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چکیده
یکی از راههای اقتصادی در تولید پایدار آبزیان پرورشی ،استفاده از جیرههای غذایی خوب با حداکثر کارایی رشد و سالمت آبزی میباشد.
هدف اصلی از این تحقیق بررسی سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد رشد و ترکیب الشه بدن ماهی بنی

(sharpeyi

 )Mesopotamichthysمی باشد 4 .جیره غذایی با ترکیبات پروتئینی مشابه (گروه شاهد  %20 ،%10 ،%0و  %30تفاله گوجه فرنگی) تهیه شد.
تعداد  240عدد ماهی بنی انگشت قد با وزن  8/14±0/05میان  12آکواریوم با حجم  120لیتر آب تقسیم شدند .آزمایش  8هفته بهطول انجامید.
بهعلت عدم وارد شدن استرس به ماهیان عملیات زیستسنجی تنها در ابتدا و انتهای دوره آزمایش انجام گردید .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی
از آن است که استفاده از جیرههای غذایی حاوی پودر تفاله گوجه فرنگی اثرات مثبتی بر عملکرد رشد دارد هر چند که تفاوت معنیدار را با گروه
شاهد نشان نداد .در مورد ترکیبات بیوشیمیایی بدن تیمارهای  20و  30درصد پودر تفاله گوجه فرنگی تفاوت معنیدار را در پروتئین با گروه
شاهد نشان می دهند و لذا میتوان از آن بهعنوان یک ماده جایگزین منابع پروتئینی غذای ماهی بهویژه پروتئینهای گیاهی استفاده نمود.
کلمات کلیدی :گوجه فرنگی ( ،)Solanum lycopersicumماهی بنی( ،)Mesopotamichthys sharpeyiرشد ،ترکیبات بیوشیمیایی بدن
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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
چرب مفید و تامین بخش مهمی از پروتئین غذایی برخوردار است.
ماهی بنی با نام علمی ()Mesopotamichthys sharpeyi Günther,1874
از خانواده کپورماهیان و جنس باربوسها میباشد .این ماهی جزء
ماهیان تجاری تاالبهای خوزستان میباشند که بهدلیل رشد نسبتا
مناسب ،تحمل شرایط نامساعد محیطی و ارزش اقتصادی باالی آن
برای پرورش در بین ماهیان بومی از اهمیت زیادی برخوردار است و
در مناطق محدودی از دنیا پراکنش دارد.
استفاده از تکنولوژیهای نوین در افزایش بهرهوری و کاهش
هزینههای تولید ازجمله موارد مهم در آبزیپروری پایدار محسوب
میشود .بیشترین مطالعات صورت گرفته در آبزیپروری پایدار مرتبط
با استراتژی تغذیه و بهینهسازی ترکیبات غذایی برای گونههای مهم
ماهیان تجاری قابل پرورش است ( .)2002 ،Gatlinامروزه پروتئینهای
گیاهی ،نقش مهمی در تغذیه آبزیان دارند .تفاله گوجه فرنگی یک
محصول ضایعاتی طی فرآوری است که شامل پوست ،پالپ و دانه
میباشد .کاربرد تفاله گوجه فرنگی از نظر تغذیهای ،سالمتی و دارا
بودن فعالیت آنتی اکسیدانی (بهدلیل حضور لیکوپن و کاروتنوییدها)
حائز اهمیت میباشد .جز اصلی تفاله گوجه فرنگی ،دانههای آن
میباشد که منبع بسیار خوبی از روغنهای خوراکی ،پروتئین و لیکوپن
می باشد که دارای خواص عملکردی میباشد .پروتئین دانه گوجه
فرنگی دارای اسیدهای آمینه آرژنین ،لیزین ،هیستیدین ،فنیل آالنین،
تریپتوفان ،لوسین ،ایزولوسین ،متیونین ،والین ،سیستئین ،آالنین،
پرولین ،گلوتامین ،سرین ،آسپارژین و تریونین میباشد ( Persiaو
همکاران .)2003 ،ارزش غذایی تفاله خشک گوجه فرنگی با توجه به
سویه ،نوع ،وضعیت خاک ،عملیات داشت و نیز عملآوری و خشک
کردن متفاوت است ،ولی بهطور متوسط هر کیلوگرم آن حاوی 166
تا  237گرم پروتئین خام 57 ،تا  122گرم چربی خام و 378-300
گرم الیاف خام میباشد .عامل اصلی محدودکننده استفاده از تفاله
گوجه فرنگی در جیرههای غذایی ،انرژی کم و الیاف خام باالی آن
میباشد ( Tomecynskiو  .)1976 ،Soskaاز طرفی با توجه به جایگاه
ماهی بنی در صنعت آبزیپروری میتوان از این منبع گیاهی در
راستای بهبود عملکرد رشد ماهیان استفاده نمود.
تاکنون مطالعات زیادی درخصوص جایگزینی پروتئین گیاهی
در جیرههای غذایی آبزیان انجام شده است (ساعدی و همکاران،
1391؛  Saghaeeو همکاران2015 ،؛  Maniatو همکاران2014 ،؛
 Godaو همکاران .)2007 ،ولی مطالعه بر روی جایگزینی تفاله گوجه
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و همکاران ( )1997در جایگزینی پودر گوجه فرنگی در جیره غذایی
گربه ماهی آفریقایی ،ماهی کپورمعمولی ( Keramat Amirkolaieو
همکاران )2015 ،و ماهی قزلآال رنگینکمان (رحیمیپردنجانی،
 )1392اشاره کرد .هدف این تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف
پودر تفاله گوجه فرنگی بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بیوشیمیایی
بدن ماهی بنی ) )Mesopotamichthys sharpeyiمی باشد.

