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چکیده
زمینۀ مطالعه :امروزه به دلیل تحمیل هزینه باالی پروتئین های جانوری بر جیره آبزیان ،توجه زیادی به استفاده بیشتر از پروتئینهای گیاهی شده است.
هدف :جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئین ذرت ) (Empyreal®75) (CPCو تأثیر آن بر رشد ،بازماندگی و ترکیب بدن تاسماهی سیبری ( Acipenser
.)baerii
ال تصادفی جایگزین پودر ماهی شد .تعداد  120عدد
روشکار :کنسانتره پروتئین ذرت در چهار سطح صفر 30 ،15 ،و  45درصد در سه تکرار در قالب طرح کام ا
تاسماهی سیبری با میانگین وزنی  8/27 ±0/39گرم در  12عدد مخزن گرد پالستیکی  80لیتری با تراکم  10عدد در هر مخزن توزیع شدند .پس از یک هفته
سازگاری ،بچه ماهیان با چهار جیره با سطح یکسان پروتئین و انرژی (ایزونیتروژنیک و ایزوکالریک) به مدت  60روز تغذیه شدند .در پایان آزمایش ،پارامترهای رشد و
ترکیب الشه اندازهگیری شدند.
نتایج :فاکتورهای طول کل ،وزن نهایی ،درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،میانگین رشد روزانه ،ضریب کارایی پروتئین و ضریب چاقی در ماهیان تغذیهشده با
کنسانتره پروتئین ذرت  15درصد بهطور معنیداری باالتر از سایر تیمارها بود ( .)P>0/05ضریب تبدیل غذایی در همین تیمار کمترین مقدار را داشت که با بقیه
تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار نشان داد ( .)P>0/05اختالف معنیداری در میزان پروتئین الشه در ماهیان تغذیهشده با کنسانتره پروتئین ذرت  15درصد و 30
درصد ،در قیاس با ماهیان تغذیهشده با کنسانتره پروتئین ذرت  45درصد مشاهده گردید .نرخ بازماندگی در همه تیمارها  100درصد بود.
نتیجهگیري نهایی :با توجه به یافتههای حاصل میتوان اظهار نمود که کنسانتره پروتئین ذرت در سطح  15درصد می تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در
جیره تاسماهی سیبری باشد.
کلمات کلیدي :تاسماهی سیبری ،پروتئین گیاهی امپریال ،جایگزینی ،عملکرد رشد ،آنالیز الشه
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :رضا طاعتی ،گروه شیالت ،واحد تالش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تالش .ایران
پست الکترونیکیr.taati@gmail.com :

مقدمه
قرار می گیرد ،پروتئین است .پروتئین از اجزای گران ق یمت در
جیره های غـذایی بـه شـمار آمده و رشـد آبزیـان وابستگی
بـه میـزان پـروتئین و کیفیـت اسیدهای آمین ه آن دارد ( .) 1
پودر ماهی مهم ترین منبع پروتئینی در جیره آبزیان محسوب
شده و حدود دوسوم پروتئین را در جیره ماهیان به خود

