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بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملكرد
رشد ،ترکیب الشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی
()Cyprinus carpio
فریبا داداشی ،1حسین اورجی* ،2عبدالصمد کرامت ،2خسرو جانی خلیلی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .2دانشیار گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری،
ایران.
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مطالعه حاضررب همنظو ر تعیین ارزش غذایی و ارزیا ی اثبات اسررادا ا از سررطوت م افا تداله وره یببهی ههمباا مولای آبزیم ر ریبا
ماهی کپور معمولی ،ب قا فیت ه ضم ،عمفکب ر شد ،تبکیب ال شه و ازمابد ی آن ابجام شد .ا را جایی تداله وره یببهی ر سه سطح
 20،10و 30رصد ا کنجاله سویا و آر ندم ریبا پایه ،غذاهای آزمایشی ساخاه شد .ریبا دون تداله وره یببهی و آبزیم (سطح صدب
رصررد) هعنوان ریبا شرراهد ر این آزماید ر بظب بیاه شررد .ر این آزماید از  264قطعه چه ماهی کپور معمولی ( ا ماوسررو وزن
 16/5بم) ه مدت  8هداه ه صررورت ی طبت کامالً تصررا یی ر  4تیمار و  3تکبار ( 22قطعه ماهی ر هب تکبار) اسررادا ا شررد .باایج
قا فیت هضررم ر این آزماید بشرران ا که هطور کل سررطوت یزایندا تداله وره یببهی ر ریبا چه ماهی کپور معمولی ،کاهد میزان
ه ضم پذیبی پبوتئین و ایزاید میزان ه ضم پذیبی چب ی را ب سبت ه تیمار شاهد ه همباا ا شاه ا ست ( )P<0/05ولی اثب چندابی ب
هضم پذیبی ما ا خش بداشاه است ( .)P>0/05ب اساس باایج عمفکب رشد ،هابین عمفکب شاخصهای رشد ر تیمار تغذیه شدا ا
 10ر صد رایهزینی تداله وره یببهی ا مکمل آبزیمی ب سبت ه سایب تیمارها ،حای تیمار شاهد م شاهدا شد ( .)P<0/05هعالوا تا
سطح  30رصد رایهزینی تداله وره یببهی ر ریبا ماهی کپور معمولی اثب سوئی ر عمفکب رشد ماهی بسبت ه تیمار شاهد مشاهدا
بشد ( .)P>0/05از طبیی تبکیب الشه و ازمابد ی کپور معمولی تحت تاثیب سطوت م افا تداله وره یببهی ر طول ورا آزماید قبار
بهبیت (.)P>0/05
واژگان کلیدی :تداله وره ،مکمل آبزیمی  ،هضم پذیبی ،رشد ،کپور معمولی.

* بویسندا مسئول:
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تفدن+989358680715 :

ایمیلhoseinoraji@yahoo.com :
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 .1مقدمه

شبی ،ایزاید موا و ضایعات حاصل از کارخابجات
صنایع غذایی می اشد که مورب ایجا بهبابیهای
زیست محیطی شدا است ( )Persia et al., 2003و
از طبیی توره محققین را ه اسادا ا هینه از این
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2000; Storebakken et al., 2000; Rumsey et
 .)al., 1994یکی از مشکالت اساسی پید روی روامع
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ر حال حاضب ،ماهی کپور معمولی ه عنوان یکی
از مهمتبین ماهیان پبورشی بم آ ی هشمار ریاه و ر
اغفب کشورها پبورش آن هعفت صبیه اقاصا ی از
اهمیت ویژاای بخور ار است ( Vousoghy and
 .)Mostajir, 1994تغذیه مناسب ر آ زیپبوری از
اهمیت زیا ی بخور ار است چبا که بز ی ه 60
رصد از کل هزینههای تولید آ زیان را هزینهی غذا
تشکیل می هد ( .)Nafisybahabady, 2006یکی از
ارزای مهم تشکیل هندا ریبا ،موا اولیه غذایی
پبوتئینی می اشد .این منا ع عالوا ب اینکه د
مهمی از ریبای آ زیان را ه خو اخاصاص می هند،
بانتبین د ریبا بیز محسوب می ب بد
( .)Mahmody et al., 2009یکی از مهمابین موا
اولیه پبوتئینی که ه بحو ساب اای ر صنعت آ زی
پبوری اسادا ا میشو  ،پو ر کنجاله سویا می اشد
( .)Montero et al., 2001امبوزا کار ب پبوتئین
سویا ر غذای ابسان و غذای حیوابی ایزاید یایاه است
و از آبجا که تامین این خوراک تنها ا اسادا ا از
تولیدات اخفی میسب ببو ا و روزابه قیمت آن رو ه
یزوبی است ،نا باین بیاز ه اسادا ا از منا ع ردید
پبوتئینی که رایهزینی بای سویا ر ریبا غذایی
ماهی شو احساس میشو .
از طبیی کنجاله سویا حاوی عضی از موا سمی،
تحبی کنندا و از اربدا از رمفه آلبژیزا و عوامل ضد
ابعقا می اشد (.)Nasibian and Karimi, 1988
ورو عناصب ضد مغذی خصوصاً از اربداهای
تبیپسین و لکاین ر سویا میتوابد اعث کاهد کارایی
هضم موا مغذی و همین طور بوز تغییبات
موریولوژی و ییزیولوژی ر ساهاا وارش ماهیها
شوبد ( )Grant, 1989و هم چنین عناصب ضد مغذی
یهبی مثل  ،ureaseاسید ییای و آبای ژنها هم ر
سویا مورو بد که میتوابند روبد هضم را چار اخاالل
بمایند ( Burrells et al., 1999, Refsties et al.,

