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 بدن  بیو ترک یآن بر رشد، بازماندگ ریذرت و تأث نیبا کنسانتره پروتئ یپودر ماه ینیگزیجا

 (Acipenser baerii) بريیس یماهتاس
 

 1ي، حسن مصطفو2پژند الهحی، ذب1یرضا طاعت

 رانیتالش. ا ،یواحد تالش، دانشگاه آزاد اسالم الت،یگروه ش 1
، (AREEO) یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یکشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق ،یاریخاو انیماه یالمللنیب قاتیتحق تویانست 2

 رانیرشت، ا

 

 1400اسفند ماه  23 :تاریخ پذیرش، 1400دی ماه  5تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

 های گیاهی شده است.های جانوری بر جیره آبزیان، توجه زیادی به استفاده بیشتر از پروتئینتحمیل هزینه باالی پروتئین لیبه دلامروزه  :زمینۀ مطالعه

 Acipenser) برییس یاهمبدن تاس بیو ترک یآن بر رشد، بازماندگ ریتأثو  )CPC( )75®Empyreal(ت ذر نیبا کنسانتره پروتئ یپودر ماه ینیگزیجا :هدف

baerii). 

عدد  120. تعداد تصادفی جایگزین پودر ماهی شد کامالا درصد در سه تکرار در قالب طرح  45و  30، 15در چهار سطح صفر،  ذرت نیکنسانتره پروتئ :کارروش

عدد در هر مخزن توزیع شدند. پس از یک هفته  10لیتری با تراکم  80 عدد مخزن گرد پالستیکی 12در گرم  27/8 ±39/0ماهی سیبری با میانگین وزنی تاس

پارامترهای رشد و روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش،  60به مدت ایزونیتروژنیک و ایزوکالریک( با چهار جیره با سطح یکسان پروتئین و انرژی ) انیبچه ماهسازگاری، 

 گیری شدند. ترکیب الشه اندازه

شده با نرخ رشد ویژه، میانگین رشد روزانه، ضریب کارایی پروتئین و ضریب چاقی در ماهیان تغذیه ،درصد افزایش وزن بدن ،فاکتورهای طول کل، وزن نهایی :نتایج

مترین مقدار را داشت که با بقیه غذایی در همین تیمار ک تبدیل. ضریب (P<05/0)داری باالتر از سایر تیمارها بود طور معنیبهدرصد  15 ذرت نیکنسانتره پروتئ

 30درصد و  15 ذرت نیکنسانتره پروتئشده با اری در میزان پروتئین الشه در ماهیان تغذیهد. اختالف معنی(P<05/0)دار نشان داد تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

 .درصد بود 100نرخ بازماندگی در همه تیمارها درصد مشاهده گردید.  45 ذرت نیکنسانتره پروتئشده با در قیاس با ماهیان تغذیه ،درصد

تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در درصد می 15در سطح  ذرت نیکنسانتره پروتئتوان اظهار نمود که های حاصل میبا توجه به یافته: نهایی گیرينتیجه

 باشد. ماهی سیبریتاسجیره 

 امپریال، جایگزینی، عملکرد رشد، آنالیز الشه پروتئین گیاهی، ماهی سیبریتاس :کلیدي کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیتالش. ا ،یواحد تالش، دانشگاه آزاد اسالم الت،یگروه ش ،یرضا طاعت: مسئول سندهینو
 r.taati@gmail.com : یکیپست الکترون

 

مقدمه
 متوازنی ترکیب مهیا نمودن آبزیان برای غذا ساخت از هدف

های حیاتی مثل نیازمندی رفع گوناگون جهت مغذی مواد از

هزینـه غـذا  طـورمعمـولبـهاست.  تولیدمثل رشد و سالمت،

را تشکیل  ش آبزیاندرصـد کـل هزینه پرور 60تـا  50 بین

مورد توجه  غذا سازیآماده در که مغذی ماده اولیندهد. می

یمت در قاز اجزای گران پروتئیناست.  پروتئین گیرد،قرار می

 وابستگیرشـد آبزیـان  آمده وهای غـذایی بـه شـمار جیره

(. 1ه آن دارد )بـه میـزان پـروتئین و کیفیـت اسیدهای آمین

محسوب  جیره آبزیان در پروتئینی ترین منبعمهم ماهی پودر

به خود  جیره ماهیان را در حدود دوسوم پروتئین و شده
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ماهی به خاطر داشتن پروتئین به  پودردهد. اختصاص می

 هآمینهایدرصد، توازن مناسب پروفایل اسید 70تا  60مقدار 

چرب  دارا بودن اسیدهایضروری نظیر الیزین و متیونین، 

گروه  یهامنبع سرشار ویتامین، EPAو  3DHAغیراشباع امگا

B،A  و D  م و آهنمواد معدنی از قبیل فسفر، کلسینیز و 

آید می حساببهترین منبع پروتئینی در جیره غذایی آبزیان به

(2 .) 

