله نتریفوژ گردید و سوپرناتانت حاسا30000gگراد و سانتی
-80در ویال اپندورف تقسیم شده و تا زمان سنجش در دماي 

). میزان پروتئین محلول 4گراد نگهداري شد (درجه سانتی
Bradfordآال به روش هاي هموژن شده ماهیان قزلنمونه

) سنجیده شد. 1976(
لیتر از میکرو20جهت تعیین فعالیت آنزیم پروتئاز کل ابتدا 

در دماي Tris/Hclلیتر بافر میلی5/0نمونه عصاره آنزیمی با 
لیتر میلی5/0د مخلوط شده و سپس گرادرجه سانتی25

به آن اضافه گردید. TCA(Trichloroacetic acide)محلول 
درجه 25دقیقه انکوباسیون در دماي 10ها پس از نمونه

سانتریفیوژ g×6500دقیقه با سرعت 5مدت گراد بهسانتی
شدند. سپس میزان فعالیت آنزیمی با تعیین میزان جذب نوري 

ازاي مدت انکوباسیون و میزان نانومتر به440در طول موج 
گیري و محاسبه گردید گرم) اندازهپروتئین عصاره آنزیمی (میلی

میکرولیتر از 5). جهت سنجش میزان فعالیت آنزیم لیپاز 10(
لیتر محلول سوبسترا اضافه و به میلی5/0عصاره آنزیمی به 

گراد انکوباسیون درجه سانتی30دقیقه در دماي 15مدت 
استون و لیتر از محلولمیلی7/0شدند سپس واکنش با افزودن 

د. مخلوط واکنش بعد از یگردمتوقف 5:2هپتان با نسبت -ان
درجه 4و در دماي g6080دقیقه در2مدت هم زدن کامل به

گراد سانتریفوژ شده و سپس میزان فعالیت آنزیمی با تیسان
ازاي نانومتر به405تعیین میزان جذب نوري در طول موج 

گرم) مدت انکوباسیون و میزان پروتئین عصاره آنزیمی (میلی
). 14گیري و محاسبه گردید (اندازه

یتر میکرول250ا آمیالز ابتد-جهت تعیین فعالیت آنزیم آلفا
250آنزیمی رقیق شده با آب مقطر سرد به همراه از عصاره

س درصد به داخل میکروتیوب ریخته و سپ1میکرولیتر نشاسته 
هاولهلاسید به نیتروسالیسیلیکلیتر از معرف رنگی ديمیلی5/0

100ها در دمايدقیقه میکروتیوب5مدت اضافه گردید و به
یتر لمیلی5س داخل بنماري قرار گرفتند. سپگراد درجه سانتی

بی ه خوبها ها اضافه گردید و بعد محتویات لولهآب مقطر به لوله
د نانومتر انجام گرفت واح540مخلوط شده و قرائت نوري در 

حت سب میکرو مول مالتوز آزاد شده تحآمیالز، بر -فعالیت آلفا
رمول فگرم پروتئین از طریق ازاي میلیاثر آنزیم در دقیقه به

محاسبه گردید 1991در سال Worthingtonوسط ارائه شده ت
)33.(

) 7هاي محاسباتی (فرمول
طول /]3/1انویه)ث(وزن -3/1وزن اولیه)(×[100ضریب رشد روزانه = 

دوره پرورشی(روز)
لگاریتم وزن (×[100میزان رشد ویژه (درصد در روز) = 

طول دوره پرورشی(روز)/]گاریتم وزن ثانویه (گرم)ل-اولیه(گرم)
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(گرم) ضریب تبدیل غذایی = غذاي مصرفی (گرم)/وزن زنده بدست آمده
وزن بدن/وزن کبد)(×100شاخص کبدي (%) = 

] )وزن بدن (گرم(وزن توده احشایی(گرم)/×[100شاخص توده احشایی(%) = 
نرخ کارایی پروتئین = گرم وزن بدست آمده/گرم پروتئین مصرفی

صرفیابقا شده/گرم پروتئین مارزش تولیدي پروتئین = گرم پروتئین
نرخ کارایی چربی = گرم وزن بدست آمده/گرم چربی مصرفی 
ارزش تولیدي چربی = گرم چربی ابقا شده/گرم چربی مصرفی