ضایعات و تولید موا ی ا ارزش ایزو ا معطوف ساخاه
است .سیاری از این ضایعات هعنوان منا ع ارزشمند
پبوتئینی محسوب میشوبد (.)AL-Betawi, 2005
یکی از این ضایعات تداله وره یببهی می اشد .تداله
وره یببهی یشابین مقدار ضایعات کارخابجات
یبآیند میوا و سبزی ر رهان را تشکیل می هد
( .)Afsharhamidi et al., 2010ر این میان
اسادا ا از ضایعات کارخابجات تهیه رب وره یببهی
ر تغذیه ام و طیور ا توره ه ارزش تغذیهای و حجم
اببوا تولید آنها ر سیاری کشورها ه ویژا ر
کشورهای ر حال توسعه باایج مطفوب اخذ شدا است.
نا باین کار ب این قبیل موا ر تغذیه ام و طیور،
امبی ضبوری ه بظب میرسد ( Afsharhamidi et
 .)al., 2010اسادا ا از این محصوالت ر تغذیه آ زیان
میتوابد چند مزیت مهم را ه همباا اشاه اشد .اوالً
تغذیه این محصوالت ممکن است وا ساهی صنعت
غذاسازی آ زیان ه سویا را کاهد هد
( )Afsharhamidi et al., 2010و ضمن رفو یبی از
ابباشت شان ر محیو زیست و هورو آور ن
مشکالت زیست محیطی ر کاهد هزینههای تغذیه
ای و تنوع خوراکی بقد چشم یبی اشاه و مورب
اسادا ا هینه از پاابسیل خوراکهای ضایعاتی رهت
تشکیل پبوتئین حیوابی شو ( .)Jafari, 2006یوارا
سفولی که د عمداای از تداله وره یببهی را
تشکیل می هد هعنوان سدی ر راا رسیدن آبزیمهای
هضمی ه موا مغذی یا عامفی که سبعت این کار را
کم میکند عمل میبماید ( )Bedford, 2000ر
بایجه سبب ایزاید ویسکوزیاه موا هضمی ،کاهد
سبعت اباشار آبزیمها ،کاهد اباشار موا مغذی و
حبکت موا ر ساهاا وارش شدا و ر بهایت هضم
و رذب موا مغذی و میزان مصبف خوراک پایین می
آید ( .)Tomecynski and Soska, 1976ا توره ه
چنین شبایطی اسادا ا از آبزیم میتوابد ا شکسان
یوارا سفولها قا فیت اسادا ا از موا مغذی را ر موا
ضایعاتی ایزاید هد.
ا توره ه یقدان اطالعات ر زمینه اسادا ا از
تداله وره یببهی هعنوان ی منبع یاهی ارزان
قیمت ر ریبا غذایی آ زیان ر کشور  ،هدف از تحقیق
حاضب برسی تاثیب سطوت م افا رایهزینی تداله
وره یببهی ه همباا مکمل مولای آبزیم هرای
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استفاده از تفاله گوجه فرنگی به همراه آنزیم در جیره ماهی کپور معمولی
جدول  -1اجزاء جیره های آزمایشی و آنالیز تقریبی جیره های آزمایشی (گرم بر کیلوگرم ماده خشک).
تیمار
موا اولیه
1
پو ر ماهی
1
کنجاله سویا
1
آر ندم
3
آر تداله وره
روغن کابوال
1
مالس
**
مکمل معدبی
*
مکمل و یاامینی
2
مولای آبزیم

