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جایگزینی آرد ماهی با گلوتن ذرت در جیره غذایی بچه ماهیان انگشت قد کپور 

 ( Cyprinus carpio) معمولی

 1سپیده ملکی شمالی  ، 1صاحبعلی قربانی  ،2ابوالحسن خداخواه املشی ، 2رضا رجبی نژاد ،1سید محمد صلواتیان
کشاورزي،  ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، یشیالت علوم تحقیقات داخلی، مؤسسه پروري آبهاي آبزي پژوهشکده1

 ایران -بندرانزلی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرانزلی 2     

 
 1041تاریخ پذیرش: اسفند                 1041  بهمنتاریخ دریافت:                                   

 

 چکیده

   

گلوتن ذرت در جیره غذایی و تأثیر آن بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی  تیابی به اثرات جایگزینی آرد ماهی باجهت دس

انگشت قد کپور معمولی با میانگین عدد بچه ماهیان  184بدین منظور بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی تحقیقی انجام شد. 

 04و  04، 24)تیمار شاهد( ، صفر لف در چهار تیمار مخت عدد در هر وان و 13وان با تراکم  12در  گرم 05/0±53/4وزنی 

غذایی فرموله شده با درصد پروتئین، چربی و سطح انرژي یکسان در یک هاي با جیره ي پودر ماهی درصد گلوتن ذرت به جا

اختالف معنی داري بین بر اساس نتایج به دست آمده  دوره هشت هفته اي مورد آزمایش قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش 

. همچنین بررسی پارامترهاي آنالیز الشه (P> 0.05)هاي رشد در تیمارهاي مورد بررسی و نمونه شاهد مشاهده نشد  شاخص

           وجود ندارداختالف معنی دار آماري  درصد رطوبت الشهبین تیمارهاي مورد بررسی از نظر بچه ماهیان نیز نشان داد که 

(P> 0.05)  مشاهده بین کلیه تیمارها اختالف معنی دار آماري  صد پروتئین و درصد چربی الشهدرصد خاکستر، دراز نظر ولی

 امکان پذیر است. درصد در جیره ماهی کپور 04جایگزینی گلوتن ذرت تا سطح به طور کلی . (P< 0.05) شد

 

 

 گلوتن ذرت، آرد ماهی، جایگزینی، کپور معمولی کلمات کلیدی:

 

                                                           
 :نویسنده مسئول salavatian_2002@yahoo.com 
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 مقدمه
بوه دلیور رشود     (Cyprinus carpio)ماهی کپور معموولی  

