
 1397 بهار، 1، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

237 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي هاشاخصبر  (Solanum lycopersicum) گوجه فرنگي پودر تفالهاثر سطوح مختلف 

 (sharpeyi Mesopotamichthys)ماهي بني  الشهزيستي رشد و ترکيبات بيوشيميايي 

 
 

 

 گروه شیالت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران :پوربهرام راحیل  

 گروه شیالت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران :الله رومیانی  

 گروه شیالت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران :*الدیننگار قطب 

 

 1396 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1395 بهمن تاریخ دریافت:

 

 چکیده

باشد. می آبزی با حداکثر کارایی رشد و سالمتخوب های غذایی ، استفاده از جیرهآبزیان پرورشیتولید پایدار اقتصادی در های یکی از راه 

 sharpeyi) بدن ماهی بنیالشه د و ترکیب تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد رش پودر سطوح مختلفبررسی  تحقیقاین  هدف اصلی از

Mesopotamichthys )فرنگی( تهیه شد. تفاله گوجه %30و  %20، %10، %0 شاهدجیره غذایی با ترکیبات پروتئینی مشابه )گروه  4 .می باشد 

طول انجامید. هفته به 8آزمایش لیتر آب تقسیم شدند.  120آکواریوم با حجم  12میان  14/8±05/0عدد ماهی بنی انگشت قد با وزن  240تعداد 

حاکی از این تحقیق انجام گردید. نتایج حاصل  تنها در ابتدا و انتهای دوره آزمایش سنجیزیستعلت عدم وارد شدن استرس به ماهیان عملیات به

دار را با گروه ت معنیوند که تفاچدارد هر  اثرات مثبتی بر عملکرد رشد تفاله گوجه فرنگی پودرهای غذایی حاوی استفاده از جیره از آن است که

ر را در پروتئین با گروه دادرصد پودر تفاله گوجه فرنگی تفاوت معنی 30و  20تیمارهای بدن  ات بیوشیمیایی ترکیب شاهد نشان نداد. در مورد

 های گیاهی استفاده نمود.ویژه پروتئینبه غذای ماهی عنوان یک ماده جایگزین منابع پروتئینیتوان از آن بهو لذا میشاهد نشان می دهند 
 

 بدنبیوشیمیایی رشد، ترکیبات  ،(sharpeyi Mesopotamichthys)، ماهی بنی(Solanum lycopersicum) فرنگیگوجه  کلمات کلیدی:

 ghothbeddiny2005@gmail.com  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=8493
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=8493
mailto:ghothbeddiny2005@gmail.com
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 مقدمه

امروزه مصرف آبزیان از اهمیت بسیار باالیی در جهت تضمین        

سالمتی انسان به سبب داشتن اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای 