ID

ما ا خش
خاکساب
پبوتئین
چب ی خام

پا یه  %10+ت دا له +
ریبا پایه
آبزیم
25
25
30
35
25
30
10
5
5
3
3
1
1
1
1
0/04
0
تبکیب شیمیایی ریبا های آزمایشی
94/20
93/56
7/69
7/76
36/56
36/65
14/84
11/76

پا یه  %10+ت دا له +
آبزیم
25
25
20/5
20
4/5
3
1
1
0/04

پا یه  %10+ت دا له +
آبزیم
25
20
16
30
4
3
1
1
0/04

94/12
7/71
36/39
15/77

94/08
7/9
36/30
16/35

eo

fS

-1کارخابه خوراک ام آ زیان ساری  -2شبکت کیمیا رشد  -3کارخابه اصل شهبیار (پالندا) -تهبان
*وی اامین  ،IU/kg 4000 =Aوی اامین  ، IU/kg1500=Dوی اامین  ،mg/kg 0/02=B12وی اامین  ،gr/kg 0/05=Kت یامین=0/01
 ،gr/kgریبویالوین=  ،gr/kgپیبیدوکسرررین= ،gr/kg 0/01پناوتنات= ، gr/kg 0/045بیاسرررین= ، gr/kg 0/06یوالت=،mg/kg 3
کولین=.mg/kg. 5/5
**منیزیم= ،gr/kg 200سرررردیم= ،mg/kg 500آهن= ،mg/ kg 20مس=  ،mg/kg 3روی= ،mg/kg 15منهنز=،mg/kg 15
سفنیم= ، mg/kg 0/5آلومینیوم= ،mg/kg 0/03کبالت=.mg/kg 2/5

 .2مواد و روشها
این آزماید ا  4تیمار و  3تکبار ه ازای هب تیمار
ه مدت  8هداه ر سالن تکثیب و پبورش ابشهاا عفوم
کشاورزی و منا ع طبیعی ساری ابجام شد .تعدا 22
عد ماهی ا وزن ماوسو  16/5بم ابا اب و هطور
تصا یی ه هب تاب آزماید ا ماوسو مای آب
 23/52رره سابای با معبیی شدبد .ریباها ه
صورت روزابه ر سه بو ت صبح ،ظهب و عصب ه ماهیان
ا ا شد .تغییب میزان غذای مصبیی هب  15روز یکبار
ا ابجام عمفیات زیستسنجی و ا توره هماوسو
مای آب مش ص میشد.
تبکیب ریبا ساخاه شدا بای چه ماهی کپور
معمولی ا سطوت پبوتئین و اببژی یکسان و ب اساس
بیاز غذایی این وبه و ا اسادا ا از موا اولیه مورو
ر منطقه ساخاه شدا است ( )Takenchi, 2001که
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 .1.2تیماربندی و ساخت جیرههای آزمایشی
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کنجاله سویا و آر ندم ر ریبا ب عمفکب رشد و
قا فیت هضم موا مغذی چه ماهی کپور معمولی می
اشد.