مواد و روشها
تعداد  240عدد ماهی با وزن تقریبی  8/14±0/05گرم در
زمستان  1393از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید ملکی
اهواز تهیه و با استفاده از مخازن مخصوص حمل ماهی ،با اعمال
حداقل استرس به کارگاه تحقیقاتی پرورش ماهیان زینتی شرکت
زیست پژوهان اروند واقع در شهرستان خرمشهر منتقل شد .نمونهها
بهطور کامال تصادفی میان  12عدد آکواریوم  120لیتری ( 20عدد
ماهی بهازای هر آکواریوم) در چهار تیمار با سه تکرار تقسیم شدند.
جیره غذایی تیمارها بهترتیب شامل جیره غذایی پایه و ،%10 ،0%
 %20و  %30پودر تفاله گوجه فرنگی در هر کیلو غذا بهترتیب بهعنوان
شاهد ،تیمار  ،%10تیمار %20و تیمار %30درنظر گرفته شدند.
پس از تهیه گوجه فرنگی و شستشوی آن ،پوست و تخم و پالپ
آن با استفاده از صافی جدا گردیده و سپس با استفاده از آسیاب
الکتریکی بهصورت همگن آسیاب گردید .پس از آن ضایعات آسیاب
شده در سایه کامال خشک گردیده و پس از خشک شدن یکبار دیگر
بهصورت کامل آسیاب گردید .مواد اولیه مورد استفاده در این آزمایش
جهت ساخت جیره غذایی از شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران،
کارخانه تولید خوراک دام ،طیور و آبزیان  21بیضاء و همچنین بازار
محلی اهواز تهیه گردید .برای تهیه تیمارهای مورد استفاده ضایعات
آسیاب شده پس از توزین در مقادیر مورد نیاز با سطوح مختلف ،10
 30 ،20درصد در کیلوگرم جیره مخلوط شد و کامال بهصورت همگن
درآمد ( Keramat Amirkolaieو همکاران .)2015 ،پس از افزودن آب
و تهیه خمیر ،با استفاده از چرخ گوشت ،غذا بهصورت پلتهایی در
اندازه مناسب تهیه و سپس بهصورت مجزا در فضای اتاق خشک
گردید .بهمنظور افزایش هضمپذیری فیبر موجود در تفاله گوجه فرنگی
از آنزیم روابیو ( %10 ،)Rovabio, Germanyنیز استفاده شد که حاوی
آنزیمهای زایالناز ،بتاگلوکاناز و همچنین آنزیمهای دیگر نظیر سلوالز،
پکتیناز ،پروتئاز و بتامانوسیداز بود .این آنزیم با نسبت  8گرم بر
کیلوگرم پودر تفاله گوجه فرنگی توزین شد و پس از حل شدن در
مقداری آب جوشیده ولرم در سطح غذاهای ساخته شده اسپری شد.
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غذاهای فرآوری شده پس از خشک شدن بهمنظور تعیین ترکیب
تقریبی آنها آنالیز شده و تا زمان تغذیه در کیسههای پالستیکی در
یخچال نگهداری شدند .سه تکرار برای هر تیمار در طی یک دوره 8
هفتهای مطابق با جدول  1مورد استفاده قرار گرفت .آنالیز تقریبی
پودر تفاله گوجه فرنگی در تحقیق حاضر در جدول  2بیان شده است.
جدول :1چهار جیره غذایی با سطوح مختلف پودرتفاله گوجه فرنگی
ترکیبات(درصد)
پودرتفاله گوجهفرنگی