هدف از ساخت غذا برای آبزیان مهیا نمودن ترکیب متوازنی
از مواد مغذی گوناگون جهت رفع نیازمندی های حیاتی مثل
سالمت ،رشد و تولیدمثل است .بـه طـورمعمـول هزینـه غـذا
بین  50تـا  60درصـد کـل هزینه پرور ش آبزیان را تشکیل
می دهد .اولین ماده مغذی که در آماده سازی غذا مورد توجه
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اختصاص می دهد .پودر ماهی به خاطر داشتن پروتئین به
مقدار  60تا  70درصد ،توازن مناسب پروفایل اسیدهای آمینه
ضروری نظیر الیزین و متیونین ،دارا بودن اسیدهای چرب
غیراشباع امگا  DHA3و  ،EPAمنبع سرشار ویتامین ها ی گروه
 A ،Bو  Dو نیز مواد معدنی از قبیل فسفر ،کلسی م و آهن
بهترین منبع پروتئینی در جیره غذایی آبزیان به حساب می آید
( .)2
پرورش ماهیان خاویاری صنعتی رو به رشد و بلندمدت
است .این ماهیان به خاطر رژیم غذایی گوشت خواری برای رشد
بهینه به پروتئین به میزان  40تا  50درصد در جیره نیاز
داشته که قسمت اعظم آن را پودر ماهی تشکیل می دهد (.) 3
طی دهه های اخیر تولید پودر ماهی جهت استفاده در غذای
آبزیان سبب افزایش فشار بر ذخایر ماهیان سطح ز ی نظیر
کیلکا ،ساردین و موتوماهیان شده است .اگر منابع جدید و یا
جایگزین بجای پودر ماهی در جیره استفاده نشوند میزان
ذخایر ماهیان مذکور به شدت کاهش یافته و سبب افزایش
قیمت جیره آبزیان می گردد (  .) 4در آینده نزدیک ،میزان
استفاده از پودر ماهی در جیره آبزیان کاهش یافته و از آن فقط
برای رفع نیازهای غذایی گونه های اقتصادی در دوران آغازین
رشد و مولدسازی استفاده خواهد شد .به همین منظور،
تالش های زیادی جهت کاهش استفاده از پودر ماهی و تولید
غذای ارزان قیمت با بهره گیری از منابع پروتئینی جانوری و
گیاهی نظیر گلوتن ذرت ،گلوتن گندم ،کنجاله کانو ال و کنجاله
سویا انجام شده اس ت (  .) 2در جیره های غذایی ،پروتئی ن های
گ یاهی می توانند به صورت درصدی یـا کامـل جانشین پـودر
مـاهی شوند ،به شرطی که اسـ یدهای آمی نـ ه ضروری را
تـأم ی ن ک رده و سـبب طعـم نامطلوب و کاهش خـوش خوراکی
غذا نشوند .از طرف دیگر ،مقادیر عناصر ضد مغذ ی و
بازدارنده های آنزیم های گوارشی نظیر لکتین ،گوسیپول  ،تانن،
فیتات وگلوکوزینوالت باید به شدت کاهش یابـ ند  .زیرا این
ترکیبات هضم پذیر ی پروتئین را کم نموده و موجب کاهش
میزان دسترسی به مواد معدنی می گردند ( .) 5،6،7به دل ی ل در
دسترس بودن ،نداشتن اثرات زیست محی طی نامناسب،
تجزیه پذیری در محی ط و قیمت مناسب ،پروتئینهای گ یاهی
می توانند کاندید خوبی برای جایگزینی پودر ماهی به حساب
آیند .جایگزینی کامل پروتئین گیاهی بجای پودر ماهی به
دل ی ل کاهش در مقادیر اسیدهای آمینه ضروری متیونین و
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الیزین با محدودیت همراه است (  .) 8کنسانتره پروتئین ذرت
) (Empyreal ®75) ( CPCیک منبع گیاهی با پروتئین 75
درصد و خلوص باال بوده که در تنظیم مواد مغذی مورد نیاز
در تهیه جیره و تولید خوراک آبزیان به کار می رود .این ترکیب
پروتئینی قابلیت هضم باالیی داشته ،کربوهیدرات های
نامحلول آن کاهش یافته و منبع مهمی از اسیدهای آمینه
ضروری و انواع ویتامین ها را در اختیار آبزیان قرار می دهد.
سازگار با محی ط زیست بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه
است ( .)9،10
تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiبه دلیل
انعطافپذیری باال نسبت به شرایط محیطی ،توجه زیادی را به
خود جلب کرده است .این گونه برای پرورش در انواع سیستمهای
پرورشی مناسب میباشد ( .)11از جمله مزیتهای این گونه برای
آبزیپروری ،می توان به امکان دسترسی به رسیدگی جنسی در
شرایط اسارت ،تحمل دامنه گسترده نوسانات فاکتورهای کیفی
آب نظیر غلظت نسبتاا باالی آمونیاک ،تحمل اکسیژن محلول
پایین نسبت به دیگر گونههای پرورشی و تراکم باالی
ذخیرهسازی اشاره کرد (.)12،13
مطالعاتی در خصوص جایگزینی پودر ماهی با منابع
پروتئین ذرت در ماهی کپور معمولی )(Cyprinus carpio
( ،)14قزلآالی رنگینکمان )(Oncorhynchus mykiss
( ،)15،16فیلماهی ) ،)17( (Huso husoسیم دریایی
( ،)18( )Sparus aurataماهی تیالپیای نیل (Oreochromis
) ،) 9( niloticusماهی تیالپیای هیبرید قرمز (Oreochromis
) ،)10( sp.گیش ماهی فلوریدا )(Trachinotus carolinus
( )19و میگوی پا سفید غربی )(Litopenaeus vannamei
( )20،21انجام شده است .در مطالعات مذکور ،اثرات مثبت و
منفی جایگزینی بر رشد و کارایی تغذیه ماهیان گزارششده است.
با توجه به مطالعات محدود در خصوص نیازهای تغذیهای
تاسماهی سیبری در ایران و نیز یافتن جایگزین مطلوب و
مطمئن برای پودر ماهی در جیره غذایی ،لزوم انجام مطالعه حاضر
جهت بررسی امکان تأثیر و تعیین سطح مطلوب کنسانتره
پروتئین ذرت بهعنوان یک منبع پروتئینی بر رشد ،بازماندگی و
ترکیب بدن این ماهی ضروری به نظر میرسد.

