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"مقاله پژوهشی"
اثرات جایگزینی پودر ماهی جیرهغذایی با مخمر ()Saccharomyces cervisiae
)mykiss
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.0گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

تاریخ دریافت0911/2/05 :

تاریخ پذیرش0911/5/09 :

چکیده
در این مطالعه ،اثرات جایگزینی پودر ماهی جیره غذایی با پروتئین تکیاخته ( )Saccharomyces cerevisiaeبر شاخصهای رشد و
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بر شاخصهای رشد و تغذیه بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus

تغذیه بچه ماهیان قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار گرفت .مراحل اجرایی و عملی این پژوهش در تابستان سال  0911به مدت ده هفته
در یک کارگاه پرورش ماهی واقع در روستای بهشت آباد شهرستان اردل انجام گردید .تیمارهای آزمایشی در مطالعه حاضر شامل تیمار  0یا

ماهی و تیمار  0یا صرفاً پروتئین تکیاخته بودند .در پایان دورهی آزمایشی ،براساس نتایج به دست آمده ،بهترین عملکرد شاخصهای رشد
(میانگین وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت) به طور معنیداری در تیمارهای  0و ( 2بهویژه تیمار  )2به دست آمد و تیمارهای  9و 0
(به ویژه تیمار  )0دارای پایینترین میزان عملکرد بودند .در مورد شاخص کبدی و احشایی ،اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده نگردید
( .)P>1/17بهترین میزان ضریب تبدیلغذایی و نرخ بازده پروتئین و کارایی غذایی در تیمارهای  0و ( 2به ویژه تیمار  )2مشاهده گردید که با
دیگر تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری نشان داد ( .)P<1/17همچنین میزان کل غذای مصرفی یک ماهی و میزان دریافت غذای روزانه
در تیمارهای آزمایشی مختلف اختالف معنیداری نداشتند ( .)P>1/17در پایان ،با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میگردد جهت
اقتصادیتر کردن جیره غذایی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان ،حداقل  27درصد و حداکثر  71درصد پودر ماهی با پروتئین تکیاختهی
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صرفاً پودر ماهی ،تیمار  2حاوی دوسوم پودر ماهی +یکسوم پروتئین تکیاخته ،تیمار  9حاوی دوسوم پروتئین تکیاخته +یکسوم پودر

مخمر ساکارومیسسسرویزیه جایگزین شود.

⃰ عهدهدار مکاتبات (asgharkhosravi69@gmail.com .)
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کلمات کلیدی :پودر ماهی ،پروتئین تکیاخته ،Saccharomyces cerevisiae ،رشد ،تغذیه ،قزلآالی رنگینکمان
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مقدمه

پروتئینی مناسب از نظر کیفیت و قیمت میتوان اقتصاد

انرژی ماهی میباشد ( .)Jobling, 2003عوامل بسیاری

مورداستفاده در ساخت جیره آبزیان ،پودر ماهی

در فرایند رشد و کسب انرژی مؤثرند که از مهمترین

مهمترین جزء جیره غذایی است که بهدلیل کارایی

آنها میتوان به غذا و مدیریت تغذیه اشاره کرد

باالی تغذیهای از مزیت باالیی برخوردار بوده و

( .)Caruso et al., 2009اولویت اصلی در پرورش

دسترسی به آن یکی از عوامل اصلی محدودکننده

آبزیان برای افزایش کارایی جیرههای غذایی ،استفاده از

صنعت آبزیپروری میباشد ( Miles and Chapman,

روشهایی است که منجر به بهبود فرآیند هضم مواد

 .)2006; Kissinger et al., 2016مهمترین مزایای

مغذی موجود در جیره غذایی میشود ( Francis et al.,

پودر ماهی در جیره غذایی شامل قابلیت هضم باال

 .)2005در این زمینه شناخت بیشتر مواد غذایی موردنیاز

(تقریباً  11درصد) ،عدم حضور یا میزان ناچیز ترکیبات

ماهی اهمیت زیادی دارد و اعمال تغذیه صحیح (از نظر

ضدمغذی ،تعادل مناسب آمینواسیدهای ضروری و

تنظیم فرمول مناسب و میزان مصرف غذا) در ماهیها با

خوشخوراکی میباشد ( .)Hardy, 2010یکی از

درک صحیح بیولوژی و نیازهای غذایی ماهی ،تنظیم

فاکتورهای

صنعت

یک فرمول غذایی متعادل،کنترل کیفیت این جیرهها و

آبزیپروری ،عدم وجود جایگزین مناسب برای پودر

تأمین مواد مغذی موردنیاز امکانپذیر است ( Satpathy

ماهی بهعنوان منبع پروتئین در جیره غذایی ماهیان

.)et al., 2003; Aprodu et al., 2012

میباشد ( )Almaida-Pagan et al., 2007و این مسئله،

پروتئینها از اجزاء ضروری بدن بوده که نقش
مهمی در ساختمان و عملکرد ارگانیسمهای زنده بر

مهم

محدودکننده

توسعه

یکی از اولویتهای تحقیقاتی در کشورهای در حال
توسعه میباشد.

