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ABSTRACT
In this study, several balanced protein diets using plant proteins and yeast,
were employed with the aim of reducing the fish meal in the diet. The
experimental treatments included: control (T0) as commercial diet,
(Faradaneh Co., Iran); treatment 1 (T1) containing 25% fish meal (FM)
and 58% plant protein (pp); treatment 2 (T2) containing 23% FM, 4%
yeast, 47% pp; treatment 3 (T3: 20% FM, 9% yeast, 52% pp); treatment
4 (T4: 18.5% FM, 14.5% yeast, 46% pp); treatment 5 (T5: 17% FM, 21%
yeast, 41% pp); treatment 6 (T6: 10% FM, 25% yeast, 45% pp) and
treatment 7 (T7: 28.5% yeast, 45% pp). A total of 160 rainbow trout
Oncorhynchus mykiss fingerlings with an average weight of 38 ± 2 were
randomly introduced into the 16 experimental tanks and cultured for nine
weeks. The results showed that the growth performance of fish such as
final weight, specific growth rates and protein efficiency rates increased
in T3 in comparison with the other treatments (p<0.05). The highest
carcass protein was observed in T3 and the highest fat was observed in the
control group. The highest total count intestinal bacteria was observed in
treatment 5 and the lowest in control and treatment 2 (p<0.05). The best
experimental diet was recorded in T3. It was found that growing rainbow
trout using diets containing vegetable proteins, yeast, without fish meal is
possible.
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دانشگاه گیالن با مشارکت انجمن آبزیپروری ایران

تغذیه آبزیان
سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان  ،1400صفحات 57-71
"مقاله پژوهشی"
اثر جیرههای غذایی حاوی سطـوح مختلف پروتئینهای گیاهی و مخمر  Saccharomyces cerevisiaeبر
شاخصهای رشد ،تركیب بیوشیمیایی عضله و شمارش كل باكتریهای روده در یک سازگان پرورش مـداربسته
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چکیده

در این پژوهش با بهکارگیری پروتئینهای گیاهی و مخمر چند جیره غذایی متعادل پروتئینی ،با هدف
کاهش مصرف پودر ماهی ،ساخته و برای تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان در یک سازگان مدار بسته
به کار رفت .تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (جیره تجاری ،شرکت فرادانه) ،تیمار  %25( 1پودر ماهی،
صفر درصد مخمر و  %57پروتئینهای گیاهی) ،تیمار  %23( 2پودر ماهی %4 ،مخمر و  %47پروتئین-
های گیاهی) ،تیمار  %20( 3پودر ماهی %9 ،مخمر و  %52پروتئینهای گیاهی) ،تیمار  %18/5( 4پودر
ماهی %14/5 ،مخمر و  %46پروتئینهای گیاهی) ،تیمار  %17( 5پودر ماهی %21 ،مخمر و %41
پروتئینهای گیاهی) ،تیمار  %10( 6پودر ماهی %25 ،مخمر و  %45پروتئینهای گیاهی) و تیمار 7
(صفـر درصد پودر ماهی %28/5 ،مخـمر و  %45پروتئینهای گیاهی) بود .تعداد  160عـدد مـاهی
قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن  38 ± 2گرم به شکل کامالً تصادفی در  16واحد آزمایشی به
مدت نه هفته پرورش داده شدند .نتایج نشان داد شاخصهای رشد ماهی مانند وزن نهائی ،ضریب
رشد ویژه ،ضریب کارائی پروتئین در تیمار  3نسبت به سایر تیمارها افزایش معنیداری داشت
( .)p<0/05بیشترین پروتئین خام عضله در تیمار  3و بیشترین چربی در گروه شاهد مشاهده شد.
بیشترین تعداد کل باکتری روده در تیمار  5و کمترین در شاهد و  2مشاهده شد ( .)p<0/05بهترین
جیره آزمایشی در سامانه پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان مربوط به تیمار  3بود و امکان پرورش
ماهی قزلآال با بهرهگیری از پروتئینهای گیاهی ،مخمر و بدون استفاده از پودر ماهی بهدست آمد.
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مقدمه
با توجه به افزایش جمعیت و متعاقبا افزایش نیاز به غذای
دریایی و از طرفی ،محدودیت صید ماهیان به علت آسیب
به ذخایر بوم شناختی ،پرورش آبزیان برای تولید غذا رونق
بیشتری گرفته است ( .)FAO, 2016بیش از نیمی از
هزینههای آبزیپروری به علت وجود پودر ماهی در جیره
غذایی آبزیان است ( .)Yigit et al. 2006لذا ،افزایش
قیمت غذا ناشی از بهکارگیری پودر ماهی یکی از مهمترین
تنگناها در توسعه صنعت آبزیپروری است .بنابراین ،ساخت
جیرهای با قیمت پایین که بتواند در سالمت و رشد ماهی
تأثیر داشته باشد ،از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیاد است
(.)Hardy et al. 2000
پودر ماهی بهعلت داشتن نسبت مناسب آمینواسید ،قابلیت
هضم باال ،وجود مواد معدنی و ویتامینها و دیگر مواد مغذی
مورد نیاز آبزی ،برای رشد و سالمت ماهی مؤثر است
( .)Gatlin et al. 2007با توجه به شرایط موجود و
افزایش تقاضا و کاهش تولید سرانه و همچنین ،تولید و
عرضه پودر ماهی ،باید بهکارگیری آن در جیره غذایی آبزیان
کاهش یابد .بنابراین ،جایگزین کردن پودر ماهی با دیگر
منابع که بیشتر در دسترس هستند و قیمت کمتری دارند،
ضروری است .در میان منابع جایگزین ،اقالم گیاهی ،مانند
کنسانتره پروتئین کانوال و سویا ،گلوتن ذرت ،آرد گلوتن
گندم و مخمر به دلیل خصوصیاتی مانند هزینه پایین و
امکان تأمین پایدار آنها گزینه مناسبی است ( Hardy et
al. 2000; Gatlin et al. 2007; Lech and Reigh,
 .)2012با تبدیل آرد سویا و کانوال به کنسانتره پروتئین
سویا و کانوال ،میزان پروتئین و قابلیت هضم مواد مغذی
افزایش و عوامل ضدمغذی کاهش مییابند ( Drew,
 .)2004; Hardy, 2010آرد گلوتن ذرت به عنوان
محصول جانبی در فرآیند تولید نشاسته ذرت با میزان
پروتئین  %60-62تولید میشود ( ;Drew, 2004
 )Hardy, 2010و دارای درصد فیبر پایین است و پروفایل
آمینواسید مناسبی دارد ولی میزان آمینواسیدهای الیزین،
آرژنین و متیونین آن کم است (Pereira and Oliva-
 .)Teles, 2003گلوتن گندم دارای  %90-95پروتئین
است .قابلیت هضم باالیی را در جیره غذایی ماهی آزاد
اطلس نشان داده است (،)Storebakken et al. 2000
ولی آمینواسید الیزین آن کم است .برای رفع این مسئله