رضا طاعتی و همکاران\ جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئین ذرت

مواد و روشکار
تیمار ماهیان و آمادهسازي جیره هاي آزمایشی:
مطالعه حاضر در تابستان  1397انجام گرفت .بچه ماهیان به مدت
دو هفته با جیره شاهد (بدون کنسانتره پروتئین ذرت) و محیط
جدید پرورش سازگار شدند .تعداد  120عدد بچه تاسماهی
سیبری با وزن متوسط  8/27 ±0/39گرم بهطور تصادفی انتخاب
و در  12مخزن گرد پالستیکی به ظرفیت  80لیتر با حجم آبگیری
 60لیتر (آب چاه) و دبی  1لیتر در دقیقه مجهز به سیستم
هوادهی مرکزی با تراکم  10عدد در هر مخزن توزیع شدند .برای
جلوگیری از پرش ماهیان ،سطح مخازن با تور پوشانده شد .دوره
نوری بهصورت  14ساعت روشنایی و  10ساعت تاریکی طراحی
گردید.
چهار جیره با سطح یکسان پروتئین و انرژی
(ایزونیتروژنیک و ایزوکالریک) در قالب طرح کامالا تصادفی (4
تیمار با  3تکرار) شامل شاهد (بدون جایگزینی) و سطوح
جایگزینی  30، 15و  45درصد کنسانتره پروتئین ذرت )(CPC
Cargill Corn Milling, Cargill, Inc., Empyreal ®75
) )NE, USAطراحی شدند .سطوح مختلف مواد مغذی بر پایه

فرموالسیون غذایی ( ) 22و ترکیب شیمیایی جیره ها در جدول
 1نشان داده شده اند .بعد از توزین ترکیبات ،مواد خام پرحجم
باهم و سپس با مواد کم حجم جیره به وسیله همزن برقی مخلوط
شده تا جیره همگن درآید .در گام بعد ،روغن به ترکیب اضافه
و سپس با افزودن آب مقطر به میزان  30درصد جیره و مخلوط
نمودن مجدد ،ترکیب خمیری شکل به دست آمد .ترکیب حاصل
با چرخ گوشت دستی به صورت رشته های ماکارونی تهیه و در
مدت  12ساعت در خشک کن با دمای  55درجه سانتیگراد
خشک شد .پلت ها دربسته های زیپ کیپ نفوذناپذیر بستهبندی
و در دمای  -14درجه سانتی گراد نگهداری شدند .بچه
تاس ماهیان سیبری بر طبق میزان اشتها و در حد سیری ظاهری
در چهار نوبت ( 8صبح 12 ،ظهر 16 ،عصر و  20شب) به مدت
 60روز تغذیه شدند.
اندازهگیري شاخصهاي رشد :در شروع ،میانه و آخر
دوره زیست سنجی برای تعیین زیتوده هر مخزن انجام شد.
شاخص های رشد و بازماندگی طبق فرمولهای ذیل اندازهگیری
شدند (:)23

افزایش وزن بدن (درصد) [میانگین وزن اولیه(گرم)( /میانگین وزن اولیه(گرم)–
میانگین وزن نهایی(گرم))]×100
[دوره پرورش(روز)(/میانگینوزناولیه(گرم)-Ln

نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
میانگینوزننهایی(گرم))100×]Ln
ضریب تبدیل غذایی