فراهم کردن مداوم اسیدهای آمینه بهویژه اسیدهای

نمیباشد و به سلولهای کامل باکتریها ،مخمرها،

آمینه ضروری مصرف میکنند ( Thoman et al.,

قارچهای رشتهای یا جلبکها اطالق میشود که حاوی

 .)1999اولین اقدام در پرورش آبزیان ،تهیه و تدارک

کربوهیدراتها،

نوکلئیک،

یک جیره غذایی اختصاصی بوده که دربرگیرنده

نمکهای معدنی و ویتامینها نیز میباشد و دارای

نیازهای غذایی آبزی باشد ،بهعالوه این جیره غذایی

ارزش تغذیهای بسیار باالیی است (Kam et al., 2012؛

باید از بیشترین کیفیت و کمترین هزینه برای نیل به

جعفری و همکاران .)0910 ،استفاده از میکروارگانیسم-

حداکثر رشد برخوردار باشد .با توجه به اینکه پروتئین

ها برای تولید پروتئین تکیاخته بهجای استفاده از منابع

از نیازهای غذایی آبزیان و اصلیترین جزء جیرههای

پروتئین حیوانی و گیاهی دارای مزایای متعددی است

غذایی بوده و از قیمت باالتری نسبت به سایر اقالم

که با توجه به این موارد چشمانداز روشنی برای تولید

غذایی برخوردار است ،در صورت استفاده از منابع

این نوع پروتئین تصور میشود .مخمرها ازجمله

چربیها،

اسیدهای
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عهده دارند .موجودات زنده پروتئینها را به جهت

 ،SCPیک پروتئین میکروبی است که خالص

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

شامل تغییرات فزاینده در اندازه ،وزن و یا محتوای

 .)2011; Sa et al., 2006در بین اقالم غذایی
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مهمترین هدف در آبزیپروری رشد است که

تولید را بهبود بخشید ( Ai et al., 2004; Deng et al.,
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اثرات جایگزینی پودر ماهی جیرهغذایی با مخمر......

ارگانیسمهایی هستند که بهطور گسترده در جهت تولید

تکیاخته مخمر

پروتئین تکیاخته کاربرد دارند و از مهمترین آنها

پرداخته است.

میتوان به ساکارومیسس سروزیه اشاره کرد (اکبری،

مواد و روشها

 .)0011از مزیتهای مهم مخمرها در تولید پروتئین

شرایط آزمایشی

cerevisiae

Saccharomyces

محصول بیشتر در زمان کوتاهتر ،آسان بودن استخراج

مدت ده هفته (از دهم مردادماه لغایت  21شهریورماه) و

پروتئین تولیدشده و آلودگی بسیار پایین محصول

در کارگاه پرورش ماهی واقع در روستای بهشتآباد

میکروبی حاصل از استخراج (به لحاظ رشد مخمرها در

شهرستان اردل انجام شد.

 pHاسیدی) میباشد .مخمرها توانایی رشد در دماهای

تیمارهای آزمایشی

مختلف را دارا بوده ولی اپتیمم دمای رشد آنها بین 27

تیمارهای آزمایشی شامل تیمار  0یا صرفاً پودر

تا  97بوده است (Bacha et al., 2011؛ صفری و

ماهی؛ تیمار  2حاوی دوسوم پودر ماهی  +یکسوم

یعقوبزاده0919 ،؛ بابازاده و همکاران.)0917 ،

پروتئین تکیاخته؛ تیمار  9حاوی دوسوم پروتئین تک-

امروزه ماهی قزلآالی رنگینکمان بهصورت ماهی

یاخته +یکسوم پودر ماهی و تیمار  0یا صرفاً پروتئین

شماره یک اکثر کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان

تکیاخته بودند.