استفاده از آمینواسید الیزین بهعنوان مکمل در جیره غذایی
آبزی مفید است.
مخمر ساکارومایسیس سرویزیه عملکرد رشد ،سالمتی و
ایمنی گونههای مختلف ماهی را افزایش داده است
( .)Shurson, 2018عالوه بر این ،دارای میزان پروتئین،
انرژی قابل هضم باال و ریزمغذیها (مانند ویتامینها و
عناصر کمیاب) است ( Huyben et al. 2017; Xue et
 .)al. 2017; Shurson, 2018مطالعات متعدد نشان
داده که جایگزینی محدود یا کامل پودر مـاهـی با
پروتئـینهای گیاهی ،بر رشد و فراسنجههای تغذیه آبزیان
اثر مثبت دارد ( Kaushik et al. 2004; Dias et al.
2009; Pratoomyot et al. 2010; Desai et al.
 .)2012در مقابل ،کاهش رشد در ماهیان تغذیه شده با
جیره عاری از پودرماهی در مطالعات ( Soltan et al.
;2008; Cheng et al. 2010; Wang et al. 2017
 )Liang et al. 2017مشاهده شده است.
اگرچه پژوهشهای متعددی درباره جایگزینی پودر ماهی با
پروتئینهای گیاهی و مخمر به صورت جداگانه در جیره
غذایی آبزیان مختلف انجام شده ،اما تاکنون جایگزینی پودر
ماهی با ترکیبی از پروتئینهای گیاهی و مخمر در جیره
غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان در سازگان مداربسته
ارزیابی نشده است .لذا ،در این پژوهش امکان ساخت جیره-
ای مناسب برای پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان ،در یک
سامانه مدار بسته بررسی شد.
مواد و روشها
طرح و شرح آزمایش
این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی انجام شد .به
این منظور ،تعداد  160عدد ماهی قزلآالی رنگینکمان با
میانگین وزن  38 ± 2گرم از مرکز پرورش ماهی قزل آال
واقع در روستای برغان محدوده کرج تهیه شد و به کارگاه
تکثیر و پروش آبزیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران انتقال یافت .جیرههایی با درصدهای مخـتلف
و با بهکارگیری پروتئیـنهای گـیاهی و مخمر به جای پودر
ماهی در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان ساخته
شد .تیمارهای آزمایشی بهترتیب شامل گروه شاهد (جیره
تجاری ،شرکت فرادانه) ،تیمار  %25( 1پودر ماهی ،صفر
درصد مخمر و  %57پروتئینهای گیاهی) ،تیمار %23( 2
پودر ماهی %4 ،مخمر و  %47پروتئینهای گیاهی) ،تیمار 3

تغذیه آبزیان (سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 60 / )1400

دمای مخزن پرورش ماهی روی  15درجه سانتیگراد
تنظیم شد .برای اندازهگیری فراسنجههای کیفی آب،
نمونهبرداری ازآب مخزن پرورش ماهی بهصورت هفتگی
انجام شد.