زار رم افندست آمده با استفاده از در پایان آزمایش، نتایج به
SPSS مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. مقایسه 16(نسخه (

در سطح )Duncanوسط آزمون چند دامنه دانکن (ها تمیانگین
.)>05/0P(درصد انجام شد 95

نتایج 
هاي نتایج تجزیه شیمیایی و ترکیب اسیدهاي چرب جیره

آمده است. طی نتایج حاصله میزان 2آزمایشی در جدول 
) و انرژي درصد20±5/0)، چربی (درصد47±3/0پروتئین (

یشی هاي آزماا در بین گروههکیلوکالري در گرم) جیره1/0±5(
هاي رشد ماهیان در نتایج حاصل از شاخص). 5یکسان بود (

گزارش شده است. 3جدول 

)میانگین±ر انحراف از معیا(هاي آزمایشی در انتهاي دوره پرورش هاي رشد ماهیان گروهشاخص-3جدول 
ماهی جیره (درصد)پودرمیزان جایگزینی  گروه شاهد

درصد100 درصد70 درصد40
c0/3±9/47 b0/1±9/56 a0/2±0/69 a0/2±1/71 وزن نهایی ماهیان (گرم)
b4/0±5/16 b3/0±8/16 a3/0±2/18 a2/0±4/18 متر)طول کل (سانتی
c0/3±4/32 b0/1±7/41 a0/1±5/53 a0/2±5/55 افزایش وزن (گرم/ ماهی)

cd0/2±0/46 bcd5/0±0/49 a5/1±0/56 ab6/2±0/54 غذاي مصرفی (گرم/ ماهی)
c13/0±96/1 b04/0±36/2 a05/0±77/2 a07/0±82/2 ضریب رشد روزانه (گرم / ماهی)

cd05/0±84/0 b01/0±99/0 a01/0±11/1 a02/0±13/1 میزان رشد ویژه (درصد در روز)
a08/0±46/1 ab11/0±29/1 a03/0±42/1 a04/0±49/1 شاخص کبدي

a2/0±4/14 a6/0±5/14 a5/0±2/14 ab3/0±0/14 شاخص احشایی
bc5/0±06/1 a04/0±18/1 ab05/0±14/1 ab01/0±14/1 ضریب چاقی

).>05/0Pدار هستند (اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی

دهند که شاخص وزن نهایی ماهیان در گروه نتایج نشان می
) 0/69±2ماهی با منابع گیاهی (ودرپجایگزینی درصد40

) نداشت 1/71±2داري را با گروه شاهد (اختالف معنی
)05/0P> .( ماهی جیره از پودرولی با افزایش میزان جایگزینی

100و 70هاي ، شاخص وزن نهایی ماهیان در گروهدرصد40
) در مقایسه با 9/47±3و 9/56±1ترتیب هجایگزینی (بدرصد

ضریب ). >05/0Pداري نشان دادند (هش معنیگروه شاهد کا
%100و 70هاي رشد روزانه و میزان رشد ویژه نیز در گروه

جایگزینی درصد40جایگزینی نسبت به گروه شاهد و گروه 
داري پایین بود، با این وجود طور معنیهنسبت به گروه شاهد ب

بع ماهی با مناپودرجایگزینی درصد40بین گروه شاهد و گروه 
چنین ). هم<05/0Pداري مشاهده نشد (گیاهی اختالف معنی

هاي هاي آزمایشی از نظر شاخصداري بین گروهاختالف معنی
). میانگین ضریب 3کبدي و احشایی مشاهده نگردید (جدول 

ماهی، پودرجایگزینی درصد100چاقی در گروه آزمایشی 
الف هاي آزمایشی اختپایین بود ولی همانند سایر گروه

).<05/0Pداري با گروه شاهد نداشت (معنی
اي پروتئین و ضریب تبدیل غذایی و کارایی تغذیهنتایج

آمده است. 4چربی ماهیان در انتهاي دوره پرورشی در جدول 
پودرجایگزینی درصد40شاخص ضریب تبدیل غذایی در گروه 

داري با گروه شاهد ) اختالف معنی04/1±03/0ماهی (
درصد100و 70هاي ) نداشت، ولی در گروه07/0±97/0(

) در مقایسه با 33/1±04/0و17/1±03/0ترتیب هجایگزینی (ب
هاي شاخص). >05/0Pداري باال بود (طور معنیگروه شاهد به