و تامین بخش مهمی از پروتئین غذایی برخوردار است. چرب مفید 

 (,1874Mesopotamichthys sharpeyi Günther) علمی نام با بنی ماهی

 جزء این ماهی .باشدمی هاباربوس جنس و کپورماهیان خانواده از

 نسبتا   رشد دلیلبه که باشندمی خوزستان هایتاالب تجاری ماهیان

 آن باالی اقتصادی ارزش و محیطی دنامساع شرایط تحمل مناسب،

 و است برخوردار زیادی اهمیت از بومی ماهیان بین در پرورش برای

 دارد.  پراکنش دنیا از محدودی مناطق در

وری و کاهش های نوین در افزایش بهرهاستفاده از تکنولوژی       

پروری پایدار محسوب های تولید ازجمله موارد مهم در آبزیهزینه

پروری پایدار مرتبط گرفته در آبزی ترین مطالعات صورتود. بیششمی

های مهم سازی ترکیبات غذایی برای گونهبا استراتژی تغذیه و بهینه

های امروزه پروتئین (.Gatlin ،2002) تجاری قابل پرورش است ماهیان

د. تفاله گوجه فرنگی یک ندارآبزیان گیاهی، نقش مهمی در تغذیه 

ی طی فرآوری است که شامل پوست، پالپ و دانه محصول ضایعات

ای، سالمتی و دارا از نظر تغذیهگوجه فرنگی باشد. کاربرد تفاله می

دلیل حضور لیکوپن و کاروتنوییدها( هبودن فعالیت آنتی اکسیدانی )ب

 های آن . جز اصلی تفاله گوجه فرنگی، دانهباشدمیحائز اهمیت 

های خوراکی، پروتئین و لیکوپن ز روغنکه منبع بسیار خوبی ا باشدمی

باشد. پروتئین دانه گوجه می باشد که دارای خواص عملکردی می

فرنگی دارای اسیدهای آمینه آرژنین، لیزین، هیستیدین، فنیل آالنین، 

تریپتوفان، لوسین، ایزولوسین، متیونین، والین، سیستئین، آالنین، 

و  Persia) باشدیونین میپرولین، گلوتامین، سرین، آسپارژین و تر

 به توجه با فرنگی گوجه خشک تفاله غذایی ارزش(. 2003همکاران، 

 خشک و آوریعمل نیز و داشت عملیات خاک، وضعیت نوع، سویه،

 166 حاوی آن کیلوگرم هر متوسط طوربه ولی است، متفاوت کردن

 378-300 و خام چربی گرم 122 تا 57 خام، پروتئین گرم 237 تا

 تفاله از استفاده محدودکننده اصلی عامل باشد.می خام الیاف گرم

 آن باالی خام الیاف و کم انرژی غذایی، هایجیره در فرنگی گوجه

(. از طرفی با توجه به جایگاه Soska، 1976و  Tomecynski)باشد می

توان از این منبع گیاهی در پروری میماهی بنی در صنعت آبزی

 ماهیان استفاده نمود. رشدعملکرد راستای بهبود 

تاکنون مطالعات زیادی درخصوص جایگزینی پروتئین گیاهی        

های غذایی آبزیان انجام شده است )ساعدی و همکاران، در جیره

؛ 2014و همکاران،   Maniat؛2015و همکاران،  Saghaee ؛1391

Goda  ،ولی مطالعه بر روی جایگزینی تفاله گوجه 2007و همکاران .)

 Hoffmanتوان به است و می کم بوده ماهی بسیار ه غذاییرجی فرنگی در

( در جایگزینی پودر گوجه فرنگی در جیره غذایی 1997و همکاران )

و  Keramat Amirkolaie) معمولیقایی، ماهی کپورگربه ماهی آفری

پردنجانی، کمان )رحیمیآال رنگینو ماهی قزل (2015همکاران، 

بررسی اثرات سطوح مختلف هدف این تحقیق ( اشاره کرد. 1392

گوجه فرنگی بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بیوشیمیایی  پودر تفاله