آرد سویا
آرد گندم
پودر ماهی
روغن کانوال
مالس
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی
جمع
آنالیز تقریبی غذا ()%
ماده خشک
خاکستر خام
پروتئین خام
چربی خام
کربوهیدرات

شاهد

تیمار1

تیمار 2

تیمار3

0/0
35/0
30/0
25/0
5/0
3/0
1/0
1/0
100/0

10/0
30/0
25/0
25/0
5/0
3/0
1/0
1/0
100/0

20/0
25/0
20/5
25/0
4/5
3/0
1/0
1/0
100/0

30/0
20/0
16/0
25/0
4/0
3/0
1/0
1/0
100/0

92/6
7/4
37/7
11/1a
36/5a

93/1
7/3
36/4
15/9b
35/3b

94/3
7/7
36/6
15/7b
34/2b

94/1
7/2
36/7
15/4b
35/1b

جدول  :2آنالیز تقریبی پودر تفاله گوجه فرنگی در تحقیق حاضر
آنالیز تقریبی پودر تفاله گوجه فرنگی

(درصد)

ماده خشک
خاکستر خام
پروتئین خام
چربی خام
فیبر خام
کربوهیدرات

92/2
6/1
20/8
8/6
26/6
56/7
30/1

NFE

بهعلت عدم وارد شدن استرس به ماهیان عملیات زیستسنجی
تنها در ابتدا و انتهای دوره آزمایش بعد از بیهوشی ماهی با پودر گل
میخک ( 30گرم در لیتر) ،توسط ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم
انجام گردید.
جهت بررسی شاخصهای رشد و تغذیه شامل شاخصهای افزایش
وزن ،درصد وزن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و میزان

بازماندگی ،از معادالت زیر استفاده شد (1990 ،Tacon؛  Hungو
همکاران:)1993 ،
معادله ( )1افزایش وزن بدن (:)Weight gain
وزن اولیه – وزن نهایی= ()WG
معادله ( )2درصد افزایش وزن بدن:
 ×100وزن اولیه  /وزن اولیه – وزن نهایی = ()WG%
معادله ( )3ضریب رشد ویژه (:)Specific growth rate
 ×100دوره پرورش به روز (اولیه  -LnWنهایی )SGR( = )Ln W
معادله ( )4ضریب تبدیل غذایی (:)Food conversion ratio
افزایش وزن بدن (گرم)/مقدار غذای خورده شده (گرم)= ()FCR
معادله ( )5درصد بازماندگی (:)Survival rate
 ×100تعداد ماهیان /تعداد ماهیان باقیمانده= ()SR
آنالیزهای تقریبی ترکیبات بیوشیمیایی جیره غذایی آزمایشی و
ترکیبات بیوشیمیایی الشه اولیه و نهایی بدن با استفاده از روشهای
استاندارد ( )1995 ،AOACو با سه تکرار انجام گردید .از روش آنالیز
واریانس یکطرفه ( )One Way ANOVAجهت مقایسه بین تیمارها
استفاده شد و معنیداری بودن به کمک آزمون دانکن مقایسات
چندگانه صورت گرفت .آزمونها در محیط نرمافزار  SPSSنسخه 19
انجام گردید.