 و بلندمدت رشد به رو صنعتی خاویاری ماهیان پرورش

برای رشد  خواریگوشت خاطر رژیم غذایی به ماهیان این است.

 نیاز جیره در درصد 50تا  40به پروتئین به میزان  بهینه

(. 3دهد )تشکیل می پودر ماهی آن را قسمت اعظم که داشته

های اخیر تولید پودر ماهی جهت استفاده در غذای طی دهه

ی نظیر زسطحآبزیان سبب افزایش فشار بر ذخایر ماهیان 

اگر منابع جدید و یا  ساردین و موتوماهیان شده است.کیلکا، 

در جیره استفاده نشوند میزان ماهی  جایگزین بجای پودر

 یافته و سبب افزایششدت کاهشذخایر ماهیان مذکور به

میزان  ،در آینده نزدیک(. 4گردد )آبزیان می جیره قیمت

فقط  از آنیافته و ماهی در جیره آبزیان کاهش استفاده از پودر

در دوران آغازین  اقتصادیهای غذایی گونه نیازهای رفع برای

 ،منظورهمین به  استفاده خواهد شد.رشد و مولدسازی 

ماهی و تولید  زیادی جهت کاهش استفاده از پودر هایتالش

جانوری و  منابع پروتئینیگیری از بهرهقیمت با غذای ارزان

ال و کنجاله له کانوکنجاگلوتن ذرت، گلوتن گندم، نظیر گیاهی 

 هاینیپروتئهای غذایی، (. در جیره2ت )اس شده انجام سویا

 پـودر جانشینکامـل  ـای درصدیصورت بهتوانند می یاهیگ

را  ضروری هنـیآم دهاییاسـ به شرطی کهشوند،  یمـاه

 یخوراکخـوشکاهش و  نامطلوب طعـم و سـبب ردهک نیتـأم

و  یعناصر ضد مغذ مقادیر از طرف دیگر،غذا نشوند. 

، تانن، گوسیپوللکتین،  های گوارشی نظیرهای آنزیمبازدارنده

این . زیرا دنابـیکاهش شدت باید به فیتات وگلوکوزینوالت

موجب کاهش و  کم نمودهپروتئین را  یریهضم پذ ترکیبات

در  لیبه دل(. 5،6،7گردند )میمعدنی  دسترسی به موادمیزان 

، نامناسب یطیمحستیدسترس بودن، نداشتن اثرات ز

ی اهیگ هایو قیمت مناسب، پروتئین طیدر مح پذیرییهتجز

حساب توانند کاندید خوبی برای جایگزینی پودر ماهی بهمی

به پروتئین گیاهی بجای پودر ماهی  جایگزینی کاملآیند. 

 متیونین و اسیدهای آمینه ضروری کاهش در مقادیر لیدل

(. کنسانتره پروتئین ذرت 8الیزین با محدودیت همراه است )

)CPC( )75®Empyreal( 75با پروتئین  منبع گیاهی یک 

 مورد نیاز مواد مغذی در تنظیم خلوص باال بوده که درصد و

ترکیب  رود. اینخوراک آبزیان به کار می و تولید جیره تهیه در

های کربوهیدراتهضم باالیی داشته،  پروتئینی قابلیت

اسیدهای آمینه  از مهمی و منبع یافتهنامحلول آن کاهش 

 دهد.می اختیار آبزیان قرار ها را درو انواع ویتامین ضروری

 صرفه به مقروناقتصادی  از نظر و بوده ستیزطیمح با سازگار

 (.9،10است )