سریع در طول دوره پرورش و همچنین عادت پذیري سوریع  

و مقاومت در برابر برخی از بیماري هاي شایع و بازار پسندي 

مناسب یکی از گونه هاي مهم آبزیان پرورشی از گذشوته توا   

به امروز در صنعت آبزي پروري جهان وکشوورمان محسوو    

به اینکه اموروزه در  نظر  . (Enache et al., 2012)می شود

منوابع  اهمیت مصورف مواهی شوناخته شوده و      جامعه ایران

تأمین آبزیان مورد نیاز از طریق منوابع دریوایی محودود موی     

، اسوت در حال افزایش  مصرف سرانه آنباشد و در عین حال 

کواهش   تأمین نیاز رو به افوزایش مصورف مواهی و    لذا جهت

 معوه بوه مصورف آن،   ماهی و تشویق بیشتر جا قیمت گوشت

اي ه فرآورده هرچند  هاي تولید ضروري است. کاهش هزینه

قادرند مواد  حیوانی توازن اسید آمینه بهتري دارند و أبا منش

مین کنند أرا ت ي مورد نیاز بدنها معدنی ضروري و ویتامین

سعی شوده از منوابع    محدودیت هاي منابعامروزه با توجه به 

 هواي  هواي فرعوی دانوه    فورآورده گیاهی که بیشتر  پروتئینی

بوه   روغنی هستند اما از لحاظ توازن اسیدهاي آمینه نسوبت 

شوفایی  د )منابع حیوانی، منابع فقیرتري هستند استفاده شوو 

(. ثابوت مانودن میوزان تولیود جهوانی      1588،پور و همکاران 

آبزي پروري مستلزم تأمین نهواده هواي ضوروري الزم بوراي     

ی می باشود کوه بوه دلیور کوافی      تولید غذایی ماهیان پرورش

نبودن ذخایر منابع زنده دریوایی کوه قابلیوت تبودیر بوه آرد      

ماهی و روغن ماهی را داشته باشند در آینده با کاهش تولید 

خوراک آبزیان و نقصان تولید آبزیان مواجوه خوواهیم شود و    

چنانچه جایگزین هاي آرد مواهی در غوذاي آبزیوان از اقوالم     

دد افزایش قیمت تمام شوده محصوول   گران قیمت تأمین گر

 تولیدي، بر روي میزان مصرف اثور منفوی خواهود گذاشوت     

.(Ljubojevic et al., 2015)    تولیود جهوانی آرد مواهی در

میلیون تن بوود. تخموین زده موی     0-3/0میزان  2412سال 

درصد آرد ماهی تولیودي در جهوان از    23شد که هم اکنون 

ي انسوان تهیوه شوود و    ضایعات فرآوري مواهی خووراکی بورا   

سوال آینوده درصود آرد مواهی بوا       54بایستی ظورف مودت   

درصود   34توا   8کیفیت از کور آرد مواهی تولیودي سوالیانه     

 04حاوي بیش از  لوتن ذرتگ (.FAO, 2021)افزایش یابد 

موی باشود و بوه عنووان منبوع       (DM) درصد پوروتئین خوام  

پوودر   پروتئین براي دام )از جمله ماهی( استفاده موی شوود.  

گلوتن ذرت با آسیا  کردن هسته ذرت به دست موی آیود و   

از طریق هیدرولیز، جداسازي، تغلیظ، تخمیر و خشک شودن  

 انود از موی تو  این محصوول  پروتئین تولید می شود. محتواي

که نوعی پروتئین با پتانسیر رشد باال  باشد درصد  ۰4تا  24

با جایگزین کردن این پوودر بوا بخشوی از    . محسو  می شود

کنجاله سویا ، می توان کمبود منابع پروتئینی را در این مواد 

غذایی کاهش داد . همچنین با استفاده از این پودر می تووان  

از مزایواي اقتصوادي    هزینه تهیوه خووراک را نیوز کواهش و    

قیموت گلووتن ذرت    .پرورش دام و طیور بیشتر استفاده کرد

تومان  51444درصد پروتئین در بازارهاي جهانی معادل  04

مطالعوات متعوددي بور قابلیوت ه وم      . (FAO,2021)است 

مووی دهوود  کنجالووه گلوووتن ذرت منتشوور شووده کووه نشووان 

تن ذرت % پروتئین جیره با گلو04جایگزینی مقادیر کمتر از 

 .(Alexis et al., 1985) نتایج مطلوبی در انواع ماهیان دارد

به طور کلی قابلیت ه م کنجاله گلوتن ذرت باالست کوه در  

درصد براي ماهی کپور گزارش شوده   53این خصوص مقدار 

هر چند در سوال هواي اخیور    (. Kissil et al., 2004) است

خش آبوزي  بواسطه نوسانات قیمت نهاده هاي کشاورزي در ب

نتوایج   اموا پروري تحقیقات گسوترده اي انجوام شوده اسوت     

تووأثیر گلوووتن ذرت و تحقیووق حاضوور اولووین کووار در زمینووه 

بوود  جایگزینی آن در جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی 

که می تواند براي بهبود اقتصواد تولیود آبوزي پوروران موورد      

 استفاده قرار گیرد.  