 می باشد. ((Mesopotamichthys sharpeyiبدن ماهی بنی 
 

 هامواد و روش
گرم در  14/8±05/0 عدد ماهی با وزن تقریبی 240تعداد        

 ملکی شهید گرمابی هیانما پرورش و تکثیر مرکز از 1393زمستان 

 اعمال با ماهی، حمل مخصوص مخازن از استفاده با تهیه و اهواز

 شرکت زینتی ماهیان پرورش تحقیقاتی کارگاه به استرس حداقل

ها نمونه .شد خرمشهر منتقل شهرستان در واقع اروند پژوهان زیست

عدد  20لیتری ) 120عدد آکواریوم  12طور کامال  تصادفی میان به

تقسیم شدند. در چهار تیمار با سه تکرار  ازای هر آکواریوم(اهی بهم

 ،%10 ،0% و پایه غذایی جیره شامل ترتیببه تیمارها غذایی جیره

 عنوانبه ترتیببه غذا کیلو هر در فرنگی گوجه تفاله پودر %30 و 20%

  .شدند گرفته درنظر %30تیمار و %20تیمار ،%10 تیمار  شاهد،

 و پالپ ز تهیه گوجه فرنگی و شستشوی آن، پوست و تخمپس ا       

آن با استفاده از صافی جدا گردیده و سپس با استفاده از آسیاب 

صورت همگن آسیاب گردید. پس از آن ضایعات آسیاب الکتریکی به

بار دیگر شده در سایه کامال  خشک گردیده و پس از خشک شدن یک

 آزمایش این در استفاده مورد لیهاو . موادگردید آسیابصورت کامل به

 مازندران، آبزیان و دام خوراک شرکت از غذایی جیره ساخت جهت

 بازار چنینهم و بیضاء 21 آبزیان و طیور دام، خوراک تولید کارخانه

 ضایعات استفاده مورد تیمارهای تهیه برای. گردید تهیه اهواز محلی

 ،10 مختلف سطوح با نیاز مورد مقادیر در توزین از پس شده آسیاب

 همگن صورتبه کامال  و شد مخلوط جیره کیلوگرم در درصد 30 ،20

 آب افزودن از پس(. 2015و همکاران،  Keramat Amirkolaie) درآمد

 در هاییپلت صورتبه غذا گوشت، چرخ از استفاده با خمیر، تهیه و

 خشک اتاق فضای در مجزا صورتبه سپس و تهیه مناسب اندازه

 گوجه فرنگی تفاله در موجود فیبر پذیریهضم افزایش منظوربه. دگردی

 حاوی که شد استفاده نیز 10% ،(Rovabio, Germanyروابیو ) آنزیم از

 سلوالز، نظیر دیگر هایآنزیم چنینهم و بتاگلوکاناز زایالناز، هایآنزیم

 بر گرم 8 نسبت با آنزیم این. بود بتامانوسیداز و پروتئاز پکتیناز،

 در شدن حل از پس و شد توزین گوجه فرنگی تفاله پودر کیلوگرم

. شد اسپری شده ساخته غذاهای سطح در ولرم جوشیده آب مقداری
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 ترکیب تعیین منظوربه شدن خشک از پس شده فرآوری غذاهای

 در پالستیکی هایکیسه در تغذیه زمان تا و شده آنالیز هاآن تقریبی

 8کرار برای هر تیمار در طی یک دوره . سه تشدند دارینگه یخچال

. آنالیز تقریبی استفاده قرار گرفتمورد  1مطابق با جدول ای هفته

 بیان شده است. 2پودر تفاله گوجه فرنگی در تحقیق حاضر در جدول 
 

 فرنگی گوجه پودرتفاله مختلف سطوح با غذایی جیره : چهار1جدول

 3تیمار 2تیمار  1تیمار شاهد )درصد(ترکیبات
 0/30 0/20 0/10 0/0 فرنگیتفاله گوجهپودر

 0/20 0/25 0/30 0/35 آرد سویا

 0/16 5/20 0/25 0/30 آرد گندم

 0/25 0/25 0/25 0/25 ماهی پودر

 0/4 5/4 0/5 0/5 روغن کانوال

 0/3 0/3 0/3 0/3 مالس

 0/1 0/1 0/1 0/1 مکمل معدنی

 0/1 0/1 0/1 0/1 مکمل ویتامینی

 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

     (%آنالیز تقریبی غذا )

 1/94 3/94 1/93 6/92 ماده خشک

 2/7 7/7 3/7 4/7 خاکستر خام

 7/36 6/36 4/36 7/37 پروتئین خام

 a1/11 b9/15 b7/15 b4/15 چربی خام

 a5/36 b3/35 b2/34 b1/35 کربوهیدرات

 

 حاضر یقتحق در فرنگی گوجه تفاله پودر تقریبی : آنالیز2جدول 

 )درصد( آنالیز تقریبی پودر تفاله گوجه فرنگی

 2/92 خشک ماده

 1/6 خام خاکستر

 8/20 پروتئین خام

 6/8 چربی خام

 6/26 فیبر خام

 7/56 کربوهیدرات

NFE 1/30 

 

 یسنجزیستعلت عدم وارد شدن استرس به ماهیان عملیات به       

پودر گل  هوشی ماهی بااز بی تنها در ابتدا و انتهای دوره آزمایش بعد

م گر 01/0گرم در لیتر(، توسط ترازوی دیجیتال با دقت  30) میخک

 انجام گردید. 