ه دلیل ب( Acipenser baerii)ماهی سیبری تاس

نسبت به شرایط محیطی، توجه زیادی را به  الپذیری باانعطاف

های گونه برای پرورش در انواع سیستم ین. اخود جلب کرده است

 برای گونه نیهای اجمله مزیت از (.11باشد )می پرورشی مناسب

به رسیدگی جنسی در  رسیتوان به امکان دستپروری، میآبزی

کیفی  فاکتورهای نوساناتدامنه گسترده تحمل ، اسارتشرایط 

تحمل اکسیژن محلول  ،آمونیاک باالی نسبتاا غلظت نظیرآب 

 االیو تراکم ب ی پرورشیهاگونه پایین نسبت به دیگر

 (.12،13کرد )اشاره  سازیذخیره

در خصوص جایگزینی پودر ماهی با منابع  یمطالعات

 (Cyprinus carpio)پروتئین ذرت در ماهی کپور معمولی 

 (Oncorhynchus mykiss)کمان ی رنگینآالل(، قز14)

 سیم دریایی (، 17) (Huso huso)ماهی (، فیل15،16)

(Sparus aurata) (18)،  ماهی تیالپیای نیل(Oreochromis 

niloticus) (9 ماهی تیالپیای هیبرید قرمز ،)(Oreochromis 

sp.) (10 ،)ماهی فلوریداگیش(Trachinotus carolinus)  

 (Litopenaeus vannamei)غربی  دیپا سفمیگوی ( و 19)

در مطالعات مذکور، اثرات مثبت و شده است. انجام ( 20،21)

شده است. رشد و کارایی تغذیه ماهیان گزارش برمنفی جایگزینی 

 اینیازهای تغذیه در خصوص محدود مطالعاتبا توجه به 

و نیز یافتن جایگزین مطلوب و  رانیدر ا یبریس یماهتاس

 مطالعه حاضرلزوم انجام  ،مطمئن برای پودر ماهی در جیره غذایی

کنسانتره  و تعیین سطح مطلوب ریتأثامکان  یبررس جهت

، بازماندگی و بر رشد ع پروتئینیمنب کعنوان یبهذرت  نیپروتئ

 رسد.یبه نظر م یضرور یماه نیا ترکیب بدن
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 کارروشمواد و 

 هاي آزمایشی:سازي جیرهتیمار ماهیان و آماده

ت به مد انیبچه ماهانجام گرفت.  1397مطالعه حاضر در تابستان 

و محیط شاهد )بدون کنسانتره پروتئین ذرت(  رهیدو هفته با ج

ماهی عدد بچه تاس 120تعداد . ندشد رسازگاجدید پرورش 

طور تصادفی انتخاب گرم به 27/8 ±39/0سیبری با وزن متوسط 

 یریبا حجم آبگ تریل 80 تیبه ظرف پالستیکی گرد مخزن 12و در 

 ستمیمجهز به سلیتر در دقیقه  1و دبی  )آب چاه( تریل 60

 برای توزیع شدند. مخزن عدد در هر 10با تراکم مرکزی  یهواده

ه جلوگیری از پرش ماهیان، سطح مخازن با تور پوشانده شد. دور

ساعت تاریکی طراحی  10ساعت روشنایی و  14صورت وری بهن

 گردید. 

با سطح یکسان پروتئین و انرژی  رهیچهار ج

 4قالب طرح کامالا تصادفی )در  (کیزوکالریو ا کیتروژنیزونیا)

تکرار( شامل شاهد )بدون جایگزینی( و سطوح  3تیمار با 

 (CPC)درصد کنسانتره پروتئین ذرت  45و  30، 15جایگزینی 
75®Empyreal Cargill Corn Milling, Cargill, Inc., 

NE, USA))  .سطوح مختلف مواد مغذی بر پایه طراحی شدند

جدول ها در ( و ترکیب شیمیایی جیره22فرموالسیون غذایی )

از توزین ترکیبات، مواد خام پرحجم  بعد اند.شده نشان داده 1

وسیله همزن برقی مخلوط حجم جیره بهمواد کمباهم و سپس با 

به ترکیب اضافه  در گام بعد، روغن شده تا جیره همگن درآید.