 مواد و روش ها:
در ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه و پژوهش حاضر 

غذاي زنده آبزیان )ساحر غازیان( پژوهشکده آبزي پروري 

این در شد. انجام  155۰آبهاي داخلی بندر انزلی در سال 

بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی  عدد 184تحقیق 

(Cyprinus carpio)  گرم و  05/0±53/4میانگین وزنیبا

در چهار تیمار مختلف میلیمتر  8±5میانگین طول کر 

گلوتن ذرت با  درصد 04و 24،04)تیمار شاهد(،  صفر

جیره غذایی فرموله شده با درصد پروتئین، چربی و سطح 

 ايجرا ايبر. گرفتانرژي یکسان مورد آزمایش قرار 

https://www.jahaneshimi.com/13043/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/
https://www.jahaneshimi.com/13043/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/
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لیتري که در  144عدد مخزن فایبرگالس  12 از وژه،ینپرا

ی ریخته عدد بچه ماهیان کپور معمول 13هر مخزن تعداد 

و  هشد شسته ابتداشده بود استفاده گردید. مخازن در 

وارد  طرفه یک رطو به هشد ییزداکلر شهرآ   سپس

 هر خر. دایددگر تخلیه يمرکز جیوخرو از  هشد زنمخا

 توسط که شد شتهاگذ رکا اهو سنگ دعد یک نمخز

 تا دبو متصر ي مرکزياهو رکمپرسو به هیادهو شیلنگ

درصد آ  تعویض شد.  34 نهروزا .ددگر تامین نکسیژا

ساعت  12و  شناییرو ساعت12صورت  به رينودوره 

 نفرموالسیو سساابر پایه هجیر .یددگرتاریکی تنظیم 

 تتحقیقا هیستگااهمکاران  توسط هشد یهارا ییاغذ

آبزیان پژوهشکده طراحی  هندز ايغذو  تغذیه تخصصی

 هجیر شیمیایی ترکیبو  ههندد تشکیر ايجزاگردید. 

 ،ینزتو از بعد. ندا هشدارائه  1 ولجددر  مایشیآز يها

 به هجیر حجم کم ادمو با سپسو  باهم حجم پر مخاادمو

 همگن رتصو به هجیر تا شدند طبرقیمخلو نهمز سیلهو

براي تأمین نیازهاي ماهیان از مکمر هاي ویتامینه . یددر آ

آ   ودنفزا با سپس .گردیدو مکمر هاي معدنی استفاده 

 يخمیر حالت به ترکیب د،مجد دننمو طمخلوو  مقطر

 رتصو به گوشت خچر کمک به حاصر خمیر. مددرآ

 04ماکارونی )پلت( در آمده و در دماي  يشتههار

ساعت خشک شدند. پس از  12به مدت  ادجهسانتیگردر

خشک شدن، پلت ها در ظروف شیشه اي بطور جداگانه 

هداري درجه سانتیگراد یخچال نگ 0ریخته و در دماي 

 انمیز سساابرهفته و  8 تمد به کپور  نماهیا بچهشدند. 