نتایج
نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای رشد و تغذیه ماهیان بنی
تغذیه شده با جیرههای غذایی حاوی پودر تفاله گوجه فرنگی در
جدول  3آمده است .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد وزن
نهایی ماهیان بنی که در ابتدای دوره دارای وزن تقریبی یکسانی
بودهاند ،در پایان دوره آزمایشی اختالف معنیداری با تیمار شاهد
نداشته است ( .)P>0/05اگرچه در تمامی تیمارهای آزمایشی میزان
وزن نهایی نسبت به تیمار شاهد افزایش یافته بود .بهدنبال این افزایش
وزن در تیمارهای تغذیه شده با جیره غذایی حاوی آرد تفاله گوجه
فرنگی ،میزان افزایش وزن بدن (گرم و درصد) نیز افزایش داشت .اما
این افزایش معنیدار نبود ( .)P>0/05سایر شاخصهای رشد و تغذیه
شامل ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی نیز اختالف
معنیداری با تیمار شاهد نداشتند (.)P>0/05
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جدول :3شاخصهای رشد بدن در تیمارهای مختلف ماهیان بنی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی در انتهای هفته هشتم
تیمارهای آزمایشی

شاخص

شاهد

 10درصد

 20درصد

 30درصد

وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)

8/13±0/168a
14/46±0/229a
6/33±0/176a

8/13±0/128 a
14/50±0/328 a
6/36±0/233 a

8/15±0/115 a
14/53±0/272 a
6/40±0/152 a

8/14±0/135a
14/52±0/291 a
6/40±0/173 a

افزایش وزن بدن (درصد)
ضریب رشد ویژه (درصد در روز)
ضریب تبدیل غذایی
بازماندگی (درصد)

77/93±4/56a
1/03±0/045a
2/60±0/161a
99/66±1/66a

78/23±4/86 a
1/03±0/047 a
2/62±0/343 a
95±5 a

78/20±1/41 a
1/03±0/015 a
2/66±0/165 a
93/33±1/66 a

78/36±1/58 a
1/03±0/017 a
2/61±0/286 a
96/66±3/33 a

* حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی است (.)P<0/05( )Mean±S.E

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

شاهد

بدن (درصد)
رطوبت
پروتئین
چربی
خاکستر

گروه  10درصد پودر تفاله

گروه  20درصد پودر تفاله

گروه  30درصد پودر تفاله

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

71/29±0/325
13/22±0/168a
10/30±0/161a
3/13±0/121a

a

71/38±0/495
13/36±0/332ab
10/20±0/135 a
3/14±0/165 a
a

71/35±0/409
13/40±0/116b
10/19±0/175 a
3/20±0/141 a
a

71/32±0/398
13/53±0/183b
10/16±0/204 a
3/21±0/200 a

a

* حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی است (.)P<0/05( )Mean±S.E

نتایج حاصل از ارزیابی ترکیب بیوشیمیایی بدن ماهیان بنی در
جدول  4آمده است .پروتئین الشه در تیمارهای دوم و سوم نسبت به
تیمار شاهد بهصورت معنیداری افزایش یافته است (( )P>0/05شکل
 .)1همچنین اختالف معنیداری در میزان چربی در تیمارهای مختلف
مشاهده نشد .میزان خاکستر نیز اختالف معنیداری نداشت
(.)P>0/05