( %20پودر ماهی %9 ،مخمر و  %52پروتئینهای گیاهی)،
تیمار  %18/5( 4پودر ماهی %14/5 ،مخمر و  %46پروتئین-
های گیاهی) ،تیمار  %17( 5پودر ماهی %21 ،مخمر و % 41
پروتئینهای گیاهی) ،تیمار  %10( 6پودر ماهی%25 ،
مخمر و  %45پروتئینهای گیاهی) و تیمار ( 7صفر درصد
پودر ماهی %28/5 ،مخمر و  %45پروتئینهای گیاهی) بود.
ماهیها به شکل کامالً تصادفی در  16مخزن آزمایشی (هر
مخزن  10قطعه ماهی) قرار داده شدند .واحد آزمایش،
شامل یک مخزن نگهداری ماهی به حجم  200لیتر و یک
مخزن به حجم  20لیتر بود که در باالی مخزن پرورشی
قرار داده شد و از طریق پمپ مکش ،آب از مخزن پرورش
ماهی وارد مخزن در باالی مخزن پرورشی میشد و از آنجا
مجدداً وارد مخزن پرورش ماهی میشد .در طی دوره 63
روزه آزمایش ،حدود  %5تعویض آب برای جبران میزان آب
تبخیری و به صورت روزانه انجام شد .آزمایش براساس دوره
نوری  18ساعت روشنایی و  6ساعت تاریـکی انجـام شد که
در دورههای روشنایی ،با استفاده از المپهای  LEDسفید
و زرد ،شدت روشنایی به میزان  2000لوکس تأمین شد.

جیره نویسی و ساخت غذا
جیره غذایی با مصرف پروتئینهای گیاهی حاوی کانوال ،آرد
سویا ،گلوتن ذرت ،آرد گلوتن گندم و مخمر همراه با مقادیر
مختلف پودر ماهی تنظیم شد .جیرهها از نظر سطح انرژی
و پروتئین یکسان در نظر گرفته شدند .اجزای تشکیلدهنده
و ترکیب بیوشیمیایی جیرههای غذایی مورد آزمایش در
جدول  1نشان داده شده است .در آزمایشگاه تکثیر و
پرورش آبزیان با توجه به جیرههای تنظیمی ،مواد تشکیل
دهنده آن با هم مخلوط شدند و با عبور از چرخ گوشت ،بعد
از دانهبندی کردن رشتهها و خشک شدن ،در یخچال قرار
گرفت و برای تغذیه ماهیان آماده شد.

جدول  1اجزای تشکیل دهنده و ترکیب بیوشیمیایی جیرههای غذایی مورد آزمایش ()%
ترکیبات
آرد ماهی
مخمر
آردگلوتن ذرت
آردگلوتن گندم
آرد سویا
آرد کانوال
آرد ذرت
آردگندم
سبوس گندم
روغن سویا
روغن ماهی
متیونین
الیزین
ترئونین
ولین
مونوکلسیم فسفات
کلسیم کربنات
نمک
پرمیکس
فیلر
آرد سر میگو

شاهد

1

2

3

4

5

6

7

25/46
0
4/5
25
4/5
2
12/31
6/16

23/05
4
3
4/5
25
4/5
2
13/13
3/75
10/33
1
0/10
0/08
0/20
0
0/94
3/12
0/30
1
0
0

20/48
9
3
4/5
25
3/86
2
14/44
0
10/68
1
0/11
0/10
0/19
0
1/04
3/22
0/37
1
0
0

18/5
14/5
3
3/5
23/6
1
2
13/89
0
10/85
1
0/11
0/09
0/18
0
0/95
3/34
0/40
1
0
1

17/36
21
3
3/5
16/7
2
2
14/47
0
10/93
1
0/09
0/10
0/16
0
0/77
3/43
0/41
1
0
2

10/16
25
3
3/5
17/5
2
2
17
0
11/06
1
0/19
0/11
0/15
0
0/60
3/30
0/42
1
0
2

0
28/5
5
7/5
18
1/5
2
11/70
0
11/03
1
0/31
1/34
0/52
0/375
2/37
3/91
0/75
1
0/69
2