ر ردول  1بشان ا ا شدا است .باایج آبالیز ریبا
ساخاه شدا بای چهماهیان کپور معمولی ر
تیمارهای م افا ب حسب رصد ر ردول  1ارائه
شدا است.
آبزیم مور اسادا ا ر این آزماید مولای آبزیم
باتوزایم پالس و ا که ارای حداقل یعالیتهای
آبزیمی سفوالز ا  ،4200زایالباز  ،2500اا فوکاباز
 ،500پناوزاباز  ،700پبوتئاز  ،3000ییااز  ،500آلدا
آمیالز  ،700همی سفوالز  ،3000پکایناز  70و لیپاز
 30واحد ینالمففی ر هب بم و  .سطوت ه کار ریاه
این مولای آبزیم ر ریباهای آزمایشی  0/04رصد
و ا است .تیمارهای آزماید ب اساس میزان تداله
وره یببهی و ورو یا عدم ورو مولای آبزیم باتوزیم
پالس ر ریبا غذای تنظیم شد که ه شبت زیب است:
تیمار ( 1شاهد) :ریبا غذایی یاقد تداله وره یببهی
و آبزیم
تیمار :2ریبا غذایی حاوی  10رصد رایهزینی تداله
وره یببهی ا  0/04رصد مولای آبزیم
تیمار :3ریبا غذایی حاوی  20رصد رایهزینی تداله
وره یببهی ا  0/04رصد مولای آبزیم
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جدول  -2آنالیز تفاله خشک گوجه فرنگی مورد آزمایش

جدول  -3پارامترهای رشد ماهی کپور معمولی تحت تاثیر سطوح متفاوت تفاله گوجه با آنزیم

0±16/47
1/06±43/23
bc
0/04±1/72
bcd
1/06±26/76
b
0/05±1/43
bc
0/06±1/93
100

0/07±16/51
b
1/22±44/9
ab
0/05±1/79
ab
1/20±28/39
b
1/03±1/42
b
0/06±1/95
100

0/03±16/51
0/24±43/49
bc
0/01±1/73
bc
0/36±27/31
b
0/05±103/6
b
0/05±1/94
100

c

fS

ID

تیمار
شاخص رشد
وزن اولیه ( بم)
وزن بهایی ( بم)
ضبیب رشد ویژا ()%
ایزاید وزن ( بم)
ضبیب تبدیل غذایی
کارآیی پبوتئین
رصد ازمابد ی

ریبا پایه

پایه  %10+تداله +آبزیم

پایه  %10+تداله +آبزیم

0/03±16/43
1/01±42/32
cd
0/04±1/69
cd
1/15±26/09
a
0/03±1/55
cd
0/06±1/82
100
c

تصا یی ابا اب شد همنظور ابجام آبالیز تقبیبی الشه
ماهی (پبوتئین ،چب ی ،رطو ت ،خاکساب) ( AOAC,
 ،)1995بموبههای هب تکبار هصورت ردا ابه قطعه
قطعه و سپس ا میکسب همهن و ر بهایت ر آون
خش ب ید .مقدار رطو ت بموبه از قبار ا ن مقدار
مش صی از بموبه ر اخل آون (Memmert-
 BM55آلمان) ا مای  105رره سابای با تا
رسیدن ه وزن ثا ت تعیین ب ید .خاکساب ا اسادا ا
از کورا الکابیکی (مدل  )Ecotec-sic 07ر مای
 550رره سابای با بای مدت  8ساعت ،مقدار
پبوتئین خام ا روش کجفدال (مدل  behrآلمان)
ساهاا
تعیین شد .ابدازا یبی چب ی کل ه کم
سوکسوله (مدل  behrآلمان) و ا اسادا ا از اتب ه-
عنوان حالل صورت پذیبیت.

ر طول ورا پبورش هب  2هداه ی ار بموبه-
یبی و یومابی ماهیان هب تاب ابجام شد ر ضمن
همنظور تعیین ازمابد ی ،میزان تفدات حوضچهها ه
طور روزابه محاسبه و ثبت میشد .پس از اتمام ورا 8
هداهای پبورش ،ا اسادا ا از یبمولهای مب وطه
شاخصهای رشد و ازمابد ی محاسبه ب ید .رهت
بموبه ب اری از الشه کپورماهیان پس از  24ساعت
قطع غذا هی از هب تاب تکبار  3بموبه هصورت
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 .2.2نمونهبرداری و بیومتری ماهیان
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تیمار  :4ریبا غذایی حاوی  30رصد رایهزینی تداله
وره یببهی ا  0/04رصد مولای آبزیم
تدالههای وره یببهی مور اسادا ا ر ریبا
هصورت تب از کارخابه رب وره یببهی واقع ر حومه
شهب تهبان تهیه شد و سپس همنظور کاهد قسمای
از آب آنها ر کیسههای مندذ ار قبار ا ا شد .ر
مبحفه عد تدالههای وره یببهی مورو از کیسهها
خارج و توسو بور غیبمساقیم آیااب همدت  1روز
ب ید .سپس این تدالههای خش رمعآوری
خش
و ا ادا آسیاب و ر مبحفه عد ر کیسههای م صوص
تداله وره یببهی ساه ندی شدبد .آبالیز تقبیبی تداله
خش وره یببهی مطا ق روش  AOACابجام بیت
که باایج آن ر ردول  3ارائه شدا است.