سردآبی در بیشتر نقاط جهان درآمده است .از

تهیه جیرههای غذایی آزمایشی

سازش آن با شرایط پرورش متراکم است از طرف

فرموالسیون جیره غذای پایهی ماهیان سردابی

دیگر این ماهی در انتخاب غذا زیاد سختگیر نیست و از

(قزلآالی رنگینکمان) ساخت کارخانهی فرادانه

سرعت رشد خوبی نیز برخوردار است (قانعی و

شهرکرد و خمیرمایه ساخت کارخانه خمیرمایه شهرکرد

همکاران .)0910 ،از آنجاکه پرورش این ماهی،

استفاده گردید .تمامی اجزاء و ترکیبات جیرههای

باکیفیتترین منابع آبی کشور نیمهخشک ایران را

غذایی آزمایشی یکسان بوده و تنها مقادیر پودر ماهی و

هدف قرار داده است ،توجه به توسعه مسئوالنه

مخمر ساکارومیسس سروزیه درنظرگرفته شده در

گیری از سیستمهای پیشرفته و مکانیزاسیون ،نهتنها در

و  .)2در نهایت پس از اتمام مرحله ساخت و تحویل

بهینهسازی مصرف آب در این حوزه و افزایش کمی

جیرههای غذایی آزمایشی تا زمان مصرف در دمای

وکیفی تولید کارایی دارد ،بلکه مخاطرات زیست

 -21درجه سانتیگراد نگهداری شدند .میزان غذای

محیطی را به حداقل رسانده و پایداری تولید را سبب

موردنیاز بچهماهیان براساس دمای آب و  5درصد وزن

میگردد (قانعی و همکاران .)0910 ،از این رو این

بدن محاسبه گردید.

مطالعه به بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پروتئین
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آبزیپروری (در مقابل توسعه صرفاً اقتصادی) ،با بهره-

تیمارهای آزمایشی ،با یکدیگر متفاوت بودند (جدول 0

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7

خصوصیاتی که این ماهی را مورد توجه قرار داده،

بهمنظور آمادهسازی جیرههای غذایی آزمایشی از
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تکیاخته در مقایسه با باکتریها ،رشد نسبتاً باال ،تولید

مراحل اجرایی و عملی این پژوهش در سال  0911به
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تهیه ماهی و مدیریت سیستم آزمایشی

نیز بر اساس شرایط طبیعی روز تنظیم گردید .به منظور

بچهماهیان قزل آالی رنگینکمان موردنیاز به تعداد

عاری بودن محیط آزمایشی از هر گونه آلودگی ،در

کارگاه تکثیروپرورش محل انجام آزمایش تهیه و به

نمک ضدعفونی (برای هر حوضچه به میزان  711گرم

حوضچههای درنظرگفته شده جهت انجام آزمایش

نمک) میشدند .اطالعات کامل مربوط به هر تیمار و

منتقل گردید و به مدت  01ساعت (جهت تخلیه کامل

تکرار آزمایشی شامل تاریخ ،تعداد دفعات غذادهی،

دستگاه گوارش) نگهداری شدند و سپس تقسیم بندی

میانگین اولیه ،میزان غذای داده شده ،تلفات ،عالئم

بچهماهیان در تیمارهای آزمایشی مختلف در 00

رفتاری بچهماهیان ،استفاده از دارو یا مکمل غذایی و

حوضچهی پرورشی (0تیمار هریک  0تکرار) صورت

همچنین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب طی مدت

پذیرفت .در هر یک از حوضچههای آزمایشی ،به طور

آزمایش ثبت گردید.

یکسان 911 ،عدد بچهماهی قرار گرفت و کلیه
حوضچههای آزمایشی در شرایط محیطی یکسان قرار
گرفتند .منبع آب مورداستفاده در سیستم آزمایشی از
آب چاهک و در تمامی حوضچههای آزمایشی یکسان
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 0111عدد و با میانگین وزنی  7/17±1/21گرم از همان

طول مدت آزمایش ،روزانه حوضچهها با استفاده از

بود ولی ورودی و خروجی هریک از حوضچهها به
طور کامالً مجزا و مستقل از یکدیگر بود .دوره نوری

ترکیب شیمیایی

پروتئین خام

چربی خام

فیبر خام

خاکستر

رطوبت

فسفر

مقدار موجود (درصد)