میزان افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای خورده شده (گرم)

میانگین رشد روزانه
نهایی(گرم)

دوره پرورش (روز)( /میانگین وزن اولیه(گرم)– میانگین وزن

ضریب کارایی پروتئین
ضریب چاقی

مقدار مصرف پروتئین ( /وزن ابتدایی -وزن انتهایی)
 3طول (سانتیمتر)  × 100 /وزن (گرم)

میزان زندهمانی(درصد) (تعداد ماهیان در ابتدای دوره /تعداد ماهیان در پایان دوره)
× 100

اندازه گیري پارامترهاي کیفی آب :پارامترهای دما،
اکسیژن محلول و  pHآب با استفاده از دستگاه دیجیتال مولتی
پارامتر ( HACHکلرادو ،آمریکا) اندازهگیری شدند .میانگین دما
 25/17±1/66درجه سانتیگراد ،میانگین اکسیژن محلول
 6/59±0/67میلیگرم در لیتر و میانگین  8/42 ±0/23 pHثبت
شدند.
آنالیز شیمیایی ترکیب بدن :در انتهای دوره ،یک عدد
تاسماهی سیبری بـهصـورت تصـادفی از هر مخزن ( 3عدد از هر
تیمار) انتخـاب و پـس از تخلیه امعاء و احشاء توسط چرخگوشت
سه بار چرخ شده و پس از بستهبندی در پالستیکهای زیپدار
بـهصـورت منجمـد بـه آزمایشگاه منتقل شدند .روشهای
اندازهگیری پارامترهای شیمیایی بدن بر اساس روشهای استاندارد
انجام گرفت ( .)24از دستگاه آون ( Memmertآلمان) با دمای 105
درجه سانتیگراد به مدت  6ساعت برای اندازهگیری میزان رطوبت
الشه ،از کوره الکتریکی ( Gallenkampانگلیس) با دمای 550
درجه سانتیگراد به مدت  6ساعت برای تعیین میزان خاکستر الشه
و از سیستمهای سوکسله و کلدال ( Bushiسوئیس) به ترتیب برای
ارزیابی مقادیر چربی و پروتئین الشه استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل آماري دادهها :مطالعه حاضر در قالب طرح
ال تصادفی در سه تکرار اجرا شد .نرمافزار  SPSSنسخه 21
آماری کام ا
برای تجزیه و تحلیل دادهها بهکاربرده شد .پس از بررسی همگنی
واریانس با آزمون  Leveneو نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،برای مقایسه میانگین بین تیمارها از آزمون تجزیه واریانس
یکطرفه و برای جداسازی گروههای همگن از آزمون دانکن در سطح
اطمینان  95درصد استفاده گردید .دادهها بهصورت Mean ± SD
ارائه شدند.
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جدول  .1ترکیبات جیره و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی تاسماهی سیبری.
سطح کنسانتره پروتئین ذرت (درصد)
صفر
40
16
0
5
5
8
10
5
5
2/5
0
1/5
1/5
0/5

ترکیبات جیره (درصد)
پودر ماهی
پروتئین هیدرولیز دام
کنسانتره پروتئین ذرت
کنجاله سویا
آرد گندم
پودر گوشت
شیرخشک
روغن ماهی
روغن آفتابگردان
آرد ذرت
ال -الیزین
مکمل ویتامینی٭
مکمل معدنی٭٭
سلولز
ترکیب شیمیایی (درصد)
پروتئین
چربی
خاکستر
فیبر
رطوبت