10/04
1
0/08
0/06
0/21
0
0/833
3/03
0/24
1
0/52
0
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سنجش تقریبی
انرژی
(کیلوکالری/کیلوگرم)
ماده خشک
پروتئین خام
چربی خام
فیبر خام
خاکستر

45/44
14/18
1/2
9/4

3546/3

3606

3678/8

3726/4

3761/54

3761/2

3731/87

91/88
38/23
14/5
3
9/8

91/95
38/21
14/5
2/72
9/96

92/07
38/20
14/5
2/36
10/11

92/21
38/24
14/5
1/89
10/13

92/40
38/25
14/5
1/54
10/10

92/30
38/26
14/5
1/49
10

93/37
36/14
14
1/13
10/44

شاخصهای رشد ماهی
در پایان دوره پرورش ابتدا تمام ماهیان هر مخزن برداشت
شدند و به مدت چند دقیقه در محلول  200میلیگرم بر

لیتر پودر گل میخک قرار گرفتند و پس از بیهوشی ،درازا و
وزن ماهیان اندازهگیری ،و عملکرد رشد و بقا توسط روابط
زیر محاسبه شد (:)Hung et al. 1997

({ × 100میانگین وزن اولیه  -میانگین وزن نهایی) /میانگین وزن اولیه} × = درصد افزایش وزن (گرم)
({ × 100لگاریتم طبیعی وزن نهائی  -لگاریتم طبیعی وزن اولیه)  /تعداد روز} = ضریب رشد ویژه ( %در روز)
میانگین غذای خورده شده (گرم)  /میانگین افزایش وزن (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
میانگین افزایش وزن(گرم) /میانگین دریافت پروتئین (گرم) = ضریب کارایی پروتئین
ترکیب بیوشیمیایی عضله
پس از اندازهگیری شاخصهای رشد ،عضله پشتی و دیگر
موارد ،سه نمونه ماهی توسط تیغه استیل استریل جدا شد
(والیتزاده و همکاران .)1392 ،اندازهگیری چربی با روش
سوکسله و استفاده از حالل انجام شد .برای اندازهگیری

پروتئین موجود در نمونههای ماهی از روش کلدال استفاده
شد .در این روش در حضور اسید سولفوریک و کاتالیزور،
نمونه ماهی هضم ،سپس اتم نیتروژن به سولفات آمونیم
تبدیل و با تقطیر آن به آمونیاك تبدیل و توسط تیتراسیون
مقدار آن تعیین شد .میزان پروتئین با استفاده از رابطه زیر
محاسبه شد (:)AOAC, 2005

درصد ازت (نیتروژن) = {(  × 0/014میزان اسید مصرفی برای تیتراسیون × نرمالیته اسید) /وزن نمونه (گرم){ × 100
درصد پروتئین = درصد ازت × 6/25
برای تعیین میزان خاکستر ،روش کار بر مبنای از بین
بردن مواد آلی و باقیمانده مواد معدنی در دمای 500-550
درجه سانتیگراد انجام شد:
درصد خاکستر = {وزن بوته و خاکستر  -وزن بوته  /وزن نمونه تر} × 100
شمارش باکتریها
برای شمارش باکتریهای کل از محیط کشت TSA
استفاده شد .مقدار  100میکرولیتر از نمونههای رقیق شده
توسط میکروسمپلر به محیط کشت منعقد شده اضافه و به
صورت سـطحی کشت داده شد .بـرای شمارش باکتریهای
کل ،پلیتهای کشت دادهشده  24-48ساعت در دمای
 20-25درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .الزم به ذکر

است که باکتریهای روده ماهی و آب مخزن پرورشی نیز
به همین روش محاسبه شد (.)Da Silva et al. 2013
اندازه گیری فراسنجههای کیفی آب
غلظت اکسیژن محلول و دمای آب مخازن پرورش هر سه
روز یک بار به ترتیب با دستگاه اکسیژنمتر و دماسنج مدل
 DO-5510اندازهگیری شد که بهترتیب  6/5-8/5میلی-
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بودن دادهها ،از تجزیه واریانس یک طرفه برای مقایسه
میانگین بین تیمارها استفاده شد .برای تعیین تفاوت سطح
معنیدار بودن بین میانگینها از آزمون چند دامنه دانکن
استفاده شد.