71-00

07-00

9-0/7

09-1

00-7

0-0/7

جدول  .2آنالیز تقریبی ترکیبات مخمر مورداستفاده در آزمایش
ماده خشک

درصد

17/91

خاکستر

درصد

0/7

پروتئین

درصد

05

تری هالوز

درصد

01

فعالیت ()Activity

Ml CO2

2011

)P 205 (in DMS

درصد

2/21

pH

-

7/0

انرژی ()Power

درصد

071
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ترکیب شیمیایی

واحد

مقدار موجود

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7

جدول  .0آنالیز تقریبی ترکیبات شیمیایی جیره غذایی پایه

00
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زیست سنجی ماهیان

غذادهی قطع گردید و سپس بیومتری انجام شد .جهت

جهت بیومتری بچهماهیان ،وزن آنها توسط ترازو با

بررسی میزان عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهیان قزل-

دقت  1/10گرم و طول با خطکش با دقت  1/0سانتی-

آالی رنگینکمان از فرمولهای زیر استفاده گردید

متر در طول دوره آزمایشی انجام شد .همچنین بهمنظور

(.)Song et al., 2014; Pratoomyot et al., 2010

وزن اولیه بدن (گرم)  -وزن نهایی بدن (گرم) = ( )WGافزایش وزن (گرم)
کل روزهای پرورش ( 011 /وزن اولیه  – lnوزن نهایی  )SGR( = )lnنرخ رشد ویژه
وزن کل بدن (گرم)  011/وزن کبد (گرم) = ( )HSIشاخص کبدی
وزن کل بدن (گرم)  011/وزن احشاء (گرم) = ( )VSIشاخص احشایی
طول کل بدن 011 / 9وزن بدن (گرم) = ( )CFضریب چاقی
افزایش وزن (گرم)  /غذای مصرفشده (گرم) = ( )FCRنسبت تبدیل غذایی
غذای مصرفشده (گرم)  011 /افزایش وزن (گرم) = ( )FERکارایی غذایی
پروتئین مصرفشده (گرم)  /افزایش وزن (گرم) = ( )PERنسبت بازده پروتئینی
تعداد ماهی در هر تانک  /کل وزن غذای خورده شده = ( )TFIکل غذای مصرفشده به ازای یک ماهی
تعداد روزهای پرورش /وزن غذای خورده شده ( )DFI( = )gدریافت غذای روزانه
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
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کاهش استرس 20 ،ساعت قبل از نمونهبرداری،

شاخصهای رشد بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان به

گرفت .در ابتدا شرط نرمالبودن دادهها با آزمون

آمده است .بر اساس نتایج ،در پایان دورهی آزمایشی،

 Shapiro-Wilkو همگنی واریانسها با آزمون Leven

اختالف معنیداری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده

تست شد .جهت آنالیز دادهها از آزمون آنالیزواریانس

گردید ()P<1/17؛ به طوریکه بهترین عملکرد شاخص-

یکطرفه استفاده شد و وجود تفاوت معنیدار در سطح

های رشد (میانگین وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،شاخص

احتمال ( )p ≤1/17با پس آزمون  ،Dancanبررسی شد.

وضعیت) به طور معنیداری در تیمار  0و ( 2بهویژه

آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS19و

تیمار  )2به دست آمد و تیمارهای  9و ( 0به ویژه تیمار

برای رسم نمودارها از  Excel 2007استفاده شد.

 )0دارای پایینترین میزان عملکرد بودند .در مورد

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7

آزمایش بهصورت طرح کامالً تصادفی انجام

صورت میانگین دادهها  ±خطای استاندارد در جدول 9

شاخص کبدی و احشایی ،اختالف معنیداری بین

نتایج
نتایج حاصل از اثرات جایگزینی پودر ماهی جیره
غذایی با پروتئین تکیاخته (ساکارومیسس سرویزیه) بر

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.57

شاخصهای رشد

تیمارها مشاهده نگردید (.)P>1/17
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جدول  .9نتایج اثرات جایگزینی پودر ماهی جیره غذایی با پروتئین تکیاخته بر رشد بچه ماهیان قزل آالی رنگینکمان

00/19±1/71b
05/09±1/01b
00/05±0/10a
01/05±1/21a

2/17±1/10b
2/02±1/19b
0/05±1/11a
0/71±1/12a

9/01±1/20b
9/07±1/11b
2/05±1/27a
2/71±1/00a

0/05±1/11a
0/01±1/00a
2/19±1/20a
0/10±1/01a

05/91±1/50a
00/79±1/72a
05/12±1/00a
00/00±1/01a

 تیمار  :0صرفاً پودر ماهی؛ تیمار  :2دوسوم پودر ماهی  +یکسوم پروتئین تکیاخته؛ تیمار  :9دوسوم پروتئین تکیاخته  +یکسوم پودر ماهی؛
تیمار  :0صرفاً پروتئین تکیاخته/حروف متفاوت نشانه اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی است.