ارزش تولیدي پروتئین، ضریب کارایی پروتئین و ارزش تولیدي 
هش چربی با افزایش منابع درصد پروتئین گیاهی در جیره کا

پودرجایگزینیدرصد40ها در گروه یافت، میزان این شاخص
هاي اما در گروهداري با گروه شاهد نداشتماهی اختالف معنی
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طور ماهی با منابع گیاهی بهپودرجایگزینی درصد100و 70
شاخص ).>05/0Pپایین بود (داري نسبت به گروه شاهد معنی

زمایشی اختالف هاي آین گروهارزش تولیدي چربی در ب
).<05/0Pداري نداشت (معنی

)نمیانگی±انحراف از معیار هاي آزمایشی در انتهاي دوره پرورش (اي ماهیان گروهغذیهتضریب تبدیل غذایی و کارایی -4جدول 
ماهی جیره (%)پودرمیزان جایگزینی 

گروه شاهد
100% 70% 40%

a04/0±33/1 b03/0±17/1 c03/0±04/1 c07/0±97/0 ضریب تبدیل غذایی
0/22±0/03d 0/31±0/01b 0/35±0/1ab 0/38±0/02a ارزش تولیدي پروتئین
1/55±0/18e 1/89±0/03bc 2/12±0/06ab 2/25±0/12a میزان کارایی پروتئین
0/16±0/02a 0/16±0/01a 0/15±0/01a 0/18±0/02a ارزش تولیدي چربی
3/5±0/4c 4/3±0/1b 4/7±0/1a 5/15±0/4a میزان کارایی چربی

).>05/0Pدار هستند (اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی

هاي پروتئاز کل، لیپاز و آمیالز در میزان فعالیت آنزیم
و 3/2±18/0، 18/0±05/0ترتیب هابتداي دوره پرورش ب

بود. گرم پروتئینواحد در میلی16/0±32/2

)میانگین±انحراف از معیار ورش (دوره پر60و 30هاي گوارشی در زوائد پیلوریک ماهیان در روزهاي یزان فعالیت آنزیمم-5جدول 
ماهی جیره (%)پودرمیزان جایگزینی 

گروه شاهد
100% 70% 40%

گرم پروتئین)فعالیت آنزیم پروتئاز (واحد در میلی
0/08±0/04c 0/13±0/07b 0/35±0/08a 0/43±0/08a 30روز 
0/15±0/02c 0/27±0/08b 0/49±0/05a 0/57±0/06a 60روز 

گرم پروتئین)فعالیت آنزیم لیپاز (واحد در میلی
2/19±0/45a 2/56±0/3a 2/82±0/16a 2/69±0/3 a 30روز 
3/18±0/14 a 3/4±0/3 a 3/67±0/12a 3/73±0/25a 60روز 

گرم پروتئین)ی(واحد در میلفعالیت آنزیم آمیالز 
1/72±0/19 a 1/73±0/28 a 1/89±0/34 a 1/91±0/41 a 30روز 
1/01±0/16a 1/44±0/28a 1/33±0/21a 1/21±0/12a 60روز 

).>05/0Pدار هستند (اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی

هاي گوارشی در طول نتایج مربوط به میزان فعالیت آنزیم
گزارش شده است. میزان فعالیت آنزیم 5روش در جدول دوره پ

درصد40پروتئاز کل در زوائد پیلوریک ماهیان در گروه 
ترتیب ه(ب60و 30ماهی در روزهاي پودرجایگزینی 

) گرم پروتئینواحد در میلی49/0±05/0و 08/0±35/0
و 43/0±08/0ترتیب هداري با گروه شاهد (باختالف معنی

) نداشت، ولی در گرم پروتئینواحد در میلی06/0±57/0
ماهی با منابع پودرجایگزینی درصد100و 70هاي گروه

داري پایین بود طور معنیگیاهی در مقایسه با گروه شاهد به
)05/0P<.(داري در میزان فعالیت چنین اختالف معنیهم

با جایگزینی 60و 30هاي لیپاز و آمیالز در روزهاي آنزیم
ماهی با منابع گیاهی مشاهده نشد.پودروح مختلف سط

بحث 
درصد50ماهی (پودردرصد40نتایج حاصل از جایگزینی 

دار ابع گیاهی سبب ایجاد اختالف معنیکل پروتئین جیره) با من
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که این کمان نگردید. آالي رنگینهی قزلهاي رشد مادر شاخص
روتئین جیره با از کل پدرصد35با نتایج حاصل از جایگزینی 

گلوتن گندم در جیره ماهی آزاد اقیانوس اطلس
(Salmo salar L.))29( ، گلوتن گندم دردرصد30جایگزینی

Hippoglossus hippoglossus)جیره ماهی کفشک اقیانوس اطلس L.)