شکل .1مقایسه درصد پروتئین ماهیان بنی تغذیه شده با سطوح
مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی در انتهای هفته هشتم
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بحث
از ضایعات و پسماندهای کارخانههای مواد خوراکی میتوان در
تغذیه حیوانات پرورشی استفاده کرد که این خود ضمن جلوگیری از
هدر رفتن آنها و انباشت شدن در محیط زیست و بهوجود آوردن
مشکالت زیست محیطی ،میتواند در کاهش هزینههای تغذیهای که
حدود  70درصد هزینه واحدهای تولیدی آبزیان را بهخود اختصاص
میدهند ،موثر باشد ( .)2006 ،Jafariیکی از این ضایعات تفاله گوجه
فرنگی میباشد .تفاله گوجه فرنگی آخرین پسماندهای کارخانههای
تهیه رب و سایر فراوردههای گوجه فرنگی میباشد .تفاله گوجه فرنگی
ترکیبی از پوست ،تخم و قسمتی از گوشت میباشد .ارزش غذایی تفاله
خشک گوجه فرنگی با توجه به سویه ،نوع ،وضعیت خاک ،عملیات
داشت و نیز عملآوری و خشک کردن متفاوت است ،ولی بهطور
متوسط هر کیلوگرم آن حاوی  166تا  237گرم پروتئین خام 57 ،تا
 122گرم چربی خام و  300تا  378گرم الیاف خام میباشد
( Tomecynskiو  ،)1976 ،Soskaبهعالوه میزان اسیدآمینه لیزین
تفاله گوجه فرنگی  13درصد بیشتر از لیزین موجود در کنجاله سویا
میباشد که این امکان را میدهد از آن در جیرههای کم پروتئین
استفاده شود ( Tomecynskiو .)1976 ،Soska

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نتایج حاصل از این تحقیق با توجه به ارتباطات معنیداری یا
عدم معنیداری در فاکتورهای رشد نسبت به تیمار شاهد نشان داد،
این آزمایش از دو دیدگاه مختلف با رویکرد یکسان و هماهنگ
برخوردار است .اوال بررسی نتایج نشان داد ،در مجموع هرچند تفاوت
معنیداری در بین تیمارها و گروه شاهد نشان نمیدهد ولی با توجه
به افزایش وزن بدن و وزن نهایی در تیمارها در مقایسه با گروه شاهد
میتوان نتیجه گرفت استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی منجر به
بهبود افزایش رشد میگردد .اگرچه براساس تحلیلهای آماری به
شکل یقین نمیتوان به این مهم استناد نمود اما مشاهده نتایج حاکی
از اثرات مثبت رشد در پایان دوره آزمایشی است .ثانیا بر فرض عدم
اثرات مثبت بر میزان رشد در این آزمایش بهطور یقین میتوان
براساس وجود روابط آماری نتایج ،مدعی شد که پودر تفاله گوجه
فرنگی اثرات منفی و سوئی بر میزان رشد ماهی بنی در پایان دوره
آزمایش نداشته است .در این مطالعه از میزان آرد سویا و گندم به
عنوان دو منبع پروتیئن در تیمارها کاسته شده و به نسبت آن پودر
تفاله گوجه فرنگی اضافه شده است .با توجه به افزایش میزان رشد در
تیمارها نسبت به گروه شاهد ،علیرغم وجود تفاوت معنیدار در میزان
چربی و کربوهیدرات که یکی از آنها در تیمارها بهترتیب افزایش
یافته و دیگری کم شده است ،میتوان علت افزایش جزئی رشد و یا
ثابت ماندن آن را به پروتئین پودر تفاله گوجه فرنگی نسبت داد.
رحیمیپردنجانی ( )1392به بررسی اثرات سطوح مختلف پودر گوجه
فرنگی بر شاخصهای رشد ،کارایی تغذیه و میزان بقا در ماهی قزل
آالی رنگینکمان پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد ،که افزودن این
محصول در سطح  50و  100گرم بر کیلوگرم در جیره غذایی ،اگرچه
باعث افزایش جزئی ضریب تبدیل غذایی میشود ،ولی جایگزینی آن
با پروتئینهای جیره منجر به کاهش هزینههای تولید میشود.
همچنین ( Keramat Amirkolaieو همکاران )2015 ،به بررسی اثرات
پودر تفاله گوجه فرنگی در جیره غذایی بر عملکرد رشد ،ترکیب الشه
و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپورمعمولی پرداخت .در نتایج
تحقیق آنها بیشترین میزان رشد تا سطح  10درصد جایگزینی پودر
تفاله گوجه فرنگی در جیره ماهی کپور معمولی بهدست آمد .در مطالعه
بر روی گربه ماهی آفریقایی مشاهده شد که با افزایش پروتئین گیاهی
عملکرد منفی بر روی شاخصهای رشد از نظر آماری وجود ندارد
( Hoffmanو همکاران .)1997 ،در مطالعهای که توسط Hernandez
و همکاران ( )2007بر روی ماهی کپور هندی مریگال انجام دادند
گزارشهایی از عدم تأثیر منفی جایگزینی پودر سویا در جیره بر روی
شاخصهای رشد ارائه دادند.
در مطالعه حاضر شاخص ضریب تبدیل غذایی ،نسبت به افزایش
جایگزینی پروتئین گیاهی در جیره روند افزایشی داشته اما