شاخصهای تغذیهای
نتایج حاصل از اثرات جایگزینی پودر ماهی جیره

و نرخ بازده پروتئین و کارایی غذایی در تیمارهای  0و

غذایی با پروتئین تکیاخته (ساکارومیسس سرویزیه) بر

( 2به ویژه تیمار  )2مشاهده گردید که با دیگر

شاخصهای تغذیهای بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان

تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری نشان داد

بهصورت میانگین دادهها  ±خطای استاندارد در جدول

( .)P<1/17همچنین میزان کل غذای مصرفی یک

 0آمده است .براساس نتایج به دست آمده ،اختالف

ماهی و میزان دریافت غذای روزانه در تیمارهای

معنیداری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید

مختلف آزمایشی اختالف معنیداری نشان نداد

( .)P<1/17بطوریکه بهترین میزان ضریب تبدیلغذایی

(.)P>1/17

شاخص

ضریب تبدیل غذایی

نرخ بازده پروتئینی

کارایی غذایی

کل غذای مصرفی یک ماهی

دریافت غذای روزانه

0/01±1/19a

0/11±1/10b

10/09±2/01b

05/75±1/57a

011/12±0/00a

2

a

b

b

a

a

9

b

0

b

تیمار
0

0/12±1/19

0/71±1/00
0/52±1/19

a
a

2/01±1/10

0/95±1/07
0/29±1/19

a
a

11/29±9/11

00/91±7/10
71/15±0/15

a
a

05/00±1/21
05/90±1/00
05/01±1/05

a
a

001/52±1/51
011/01±1/01
011/20±1/51

 تیمار  :0صرفاً پودر ماهی؛ تیمار  :2دوسوم پودر ماهی  +یکسوم پروتئین تکیاخته؛ تیمار  :9دوسوم پروتئین تکیاخته  +یکسوم پودر ماهی؛ تیمار  :0صرفاً پروتئین تک-
یاخته /حروف متفاوت نشانه وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی است.

بحث

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7
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] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

شاخص
تیمار
0
2
9
0

میانگین وزن نهایی

نرخ رشد ویژه

ضریب چاقی

شاخص کبدی

شاخص احشایی

در بازار نه تنها مواد مغذی مورد نیاز برای عملکردهای

بهبود رشد و حفظ سالمت ماهیان شناخته شده است و

بهعنوان واسطههایی نیز عمل کنند که از طریق آنها،

الزمه رشد سریع و پایدار صنعت آبزیپروری ،تهیه

ماهیان ترکیبات مفید دیگری را نیز دریافت کرده که

جیره غذایی با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه برای

این ترکیبات بر سالمت آنها اثر میگذارند ( Gatlin,

نیل به حداکثر رشد میباشد .جیرههای غذایی موجود

 .)2002با وجود اینکه مفهوم غذاهای کاربردی در

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.57

تغذیه صحیح بهعنوان یک عامل ضروری برای

معمول فیزیولوژیک را تأمین میکنند ،بلکه ممکن است

09

اثرات جایگزینی پودر ماهی جیرهغذایی با مخمر......

نشان میدهد که موجب بهبود عملکرد جیرههای غذایی

و دیواره سلولی مخمر دربرگیرنده ترکیبات غیرمغذی

هم از نظر کیفیت و هم از نظر صرفهی اقتصادی شده

خیلی مهمی از جمله مانوپروتئینها (پلیمرهای مانوز

که هدفی فراتر از تأمین نیازمندیهای غذایی اساسی

متصل به پپتیدها از طریق پیوند کوواالنسی) ،گلوکانها

آبزیان پرورشی است ( .)Salnur et al., 2009از

(پلیمرهای گلوکز) و اسیدهای نوکلئیک هستند که این

آنجایی که پودر ماهی بهعنوان اصلیترین جزء غذایی،

ترکیبات میتوانند برای رشد و سالمت ماهیان ،سودمند

از قیمت باالتری نسبت به سایر اقالم غذایی برخوردار

باشند .البته یکی از مشکالت استفاده از مخمرها در

است ،در صورت استفاده از منابع پروتئینی مناسب از

جیرههای غذایی ،کمبودن قابلیت هضم دیواره سلولی

نظر کیفیت و قیمت میتوان اقتصاد تولید را بهبود

مخمر و محتوای پروتئینی آن میباشد؛ بطوریکه دیواره

بخشید ( Silva et al., 2014; Markovic et al.,

سلولی آن بیش از  71%وزن سلولی را تشکیل میدهد.