43/65
17/45
6/31
1/52
8/13
19/13

انرژی خام )(MJ/kg

15
34
16
4/64
5
5
8
10
5/5
5/5
1/5
0/2
1/5
1/5
1/66

30
28
15
9/28
5
5
8
10
5/5
5/5
3
0/4
1/5
1/5
2/32

45
22
15
13/92
5
5
8
10
6/5
6/5
3
0/6
1/5
1/5
1/48

43/78
17/73
5/86
1/93
8/40
19/22

43/85
17/49
5/23
1/07
7/59
19/16

43/89
17/62
4/42
1/36
7/03
19/23

* شرکت البراتورهای سیانس ،قزوین -ایران .مکمل ویتامینی ( IUیا میلیگرم در کیلوگرم) :د -ال -آلفا توکوفرول استات  60ای .یو ،د -ال– کولکلسیفرول  3000ای.
یو .تیامین  15میلیگرم در کیلوگرم ،ریبوفالوین  30میلیگرم در کیلوگرم ،پیرودوکسین  15میلیگرم در کیلوگرم ،ویتامین  0/05 B12میلیگرم در کیلوگرم ،نیکوتینیک
اسید  175میلیگرم در کیلوگرم ،اسیدفولیک  5میلیگرم در کیلوگرم ،اسیداسکوربیک  500میلیگرم در کیلوگرم ،اینوسیتول  1000میلیگرم در کیلوگرم ،بیوتین 2/5
میلیگرم در کیلوگرم ،کلسیم پنتوتئات 50میلیگرم در کیلوگرم و کولین کلراید  2000میلیگرم در کیلوگرم ** .شرکت البراتورهای سیانس ،قزوین -ایران .مکمل معدنی
(میلیگرم یا گرم در کیلوگرم) :کربنات کلسیم  40درصد  2/15گرم در کیلوگرم ،اکسید منیزیم  1/24گرم در کیلوگرم ،سیترات فریک  0/2گرم در کیلوگرم ،یدید پتاسیم
 0/4میلیگرم در کیلوگرم ،سولفات روی  0/4میلیگرم در کیلوگرم ،سولفات مس  0/3گرم در کیلوگرم ،سولفات منگنز  0/3گرم در کیلوگرم ،کلسیم فسفات  5گرم در
کیلوگرم ،سولفات کبالت  2میلیگرم در کیلوگرم ،سلنیت سدیم  3میلیگرم در کیلوگرم ،کلرید پتاسیم  0/9گرم در کیلوگرم و کلریدسدیم  0/4گرم در کیلوگرم.
جدول .2مقایسه شاخصهای رشد تاسماهی سیبری در تیمارهای تغذیهای.
سطح کنسانتره پروتئین ذرت (درصد)
15
صفر
8/02±0/36
8/27±0/25

شاخصهای رشد  /تیمارها
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)

21/88±2/92b

طول کل نهایی (سانتیمتر)

20/41±0/98b

افزایش وزن بدن (درصد)

ab

164/86±9/58

نرخرشد ویژه (درصد در روز)

b

ضریب تبدیل غذایی

b

1/68±0/06

2/47±0/14

22/15±1/27c
c

264/58±36/08
c

2/22±0/17

a

1/57±0/22

0/23±0/005

d

ضریب چاقی

a

b

ضریب کارایی پروتئین

b

رشد روزانه (گرم در روز)

بازماندگی (درصد)

b

29/26±4/62d

0/26±0/01
0/32±0/01
100

0/36±0/03

25/18±3/12c

18/56±3/36a

21/10±0/95b
b

192/73±11/79
b

1/85±0/07

b

2/21±0/13

c

d

0/49±0/04
100

19/01±1/34a
a

126/95±17/99
a

1/41±0/14

c

3/27±0/47

0/29±0/01

a

b

a

0/29±0/01

اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیرمشابه هستند ،اختالف معنیدار دارند (.)P>0/05
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30
8/62±0/21

45
8/15±0/35

0/28±0

c

0/38±0/01
100

0/18±0/03
0/25±0/01

a

0/24±0/04
100
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نتایج
جدول  2نتایج شاخصهای رشد را در تاسماهیان سیبری
نشان میدهد .نرخ بازماندگی در بین تیمارهای مورد بررسی 100
درصد بود .فاکتورهای طول کل ،وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،درصد
افزایش وزن بدن ،میانگین رشد روزانه ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب
کارایی پروتئین و ضریب چاقی در ماهیان تغذیه شده با کنسانتره
پروتئین ذرت  15درصد بهطور معنیداری باالتر از سایر تیمارها
بود ( )P>0/05ضریب تبدیل غذایی در همین تیمار کمترین مقدار
را داشت که با بقیه تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار نشان داد
(.)P>0/05
اختالف معنیداری در پروتئین الشه در ماهیان شاهد و
تغذیهشده با کنسانتره پروتئین ذرت  15و  30درصد در قیاس با
ماهیان تغذیهشده با کنسانتره پروتئین ذرت  45درصد مشاهده
گردید ( .)P>0/05اما ،در مقادیر چربی ،خاکستر و رطوبت الشه
اختالف معنیداری در تاسماهیان سیبری رؤیت نشد ()P<0/05
(نمودارهای .)1،2،3،4