گرم در لیتر و  14-17درجه سانتیگراد بود .برای اندازه-
گیری میزان اکسیداسیون و احیا نیز از دستگاه ORPمتر
پرتابل  AZ Instrumentمدل  8651استفاده شد .میزان
تغییرات  ORPبین تیمارها در محدوده  130/5تا 280
میلیولت بود .برای اندازهگیری هدایت الکتریکـی آب
( )ECو  pHبه ترتیب از دستــگاههای ( HANA, HI
 )8033و pHسنج  Orionمدل ( )410Aاستفاده شد.
میزان  ECدر کلیه تیمارها به مرور زمان افزایش پیدا کرد
که میانگین مقدار آن  330 mmho/cmدر هفته اول و
 685 mmho/cmدر هفته نهم بود .میزان  pHدر تمام
دوره بین  6/8-7/5متغیر بود.

نتایج
شاخصهای رشد
نتایج حاصل از بررسی شاخصهای رشد ماهی قزل آالی
رنگین کمان در شکلهای  1تا  6آورده شده است .کمترین
میزان وزن نـهایی در مـاهیان تغذیه شده با جیرههای  1و
 2که دارای بیشترین میزان پودر ماهی بود ،مشاهده شد و
بیشترین میزان وزن نهایی مربوط به تیمار  3بود که دارای
میزان کمتری پودر ماهی نسبت به تیمار  1و  2بود و در
مرتبه بعد ،بیشترین وزن نهایی مربوط به گروه شاهد یا
جیره تجاری بود.

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرم افزار SPSS25
استفاه شد .ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
نرمال بودن دادهها آزمایش شد و پس از اطمینان از نرمال
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شکل  1وزن نهایی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار).

نرخ رشد ویژه
با توجه به یکسان بودن وزن اولیه ماهیان ( 38گرم) و مدت
زمان آزمایش ( 63روز) در تمام واحدهای آزمایشی ،در

نتیجه ،انتظار میرفت که تغییرات شاخص ضریب رشد
روزانه نیز مانند نتایج وزن نهایی باشد .نرخ رشد ویژه در
تیمار  3بیشینه و تیمارهای  1و  2کمینه مقدار را داشتند.
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شکل  2ضریب رشد ویژه ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار).

افزایش وزن دارد .بنابراین ،تیمار  2با کمترین وزن به دست
آمده ،دارای بیشترین ضریب تبدیل غذایی بود و گـروه
شـاهد ،تیمـارهای  3و  4بـا بیشترین وزن بهدست آمده،
کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند (شکل .)3

ضریب تبدیل غذایی
از آنجا که غذادهی در تمام واحدهای آزمایشی برابر بود،
تنها عامل تغییر دهنده ضریب تبدیل غذایی ،میزان افزایش
وزن است .میزان ضریب تبدیل غذایی رابطه عکس با میزان
b
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شکل  3ضریب تبدیل غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف
معیار).

نرخ تبدیل پروتئین
روند تغییرات نرخ تبدیل پروتئین در واحدهای آزمایشی
مختلف مبین آن بود که تیمار  3دارای بیشترین مقدار نرخ

تبدیل پروتئین است و کمترین آن در تیمارهای  1و 2
مشاهده شد .در دیگر تیمارها ،اختالف چشمگیری مشاهده
نشد.
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شکل  4ضریب تبدیل پروتئین ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف
معیار).

ترکیبات بیوشیمیایی عضله
ترکیبات عضله در ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده
با جیرههای آزمایشی در جدول  2نشان داده شده است.
کمترین درصد پروتئین خام در گروه شاهد بود و در دیگر
تیمارها اختالف معنیدار مشاهده نشد و میزان پروتئین آن-
ها بهطور معنیدار بیشتر از تیمار  1بود ( .)p<0/05نتایج

حاصل از میزان چربی عضله اختالف معنیداری را در
تیمارهای مختلف نشان داد ( .)p<0/05بیشترین میزان
چربی در گروه شاهد و کمترین آن در تیمارهای  4و  7با
اختالف کمی مشاهده شد .بیشترین میزان رطوبت در گروه
شاهد و کمترین آن در تیمارهای  6و  7مشاهده شد
( .)p<0/05اختالف معنیداری در میزان خاکستر تیمارها
مشاهده نشد (.)p>0/05
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جدول  2ترکیب بیوشیمیایی عضله (پروتئین ،چربی و خاکستر در ماده خشک و رطوبت در ماده تر) در قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (میانگین  ±انحراف معیار).