ت در جیره ماهی آزاد ّگلوتن ذردرصد50و جایگزینی )11(
Salmo salar)اقیانوس اطلس L.))19ارد) مطابقت د .

چنین با افزایش میزان جایگزینی منابع پروتئین گیاهی از هم
هاي رشد ماهیان کاهش شاخصدرصد100و 70به درصد40

یافت. مطالعات زیادي حاکی از اثرات منفی سطوح باالي منابع 
و 22، 8، 5(اردگیاهی در جیره غذایی آزاد ماهیان وجود د

ند سبب بروز اثرات منفی استفاده از توا). دالیل مختلفی می27
سطوح باالي منابع پروتئین گیاهی در جیره غذایی این خانواده 

یکی از مشکالت کاربرد منابع پروتئین گیاهی از ماهیان باشد. 
باشد در جیره غذایی آزاد ماهیان سطوح باالي کربوهیدرات می

ین چرا که توانایی هضم کربوهیدرات و متابولیسم گلوکز در ا
که میزان ). با توجه به این28باشد (ماهیان پایین می
ها در مطالعه حاضر یکسان بود، بنابراین کربوهیدرات جیره

پودرتفاوت در میزان کربوهیدرات منابع گیاهی در مقایسه با 
هاي یاد شده در سطوح تواند دلیل کاهش شاخصماهی نمی

زمایشی باشد. هاي آهاي گیاهی در جیرهباالي وجود پروتئین
توانند اثرات مختلفی در منابع مختلف پروتئین گیاهی می

کارایی ماهیان داشته باشند. بسیاري از منابع پروتئین گیاهی 
تري در سطح پروتئین و میزان اسیدهاي آمینه ضروري کم

ماهی دارند. منابع پروتئینی گلوتن از سطح پودرمقایسه با 
میزان برخی اسیدهاي آمینه پروتئین باالیی برخوردارند ولی

باشد، و به ها کم یا ناکافی میو متیونین آنضروري مانند لیزین
تواند جوابگوي نیازهاي اسیدهاي آمینه آبزیان تنهایی نمی

). 17باشند (
Ketola)1983آالي ظهار کرد که میزان نیاز ماهی قزل) ا

وزن خشک جیره %9/2کمان به اسید آمینه لیزین رنگین
درصد گلوتن گندم تا 30باشد که این میزان در جیره حاوي می

و Pfefferشود. مین میأدرصد وزن خشک جیره ت3حد 
) گزارش کردند که اسیدهاي آمینه ترئونین یا 1992همکاران (

کمان که تنها منبع آالي رنگینآرژنین در جیره ماهی قزل
اي هاي تغذیهکننده نیازپروتئینی آن گلوتن گندم باشد تامین

در این بررسی مکمل اسیدهاي آمینه متیونین و باشد. ماهی می
هاي آزمایشی اضافه لیزین جهت جبران این کمبودها به جیره

تفاوت در ترکیب ًرسد که احتماالنظر میگردید. اما به
عنوان یکی از تواند بههاي آزمایشی میاسیدهاي آمینه در گروه

هاي تغذیه شده د ماهیان در گروههاي رشدالیل کاهش شاخص
هاي چنین پروتئینتئین گیاهی باشد. همبا سطوح باالي پرو

توانند اي هستند که میگیاهی داراي فاکتورهاي ضد تغذیه
همیزیست فرا)، کاهش 1گوارشی (هايفعالیّت آنزیمباعث کاهش 

) یا کاهش زیست 26ها (مواد معدنی از طریق کالته کردن آن
هاي بافتی در روده ) و یا ایجاد آسیب20پروتئین (فرآهمی 
) باعث محدودیّت مراحل هضم مواد غذایی و در 16ماهیان (