 تغذیه (عصر 10ظهر و  12صبح ،  8 )سه نوبت در   شتهاا

، در ابتدا ،  زنمخااز  یک هر هندز دهتو تعیین جهت. شدند

 ازويتر با کپور  نماهیا بچه همه ،مایشآز ينتهاو ا میانه

آنها به گرم توزین و طول کر  41/4دیجیتال با دقت 

سانتیمتر زیست سنجی شدند.  1/4وسیله کولیس با دقت 

 شدر خنر ن،بدوزن  یشافزا صددر نظیر شدر يمترهاراپا

 ضریب ،ییاغذ تبدیر ضریب ،نهروزا شدر میانگین ه،یژو

 نماهیا بچه ماندگیزبا خنرو  چاقی ضریب ،تئینوپر زدهبا

 Luo et) شدند محاسبه ریاضی  يهالفرمو سساابر کپور

al.,2010 .) پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آ  شامر

با استفاده از دستگاه دیجیتال  pHاکسیژن محلول و 

WTW (multi SET/340i ) ساخت آلمان و دما با

دماسنج الکلی بطور روزانه اندازه گیري شدند. میانگین دما 

 11/20± 55/1به ترتیب  pH، اکسیژن محلول آ  و 

 00/4میلی گرم در لیتر و  30/۰± 25/4درجه سانتیگراد، 

 و تجزیهجهت  24نسخه  SPSSبودند. نرم افزار  ±55/۰

 - وفکولموگر نموآز ابتد. اشد هها بکار برد دادهتحلیر

 دهبر رکا به هاداده  دنبو لنرما سیربر جهت فسمیرنوا

 یانسوار تجزیه نمواز آز لنرما يهاداده  ايبر سپس. شد

 و ايتغذیه يهارتیما بین میانگین مقایسه یکطرفهجهت

 ايبردرصد  53از آزمون دانکن در سطح اطمینان 

گروه هاي همگن استفاده شد. همچنین از  زيسااجد

والیس براي داده هاي  -آزمون غیرپارامتریک کروسکال

 53ویتنی در سطح اطمینان  –غیرنرمال و از آزمون من 

 درصد براي مقایسه جفتی استفاده گردید.
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 :  اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی بچه ماهیان کپور معمولی1 جدول

 سطح گلوتن ذرت )درصد( ترکیبات جیره )درصد(

4 24 04 04 

 آرد ماهی 

 آرد سویا 

 گلوتن ذرت

 آرد گندم 

 سبوس برنج

 مخمر

 روغن ماهی

 ویتامین

 مواد معدنی

 اسید آمینه متیونین

 اسید آمینه لیزین

58 

28 
4 

10 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

4 

0/54 

28 

08/8 

12/8 

5 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

8/22 

28 

5۰/10 

۰ 

05/8 

0 

0/0 

2 

2 

1 

1 

2/13 

28 

03/23 

23/0 

14 

0 

5/0 

2 

2 

1 

1 

     آنالیز تقریبی جیره هاي آزمایشی 

 44/02 15/02 41/02 20/02 خام )%( نیپروتئ

 48/5 10/5 13/5 52/5 ی خام  )%(چرب

 28/18 54/18 12/18 00/18 (Kj/gي خام  )انرژ

 02/0 ۰1/۰ 58/0 11/8 )%(  خاکستر

 5۰/5 2۰/5 54/5 51/5 فیبر  )%(

 

 نتایج :
 شدرهاي شاخص ريماآ نالیزآ از همدآستد به نتایج    

 ولجداي در تغذیه يهارتیما درکپور معمولی  نماهیا بچه

بر اساس نتایج بدست آمده مشخص  .ستا هشدارائه  2

بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر ضریب تبدیر  که گردید

 رشد ویژه، افزایش وزن نرخکارایی پروتئین،  ضریبغذایی، 

رشد روزانه، ضریب میانگین ، درصد افزایش طول، بدن

)جدول ، طول نهایی و وزن نهایی زنده مانیچاقی، درصد 

 مشاهده نمی گردداختالف معنی دار آماري ( 2شماره 
(P> 0.05.)  
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پارامترهای  هفته 8اثرات سطوح جایگزینی گلوتن ذرت بر عملکرد رشد بچه ماهیان کپور معمولی در مدت  :2جدول شماره 