درصد جیره و مخلوط  30و سپس با افزودن آب مقطر به میزان 

ترکیب حاصل  آمد. به دستنمودن مجدد، ترکیب خمیری شکل 

های ماکارونی تهیه و در صورت رشتهگوشت دستی بهبا چرخ

گراد درجه سانتی 55کن با دمای ساعت در خشک 12مدت 

بندی نفوذناپذیر بسته پیک پیز یهادربستهها خشک شد. پلت

گراد نگهداری شدند. بچه درجه سانتی -14و در دمای 

طبق میزان اشتها و در حد سیری ظاهری  برماهیان سیبری تاس

دت به مشب(  20عصر و  16ظهر،  12صبح،  8در چهار نوبت )

  روز تغذیه شدند. 60

شروع، میانه و آخر در  هاي رشد:گیري شاخصاندازه

توده هر مخزن انجام شد. سنجی برای تعیین زیزیستدوره 

گیری های ذیل اندازههای رشد و بازماندگی طبق فرمولشاخص

  (:23شدند )

 –(رمگاولیه)(/ )میانگین وزن گرم]میانگین وزن اولیه)افزایش وزن بدن )درصد(    

 100×(([گرم)ییمیانگین وزن نها

-Ln(گرم)یهاولوزن(/)میانگینروزپرورش)]دوره       ویژه )درصد در روز(رشد نرخ 

 Ln×]100((گرم)یینهاوزنمیانگین

 (گرم) (/ مقدار غذای خورده شدهگرم) میزان افزایش وزن بدنضریب تبدیل غذایی     

ین وزن میانگ –(گرم)میانگین وزن اولیه) /دوره پرورش )روز(   میانگین رشد روزانه

 (گرم)یینها

 زن انتهایی(و -/ )وزن ابتدایی مقدار مصرف پروتئین              ضریب کارایی پروتئین

 (گرم) وزن×  100( / متریطول )سانت 3ضریب چاقی                                       

پایان دوره(  ابتدای دوره/ تعداد ماهیان در )تعداد ماهیان دری)درصد(    مانزندهمیزان 

× 100 

پارامترهای دما،  آب: گیري پارامترهاي کیفیاندازه

 آب با استفاده از دستگاه دیجیتال مولتی pHاکسیژن محلول و 

گین دما . میانشدند گیری)کلرادو، آمریکا( اندازه HACHپارامتر 

، میانگین اکسیژن محلول گرادسانتیدرجه  66/1±17/25

ثبت  pH 23/0± 42/8و میانگین  گرم در لیترمیلی 67/0±59/6

 شدند.

عدد  یک ،انتهای دوره در: بدن بیترک ییایمیش زیآنال

عدد از هر  3)مخزن از هر  یصـورت تصـادفبـه برییس یماهتاس

گوشت چرختوسط امعاء و احشاء  تخلیه( انتخـاب و پـس از ماریت

 دارپیزهای پالستیکبندی در هسه بار چرخ شده و پس از بست

های شدند. روشمنتقل  شگاهیآزما صـورت منجمـد بـهبـه

 دهای استاندارروش بر اساسیی بدن گیری پارامترهای شیمیااندازه

 105 )آلمان( با دمای Memmertاز دستگاه آون (. 24انجام گرفت )

 گیری میزان رطوبتساعت برای اندازه 6گراد به مدت درجه سانتی

 550)انگلیس( با دمای  Gallenkamp، از کوره الکتریکی الشه

 الشه خاکستر یزانساعت برای تعیین م 6گراد به مدت درجه سانتی

برای  بی)سوئیس( به ترت Bushi و کلدال سوکسله هایاز سیستم و

 گردید. استفاده الشه پروتئین وچربی  قادیرارزیابی م

در قالب طرح  حاضر مطالعهها: و تحلیل آماري داده تجزیه

 21نسخه  SPSSافزار نرم اجرا شد.آماری کامالا تصادفی در سه تکرار 

همگنی  بررسیپس از . کاربرده شدها بهتحلیل داده و برای تجزیه

-ن کولموگروفآزمو باها و نرمال بودن داده Leveneبا آزمون واریانس 

برای مقایسه میانگین بین تیمارها از آزمون تجزیه واریانس ، اسمیرنوف

های همگن از آزمون دانکن در سطح طرفه و برای جداسازی گروهیک

 Mean ± SDصورت به هااستفاده گردید. داده درصد 95اطمینان 

  ارائه شدند.
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 .ماهی سیبریهای آزمایشی تاسیرهترکیبات جیره و ترکیب شیمیایی ج. 1 جدول
 سطح کنسانتره پروتئین ذرت )درصد(