شاخصها ()%

شاهد

پروتئین

78/72 ± 0/8d

چربی
رطوبت
خاکستر

15/62 ± 0/06a
84/2 ± 8/72a
0/1

1
± 0/06ab
79/74
14/59±0/06b
80/32 ± 3/27b
0/1

2

3

4

5

6

7

79/52 ± 0/43abc

80/41± 0/38a

78/98 ± 0/32bc

79/92 ± 0/08ab

79/65 ± 0/6ab

79/76 ± 0/72ab

14/1 ± 0/09c
79/2 ± 8/69b
0/1

14/68 ± 0/03b
74/3 ± 7/24c
0/1

12/53 ± 0/06f
72/32 ± 3/58d
0/1

13/26 ± 0/03e
71/3 ± 8/68d
0/1

13/82 ± 0/09d
68/4 ± 8/72e
0/1

12/67 ± 0/29f
67/2 ± 7/85e
0/1
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حاصل از شمارش باکتری کل روده ماهی قزلآالی رنگین
کمان اختالف چشمگیری را بین تیمارهای مختلف نشان
داد ( .)p<0/05بیشترین تعداد باکتری روده ماهی به تیمار
 5و کمترین آن به شاهد و تیمار  1تعلق داشت.

شمارش باکتری
نتایج شمارش کل باکتری ( )103 CFU/mLروده ماهی
قزلآالی رنگینکمان در شکل  5ارائه شده است .نتایج
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شکل  5شمارش باکتری کل ( )103 CFU/mLروده ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش
(میانگین  ±انحراف معیار).

تعداد کل باکتری آب مخزن پرورش ماهی در تیمار  5و
کمترین در شاهد و تیمار  2مشاهده شد.

شمارش کل باکتریها در آب مخزن پرورش ماهی در شکل
 6نشان داده شده است .اختالف معنیدار در تعداد کل
باکتری در بین تیمارها مشاهده شد ( .)p<0/05بیشترین
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شکل  6میانگین شمارش باکتری کل ( )103 × CFU/mLآب مخزن ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف در
پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار).

بحث
شاخصهای رشد
نتایج پژوهش حاضر نشان داد اختالف معنیداری بین
تیمارهای آزمایش از نظر شاخصهای عملکرد رشد وجود

دارد .بیشترین عملکرد رشد در تیمار  3و کمترین در
تیمارهای  1و  2با اندکی اختالف مشاهده شد .یافتههای
 Chengو همکاران ( )2003نیز بر این موضوع تأکید دارد.
آنها اعالم کردند که میتوان تا حد  %50از پودر ماهی را
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در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان با پروتئینهای
گیاهی (آرد سویا ،آرد گندم ،آرد گلوتن ذرت) جایگزین کرد.
در غیر این صورت با کاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل
غذایی مواجه خواهند بود و برای جبران کاهش رشد در
جایگزینی بیشتر ،مصرف  %0/4الیزین یا بیشتر را به عنوان
مکمل پیشنهاد دادند .همچنین ،در تحقیقات  Gomesaو
همکاران ( )1995امکان جایگزینی بخشی از پودر ماهی با
پروتئینهای گیاهی تا  %66بدون اثر منفی را گزارش
کردند ،زیرا تفاوت چشمگیری در وزن به دست آمده و
ضریب رشد ویژه در بین ماهیان قزل آالی رنگینکمان
تغذیه شده با صفر 33 ،و  %66پروتئین گیاهی مشاهده
نکردند و میزان افزایش وزن در این تیمارها نسبت به تیمار
غذایی با  %100پروتئین گیاهی بیشتر بود .کاهش رشد در
جیرههای غذایی حاوی مقادیر بیشتر مخمر را میتوان به
کمبود اسیدهای آمینه الیزین ،متیونین و آرژینین نسبت
داد .تعادل بین نسبت آمینواسیدهای جیره غذایی با توجه
به گونه پرورشی دارای اهمیت زیادی است .در این ارتباط،
در ماهی باس دریایی اروپایی ()Dicentrachus labrax
هیچ تفاوت چشمگیری در شاخصهای رشد (وزن نهایی
بدن و ضریب رشد ویژه) به علت جایگزینی سطوح پایین
پودر ماهی با پروتئینهای گیاهی مشاهده نشد و در
جایگزینی سطوح باالتر پودر ماهی نیز رشد کاهش یافت
(.)Bonvini et al. 2018
در پژوهش حاضر بهجز تیمار شاهد که ماهیان از جیره
تجاری موجود در بازار تغذیه شدند ،ماهیانی که به ترتیب با
تیمارهای  4 ،3و  5تغذیه شدند ،دارای بیشترین وزن،
ضریب رشد ویژه ،نسبت کارایی پروتئین و کمترین ضریب
تبدیل غذایی بودند و در تیمارهای  1و  2کمترین عملکرد
رشد مشاهده شد .این نتایج نشان میدهد که با میزان
مناسبی از بهکارگیری پروتئینهای گیاهی ،مخمر و پودر
ماهی در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان ،میتوان
جیرههای متعادلتر و با کیفیت بیشتر را معرفی کرد.
شاید بتوان گفت که وجود ترکیبات موجود در مخمر (توازن
خوبی از آمینواسیدها ،ویتامین  ،)Bپودر ماهی (مواد معدنی
و ویتامین) تأثیر مهمی بر ترشح ویتامینها ،مواد ضروری و
تولید آنزیمهای دستگاه گوارش دارد و موجب فعال شدن
فلور میکروبی روده ماهیان میشود و در نهایت ،باعث هضم
و جذب بیشتر خواهد شد و رشد ماهی نیز افزایش مییابد
( .)Shurson, 2018از طرفی ،در تیمارهای  6و  7که