 رشد

 سطح گلوتن ذرت )درصد( 

 04 04 24 )تیمار شاهد(  4

 وزن اولیه )گرم(

 وزن نهایی )گرم(

 طول اولیه )سانتی متر(

 طول نهایی )سانتی متر(

 (گرم) افزایش وزن بدن

 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(

 ضریب تبدیر غذایی

 میانگین رشد روزانه )گرم در روز(

 ضریب کارایی پروتئین

 ضریب چاقی )درصد(

 زنده مانی )درصد(

30/4±24/0 

03/4±18/14 

51/4±33/0 

52/4±۰5/8 

82/4±58/3 

20/4±30/1 

55/4±38/2 

0۰/4±33/2 

12/4±55/4 

14/4±35/1 

33/11±55/55 

15/4±88/0 

08/4±1۰/11 

30/4±52/0 

12/4±48/5 

00/4±25/0 

10/4±03/1 

10/4±۰8/2 

52/4±2۰/2 

40/4±80/4 

42/4±05/1 

4±144 

23/4±01/0 

20/4±00/14 

45/4±38/0 

40/4±52/8 

14/4±23/0 

40/4±33/1 

10/4±38/2 

13/4±05/2 

40/4±52/4 

40/4±34/1 

4±144 

02/4±25/0 

08/1±58/14 

28/4±30/0 

50/4±88/8 

35/1±13/0 

23/4±3۰/1 

00/4±00/2 

04/4±30/2 

22/4±55/4 

40/4±0۰/1 

4±144 

بین تیمارهاي مورد آنالیز الشه ماهیان نشان داد که نتایج 

اختالف معنی دار آماري  درصد رطوبت الشهبررسی از نظر 

درصد خاکستر، درصد از نظر  ولی (P> 0.05)نشدمشاهده 

بین کلیه ( 5) جدول شماره  پروتئین و درصد چربی الشه

               مشاهده گردیدتیمارها اختالف معنی دار آماري 

(P< 0.05). 

 

 هفته 8اثرات سطوح جایگزینی گلوتن ذرت بر ترکیب الشه بچه ماهیان کپور معمولی در مدت  : 3جدول شماره 

 سطح گلوتن ذرت )درصد( پارامترها )درصد(

4 24 04 04 

 پروتئین

 چربی 

 خاکستر

 رطوبت

a 02/4±85/30 
c 55/4±82/54 
b 20/4±4۰/11 

08/4±10/۰ 

c 15/4±88/0 
b 08/4±1۰/11 

b 30/4±52/0 

12/4±48/5 

b 23/4±01/0 
a 20/4±00/14 

a 45/4±38/0 

40/4±52/8 

d 02/4±25/0 
b 08/1±58/14 

c 28/4±30/0 

50/4±88/8 

  (P<0.05) است ی آزمایشیبین تیمارهامعنی دار نشان دهنده اختالف  همسان در هر ردیف حروف  غیر وجود      

 

اریانس یکطرفه انجام گرفته با توجه به آزمون آنالیز و

مشخص گردید، که بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر 

درصد خاکستر الشه اختالف معنی دار آماري مشاهده می 

با  2بر اساس آزمون توکی، بین تیمار  (.P< 0.05)گردد

و نمونه شاهداختالف معنی دار آماري  5و  1تیمارهاي

و نمونه  5ار با  تیم 1مشاهده گردید. همچنین تیمار 

 اختالف  معنی داري داشتند. 5شاهد با تیمار 

بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر درصد پروتئین الشه  

بر  .(P< 0.05)نیز اختالف معنی دار آماري مشاهده شد 

اساس آزمون چند دامنه توکی، بین تمام تیمارها بصورت 

 جفتی اختالف معنی دار آماري مشاهده می گردد.

بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر درصد چربی همچنین 

بر  (.P< 0.05)الشه اختالف معنی دار آماري مشاهده شد 

 1با تیمارهاي 2اساس آزمون چند دامنه توکی، بین تیمار 

و نمونه شاهداختالف معنی دار آماري مشاهده گردید.  5و 



 ...ت در جیره غذاییجایگزینی آردماهی با گلوتن ذر                                         همکاران                       و  صلواتیان 

09 
 

با  نمونه شاهد اختالف معنی  5و  1همچنین تیمارهاي 

 د.داري داشتن

 
 بحث:

با وجود اثراتی که براي گلوتن ذرت به عنوان غذاي 

جایگزین آبزیان در نظر گرفته شده است، تحقیقات در این 

زمینه هنوز در آغاز راه خود قرار داشته و تعداد بسیار 

محدودي تحقیق در زمینه اثر گلوتن ذرت به عنوان 

 جایگزین در بچه ماهیان انگشت قد انجام شده است.