های افزایش شاخص شامل رشد و تغذیه هایشاخصبررسی  جهت       

وزن، درصد وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و میزان 

و  Hung؛ Tacon ،1990) شداز معادالت زیر استفاده بازماندگی، 

 :(1993همکاران، 

 (:Weight gainافزایش وزن بدن ) (1)معادله 

 (WGوزن نهایی= ) –وزن اولیه 

 درصد افزایش وزن بدن: (2)معادله 

 (%WGوزن نهایی = ) –وزن اولیه / وزن اولیه × 100

 (:Specific growth rateضریب رشد ویژه ) (3)معادله 

 (W Ln( = )SGR نهایی -LnW   لیهاو) دوره پرورش به روز× 100

 (:Food conversion ratioضریب تبدیل غذایی ) (4)معادله 

 (FCR)گرم(= ) )گرم(/مقدار غذای خورده شده افزایش وزن بدن

 (:Survival rateدرصد بازماندگی ) (5)معادله 

 (SRمانده= )تعداد ماهیان/ تعداد ماهیان باقی× 100

شیمیایی جیره غذایی آزمایشی و رکیبات بیوآنالیزهای تقریبی ت       

های شیمیایی الشه اولیه و نهایی بدن با استفاده از روشترکیبات بیو

 الیزآن روش از ( و با سه تکرار انجام گردید.AOAC ،1995استاندارد )

 تیمارها بین مقایسه جهت( One Way ANOVA) طرفهیک واریانس

 مقایسات دانکن آزمون مکک به بودن داریمعنی و شد استفاده

 19نسخه   SPSSافزارنرم محیط در هاآزمون. گرفت صورت چندگانه

 . گردید انجام

 
 

 نتایج
نی بهای رشد و تغذیه ماهیان نتایج حاصل از ارزیابی شاخص       

 تفاله گوجه فرنگی در پودرهای غذایی حاوی تغذیه شده با جیره

دهد وزن ن بررسی نشان میآمده است. نتایج حاصل از ای 3 جدول

ی نهایی ماهیان بنی که در ابتدای دوره دارای وزن تقریبی یکسان

 شاهد داری با تیماراند، در پایان دوره آزمایشی اختالف معنیبوده

 (. اگرچه در تمامی تیمارهای آزمایشی میزان<05/0P) نداشته است

ن افزایش نبال ایدافزایش یافته بود. به شاهدوزن نهایی نسبت به تیمار 

جه وزن در تیمارهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی آرد تفاله گو

اما  )گرم و درصد( نیز افزایش داشت. فرنگی، میزان افزایش وزن بدن

یه های رشد و تغذ(. سایر شاخص<05/0P) دار نبوداین افزایش معنی

ف شامل ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی نیز اختال

 (.<05/0P) نداشتند شاهدداری با تیمار معنی
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 هفته هشتمدر انتهای بنی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی تیمارهای مختلف ماهیان  در بدنهای رشد شاخص :3جدول

 شاخص
 تیمارهای آزمایشی

 درصد 30 درصد 20 درصد 10 شاهد

 a168/0±13/8 a 128/0±13/8 a 115/0±15/8 a135/0±14/8 وزن اولیه )گرم(

 a229/0±46/14 a 328/0±50/14 a 272/0±53/14 a 291/0±52/14 وزن نهایی )گرم(

 a176/0±33/6 a 233/0±36/6 a 152/0±40/6 a 173/0±40/6 )گرم( افزایش وزن بدن

 a56/4±93/77 a 86/4±23/78 a 41/1±20/78 a 58/1±36/78 )درصد( افزایش وزن بدن

 a045/0±03/1 a 047/0±03/1 a 015/0±03/1 a 017/0±03/1 ضریب رشد ویژه )درصد در روز(

 a161/0±60/2 a 343/0±62/2 a 165/0±66/2 a 286/0±61/2 ضریب تبدیل غذایی

 a66/1±66/99 a 5±95 a 66/1±33/93 a 33/3±66/96 بازماندگی )درصد(

 .(>S.E±Mean( )05/0Pهای آزمایشی است )دار بین گروهاختالف معنی نشانه وجوددر هر ردیف * حروف متفاوت 