.)2012

البته میتوان قابلیت هضم مخمر را از طریق هیدرولیز

 )cervisiaeبهعنوان یک پروبیوتیک مخمری حاوی

از تکنیکهای زیست فناوری ،حجم باالی  DNAو

ترکیبات پروتئینی و محرکهای ایمنی مختلف همچون

 RNAموجود در مخمر با استفاده از آنزیمهای

بتاگلوکانها ،اسیدهای نوکلئیک ،الیگوساکاریدهای

هیدرولیز کننده حذف میگردد .همچنین در طی این

مانان و کیتین میباشد .این میکروارگانیزم باعث افزایش

فرآیند ،برخی از ساختارهای دیواره سلولی شکسته شده

رشد ،تقویت پاسخهای ایمنی و بهبود مقاومت در برابر

و بهطور مؤثرتر در روده هضم میگردند .در پودرکامل

شرایط نامساعد محیطی گونههای مختلف آبزیان می-

و یا هیدرولیز شده مخمر ،پروتئینهای دیواره ،قابلیت

شود .کاربرد مخمر در آبزیپروری از امتیازات ویژه

انحالل کمتر دارند که در صورت برداشتن کامل دیواره

مانند تولید آسان ،سریع و ارزان و مقاومت باال طی

سلولی مخمر ،پروتئین به میزان زیادی ،قابل هضم بوده

فرآیند عمل آوری برخوردار است ( Dimitroglou et

و همانطورکه دیواره سلولی برداشته میشود ،محتوای

 .)al., 2009; Reid, 2008; Ringø et al., 2010از

پروتئین انحالل بیشتری نسبت به مخمر کامل یا

سوی دیگر ،مخمرها به دلیل طبیعی بودن ،اثرات منفی

هیدرولیز شده نشان میدهد (Refstie et al., 2010؛

بر محیط و موجودات مصرف کننده ندارند .به عالوه

محمدنژاد شموشکی و مازینی.)0910 ،

نیازی به جداکردن اجزاء تشکیل دهنده آنها نمیباشد

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7

مخمر ساکارومایسس سرویزیا ( Saccharomyces

آنزیمی دیواره افزایش داد که در این فرآیند با استفاده

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

صنعت آبزیپروری ،جدید است اما تالشهای نوینی را

 .)2007به عالوه ،مخمر ،محتوای نیتروژنی باالیی دارد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جایگزینی پودر

چراکه سلول کامل میتواند حالت فیزیولوژیکی بهینه-

ماهی با پروتئین تکیاختهی

ای را در میزبان تولید کند .همچنین مخمرها ،پلی آمین-

 cervisiaeبه میزان یکسوم پروتئین تکیاخته و

ها را تولید میکنند و برخی سویهها ،پتانسیل چسبندگی

دوسوم پودر ماهی میتوان سبب بهبود عملکرد رشد و

قوی به موکوس روده دارند که شرایط مهمی برای

تغذیه بچهماهیان قزلآالی رنگین شود؛ و هرچند

کارآیی پربیوتیکها ایجاد میکند ( Gatesoupe,

بهصورت غیرمعنیدار ولی حتی بهتر از جیره غذایی

Saccharomyces
] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.57
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است .جایگزینی پودر ماهی با این پروتئین تکیاخته در

باکتریایی) و بخصوص ترکیب همزمان پروبیوتیکهای

سطوح باالتر (دوسوم پروتئین تکیاخته -یکسوم

باکتریایی و مخمری و عصاره و پودر هیدرولیزشدهی

پودر ماهی و تیمار صرفاً پروتئین تکیاخته) ،نتوانسته

مخمر باعث افزایش رشد و بهبود ایمنی و مقاومت

نیازهای غذایی بچهماهیان را برآورده سازد و سبب

ماهیان در برابر استرسهای محیطی و مواجه با باکتری

کاهش معنیدار عملکرد رشد و تغذیهی آنها نسبت به

یرسینیا روکری در قزلآالی رنگینکمان میگردد.

گوشتخواری ماهی قزلآالی رنگینکمان نسبت داد.

جدا شده است و با نام تجاری بیوموس (MOS, Bio-

با توجه به نتایج میتوان اینگونه استنباط کرد که

 )® Mosدر بازار موجود است .مانان الیگوساکاریدها

احتماالً جایگزینی پودر ماهی با پروتئین تکیاخته در

منبع تغذیهای مناسب برای رشد و فعالیت باکتریهای

سطح  71درصد (یکدوم پروتئین تکیاخته و یکدوم

فلور دستگاه گوارش نظیر باکتریهای اسید الکتیک

پودر ماهی) میتواند هم از نظر اقتصادی ،بهصرفه باشد

الکتوباسیلوسها و بیفیدو باکترها و بهعنوان منبع انرژی

و هم اینکه نهتنها اثرات منفی بر ماهیان ندارد بلکه

مهم برای باکتریهای اسیدالکتیک میباشد ( Staykov

احتماالً بهعلت اثر سینرژیک (اثرات متقابل و مکمل

 .)et al., 2007همچنین بتاگلوکان ،پلیساکاریدی

هم) اثرات مثبت و خوبی بر رشد و تغذیه ماهیان داشته

غیرنشاستهای و محلول در آب است که از دیواره

باشد .نتایج بررسیهای فراوانی در خصوص تأثیر مخمر

سلولی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا استخراج شده و

آبجو در باس راهراه هیبرید ()Li and Gatlin, 2004؛

دارای پیوندهایی میباشد که از واحدهای بتا ( )0-9و

مخمر آبجو و نوکلئوتیدها در طبلک ماهی قرمز جوان

بتا ( )0-0تشکیل شده است .بتاگلوکان بهدلیل آرایش

()Li et al., 2005؛ مخمر نانوایی زنده در بچه ماهی

انعطافپذیر آن ،محلول در آب بوده و معموال

تیالپیای نیل ()Abdel-Tawwab et al., 2008؛

محلولهای آن از ویسکوزیته باالیی برخوردارند.