ینی گلوتن ذرت به جاي پودر ماهی تا سطح باال جایگز

سرخو ماهیان  درصد( بدون تاثیر منفی بر رشد در 04)

(Lutjanus guttatus ،)ماهیان سی باس ژاپنی 

(Lateolabrax Japonicus( و فیر ماهی )Hoso hoso به )

 et alHernández   ، etMen,.2014ترتیب توسط 

.,2014al  گزارش  1555ر سال حسنی و همکاران دو

درمطالعه حاضر، با افزایش میزان جایگزینی گلوتن  گردید.

)درصد افزایش وزن و نرخ رشد ذرت در جیره، میزان رشد 

و ضریب کارائی پروتئین بدون اختالف معنی دار با ویژه( 

این نتیجه نشان می دهد اسید  ،گروه شاهد بهبود یافت

وانند جایگزین می ت درصد 04آمینه هاي گلوتن تا سطح 

د بدون آنکه تاثیر منفی برعملکرد رشد نپودر ماهی شو

و همکاران   Hernándezتیجه ند. این یافته مشابه نبگذار

درصد  04که گزارش نمودند جایگزینی بود  2410در سال 

پودر ماهی با پودر گلوتن ذرت در جیره ماهی سی باس 

 ردژاپنی تفاوت معنی داري بر عملکرد رشد ماهی ندا

(2014.,et alHernández  )فیر  . همچنین نتایج مشابه در

، ماهی قزل آالي (1555)ماهی توسط حسنی و همکاران 

 (، ماهی2418) و همکاران Longoria رنگین کمان توسط

( 2410) و همکاران Men سرخو )اسناپر سرخ( توسط

 .گزارش گردید

ضریب تبدیر غذایی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی 

نایی ماهی در تبدیر مواد غذایی خورده شده به بافت توا

گیرد و فاکتورهایی از قبیر  می بدن مورد مطالعه قرار

کیفیت  (،Aderolu et al., 2010)تعداد دفعات تغذیه اي 

جیره غذایی، پارامترهاي محیطی نظیر دما و اکسیژن 

محلول و سالمت ماهی بر میزان ضریب تبدیر غذایی 

ن بودن ئیپا(. Barrows et al., 2007) هستند تأثیرگذار

ضریب تبدیر غذایی یکی از مهمترین عوامر تعیین کننده 

اقتصادي در پرورش آبزیان محسو  می شود زیرا سبب 

کاهش هزینه هاي غذایی و غذادهی شده و از افت 

پارامترهاي کیفی آ  جلوگیري می کند )فالحتکار و 

ضریب تبدیر غذائی و ضریب کارائی . )1583همکاران، 

گلوتن درصد  04و  04، 24پروتئین با جایگزینی سطوح 

به جاي پودر ماهی در جیره اختالف معنی داري با ذرت 

شاهد نداشت که داللت بر مصرف بهینه پروتئین  هگرو

درصد( دارد و  04گلوتن ذرت تا باالترین سطح جایگزینی )

تبدیر غذا نشان  همچنین عدم کاهش معنی دار ضریب

دهنده عملکرد خو  ماهی در تغذیه از گلوتن ذرت و عدم 

و همکاران در سال   Longoriaایجاد وقفه در رشد است.