 

 هفته هشتم انتهای در فرنگی مختلف پودرتفاله گوجه تغذیه شده با سطوح بنیتیمارهای مختلف ماهیان  بدن در بیوشیمیایی ترکیبات آنالیز :4جدول

 بیوشیمیایی ترکیبات

 (درصدبدن )
 شاهد

پودر تفاله  درصد 10گروه 

 جه فرنگیگو

 تفاله پودر درصد 20 گروه

 فرنگی گوجه

 تفاله پودر درصد 30 گروه

 فرنگی گوجه

 a325/0±29/71 a 495/0±38/71 a 409/0±35/71 a 398/0±32/71 رطوبت

 a168/0±22/13 ab332/0±36/13 b116/0±40/13 b183/0±53/13 پروتئین

 a161/0±30/10 a 135/0±20/10 a 175/0±19/10 a 204/0±16/10 چربی

 a121/0±13/3 a 165/0±14/3 a 141/0±20/3 a 200/0±21/3 خاکستر

 .(>S.E±Mean( )05/0Pهای آزمایشی است )دار بین گروهنشانه وجود اختالف معنیدر هر ردیف * حروف متفاوت 

 

نتایج حاصل از ارزیابی ترکیب بیوشیمیایی بدن ماهیان بنی در        

الشه در تیمارهای دوم و سوم نسبت به  آمده است. پروتئین 4جدول 

)شکل  (<05/0P)است داری افزایش یافته صورت معنیبه شاهدتیمار 

داری در میزان چربی در تیمارهای مختلف چنین اختالف معنی. هم(1

 داری نداشتمیزان خاکستر نیز اختالف معنی .مشاهده نشد

(05/0P>). 

 

 
بنی تغذیه شده با سطوح  . مقایسه درصد پروتئین ماهیان1شکل

 هفته هشتمدر انتهای مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی 

 

 بحث
توان در می خوراکی مواد هایی کارخانهاز ضایعات و پسماندها       

تغذیه حیوانات پرورشی استفاده کرد که این خود ضمن جلوگیری از 

ن وجود آوردهن در محیط زیست و بدها و انباشت شهدر رفتن آن

ای که های تغذیهدر کاهش هزینه تواندمی ی،مشکالت زیست محیط

خود اختصاص را بهآبزیان درصد هزینه واحدهای تولیدی  70حدود  

(. یکی از این ضایعات تفاله گوجه Jafari ،2006) باشد موثر ،دهندمی

های باشد. تفاله گوجه فرنگی آخرین پسماندهای کارخانهفرنگی می

باشد. تفاله گوجه فرنگی های گوجه فرنگی میتهیه رب و سایر فراورده

غذایی تفاله  باشد. ارزشترکیبی از پوست، تخم و قسمتی از گوشت می

خشک گوجه فرنگی با توجه به سویه، نوع، وضعیت خاک، عملیات 

طور آوری و خشک کردن متفاوت است، ولی بهداشت و نیز عمل

تا  57گرم پروتئین خام،  237تا  166آن حاوی متوسط هر کیلوگرم 

 باشدمیگرم الیاف خام  378تا  300گرم چربی خام و  122

(Tomecynski و Soska ،1976به ،)آمینه لیزین عالوه میزان اسید

تر از لیزین موجود در کنجاله سویا درصد بیش 13تفاله گوجه فرنگی 

های کم پروتئین جیرهدهد از آن در باشد که این امکان را میمی

 .(Soska ،1976 و Tomecynski) استفاده شود



 1397 بهار، 1، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

241 
 

داری یا نتایج حاصل از این تحقیق با توجه به ارتباطات معنی       

نشان داد،  شاهدداری در فاکتورهای رشد نسبت به تیمار عدم معنی

این آزمایش از دو دیدگاه مختلف با رویکرد یکسان و هماهنگ 

هرچند تفاوت رسی نتایج نشان داد، در مجموع اوال  بربرخوردار است. 