 45 30 15 صفر ترکیبات جیره )درصد(

 22 28 34 40 پودر ماهی

 15 15 16 16 پروتئین هیدرولیز دام

 92/13 28/9 64/4 0 کنسانتره پروتئین ذرت

 5 5 5 5 کنجاله سویا

 5 5 5 5 آرد گندم

 8 8 8 8 پودر گوشت

 10 10 10 10 شیرخشک

 5/6 5/5 5/5 5 روغن ماهی

 5/6 5/5 5/5 5 روغن آفتابگردان

 3 3 5/1 5/2 آرد ذرت

 6/0 4/0 2/0 0 الیزین -ال

 5/1 5/1 5/1 5/1 ٭مکمل ویتامینی

 5/1 5/1 5/1 5/1 ٭٭مکمل معدنی

 48/1 32/2 66/1 5/0 سلولز

     ترکیب شیمیایی )درصد(

 89/43 85/43 78/43 65/43 پروتئین

 62/17 49/17 73/17 45/17 چربی

 42/4 23/5 86/5 31/6 خاکستر

 36/1 07/1 93/1 52/1 فیبر

 03/7 59/7 40/8 13/8 رطوبت

 13/19 22/19 16/19 23/19 (MJ/kg)انرژی خام 
ای.  3000کولکلسیفرول  –ال -د ای. یو،  60 آلفا توکوفرول استات -ال -گرم در کیلوگرم(: دیا میلی IU) یویتامینمکمل  ایران. -شرکت البراتورهای سیانس، قزوین *

گرم در کیلوگرم، نیکوتینیک میلی 12B 05/0گرم در کیلوگرم، ویتامین میلی 15گرم در کیلوگرم، پیرودوکسین میلی 30گرم در کیلوگرم، ریبوفالوین میلی 15یو. تیامین 

 5/2گرم در کیلوگرم، بیوتین میلی 1000گرم در کیلوگرم، اینوسیتول میلی 500گرم در کیلوگرم، اسیداسکوربیک میلی 5 گرم در کیلوگرم، اسیدفولیکمیلی 175اسید 

دنی ایران. مکمل مع -شرکت البراتورهای سیانس، قزوین **. گرم در کیلوگرممیلی 2000گرم در کیلوگرم و کولین کلراید میلی 50گرم در کیلوگرم، کلسیم پنتوتئاتمیلی

گرم در کیلوگرم، یدید پتاسیم  2/0گرم در کیلوگرم، سیترات فریک  24/1گرم در کیلوگرم، اکسید منیزیم  15/2درصد   40یا گرم در کیلوگرم(: کربنات کلسیم  گرممیلی)

گرم در  5گرم در کیلوگرم، کلسیم فسفات  3/0گرم در کیلوگرم، سولفات منگنز  3/0در کیلوگرم، سولفات مس  گرممیلی 4/0در کیلوگرم، سولفات روی  گرممیلی 4/0

 گرم در کیلوگرم.   4/0گرم در کیلوگرم و کلریدسدیم  9/0در کیلوگرم، کلرید پتاسیم  گرممیلی 3در کیلوگرم، سلنیت سدیم  گرممیلی 2کیلوگرم، سولفات کبالت 

 
 ای.ماهی سیبری در تیمارهای تغذیههای رشد تاسشاخص مقایسه. 2جدول

 سطح کنسانتره پروتئین ذرت )درصد(

 45 30 15 صفر های رشد / تیمارهاشاخص

 0/8±35/15 0/8±21/62 0/8±36/02 0/8±25/27 وزن اولیه )گرم(

 b92/2±88/21 d62/4±26/29 c12/3±18/25 a36/3±56/18 )گرم(وزن نهایی 

 b98/0±41/20 c27/1±15/22  b95/0±10/21 a34/1±01/19 متر()سانتیطول کل نهایی 

 ab58/9±86/164 c08/36±58/264  b79/11±73/192 a99/17±95/126 افزایش وزن بدن )درصد(

 b06/0±68/1 c17/0±22/2  b07/0±85/1 a14/0±41/1 ویژه )درصد در روز( رشدنرخ

 b14/0±47/2 a22/0±57/1 b13/0±21/2 c47/0±27/3 ضریب تبدیل غذایی

 b005/0±23/0 d03/0±36/0 c10/0±29/0 a03/0±18/0 رشد روزانه )گرم در روز(

 a01/0±26/0 b01/0±29/0 b0±28/0 a01/0±25/0 ضریب چاقی

 b01/0±32/0 d04/0±49/0 c01/0±38/0 a 04/0±24/0 ضریب کارایی پروتئین

 100 100 100 100 بازماندگی )درصد(

 .(P<05/0)دار دارند اعدادی که در هر ردیف دارای حروف غیرمشابه هستند، اختالف معنی
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 نتایج