 Nandakumar  و در ماهی قزل آالي رنگین کمان 2418

ی، یدر ماهی سی باس آسیا 241۰و همکاران در سال 

کاهش معنی دار ضریب تبدیر غذا و کاهش مصرف و 

پروتئین در بدن را در سطوح باالي جایگزینی با یت بتث

 ;Longoria et al., 2018) گلوتن ذرت گزارش دادند

Nandakumar et al.,2017 .) 
                    نتایج این تحقیق با نتایج حاصر از تحقیق

Sitja-BobAdilla  مطابقت  2443و همکاران در سال

وتن گندم، کلزا و دارد با جایگزینی ترکیبی گلوتن ذرت، گل

در  (Sparus aurata) لوپین در رژیم غذایی سیم دریایی

درصد نشان دادند که با افزایش  144و  ۰3، 34سطوح 

سطح جایگزینی وزن نهایی ماهیان کاهش یافته و سرعت 

بدون تغییر ماند و یا اندکی  ۰3و  34رشد ویژه در سطوح 

به  از سوي دیگر با توجه به ضریب رشد کاهش یافت.

دست آمده می توان گفت که این تحقیق با نتایج حاصر از 

همسو   2414در سال  و همکاران  Taghizadehمطالعه 

می باشد زیرا آنان در تحقیق خود با جایگزین کردن 

گلوتن ذرت و پودر سویا در سطوح مختلف جیره غذایی 

فیر ماهی نشان دادند که رشد صورت گرفته در ماهیان 

در مقایسه با گروه  معنی داريبه صورت مورد آزمایش 

نتایج حاصر از این  همچنین  .شاهد کاهش یافته است
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  2448در سال و همکاران  Santigosa نتایجتحقیق با

همسو می باشد آنان در جایگزینی آرد ماهی با منابع 

گیاهی در جیره ماهیان قزل آالي رنگین کمان 

(Oncorhynchus mykhss) و سیم دریایی               

(Sparus aurata)  گزارش نمودند که فعالیت آنزیم

پروتئاز با افزایش سطح جایگزینی اقالم گیاهی کاهش 

یافته و در نتیجه، محدودیت در فرایند ه م پروتئین ها و 

جذ  آمینو اسید هاي ضروري، منجر به کاهش چشمگیر 

رشد در تیمار جایگزینی کامر آرد ماهی با اقالم گیاهی 

نیز بیان  2413در سال و همکاران  Soltan شده است.

درصد پودر ماهی با  03و  54، 13نمودند که جایگزینی 

منابع پروتئین گیاهی شامر کانوال، گر آفتابگردان، کنجاله 

پنبه دانه، کنجاله کنجد و کنجاله بذر کتان در مصرف غذا، 

ضریب تبدیر غذایی، ضریب بهره برداري پروتئین و 

ه م تأثیر قابر توجهی نداشته در حالیکه  قابلیت

درصد به طور فزاینده  144و  54، ۰3، 04جایگزینی باالي 

  اي فاکتورهاي فوق را کاهش داده است.

میانگین تغییرات درصد پروتئین الشه نیز نشان داد که 

باال بودن ، نمونه شاهد داراي باالترین مقدار بوده است 

چربی در نمونه شاهد با شاخص هاي کارایی پروتئین و 

سطح باالتر آرد ماهی می تواند انعکاسی از تعادل مناسب 

و پروفیر مناسب  (Zhou et al., 2015) آمینو اسید

( Huntingford et al., 2011) اسیدهاي چر  ضروري

در آرد ماهی نسبت به منابع پروتئین هاي گیاهی باشد که 

 ، 2442 در سالو همکاران  Olvera- Novoaبا نتایج 

و جلیلی و   1551در سال قادري رمازي و همکاران 

در جایگزینی منابع گیاهی به  1552در سال همکاران 

جاي آرد ماهی در جیره ماهیان مطابقت دارد. لذا می توان 

گفت تغییر در رژیم غذایی بچه ماهیان بیشتر بر میزان 

رطوبت الشه تأثیرگذار بوده و میزان تغییرات در شاخص 

تئین عامر مهمی براي بیان کیفیت گوشت و تعیین پرو

 ,Razavi shirazi)خواص کاربردي آن محسو  می شود 

2001.) 