محصول تخمیری ساکارومایسس سرویزیا در تیالپیای

بتاگلوکان ،سبب کاهش مدت زمان عبور مواد غذایی

هیبرید ()He et al., 2009؛ پروبیوتیک ساکارومایسس

از روده ،تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیره ،تقویت

سرویزیا در هامورماهی ()Chiu et al., 2010؛

سیستم ایمنی و فعالسازی لوکوسیتها ،فعالیت

بتاگلوکان و مخمر سلولی کامل در کپور معمولی

ضدتوموری کاهش کلسترول خون ،و غیره میشود

( )Gopalakannan and Arul, 2010و مخمر تیمار

(.)Welker et al., 2007

شده با بتامرکاپتواتانول در قزلآالی رنگین کمان

مطالعه  Staykovو همکاران ( )2115نشان داد که

( )Tukmechi et al., 2011نشاندهنده ارزش تغذیهای

افزودن  1/2درصد مکمل  MOSدر جیره غذایی ماهی

باالی مخمر است .همچنین بر اساس یافتههای حاصل از

قزلآالی رنگین کمان به به طور معنی داری وزن نهایی

مطالعات محسنی و همکاران ( )0911و بندپی و توکمه-

افزایش داده و باعث کاهش چشمگیری در ضریب

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7

به اسیدهای آمینهی پروتئین تکیاخته و البته رژیم

از بخش دیواره بیرونی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.57

دیگر تیمارهای آزمایشی شده است .که میتوان آن را

پربیوتیک تجاری مانانالیگوساکاریدها ()MOS

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

بدون جایگزینی و شامل صرفاً پودر ماهی عمل کرده

چی ( ،)0910استفاده از پروبیوتیکها (مخمری یا

07

اثرات جایگزینی پودر ماهی جیرهغذایی با مخمر......

تبدیل غذایی و تلفات در این ماهیان شده است

در سطوح باال بلکه در سطح  27درصد جایگزینی و

( .)Staykov et al., 2007به عالوه  Torrecillasو

احتماال  71درصد جایگزینی.

همکاران در سال  2115ثابت کردند که استفاده از 2

نتیجهگیری کلی

باس اروپایی جوان عملکرد رشد را  01درصد بهبود

از پروتئین تکیاخته همچون مخمر Saccharomyces

میبخشد .مطالعات آنها نشان داد که  MOSسبب

 cervisiaeبه واسطهی دارا بودن میزان پروتئین باال و

تولید گلوکز کبدی شده که انرژی الزم برای سوخت و

اثرات پربیوتیکی ،میتوان سبب بهبود عملکرد رشد و

ساز بافتهای بدن را فراهم آورده و باعث ارتقا رشد و

تغذیه در بچهماهیان قزل آالی رنگین کمان شود؛ البته با

بهتر شدن ضریب تبدیل غذایی میشود .همچنین

این نکته را متذکر شد که این ماهی تا سطح  27و نهایت ًا

استفاده از پری بیوتیکهای مانان الیگوساکارید و

 71درصد قابلیت استفاده و هضم پروتئین مخمر را دارد

بتاگلوکان در ماهیان سیم دریایی ( Salnur et al.,

و جایگزینی پودر ماهی با این پروتئین تکیاخته در

 ،)2009میگوی پاسفید غربی ( )Bai et al., 2010و

سطوح باال ،بر عملکرد رشد و تغذیهی آن اثرات منفی

استفاده از پریبیوتیک فروکتوالیگوساکارید در جیره

دارد .از اینرو پیشنهاد میگردد جهت اقتصادیترکردن

غذایی تاسماهی سیبری ،گربه ماهی آفریقایی و

جیره غذایی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان ،حداقل

الروماهیان کفشک تیز دندان ( Mahious et al.,

 27درصد و حداکثر  71درصد پودر ماهی با پروتئین

 ،)2006کپور هندی روهو ( )Andrews et al., 2009با

تکیاختهی مخمر

تأثیر بر باکتریهای مفید روده سبب افزایش حجم آنها

جایگزینی صورت پذیرد.

cervisiae

Saccharomyces

سپاسگزاری

آبزیان تأثیرگذار خواهند بود .افزودن پریبیوتیک

در اینجا بر خود الزم میدانیم که از زحمات تمام

ایمونوژن (ترکیبی از مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان)

عزیزانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند،

نیز به جیره غذایی فیل ماهیان جوان میتواند در سطوح

سپاسگزاری نماییم.