درصد پودر ماهی کم و یا فاقد آن بودند و بیشتر با پروتئین-
های گیاهی جیره تنظیم شدند ،رشد کمتری حاصل شد که
نشاندهنده این است که پودر ماهی به دلیل دارا بودن
ترکیبی از آمینواسیدهای مورد نیاز و قابلیت هضم باالی
آن ،به عنوان منبع اصلی پروتئین برای تهیه غذای ماهیان
گوشتخوار مطرح است .اگرچه ،یکی دیگر از دالیل کاهش
عملکرد رشد در ماهیان تغذیه شده با سطوح باالی ترکیبات
گیاهی ،کاهش جذب غذا به علت کاهش حبهپذیری غذا
میتواند باشد .در تیمارهای  1و  2که میزان مخمر کم و یا
فاقد مخمر بودند و پروتئینهای گیاهی درصد باالیی را
داشت ،عملکرد رشد قابل قبولی مشاهده نشد که نشان می-
دهد پروتئینهای گیاهی بدون مخمر عملکرد مؤثری در
رشد آبزی ندارد .بنابراین ،مانند تیمارهای  4 ،3و  5وجود
میزان مناسبی از پودر ماهی ،مخمر و پروتئینهای گیاهی
در جیره غذایی بر عملکرد رشد ماهی مؤثر خواهد بود .در
این باره باید به نوع سازگان پرورشی نیز توجه کرد .این
آزمایش در سازگان مداربسته انجام شد و نیاز است عملکرد
جیرهها در سازگانهای پرورشی متفاوت ارزیابی شود.
ترکیبات بیوشیمیایی عضله ماهی
نتایج مربوط به ترکیبات عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان
تغذیه شده با جیرههایی با پروتئینهای گیاهی و مخمر
نشان داد که تیمار  3بیشترین درصد پروتئین را داراست.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج  Ta'atiو همکاران ()2011
همخوانی دارد .این در حالی است که  Susselو همکاران
در سال  2014اعالم کردند که میزان پروتئین عضله با
افزایش پروتئینهای گیاهی در جـیره غـذایی تـغییر نمی-
کند .همچنین Omnes ،و همکاران ( )2017نیز اعالم
داشتند که با افزایش میزان پروتئینهای گیاهی در جیره
غذایی ماهی باس دریایی اروپایی ،محتوی پروتئین عضـله
تغییری نمیکند که احتماالً این عـدم انطباق یافتههای
تحقیق حاضر با تحقیقات باال به دلیل عملکرد فیزیولوژیک
مختلف دستگاه گوارشی در گونههای مختلف آبزیان ،بافت-
های مختلف منتخب برای تعیین درصد ترکیبات عضله،
گونههای مختلف (گیاهخوار ،گوشتخوار و همهچیزخوار)،
چرخه زندگی ،اندازه ماهی و تفاوت در سازگان یا شرایط
پرورش باشد .تأثیر چشمگیر استفاده توأم از پودر ماهی،
مخمر و پروتئینهای گیاهی بر فلور میکروبی دستگاه
گوارش ماهی موجب ابقای بیشتر پروتئین در عضله و رشد
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بیشتر میشود و تیمار  3و دیگر تیمارها با میزان مخمر
باالتر از  %9در جیره غذایی نیز میزان پروتئین بیشتری
نسبت به گروه شاهد بدون مخمر داشتند.
نتایج حاصل از میزان چربی عضله اختالف معنیداری را در
تیمارهای مختلف نشان داد .بیشترین میزان چربی در شاهد
و کمترین آن در تیمارهای  4و  7با اختالف کمی مشاهده
شد .نتایج مشابه درمیزان چربی میگوی بزرگ آب شیرین
که از  75و  Arthrospira platensis %100تغذیه شده
بودند ،نسبت به تیمار شاهد ،کم بود ( Radhakrishnan
 .)et al. 2016این در حالی است که در جایگزینی
پروتئینهای گیاهی با حیوانی در جیره غذایی ماهی
 ،Astyanax altiparanaeسطح چربی پروتئینهای
گیاهی باالتر بود (.)Sussel et al. 2014
نتایج حاصل از میزان رطوبت ،اختالف معنیداری را در
تیمارهای مختلف نشان داد .بیشترین میزان رطوبت در
شاهد و کمترین آن در تیمارهای  6و  7مشاهده شد .نتایج
مشابهی در مطالعهای با جایگزینی مقادیر مختلف پودر
ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون
(امدادی و همکاران ،)1392 ،ترکیب شیمیایی عضله،
بیشترین میزان رطوبت عضله در گروه شاهد ثبت شده است.
در تقابل با این نتایج در مطالعهای رطوبت عضله فیل ماهی
با افزایش پروتئینهای گیاهی ،افزایش داشته است
(.)Ta'ati et al. 2011
شمارش تعداد کل باکتری
نتایج حاصل از شمارش باکتری کل روده ماهی قزلآالی
رنگینکمان اختالف چشمگیری را بین تیمارهای مختلف
نشان داد .بیشترین شمارش باکتری روده ماهی به تیمار 5
و کمترین آن به تیمارهای شاهد و  1تعلق داشت .فئید و
همکاران ( )1397تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش
مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیال و تغییر جوامع
باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف را بررسی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که با افزودن الکتوباسیلوس
برویس به جیره ماهی سوف سفید ،به طور معنیدار میزان
باکتریهای اسید الکتیک ،باکتریهای کل رودهای و میزان
بقای آن نسبت به گروه شاهد افزایش مییابد .همچنین،
اندانی و همکاران ( )1390گزارش کردند که تراکم باکتری-
های پروبیوتیک در محتویات روده ماهی قزلآالی رنگین-
کمان تغذیه شده با الکتوباسیلوس کازئی و پالنتاروم در