 ماهیان سیبریتاسرشد را در  هایشاخصنتایج  2 جدول

 100نرخ بازماندگی در بین تیمارهای مورد بررسی دهد. نشان می

نرخ رشد ویژه، درصد  ،فاکتورهای طول کل، وزن نهایی درصد بود.

ضریب  ،افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی

کنسانتره شده با کارایی پروتئین و ضریب چاقی در ماهیان تغذیه 

داری باالتر از سایر تیمارها طور معنیبهدرصد  15 ذرت نیپروتئ

در همین تیمار کمترین مقدار  غذاییضریب تبدیل  (P<05/0)بود 

دار نشان داد را داشت که با بقیه تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

(05/0>P) . 

داری در پروتئین الشه در ماهیان شاهد و اختالف معنی

درصد در قیاس با  30و  15 ذرت نیکنسانتره پروتئشده با تغذیه

درصد مشاهده  45 ذرت نیکنسانتره پروتئشده با ماهیان تغذیه

. اما، در مقادیر چربی، خاکستر و رطوبت الشه (P<05/0)گردید 

 (P>05/0)نشد  تیرؤماهیان سیبری داری در تاساختالف معنی

 (.1،2،3،4نمودارهای )

 بحث

 گیاهی منابع با ماهیدر پو یجایگزین متنوعی در موردهای بررسی

از اسیدهای  در بعضی کمبودها خاطر به ولی اجرا شده جانوری و

 ،یضد مغذترکیبات  وجود نیز و معدنی مواد ،ضروری آمینه

همین  به و با محدودیت همراه بوده پروریآبزیر د هاآن از استفاده

 شوندی ماه پودر از مختصری بخش جایگزین توانندمیل فقط دلی

حاضر نشان داد که پارامترهای رشد در ماهیان  مطالعهنتایج  (.3)

داری نیطور معهدرصد ب 15شده با کنسانتره پروتئین ذرت  تغذیه

نرخ بازماندگی در همه تیمارهای . باالتر از سایر تیمارها بود

ضریب تبدیل غذایی در ماهیان درصد بود.  100آزمایشی 

درصد کمترین میزان را  15 کنسانتره پروتئین ذرتشده از تغذیه

دهد این جیره کارایی و قابلیت به خود اختصاص داد که نشان می

هضم بهتری داشته است. جهت ارزیابی توانایی ماهی در تبدیل 

توان ضریب مواد غذایی خورده شده به بافت در بدن موجودات می

مشابه با بررسی حاضر،  ایمطالعهدر (. 25بدیل غذایی را آزمود )ت

ذرت پروتئین کنسانتره  درصد 10ماهی با  جایگزینی پودر ریتأث

مورد ارزیابی قرار گرفت.  مانکنیرنگ یآالدر ماهی قزل (امپریال)

و جیره  شاهد )بدون جایگزینی(روز با جیره  50ماهیان به مدت 

ماهی تغذیه شدند.  حاوی کنسانتره پروتئین ذرت جایگزین پودر

نظر  ذرت از پروتئینشده با جیره حاوی کنسانتره ماهیان تغذیه

بهتر بوده و تفاوت  شاهد گروهنسبت به ماهیان  عملکرد رشد

در همین راستا، جایگزینی پودر  (.16)مشاهده شد  یدارمعنی

 100و  75، 50، 25 در مقادیر ذرتکنسانتره پروتئین ا بی ماه

های صنشان داد که شاخ تیالپیای هیبرید قرمزدرصد در جیره 

بهبود یافتند  درصد 25و میزان بازماندگی فقط در سطح رشد 

ماهی ی دیگر، بهترین عملکرد رشد در گیشاهمطالع در(. 10)