bc

پایه  %10+تداله +آبزیم

 .3.2هضمپذیری مواد غذایی
همنظور تعیین قا فیت هضم موا مغذی ریباها
توسو ماهی کپورمعمولی ،ر اباهای ورا پبورش ه
مدت ی هداه ماهیان ا ریبا محاوی  0/6رصد
مارکب اکسید کبوم ر  3وعدا ر ساعات  12 ،8و 16
مور تغذیه قبار بیاند که حدو ساعات  12و 16
قبل از غذا هی مدیوع ماهیان هب تکبار هصورت
ردا ابه هصورت سیدون کب ن رمعآوری شد و توسو
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جدول  -4ترکیب شیمیایی الشه کپور معمولی تغذیه شده با تیمارهای مختلف تفاله گوجه با آنزیم (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمار
تبکیب شیمیایی الشه
چب ی ()%
پبوتئین ()%
خاکساب ()%
ما ا خش ()%

ریبا پایه

پایه  %10+تداله +آبزیم

پایه  %10+تداله +آبزیم

پایه  %10+تداله +آبزیم

4/08±44/53
3/06±50/40
0/58±5/67
1/45±33/12

2/66±44/70
6/22±42/76
0/58±5/67
0/13±33/27

3/38±46/47
4/43±43/40
0/58±5/67
1/58±31/51

0/55±42/63
3/57±41/42
0/58±6/63
0/83±31/44

آون ر مای  60رره سابای با ه مدت  48ساعت
خش ب ید و الیاصفه ر مای  -20رره سابای-
با بای ابجام آزمایشات عدی منجمد شد .روش غیب
مساقیم تعیین هضم پذیبی ا اسادا ا از مارکب اکسید
کبوم و ا که ا روش یبمول زیب ابجام ب ید.

ID

غفظت کبوم اکسید ( –  = [ 1ضبیب هضمپذیبی ظاهبی
 /موا مغذی مدیوع × غفظت کبوم اکسید مدیوع /ریبا
)] × 100موا مغذی ریبا

 .4.2روشهای آماری مورد استفاده در آزمایش

 .3نتایج
مقایسه باایج عمفکب رشد ین تیمارهای
م افا بشان ا که هابین عمفکب رشد ر
پارامابهای مور برسی ر تیمار  10رصد رایهزینی
تداله وره یببهی ا آبزیم مشاهدا شد که از لحاظ
آماری ارای اخاالف معنی اری ا سایب تیمارها و حای
تیمار شاهد آزماید و ( .)P<0/05ورو مکمل

www.SID.ir

Ar
c

تجزیه و تحفیل آماری ا اهای ه ست آمدا ر
قالب طبت کامالً تصا یی ،ا اسادا ا از ببمایزار آماری
 SPSSبس ه  18ابجام شد ،اثب سطوت تداله وره-
یببهی و آبزیم ب پارامابهای رشد و هضمپذیبی ا
اسادا ا از روش آبالیز واریابس یکطبیه ابدازا یبی شد
و مقایسهی میابهینها ه کم آزمون چند امنهای
ابکن ر حدو اطمینان  95رصد ابجام بیت.
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تعیین موا مغذی (ما ا خش  ،پبوتئین خام و
چب ی خام) بموبههای خش شدا مدیوع و ریباهای
آزمایشی (محاوی مارکباکسید کبوم) ا اسادا ا از
روش  AOACابجام شد .ابدازا یبی اکسید کبوم
مورو ر مدیوع و ریباها ()Fenton et al., 1979
پس از هضم خاکساب بموبهها و تبدیل اکسید کبوم ه
اسید کبومی ا اسادا ا از رذب یاومابی ا ساهاا
اسپکابویاوماب ابدازا یبی شد.