 

 
 

 توصیه ترویجی
استفاده در  پودر ماهی به خاطراینکه قیمت با توجه به 

ترکیب خوراک جهت تولید متراکم آبزیان در دنیا  و عدم 

ایگزینی ج به صورت مدام در حال افزایش است،پایداري 

گلوتن ذرت به عنوان یکی از پروتئین هاي گیاهی به 

از نظر  بودن آنخاطر فراوانی و پایداري و با صرفه بودن 

اقتصادي نسبت به پودر ماهی و عدم تاثیر منفی بر 

 درصد در جیره ماهی کپور 04عملکرد رشد، تا سطح 

 امکان پذیر است.

 منابع
. آثار جایگزینی 1552.،جلیلی، ر. آق، ن. نوري، فو ایمانی، ا

پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیره غذایی 

 Oncorhynchus)ماهی قزل آالي رنگین کمان 

mykiss). .نشریه شیالت. مجله منابع طبیعی ایران

 .115-151. صفحات 2. شماره 00دوره 

 ;یزدانی ساداتی ، م.ع.  ;محسنی ، م.  ;حسنی، م.ح. 

. کارایی گلوتن ذرت 1555کوریان ، م.، پورعلی ، ح.ر. و ش

به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین به جاي پودر ماهی 

در تغذیه فیر ماهی در دوران رشد. مجله علمی شیالت 

 .54-۰۰. صفحات 2، شماره  25ایران. سال 

  ؛  ؛ فالحت کارج  ی ؛ غفله مرمو  شفایی پور آ؛ یاوري

ات سطوح متفاوت بررسی اثر( . 1588ع؛. )  گرجی پور

و پارامترهاي  کنجاله کلزا )کانوال( بررشد، ترکیب الشه

بیوشیمیایی در قزل آالي رنگین کمان. مجله علمی 

 .144-81( : 1سال هجدهم. )شیالت ایران. فارسی. 

فالحتکار،  . سلطانی، م. ابطحی،  . کلباسی، م. 

بر  C(. تأثیر ویتامین 1583پورکاظمی، م. یاسمی، م. )

پارامترهاي رشد، نرخ بازماندگی و شاخص  برخی

وهش و  کبدي در فیر ماهیان جوان پرورشی. مجله پ

 .58-145. صص 83. پاییز ۰2سازندگی. شماره 
(. 1551رمازي، ف. جهانبخشی، ع. سوداگر، م. )قادري 

و خون شناسی ماهی کپور  بیوشیمیاییتغییرات 

تغذیه شده با گلوتن  (Cyprinus carpio)معمولی 

 .35-02: 1ذرت. نشریه علوم و فنون شیالت، 
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Abstract 

In order to investigate the effects of replacing fish meal with corn gluten in the diet and its effect on 

the growth performance and biochemical composition of common carp fingerlings, a research was 

conducted .For this purpose, 180 common carp fingerlings with an average weight of 4.43±0.0.35 

grams in 12 tubs with a density of 15 in each tub and in four different treatments of 0 (control) 20, 40 

and 60% corn gluten along with a control treatment with a diet formulated with the percentage of 

protein, fat and The same energy levels were tested over an eight-week period. At the end of the test 

period, based on the obtained results, there was no significant difference between the growth indices in 

the investigated treatments and the control sample (P>0.05). Also, the analysis parameters of 

fingerlings fish carcasses showed that there is no statistically significant difference between the 

treatments in terms of carcass moisture percentage (P>0.05), but in terms of ash percentage, protein 

percentage and carcass fat percentage, there is a statistically significant difference between all 

treatments was observed (P<0.05).  Totally, it is possible to replace Corn gluten to the level of 60% in 

the diet of carp fish. 
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