ماهیان تغذیهشده با جیره حاوی کنسانتره پروتئین ذرت از نظر
عملکرد رشد نسبت به ماهیان گروه شاهد بهتر بوده و تفاوت
معنیداری مشاهده شد ( .)16در همین راستا ،جایگزینی پودر
ماهی با کنسانتره پروتئین ذرت در مقادیر  75 ،50 ،25و 100
درصد در جیره تیالپیای هیبرید قرمز نشان داد که شاخصهای
رشد و میزان بازماندگی فقط در سطح  25درصد بهبود یافتند
( .)10در مطالعهای دیگر ،بهترین عملکرد رشد در گیشماهی
فلوریدا ) (Trachinotus carolinusدر سطح  15درصد کنسانتره
پروتئین ذرت گزارش گردید ( .)19از طرف دیگرSeyed ،
 Hassaniو همکاران در سال  2014جایگزینی گلوتن ذرت بجای
پودر ماهی در سطوح صفر 40 ،20 ،و  60درصد را در جیره
فیلماهی ( )Huso husoبررسی نمودند .رشد در ماهیان
تغذیهشده با سطوح  20و  60درصد تفاوت معنیداری با ماهیان
شاهد داشته و ضریب تبدیل غذایی پایینتری را نشان دادند (.)17

بحث
بررسیهای متنوعی در مورد جایگزینی پودر ماهی با منابع گیاهی
و جانوری اجرا شده ولی به خاطر کمبودها در بعضی از اسیدهای
آمینه ضروری ،مواد معدنی و نیز وجود ترکیبات ضد مغذی،
استفاده از آنها در آبزیپروری با محدودیت همراه بوده و به همین
دلیل فقط میتوانند جایگزین بخش مختصری از پودر ماهی شوند
( .)3نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پارامترهای رشد در ماهیان
تغذیه شده با کنسانتره پروتئین ذرت  15درصد بهطور معنیداری
باالتر از سایر تیمارها بود .نرخ بازماندگی در همه تیمارهای
آزمایشی  100درصد بود .ضریب تبدیل غذایی در ماهیان
تغذیهشده از کنسانتره پروتئین ذرت  15درصد کمترین میزان را
به خود اختصاص داد که نشان میدهد این جیره کارایی و قابلیت
هضم بهتری داشته است .جهت ارزیابی توانایی ماهی در تبدیل
مواد غذایی خورده شده به بافت در بدن موجودات میتوان ضریب
تبدیل غذایی را آزمود ( .)25در مطالعهای مشابه با بررسی حاضر،
تأثیر جایگزینی پودر ماهی با  10درصد کنسانتره پروتئین ذرت
(امپریال) در ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
ماهیان به مدت  50روز با جیره شاهد (بدون جایگزینی) و جیره
حاوی کنسانتره پروتئین ذرت جایگزین پودر ماهی تغذیه شدند.

نمودار  .1مقایسه پروتئین الشه تاسماهی سیبری در تیمارهای تغذیهای .حروف
التین غیر مشترک در ستونها نشانه وجود تفاوت معنیدار میباشد (.)P>0/05

نمودار  .2مقایسه چربی الشه تاسماهی سیبری در تیمارهای تغذیهای .حروف
التین مشترک در ستونها نشانه عدم تفاوت معنیدار میباشد (.)P<0/05
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نمودار  .3مقایسه خاکستر الشه تاسماهی سیبری در تیمارهای تغذیهای.
حروف التین مشترک در ستونها نشانه عدم تفاوت معنیدار میباشد
(.)P<0/05

نمودار  .4مقایسه رطوبت الشه تاسماهی سیبری در تیمارهای تغذیهای .حروف
التین مشترک در ستونها نشانه عدم تفاوت معنیدار میباشد (.)P<0/05