آبزیمی ر سطوت پایین تب تداله وره اثبات هابی ر
مقایسه ا میزان االتب آن ار (ردول  .)3از طبیی
باساس باایج تا سطح  30رصد رایهزینی پو ر تداله
وره یببهی هرای کنجاله سویا و آر ندم ر ریبا
غذایی ماهی کپورمعمولی اثب سوئی ر وزن بهایی دن،
ایزاید وزن و ضبیب رشد ویژا بسبت ه تیمار شاهد
مشاهدا بشد ( .(P>0/05باایج ببخ ازمابد ی بیز
بشان ا ین تیمارهای تغذیه شدا ا سطوت م افا
رایهزینی آر تداله وره یببهی و تیمار شاهد اخاالف
معنی اری ر ببخ ازمابد ی مشاهدا بشد
(.(P>0/05
باایج آبالیز تبکیب شیمیایی کل دن ماهیان
تغذیه شدا ا تیمارهای م افا ر پایان ورا آزماید
ر ردول  4ارائه شدا است .باایج بشان ا ین ماهیان
تغذیه شدا ا ریبا شاهد و ماهیان تغذیه شدا ا ریبا
های محاوی سطوت م افا رایهزینی تداله وره
یببهی از بظب تبکیب الشه اخاالف معنی ار مشاهدا
بشد (.(P>0/05
باایج حاصل از قا فیت هضم موا مغذی
(پبوتئین  ،چب ی و ما ا خش ) ر ماهیان تغذیه شدا
ا ریبا های آزمایشی م افا ر ردول  5بشان ا ا
شدا است .ب اساس باایج ،ا ایزاید میزان رایهزینی
آر تداله وره یببهی ر ریبا غذایی ماهی کپور
معمولی ( ا کار ب مولای آبزیم ) قا فیت هضم پبوتئین
بسبت ه تیمار شاهد کاهد یایت ،ه طوریکه
االتبین قا فیت هضم پبوتئین ر تیمار شاهد و
کمابین قا فیت هضم پبوتئین ر تیمار  30رصد
رایهزینی تداله وره یببهی مشاهدا شد (.)P<0/05
ر ین تیمارهای محاوی تداله وره یببهی االتبین
قا فیت هضم پبوتئین ر تیمار  10رصد رایهزینی
تداله وره یببهی مشاهدا شد .ب اساس باایج ،قا فیت
هضم چب ی ر ماهیان تغذیه شدا ا ریباهای محاوی
تداله وره یببهی ه همباا آبزیم بسبت ه تیمار شاهد
ایزاید معنی اری یایت ( .)P<0/05کمابین قا فیت
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جدول  -5قابلیت هضم مواد مغذی در کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله گوجه با آنزیم (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمار
هضم پذیبی
پبوتئین ()%
چب ی ()%
ما ا خش ()%

پایه  %10+تداله +آبزیم

ریبا پایه
a

1/08±92/70
4/0 ±81/08
bc
2/25±68/60
b

bc

0/35±90/43
a
2/03±89/10
ab
1/15±69/37

ر ماهیان تغذیه شدا ا تیمار 30
هضم ما ا خش
رصد رایهزینی تداله وره یببهی ا آبزیم مشاهدا
شد (.)P<0/05