دهد ولی با توجه داری در بین تیمارها و گروه شاهد نشان نمیمعنی

 شاهدبه افزایش وزن بدن و وزن نهایی در تیمارها در مقایسه با گروه 

تفاله گوجه فرنگی منجر به  پودراستفاده از توان نتیجه گرفت می

های آماری به اساس تحلیلرچه برگردد. اگرشد می افزایشبهبود 

توان به این مهم استناد نمود اما مشاهده نتایج حاکی شکل یقین نمی

ثانیا  بر فرض عدم  در پایان دوره آزمایشی است. رشداز اثرات مثبت 

توان طور یقین میرشد در این آزمایش به میزاناثرات مثبت بر 

گوجه تفاله  پودره اساس وجود روابط آماری نتایج، مدعی شد کبر

رشد ماهی بنی در پایان دوره  میزانفرنگی اثرات منفی و سوئی بر 

در این مطالعه از میزان آرد سویا و گندم به  آزمایش نداشته است.

عنوان دو منبع پروتیئن در تیمارها کاسته شده و به نسبت آن پودر 

ن رشد در تفاله گوجه فرنگی اضافه شده است. با توجه به افزایش میزا

دار در میزان رغم وجود تفاوت معنیتیمارها نسبت به گروه شاهد، علی

ترتیب افزایش ها در تیمارها بهچربی و کربوهیدرات که یکی از آن

توان علت افزایش جزئی رشد و یا یافته و دیگری کم شده است، می

ثابت ماندن آن را به پروتئین پودر تفاله گوجه فرنگی نسبت داد. 

( به بررسی اثرات سطوح مختلف پودر گوجه 1392پردنجانی )یرحیم

 های رشد، کارایی تغذیه و میزان بقا در ماهی قزلفرنگی بر شاخص

کمان پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد، که افزودن این آالی رنگین

غذایی، اگرچه  گرم بر کیلوگرم در جیره 100و  50 محصول در سطح

جایگزینی آن شود، ولی یب تبدیل غذایی میباعث افزایش جزئی ضر

 شود. میهای تولید هزینههای جیره منجر به کاهش با پروتئین

( به بررسی اثرات 2015و همکاران،  Keramat Amirkolaie) چنینهم

پودر تفاله گوجه فرنگی در جیره غذایی بر عملکرد رشد، ترکیب الشه 

نتایج در ی پرداخت. معمولهضم مواد مغذی ماهی کپور قابلیتو 

پودر  درصد جایگزینی 10تا سطح ترین میزان رشد ها بیشآنتحقیق 

در مطالعه . دست آمدهبدر جیره ماهی کپور معمولی  فرنگی گوجه تفاله

بر روی گربه ماهی آفریقایی مشاهده شد که با افزایش پروتئین گیاهی 

د های رشد از نظر آماری وجود ندارعملکرد منفی بر روی شاخص

(Hoffman  ،در مطالعه1997و همکاران .) ای که توسطHernandez 

بر روی ماهی کپور هندی مریگال انجام دادند ( 2007)و همکاران 

هایی از عدم تأثیر منفی جایگزینی پودر سویا در جیره بر روی گزارش

 های رشد ارائه دادند. شاخص

فزایش در مطالعه حاضر شاخص ضریب تبدیل غذایی، نسبت به ا       

جایگزینی پروتئین گیاهی در جیره روند افزایشی داشته اما 

ای بر روی (. در مطالعه<05/0Pدار نداشت )این افزایش اختالف معنی

( مشخص Muhammad ،2009و  Kashif) (Labeo rohita) هندی کپور

شد که با افزایش پروتئین گیاهی در جیره، شاخص ضریب تبدیل 

(. <05/0Pدار نبود )یابد اما این افزایش معنیغذایی هم افزایش می

( Piaractus brachypomusروی گونه پاکوی قرمز ) ای که بردر مطالعه

با افزایش پروتئین گیاهی جیره  ( 1390)توسط ساعدی و همکاران 

داری طور معنیضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد به

(05/0>Pافزایش یافته است. مطالعاتی تو ) سطRaky  وMikhail 

( انجام شد و Oreochromis niloticusبر روی ماهی تیالپیا ) (2008)