اي ماهیان شوند هاي رشد و کارایی تغذیهنهایت کاهش شاخص
)21.(

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که افزایش میزان 
زان ماهی با منابع گیاهی باعث کاهش میپودرجایگزینی 

فعالیت آنزیم پروتئاز کل در زوائد پیلوریک ماهیان گردید. که 
). 23، 6باشد (این نتایج مطابق با برخی مطالعات پیشین می

Santigosa هايآنزیمعالیّتفمیزانبررسی) به 2008(همکارانو
هاي کمان با جایگزینی پروتئینآالي رنگینگوارشی ماهی قزل

.جیره غذایی این ماهی پرداختندگیاهی در سطوح مختلف در 
ها نشان داد که میزان فعالیّت آنزیم پروتئاز کل در مطالعات آن

عنوان تنها منبع ماهی (بهپودرگروه تغذیه کرده از جیره حاوي 
و 50ساعت به اوج خود رسید، ولی در گروه 3پروتئینی) بعد از 

ه آرامی جایگزینی میزان فعالیّت آنزیم پروتئاز کل بدرصد70
جایگزینی میزان فعالیّت آنزیم %100افزایش یافت و در گروه 

گاه به اوج خود نرسید. این محققین اظهار پروتئاز کل هیچ
هاي گوارشی با افزایش داشتند که کاهش میزان فعالیّت آنزیم

عنوان تواند بهماهی با منابع گیاهی میپودرسطوح جایگزینی 
100و 75ماهیان در تیمارهاي دلیل اصلی کاهش میزان رشد 

ماهی با منابع گیاهی باشد. طی نتایج پودرجایگزینی درصد
ماهی با منابع پودرمطالعه حاضر جایگزینی سطوح مختلف 

هاي داري را در میزان فعالیت آنزیمپروتئین گیاهی تفاوت معنی
گوارشی لیپاز و آمیالز در زوائد پیلوریک ماهیان نداشت که این 

2005و همکاران در سال López-Lópezبا مطالعات نتایج
) گزارش کردند که با 2007و همکاران (Drew.پودرمطابقت د

داري در شاخص جایگزینی منابع گیاهی در جیره تفاوت معنی
کمان مشاهده نشد، که با نتایج آالي رنگینکبدي ماهی قزل

پودردرصد 40جایگزینی .اردحاصل از این مطالعه مطابقت د
اي پروتئین و ماهی جیره با منابع گیاهی در میزان کارایی تغذیه

داري در بافت عضله ماهیان اختالف معنیمیزان پروتئین
درصد 100و 70مقایسه با گروه شاهد نداشت. ولی جایگزینی 
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اي دار میزان کارایی تغذیهماهی باعث کاهش معنیپودر
اهیان در مقایسه با گروه پروتئین و میزان پروتئین بافت عضله م

و همکاران Pfefferشاهد شد. این نتایج مطابق با گزارشات 
) در ارتباط با 2006و همکاران (Palmegiano) و1992(

پروتئین گیاهی در جیره ماهی جایگزینی منابع مختلف
باشد.کمان میآالي رنگینقزل

ابع ندرصد ازم40نتایج این تحقیق حاکی از امکان استفاده 
کمان الي رنگینآدر جیره قزلماهیپودرجاي هگیاهی ب

اضر عه حباشد. امید است با مطالعات آتی در ادامه نتایج مطالمی
اي منابع گیاهی که در راستاي کاهش میزان مواد ضدتغذیه

گردند، امکان هاي گوارشی میباعث کاهش فعالیت آنزیم
ي آالره ماهی قزلتر منابع گیاهی در جیاستفاده هر چه بیش

ابع تر منکمان فراهم گردد. چرا که استفاده هر چه بیشرنگین
عنوان ابزاري اساسی در راستايگیاهی در جیره آبزیان به

هاي تولیدي غذا، کاهش وابستگی صنعت آبزي کاهش هزینه
ماهی و نیز حفظ ذخایر اکولوژیک ماهیان پودرپروري به 

باشد. می

تشکر و قدردانی
ویسندگان این مقاله از ریاست، کارشناسان و کارکنانن

طر خامرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزي دانشگاه ارومیه به
یر وهاي صمیمانه ایشان در انجام این تحقیق کمال تقدهمکاري

تشکر را دارند.
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