 .4بحث و نتیجهگیری

cd

0/90±88/90
a
2/36±91/2
bc
1/20±68/20

e

0/92±87/57
a
2/68±90/37
c
1/40±66/60

بسبت ه سایب منا ع پبوتئینی یاهی مامایز اشد
(Chakaraei et al., 2008؛ Sogi et al., 2002
.)Liadaakid et al., 1998,
ب خالف باایج حاصفه ر این تحقیق ،مطالعات
 Hofmanو همکاران ( )1997بشان ا که  44رصد
رایهزینی تداله وره یببهی ا پو ر ماهی ر ریبا
ب ه ماهی آیبیقایی ( ،)Clarias gariepinusمورب
کاهد معنی اری ر عمفکب رشد میشو .
چنین کاهد رشدی میتوابد ه کاهد پو ر ماهی
غذا ،کمبو اسیدهای امینه ضبوری و کاهد هضم
پذیبی غذای حاوی تداله وره یببهی ر مقایسه ا
پو ر ماهی مب وط اشد .از سوی یهب ا توره ه تداوت
ر رژیم غذایی و وبه ماهی (کپور معمولی و ب ه
ماهی) و ساخاار ساهاا وارش آن ها بمیتوان کارایی
یکسابی بای اسادا ا از تداله وره بای ب ه ماهی و
کپور معمولی اباظار اشت.
ر این مطالعه مقایسه رصد تبکیبات شیمیایی
الشه (اعم از ما ا خش  ،پبوتئین ،چب ی و خاکساب)
ر ین ماهیان کپور معمولی تغذیه شدا ا ریباهای
م افا آزمایشی از بظب آماری اخاالف معنی اری را
ین تیمارهای آزمایشی بشان بدا  .عفت این امب
احاماالً ه لیل یکسان و ن تبکیب شیمیایی و منبع
پبوتئینی تداله وره یببهی و کنجاله سویا و ا است
که بشان می هد ماهی توابساه از این و منبع
پبوتئینی ه بحو مطفوب اسادا ا کند .همابند ماهی
کپور معمولی باایج مشا هی از عدم تاثیب تداله وره
یببهی ب تبکیب الشه ب ه ماهی آیبیقایی( Clarias
 )gariepinusر مطالعات  Hufmanو همکاران
( )1977مشاهدا شد.
باایج این برسی بشان می هد ا ایزاید سطح
رایهزینی تداله وره یببهی (از  10تا  30رصد) ه
همباا آبزیم ر ریبا کپور معمولی ،قا فیت هضم
پبوتئین ریبا بسبت ه تیمار شاهد ه طور معنی اری
کاهد یایت .عامل اصفی محدو کنندا اسادا ا از تداله
وره یببهی ر ریباهای غذایی رورههای وشای،
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مطالعه حاضب ر برسی اثب سطوت م افا
رایهزینی تداله وره یببهی ههمباا آبزیم ه رای
کنجاله سویا و آر ندم ب عمفکب رشد کپورمعمولی
بشان می هد که تداله وره یببهی می توابد ه عنوان
ی منبع یاهی ارزان قیمت تا سطح  30رصد ر
ریبا غذایی کپور معمولی دون تاثیب مندی ب عمفکب
رشد و ازمابد ی این ماهی رایهزین شو .
کارایی رشد مشا ه و یا تا حدی االتب تیمارهای
حاوی تداله وره یببهی ر مقایسه ا تیمار شاهد را
میتوان ه کمیت و کیدیت تقبیباً مشا ه پبوتئین ریبا
ها از لحاظ اسید آمینه ضبوری و یا سایب موا مغذی
بسبت ا  .ر تیمارهای آزمایشی و کنابل ه بسبت
تقبیبا یکسابی از منبع پبوتئینی یاهی اسادا ا شدا
و که ممکن است منجب ه سطوت بسباا یکسان
اسیدهای آمینه ضبوری شو .
ب اساس مطالعات صورت بیاه ،پبوییل
اسیدهای آمینه ر و منبع یاهی کنجاله سویا و تداله
وره یببهی عموماً مشا ه هم هساند هطوری که هب
و ر میزان اسید آمینه مایوبین محدو یت اربد ( ر
کنجاله سویا مایوبین و سیسائین محدو کنندا است)
و میزان اسید آمینه لیزین ه بسبت سایب پبوتئینهای
یاهی ر این و منبع یاهی ( ر تداله وره یببهی
 13رصد یشاب) قا ل مالحظه می اشد ( Persia et
.)al., 2003; Talei et al., 2011
از الیل اثبات بسبااً مثبت تداله وره یببهی ب
پارامابهای رشد ،میزان محدو یاکاورهای ضد تغذیه
ای می اشد .ب اساس اطالعات مورو  ،یاکاورهای ضد
تغذیهای مش صی ر تداله وره یببهی زارش بشدا
است که این خو اعث میشو از بظب منبع پبوتئینی