مقایسه با تیمار شاهد بیشتر است و میزان آنها با استمرار
مصرف این پروبیوتیکها در روده ماهی قزلآالی رنگین-
کمان افزایش بیشتری مییابد .در مقابل ،یافتههای حاصل
از مطالعه اکرمی و همکاران ( )1387نشان داد که با افزایش
میزان اینولین جیره از  1تا  ،%3شاخصهای رشد در فیل
ماهیان جوان پرورشی و نیز تعداد کل الکتوباسیلهای روده
کاهش مییابد .در بررسی حاضر نیز با افزایش میزان
پروتئینهای گیاهی و مخمر در جیره ،تعداد کل باکتریها
افزایش یافت .شاخصهای بسیاری از جمله شکل دستگاه
گوارش آبزیان ،دمای آب ،روش پرورش ،نوع جیره غذایی،
نوسانهای فصلی و طول روز بر ترکیب میکروبیوتای دستگاه
گوارش اثر دارند .در تیمارهایی حاوی پروتئینهای گیاهی
و پودر ماهی ،تشکیل فلور باکتریایی بهتر صورت گرفت و
هضم و جذب در روده ماهی بهتر شد و در نتیجه ،عملکرد
رشد بهتر و تعداد باکتری بیشتر را شاهد بودیم .در واقع،
تیمارهایی با میزان مخمر باالتر از  %9در جـیره غـذایی،
تعـداد باکتریهای بیشتری را در روده ،در مقایسه با
تیمارهایی با میزان مخمر کمتر ،داشتند .طبق دادههای
مربوط به شمارش کل باکتریهای موجود در روده ماهی،
ریشه گیاه و آب مخزن پرورش ماهی ،میتوان نتیجه گرفت
که نوع ترکیبات غذایی در جیره غذایی آبزیان در تشکیل
فلور میکروبی نقش مهمی دارد .درباره جیره  7میتوان
نتیجه گرفت که وجود پروتئینهای گیاهی و مخمر به
تنهایی نیز باعث تشکیل فلور میکروبی در محیط پرورش
میشوند .در مقایسه با تیمارهای باالتر از  %9مخمر و دارای
پودر ماهی ،تیمار  7با داشتن مخمر بیشتر ،میزان باکتری
کمتری را در روده داشت .لذا ،میتوان بیان کرد که تـرکیب
پروتئینهای گیاهی ،مخمر و پودر ماهی موجب ایجاد تعداد
باکتری قابل قبولی برای ایجاد تعادل در سازگان آکواپونیک
خواهد شد.
نتیجه گیری کلی
نتایج این پژوهش نشان داد که تنظیم میزان مصرف مخمر
و پودر ماهی در جیره های غذایی اهمیت زیادی دارد .وجود
ترکیبات موجود در مخمر (توازن خوبی از آمینواسیدها،
ویتامین  ،)Bپودر ماهی (مواد معدنی و ویتامین) تأثیر
مهمی بر ترشح ویتامینها ،مواد ضروری و تولید آنزیمهای
دستگاه گوارش دارد و موجب فعال شدن فلور میکروبی روده
ماهیان نیز میشود و در نهایت ،باعث هضم و جذب بیشتر
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