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

این افزایش اختالف معنیدار نداشت ( .)P>0/05در مطالعهای بر روی
کپور هندی ( Kashif( )Labeo rohitaو  )2009 ،Muhammadمشخص
شد که با افزایش پروتئین گیاهی در جیره ،شاخص ضریب تبدیل
غذایی هم افزایش مییابد اما این افزایش معنیدار نبود (.)P>0/05
در مطالعهای که بر روی گونه پاکوی قرمز ()Piaractus brachypomus
توسط ساعدی و همکاران ( ) 1390با افزایش پروتئین گیاهی جیره
ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری
( )P>0/05افزایش یافته است .مطالعاتی توسط  Rakyو Mikhail
( )2008بر روی ماهی تیالپیا ( )Oreochromis niloticusانجام شد و
نتایج نشان داد که با افزایش پروتئین گیاهی جیره شاخص ضریب
تبدیل غذایی افزایش مییابد که این افزایش معنیدار بود (.)P>0/05
استفاده از تفاله گوجهفرنگی در غذای حیوانات باعث سنتز ویتامین
( B12که کمبود آن باعث کمخونی در بدن میشود) میگردد و به
همین دلیل این محصول در تولید غذای حیوانی اهمیت دارد (Haddadin
و همکاران .)2001 ،عالوه بر این تفاله گوجهفرنگی یک منبع بسیار
عالی از آلفاتوکوفرول (ویتامین  )Eو ویتامین  Cاست که میتوانند در
خونسازی نقش داشته باشند .در این مطالعه وجود رنگدانه لیکوپن
یا وجود فیبر در پودر تفاله گوجهفرنگی نیز احتماال در بهبود عملکرد
متابولیکی ماهیان نقش داشته است .در این رابطه مطالعهای روی
استفاده از کاروتنوئیدها در جیره آزادماهیان انجام شد و مشخص شد
که کاروتنوئیدها تاثیر مهمی در برخی شاخصهای مختلف این نوع
ماهیان داشته و عملکرد فیزیولوژی آنها بهخصوص خونسازی و
متابولیسم چربیها و کلسیم را تحت تاثیر قرار میدهند (.)2000 ،Jiří
اگرچه تفاوت ترکیب بیوشیمیایی بدن یک گونه ماهی به عواملی از
جمله تفاوت در سن ،جنس ،شرایط محیطی و فصل بستگی دارد ،اما
بدون شک اختالف اصلی در ترکیبات بیوشیمیایی ماهی را باید در
ارتباط با غذای دریافتی یا تغذیه ماهی و حتی درصد و مقدار غذادهی
روزانه دانست (رضویشیرازی .)1380 ،ترکیبات چربی ،مهمترین
جنبه کیفیت غذایی ماهی بوده که بسته به نوع تغذیه ماهی دچار
تغییر می شود و بیشترین اختالف را از نظر مقداری در بدن ماهی
نشان می دهد ( Medinaو همکاران .)1998 ،از سوی دیگر پروتئین
عاملی مهم برای بیان کیفیت گوشت و تعیین خواص کاربردی آن
محسوب میشود (رضویشیرازی1380 ،؛ سلیمیخورشیدی و همکاران،
 .)1391بررسیها نشان میدهند که رشد و ترکیبات شیمیایی بدن
ماهیان میتواند تحت تاثیر تغییرات منابع غذایی ،نوع گونه ،نوع و
محیطی که پرورش در آن صورت میپذیرد ،متفاوت باشد (Kang ombe
و همکاران .)2007 ،در این تحقیق پروتئین بهصورت معنیداری
نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت .احتماال وجود مواد مغذی منحصر
به فرد در ساختار گوجه فرنگی موجب افزایش سطح پروتئین شده
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