پایه  %10+تداله +آبزیم

پایه  %10+تداله +آبزیم
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الیاف خام (پفی ساکاریدهای غیب بشاساهای )NSP
بسبااً االی آن است که قسمت اعظم آن ر پوست
وره یببهی قبار ار و هعنوان سدی است ر راا
رسیدن آبزیمهای هضمی ه موا مغذی یا عامفی که
سبعت این کار را کم میکند ر بایجه سبب ایزاید
ویسکوزیاه موا هضمی ر رو ا ،کاهد سبعت اباشار
آبزیمها ،اباشار موا مغذی و کاهد حبکت موا ر
ساهاا وارش میشو و ر بایجه هضم و رذب موا
مغذی و میزان مصبف خوراک پایین میآید
(.)Bedford, 1992; Bedford, 2000
باایج این برسی همچنین بشان ا که قا فیت
هضم چب ی ریبا ر کپور معمولی تغذیه شدا ا سطوت
م افا رایهزینی تداله وره یببهی ( 10-30رصد)
بسبت ه تیمار شاهد ایزاید معنی اری مییا د .چنین
یبآیندی بشان هندا توابایی کپور معمولی بای
اسادا ا از چب ی تداله وره یببهی می اشد .ا بچه
پبوییل اسیدهای چبب ریباهای مور اسادا ا ر این
آزماید تهیه بشدا ،وقوع چنین حالای میتوابد ه
عفت میزان اسیدهای چبب غیب اشباع تداله وره
یببهی ر مقایسه ا سایب اقالم غذایی اشد .آبالیز
پبوییل اسید چبب ه همباا ابدازا یبی هضمپذیبی
اسیدهای چبب الزم است تا قضاوت قیقتبی ر را طه
ا تداوت هضم چب ی ر ریباهای آزمایشی اشاه
اشیم.
ه بظب میرسد که ایزو ن مولای آبزیم ( ه میزان
 0/04رصد) ر ریباهای محاوی تداله وره یببهی
تاثیب معنی اری ر هبو قا فیت هضم موا مغذی
بداشاه است .ب اساس مطالعات ابجام شدا مش ص
شدا است که ایزو ن آبزیمهای تجزیه کنندا پفی-
ساکاریدهای غیب بشاساهای ه ریبا ا کاهد اثبات
موا ضد مغذی یاهی ا سست کب ن پیوبدهای ین
ییبب و سایب موا مغذی و ه ببال آن کاهد
ویسکوزیاه رو اای ،هضم زایالن ،سفولز و همی سفولز

را ایزاید ا ا و اعث کاهد اثبات سوء آنها و ر
بایجه ایزاید تاثیب آبزیمهای وارشی ب موا مغذی،
قا فیت هضم خوراک یشاب و موا مغذی یشابی آزا
شدا و ر سابس ماهی قبار بیاه و هبو عمفکب
ماهی را ه همباا اشاه است ( Qinghui et al.,
.)2007; Safamehr et al., 2010
عدم تاثیب معنی ار آبزیم ر این آزماید احاماالً
مب وط ه بوع و ساخاار ییبب تداله وره یببهی می
اشد .ا توره ه باایج تجزیههای شیمیایی تداله وره
یببهی ر مطالعات یهب ( ،)Weiss et al., 1997این
خوراک حاوی حدو  60رصد ییبب بامحفول می اشد
که ید از  40رصد آن لیهنین است و ما قی سفولز
و همی سفولز می اشد ،از طبیی از لحاظ تغذیهای
پیوبدهای ین ارزاء ییبب بامحفول و سایب موا مغذی
ر خوراکهای م افا ،ماداوت و تقبیباً باشناخاه می
اشد ( .)Rahimy, 2003هبظب میرسد که ر مطالعه
حاضب مولای آبزیم اسادا ا شدا و سطح آن ر سطحی
ببو ا است که اعث هیدرولیز ییبب بامحفول ه خصوص
لهنین ر ساهاا وارش شدا و از این راا اثب مثبت ب
پارامابهای هضم هذار .
هطور کفی باایج این مطالعه بشان می هد،
ایزو ن پو ر تداله وره یببهی ه همباا مکمل مولای
آبزیم تا سطح  30رصد ه ریبا کپور معمولی ب
عمفکب رشد ،ازمابد ی ،تبکیب الشه ،قا فیت هضم
چب ی و ما ا خش اثب سوئی بداشاه ،ولی کاهد
قا فیت هضم پبوتئین را ه همباا اشاه است .عفت این
امب مب وط ه بز ی و ن کمیت و کیدیت پبوتئین
ریباها از لحاظ اسیدهای آمینه ضبوری و یا سایب موا
مغذی و ه عالوا میزان محدو یاکاورهای ضد تغذیه
ای ر تداله وره یببهی می اشد .عدم تاثیب معنی ار
آبزیم بیز احاماالً مب وط ه بوع و ساخاار ییبب تداله
وره یببهی و یا باکایی و ن سطح مولای آبزیم
مصبیی ر این آزماید می اشد.
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