کنسانتره درصد  15در سطح  (Trachinotus carolinus) فلوریدا

 Seyed(. از طرف دیگر، 19گزارش گردید ) ذرتپروتئین 

Hassani بجایگلوتن ذرت  جایگزینی 2014در سال  و همکاران 

 رهیدر جرا درصد  60و  40، 20، صفردر سطوح  یپودر ماه

 انیماه رشد در بررسی نمودند. (Huso huso)ی ماهلیف

با ماهیان داری یمعن تفاوتدرصد  60و  20با سطوح  شدههیتغذ

 (. 17را نشان دادند ) ترینییپا یل غذاییتبد بیضر و داشتهشاهد 

 

 
ای. حروف تغذیه یتیمارها در ماهی سیبریپروتئین الشه تاس مقایسه. 1نمودار 

 .(P<05/0)باشد دار میها نشانه وجود تفاوت معنیالتین غیر مشترک در ستون

 
ای. حروف تغذیه یتیمارها در ماهی سیبریتاسچربی الشه  مقایسه. 2نمودار 

 .(P>05/0)باشد دار میها نشانه عدم تفاوت معنیالتین مشترک در ستون
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ای. تغذیه یتیمارها در ماهی سیبریخاکستر الشه تاس مقایسه. 3نمودار 

باشد دار میها نشانه عدم تفاوت معنیحروف التین مشترک در ستون

(05/0<P). 
 

 
ای. حروف تغذیه یتیمارها در ماهی سیبریرطوبت الشه تاس مقایسه. 4نمودار 

 .(P>05/0)باشد دار میها نشانه عدم تفاوت معنیالتین مشترک در ستون

 

کنسانتره  با یپودر ماه حاضر، جایگزینی مطالعهدر تضاد با 

 گرم در کیلوگرم 90و  60، 30سطوح  در)امپریال( پروتئین ذرت 

 120سطح بوده ولی  ریتأثیب کماننیآالی رنگقزلبر رشد ماهی 

با  قیاس پارامترهای رشد درر داری دباعث کاهش معنی گرم

 دیدر میگوی پا سف ای دیگر،مطالعهدر  (.15شد ) شاهدجمعیت 

کاربرد کنسانتره پروتئین ذرت  (Litopenaeus vannamei)غربی 

پودر ماهی مطلوب  یجادرصد به 12و  8، 4)امپریال( در سطوح 

گزارش نشد و باعث کاهش رشد و کارایی تغذیه گردید. اشاره شد 

که کاربرد کنسانتره پروتئین ذرت در جیره میگو باید توأم با کاربرد 

 (.21) متیونین باشدیزین و الضروری  نهیآم یدهایاس

Khalifa  کنسانتره پروتئین ذرت  2018در سال و همکاران

گرم در کیلوگرم جایگزین  190و  100، 50، صفررا در چهار سطح 

 Oreochromis) در جیره ماهی تیالپیای نیل یپودر ماه

niloticus) رینمودند. نتایج نشان داد که پارامترهای رشد تحت تأث 

چنین انتره پروتئین ذرت قرار نگرفتند. همیک از سطوح کنسهیچ

با کنسانتره  شدههیاندازه معده و ضخامت دیواره آن در ماهیان تغذ

در . (9) ر از ماهیان شاهد بودتتر و ضخیمگپروتئین ذرت بزر

اشاره مختلف  آبزیانگیاهی در پروتئینی توجیه عدم نتایج با منابع 

م باعث کو  اشتهد یاهیضد تغذ موادهای گیاهی که پروتئینشد 

های بافتی در ایجاد آسیب (،26)های گوارشیفعالیت آنزیمشدن 

دسترسی کاهش و  (27) غذا و جذب محدود شدن هضم وروده 

 .(28) شوندیم هاآن معدنی از طریق کالته کردن مواد زیستی به

نتایج آنالیز الشه ماهیان نشان داد که درصد پروتئین به 

درصد  15 کنسانتره پروتئین ذرتاز  شدههیتغذ در ماهیان بیترت

است. بر طبق  بودهو جیره شاهد بیشترین مقدار  درصد 30و 

بیشتر بودن میزان  2007در سال و همکاران  Gencگزارش 

 طلوبکارایی متواند گویای می ایتغذیهپروتئین در تیمارهای 

 یدهایبودن بازده پروتئین و احتماالا جذب بیشتر اس یشترتغذیه و ب

کنسانتره از  شدههیدرصد چربی در ماهیان تغذ (.29باشد ) نهیآم

کمترین مقدار را نشان داد که با بقیه  درصد 45 پروتئین ذرت

میزان  که آنجا از دار نداشت.تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

همین تیمار  (،30) اردد الشه رابطه عکست رطوب با چربی الشه

 نتیجهن توامیباالترین میزان رطوبت را به خود اختصاص داد. 