نتایج نشان داد که با افزایش پروتئین گیاهی جیره شاخص ضریب 

 (.P<05/0دار بود )یابد که این افزایش معنیتبدیل غذایی افزایش می

 سنتز ویتامین فرنگی در غذای حیوانات باعثاستفاده از تفاله گوجه

12B گردد و به شود( میخونی در بدن می)که کمبود آن باعث کم

 Haddadin) اهمیت دارد حیوانی غذای در تولید محصول دلیل این همین

فرنگی یک منبع بسیار تفاله گوجهعالوه بر این  (.2001و همکاران، 

ند در تواناست که می C( و ویتامین Eعالی از آلفاتوکوفرول )ویتامین 

در این مطالعه وجود رنگدانه لیکوپن  .سازی نقش داشته باشندخون

در بهبود عملکرد  فرنگی نیز احتماال یا وجود فیبر در پودر تفاله گوجه

روی  ایدر این رابطه مطالعهمتابولیکی ماهیان نقش داشته است. 

استفاده از کاروتنوئیدها در جیره آزادماهیان انجام شد و مشخص شد 

های مختلف این نوع کاروتنوئیدها تاثیر مهمی در برخی شاخصکه 

سازی و خصوص خونها بهماهیان داشته و عملکرد فیزیولوژی آن

 (. Jiří ،2000دهند )ها و کلسیم را تحت تاثیر قرار میمتابولیسم چربی

شیمیایی بدن یک گونه ماهی به عواملی از بیواگرچه تفاوت ترکیب 

نس، شرایط محیطی و فصل بستگی دارد، اما جمله تفاوت در سن، ج

بدون شک اختالف اصلی در ترکیبات بیوشیمیایی ماهی را باید در 

ارتباط با غذای دریافتی یا تغذیه ماهی و حتی درصد و مقدار غذادهی 

ترین . ترکیبات چربی، مهم(1380شیرازی، رضوی) روزانه دانست

تغذیه ماهی دچار  جنبه کیفیت غذایی ماهی بوده که بسته به نوع

ترین اختالف را از نظر مقداری در بدن ماهی تغییر می شود و بیش

(. از سوی دیگر پروتئین 1998و همکاران،  Medina) نشان می دهد

عاملی مهم برای بیان کیفیت گوشت و تعیین خواص کاربردی آن 

و همکاران،  خورشیدیسلیمی ؛1380 شیرازی،)رضوی شودمی محسوب

دهند که رشد و ترکیبات شیمیایی بدن می ها نشانررسی(. ب1391

تواند تحت تاثیر تغییرات منابع غذایی، نوع گونه، نوع و ماهیان می

 Kang ombe) پذیرد، متفاوت باشدآن صورت می در که پرورش محیطی
داری صورت معنی(. در این تحقیق پروتئین به2007 و همکاران،

داشت. احتماال  وجود مواد مغذی منحصر  افزایش شاهدنسبت به تیمار 

به فرد در ساختار گوجه فرنگی موجب افزایش سطح پروتئین شده 
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های گوجه فرنگی نشان دادند که دانه( 2005و همکاران )  Sogiاست.

توان دلیل افزایش دارای پروتئین گیاهی با کیفیت باالست. لذا می

نین علت کاهش میزان چپروتئین بدن را به این موضوع نسبت داد. هم

توان به اثرات مواد موجود در گوجه فرنگی به چربی الشه را نیز می

دهد که لیکوپن مانع از ویژه لیکوپن نسبت داد. مطالعات نشان می

شود در نتیجه کلسترول می LDLاکسیداسیون لیپوپروتئین کم تراکم 

 (. 2012و همکاران،  Chih) دهدرا کاهش می
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