پایین بهعنوان مکمل غذایی برای افزایش کارایی رشد و

منابع

)0911؛ همچنین نتایج تحقیقات روی پست الروهای

آنتیاکسیدانی کبد ماهیان کفال خاکستری ( Mugil

میگوی ببری سبز ( )Gence et al., 2007و بچه ماهیان

 )cephalusتغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی

قره برون (جافر نوده و همکاران )0911 ،نیز این موضوع

( .)Saccharomyces cerevisiaeنشریه توسعه آبزی

را تایید کرده اند .در مجموع نتایج این پژوهش حاکی

پروری.00-0 ،)9( 07 .

از اثرات مثبت وجود مخمر

Saccharomyces

 cervisiaeبر ماهی قزل آالی رنگین کمان بود؛ البته نه

 .2بابازاده میکال ،م ،.سلطانی ،م ،.کمالی ،الف ،.سعیدی
اصل ،م .0917 .مطالعه امکان تولید پروتئین تکیاخته

] [ DOI: 10.52547/aqudev.15.4.57

تغذیه استفاده شود (مهاجراسترآبادی و همکاران،

 .0اکبری ،پ .0011 .آنزیمهای سرم خون و سیستم

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1400.15.4.6.7

در روده شده و در نهایت با افزایش قابلیت هضمپذیری
ترکیبات مفید غذایی بر بهبود عملکرد رشد و تغذیه

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2022-07-03

سطح  1/2درصد و  1/0درصد از  MOSدر جیره سی

بهطورکلی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که استفاده

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال پانزدهم ،شماره سوم ،پاییز 0011

00

با استفاده از مخمرهای

Saccharomyces

 cerevisiaeو Saccharomyces carlsbergensis

پایان نامه کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان.
دانشگاه ارومیه 12 .صفحه.

در مازندران .مجله زیستشناسی جانوری تجربی،9 .

پروبیوتیک مخمر نانوایی ( Saccharomyces

.00-1

 )cerevisiaeروی رشد و بازماندگی بچه ماهی کلمه

 .9بندبنی ،م ،.توکمهچی ،الف .0910 .ارزیابی اثرات
تغذیهای عصاره مخمر ساکارومیسس سرویزیه و پودر

( . )Rutilus rutilus caspicusنشریه توسعه آبزی
پروری.000-019 ،)0( 0 .

هیدرولیز شده آن بر رشد و ایمنی ماهی قزلآالی

 .1مهاجر استرآبادی ،م ،.وهاب زاده ،ح  ،.زمینی ،ع .ع،.

رنگین کمان .پایان نامه کارشناسی ارشد تکثیر و

سوداگر ،م  ،.و قربانی ،ر .0911 .تأثیر پربیوتیک

پرورش آبزیان .دانشگاه ارومیه 000 .صفحه.

ایمنوژن در جیره غذایی بر شاخصهای رشد و

 .0جعفری سنگ چشمه ،الف ،.اردستانی ،ف ،.زارع علی
آبادی ،ح .0910 .بهینه سازی فرایند تولید پروتئین

بازماندگی فیلماهیان جوان پرورشی .مجله شیالت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد.59-00 ،9 ،

تکیاخته در کشت ناپیوسته با استفاده از مخمر

 .01جافرنوده ،ع ،.سوداگر ،م ،.حیدری ،م ،.اصالن پرویز،

ساکارومیسس سروزیه و با استفاده از نرمافزار تاگوچی.

ح .0911 .تأثیر پربیوتیک ایمونوژن بر شاخصهای

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

رشد ،بقاء ،شاخصهای خونی و فلور باکتریایی روده

(بیوتکنولوژی) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.

بچهماهی قرهبرون .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه

 15صفحه.

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 12 ،صفحه.

به منظور تولید پروتئین تکیاخته از امعاء و احشاء تون
ماهیان .مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی
ایران).772 -709 ،0 .
 .0قانعی تهرانی ،م .0910 .دستورالعمل فنی پرورش قزل-
آالی رنگین کمان در استخرهای خاکی .سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی .تحقیقات
شیالت ایران .پژوهشکده اکولوژی دریای خزر07 .
صفحه.
 .5محسنی ،م ،.مشکینی ،س ،.توکمهچی ،الف.0911 .
مطالعه تاثیر پروبیوتیکهای ساکارومیسس سرویزیه و
مقاومت در برابر برخی از استرسهای محیطی و
مواجهه باکتریایی در ماهی قزلآالی رنگین کمان.
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