 چربی بدنر ذخای از ازین مورد انرژی نیتأم ماهیان برای که گرفت

همسو با  .است دهیگرده الش چربی کاهشب سب کهه نمود استفاده

ماهی تاس در 2016و همکاران در سال  Soleimaniاین مطالعه، 

در تیالپیای هیبرید  2019و همکاران در سال  Ng( و 31سیبری )

 Hosseiniنمودند. همچنین،  ارائه( نتایج مشابهی را 10قرمز )

Shekarabi  اذعان نمودند که  2021و همکاران در سال

گرم کنسانتره  90و  60، 30با سطوح  یپودر ماه جایگزینی

داری را در اختالف معنی کماننیرنگ یآالقزلپروتئین ذرت در 

ای نشان نداد لیکن در پروتئین الشه بین شاهد و تیمارهای تغذیه

دار پروتئین ثبت گردید گرم کنسانتره کاهش معنی 120سطح 

(15 .) 

و همکاران در  Taghizadeh، روشیمطالعه پ در مخالفت با

تن گلوهای گیاهی در بررسی امکان جایگزینی پروتئین 2011سال 
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اعالم ماهی ی در جیره فیلپودر ماهکنجاله سویا بجای ذرت و 

در تیمارهای  انیماهلیفمیزان رطوبت و چربی الشه نمودند که 

دار داشته لیکن بین مقادیر پروتئین و آزمایشی اختالف معنی

ای دیگر، همچنین در مطالعه (.32داری نبود )خاکستر تفاوت معنی

عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی گلوتن ذرت به کاربرد

نشان  ماهیاندار آماری را در پروتئین الشه معنی تفاوتماهی فیل

نشان  2019و همکاران در سال  Ngمطالعات  براساس (.17نداد )

کنسانتره پروتئین درصد  100و  75، 50، 25داد که کاربرد سطوح 

پیای هیبرید تیال ی بر ترکیب الشهریتأثی پودر ماهذرت بجای 

قرمز نداشته و ماهیان گروه شاهد از وضعیت بهتری برخوردار بودند 

 دفع میزان 1999و همکاران در سال  Robaina(. مطالعه 10)

ه پایوساز ن سوختمیزا و انرژیو  پروتئین ییکاراازت، میزان 

 یپودر ماه با منابع پروتئینی گیاهی یگزینیجاممکن است در 

، ییغذا رهیج رسد که اجزایبه نظر می (.33قرار گیرند ) ریتأثتحت 

 ،های متفاوت آبزیان به اسیدهای آمینهیقابلیت هضم، نیازمند

 یمواد ضد مغذ اثرات کاهشهای گوناگون گیاهی و حذف یا واریته

 رگذاریتأث یپروتئین گیاهی با پودر ماه جایگزینی در توانندیم

جیره میزان اثربخشی  بر مؤثرامل از دیگر عو همچنین (.34)باشند 

، طول مدت ، سن گونه آبزیوضعیت فیزیولوژیک توان بهمی

الحاق شده پروتئین گیاهی  و سطوح ای، منابعهتغذی عاداتپرورش، 

 اشاره نمود. و شرایط محیطیجیره  به

های حاصل مشخص گردید که جایگزینی با توجه به یافته

د کنسانتره پروتئین ذرت بر درص 15بخشی از پودر ماهی با سطح 

ماهی سیبری پرورشی در های رشد و ترکیب الشه تاسشاخص

، وجود نیا بابوده است.  رگذاریتأثگرم  30تا  8دامنه وزنی 

 نظر از صرفه به مقروندرصد  15کنسانتره پروتئین ذرت در سطح 

ماهی سیبری توصیه تواند در جیره غذایی تاساقتصادی بوده و می

 گردد. 

 سپاسگزاري

چنین از شادروان جناب آقای دکتر حمیدرضا پورعلی و هم

 .گرددیمآقای احمد باقری صمیمانه تشکر و قدردانی 

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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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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