در تضاد با مطالعه حاضر ،جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره
پروتئین ذرت (امپریال) در سطوح  60 ،30و  90گرم در کیلوگرم
بر رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان بیتأثیر بوده ولی سطح 120
گرم باعث کاهش معنیداری در پارامترهای رشد در قیاس با
جمعیت شاهد شد ( .)15در مطالعهای دیگر ،در میگوی پا سفید
غربی ) (Litopenaeus vannameiکاربرد کنسانتره پروتئین ذرت
(امپریال) در سطوح  8 ،4و  12درصد بهجای پودر ماهی مطلوب
گزارش نشد و باعث کاهش رشد و کارایی تغذیه گردید .اشاره شد
که کاربرد کنسانتره پروتئین ذرت در جیره میگو باید توأم با کاربرد
اسیدهای آمینه ضروری الیزین و متیونین باشد (.)21
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 Khalifaو همکاران در سال  2018کنسانتره پروتئین ذرت
را در چهار سطح صفر 100 ،50 ،و  190گرم در کیلوگرم جایگزین
پودر ماهی در جیره ماهی تیالپیای نیل (Oreochromis
) niloticusنمودند .نتایج نشان داد که پارامترهای رشد تحت تأثیر
هیچیک از سطوح کنسانتره پروتئین ذرت قرار نگرفتند .همچنین
اندازه معده و ضخامت دیواره آن در ماهیان تغذیهشده با کنسانتره
پروتئین ذرت بزرگتر و ضخیمتر از ماهیان شاهد بود ( .)9در
توجیه عدم نتایج با منابع پروتئینی گیاهی در آبزیان مختلف اشاره
شد که پروتئینهای گیاهی مواد ضد تغذیهای داشته و باعث کم
شدن فعالیت آنزیمهای گوارشی( ،)26ایجاد آسیبهای بافتی در
روده و محدود شدن هضم و جذب غذا ( )27و کاهش دسترسی
زیستی به مواد معدنی از طریق کالته کردن آنها میشوند (.)28
نتایج آنالیز الشه ماهیان نشان داد که درصد پروتئین به
ترتیب در ماهیان تغذیهشده از کنسانتره پروتئین ذرت  15درصد
و  30درصد و جیره شاهد بیشترین مقدار بوده است .بر طبق
گزارش  Gencو همکاران در سال  2007بیشتر بودن میزان
پروتئین در تیمارهای تغذیهای میتواند گویای کارایی مطلوب
تغذیه و بیشتر بودن بازده پروتئین و احتماالا جذب بیشتر اسیدهای
آمینه باشد ( .)29درصد چربی در ماهیان تغذیهشده از کنسانتره
پروتئین ذرت  45درصد کمترین مقدار را نشان داد که با بقیه
تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار نداشت .از آنجا که میزان
چربی الشه با رطوبت الشه رابطه عکس دارد ( ،)30همین تیمار
باالترین میزان رطوبت را به خود اختصاص داد .میتوان نتیجه
گرفت که ماهیان برای تأمین انرژی مورد نیاز از ذخایر چربی بدن
استفاده نموده که سبب کاهش چربی الشه گردیده است .همسو با
این مطالعه Soleimani ،و همکاران در سال  2016در تاسماهی
سیبری ( )31و  Ngو همکاران در سال  2019در تیالپیای هیبرید
قرمز ( )10نتایج مشابهی را ارائه نمودند .همچنینHosseini ،
 Shekarabiو همکاران در سال  2021اذعان نمودند که
جایگزینی پودر ماهی با سطوح  60 ،30و  90گرم کنسانتره
پروتئین ذرت در قزلآالی رنگینکمان اختالف معنیداری را در
پروتئین الشه بین شاهد و تیمارهای تغذیهای نشان نداد لیکن در
سطح  120گرم کنسانتره کاهش معنیدار پروتئین ثبت گردید
(.)15
در مخالفت با مطالعه پیشرو Taghizadeh ،و همکاران در
سال  2011در بررسی امکان جایگزینی پروتئینهای گیاهی گلوتن
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 طول مدت، سن گونه آبزی،میتوان به وضعیت فیزیولوژیک
 منابع و سطوح پروتئین گیاهی الحاق شده، عادات تغذیهای،پرورش
.به جیره و شرایط محیطی اشاره نمود
با توجه به یافتههای حاصل مشخص گردید که جایگزینی
 درصد کنسانتره پروتئین ذرت بر15 بخشی از پودر ماهی با سطح
شاخصهای رشد و ترکیب الشه تاسماهی سیبری پرورشی در
، با این وجود. گرم تأثیرگذار بوده است30  تا8 دامنه وزنی
 درصد مقرون به صرفه از نظر15 کنسانتره پروتئین ذرت در سطح
اقتصادی بوده و میتواند در جیره غذایی تاسماهی سیبری توصیه
.گردد

سپاسگزاري
از شادروان جناب آقای دکتر حمیدرضا پورعلی و همچنین
.آقای احمد باقری صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

ذرت و کنجاله سویا بجای پودر ماهی در جیره فیلماهی اعالم
نمودند که میزان رطوبت و چربی الشه فیلماهیان در تیمارهای
آزمایشی اختالف معنیدار داشته لیکن بین مقادیر پروتئین و
، همچنین در مطالعهای دیگر.)32( خاکستر تفاوت معنیداری نبود
کاربرد گلوتن ذرت بهعنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی
فیلماهی تفاوت معنیدار آماری را در پروتئین الشه ماهیان نشان
 نشان2019  و همکاران در سالNg  براساس مطالعات.)17( نداد
 درصد کنسانتره پروتئین100  و75 ،50 ،25 داد که کاربرد سطوح
ذرت بجای پودر ماهی تأثیری بر ترکیب الشه تیالپیای هیبرید
قرمز نداشته و ماهیان گروه شاهد از وضعیت بهتری برخوردار بودند
 میزان دفع1999  و همکاران در سالRobaina  مطالعه.)10(
 میزان کارایی پروتئین و انرژی و میزان سوختوساز پایه،ازت
ممکن است در جایگزینی منابع پروتئینی گیاهی با پودر ماهی
، به نظر میرسد که اجزای جیره غذایی.)33( تحت تأثیر قرار گیرند
، نیازمندیهای متفاوت آبزیان به اسیدهای آمینه،قابلیت هضم
واریتههای گوناگون گیاهی و حذف یا کاهش اثرات مواد ضد مغذی
میتوانند در جایگزینی پروتئین گیاهی با پودر ماهی تأثیرگذار
 همچنین از دیگر عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی جیره.)34( باشند
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Abstract
BACKGROUND: Today, due to the high cost of animal proteins on aquatic diets, a great deal of attention has been
paid to further use of plant proteins.
OBJECTIVES: The present study aimed to replace fish meal with corn protein concentrate (CPC) (Empyreal® 75) and
investigate its effect on growth, survival, and body composition of Siberian sturgeon (Acipenser baerii).
METHODS: Corn protein concentrate was replaced with fish meal at four levels of 0, 15, 30, and 45 % in three
replicates in a completely randomized design. A total of 120 Siberian sturgeons weighing 8.27±0.39 g were distributed
into twelve 80-L round plastic tanks with a density of 10 fish per tank. After a week of acclimatization period,
fingerlings were fed with four diets with the same protein and energy levels (isonitrogenic and isocaloric) for 60 days.
At the end of the experiment, growth parameters and carcass composition were measured.
RESULTS: The results revealed that the total length, final weight, body weight increase. Specific growth rate, average
daily growth, protein efficiency ratio, and condition factor were significantly higher in fish fed with corn protein
concentrate at the level of 15 % compared to the other treatments (P<0.05). The food conversion ratio had the lowest
value in this treatment, which showed a significant difference with the other treatments (P<0.05). A significant
difference in carcass protein was observed in fish fed corn protein concentrate 15 % and 30 % in comparison with fish
fed with 45 % corn protein concentrate. The survival rate was 100 % in all the treatments.
CONCLUSIONS: Based on the obtained findings, it could be stated that corn protein concentrate at the level of 15 %
can be a good substitute for fish meal in Siberian sturgeon diet.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Ingredients and chemical proximate composition of the experimental diets of A.baerii.
Table 2. Comparison of growth indices of A.baerii in the dietary treatment.
Figure 1. Comparison of carcass protein of A.baerii in the dietary treatments. Non-common Latin letters in the columns
represent a significant difference (P<0.05).
Figure 2. Comparison of carcass lipid of A.baerii in the dietary treatments. Common Latin letters in the columns
represent no significant difference (P>0.05).
Figure 3. Comparison of carcass ash of A.baerii in the dietary treatments. Common Latin letters in the columns
represent no significant difference (P>0.05).
Figure 4. Comparison of carcass moisture of A.baerii in the dietary treatments. Common Latin letters in the columns
represent no significant difference (P>0.05).
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