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تأثيرات جانشينی پودر ماهی با کنسانترة پروتئينی سبوس
برنج در رشد ،زندهمانی و ترکيب اسيدهای آمينة بدن
آلوين ماهی قزلآالی رنگينکمان ()Oncorhynchus mykiss
 نصراله احمدی فرد :استادیارگروه شیالت دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 عبدالمحمد عابدیان کناری :دانشیارگروه شیالت دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 علی معتمدزادگان :دانشیارگروه صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران

چکیده
استفاده از منابع پروتئین حیوانی در جیرة ماهیان پرورشی ،به علت افزایش قیمت و مشکالت محیطی و بهداشتی ،بهطور درخوور تووجهی
کاهش خواهد یافت .تحقیقات اخیر در مورد تغذیة ماهیان به سمت توسعة غذاهای تجارتی با سطوح پایین پودر ماهی و جانشینهایی بوا
ارزش اقتصادی کمتر سوق پیدا کرده است .در این تحقیق نخست ،کنسانترة پروتئینی از سبوس برنج به روش قلیایی تولیود شود و سوس
در جیرة غذایی آلوین ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissبا نسبتهای  52 ،01و  52درصد جانشینی استفاده شد .الرو
ماهیان از ابتدای تغذیة فعال به مدت  51روز با جیرههای تهیهشده تغذیه شدند .میزان بازماندگی در تیمار شواهد بیشوتر از سوایر تیمارهوا
بود ،ولی بین سایر تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نشد .بیشترین میزان  ،SGRوزن نهایی و درصد افزایش وزن در تیمار  RBPC10به
دست آمد که بهطور معنیداری ( )P<0.05بیشتر از دیگر تیمارها و حتی بیشتر از تیمار شاهد بود .بیشترین و کمترین نرخ بوازده پوروتئین
( )PERو نرخ بازده چربی ( )LERبه ترتیب در تیمار شاهد و تیمار  RBPC35مشاهده شود ( ،)P<0.05ولوی بوین تیمارهوای  RBPC25و
 RBPC10تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0.05آنالیز تقریبی الشة آلوین ماهیان بیشترین میزان لیسید و کمترین میوزان پوروتئین را در
تیمار  52درصد جانشینی نشان داد ( .)P<0.05الشة آلوین ماهیان قزلآالی تغذیهشده با تیمارهای جانشینی تغییرات جزئی را در بعضی از
اسیدهای آمینه نشان داد .اسید آمینة گالیسین در سطوح باالی جانشینی با  RBPCبیشتر از بقیة تیمارها بود .هیسوتدین از اسویدهای آمینوة
ضروری در سطوح باالی جانشینی نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد .اسید آمینة لیزین در تیموار  RBPC-35نسوبت بوه گوروه شواهد
بهطور معنیداری کاهش نشان داد ( .)P<0.05بر اساس نتایج رشد و ترکیب بدنی تیمار ،جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج تا سوط
 52درصد برای الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان مناسب است.
واژگان کلیدی :آلوین ،اسیدهای آمینه ،رشد ، ،سبوس برنج ،قزلآالی رنگینکمان ،کنسانترة پروتئینی.
 نویسندة مسئول:

تلفن 10555525010 :فاک 10555525200 :

Email:aabedian@modares.ac.ir
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کنجالة گلرنگ ،کنجالة کنجد ،دانة باقال و ...اشاره کورد.

 .1مقدمه
صنعت آبزی پروری سریع ترین بخوش تولیود غوذا در
جهان با سورعت متوسو سوالیانه  8/8درصود اسوت
( .)Jackson, 2009در پرورش ماهیان سوردابی ،هزینوة
غووذا بوویش از  21درصوود هزینووة جوواری را بووه خووود
اختصاص داده و  56درصود هزینوة غوذا مربوو بوه
منابع پروتئینی جیوره اسوت ( .)Forster et al., 1999از
اینرو ،یکی از اهداف صنعت آبزیپوروری شناسوایی
منابع جدیود پروتئینوی ارزان قیموت ،ولوی بوا ارزش
غذایی باالست.
قزلآالی رنگینکموان ()Oncorhynchus mykiss
با تولیود سواالنة  55551تون در ایوران از مهو تورین
ماهیان سردابی و ششمین ماهی پرورشی سوردابی در
جهان محسوب میشود ( .)Golchinfar et al., 2011از
آنجا که این ماهی میتوانود بالفاصوله پو

از جوذب

کیسة زرده به تغذیة فعال از جیورة مصونوعی بسوردازد،
بنابراین ،مطالعة بهینهسازی جیرة غذایی این مواهی بوه
منظور رشد و بازماندگی آلوینهای این گونة ارزشومند
ضروری به نظر میرسد .بوه علوت نورخ رشود سوریع،
آلوین ماهی نیاز باالیی به اسویدهای آمینوه بورای سونتز
بلوکهای پروتئینی دارد؛ همچنوین ،از اسویدهای آمینوه
بهمنزلة منبع انرژی استفاده میکند (

Conceição et al.,

 .)2003بر این اساس ،توجه به منبوع پروتئینوی موورد
استفاده در ساخت جیرة مصنوعی ماهیوان از اهمیوت
باالیی برخوردار است.
بهطور کلی ،منابع پروتئین گیاهی ارزانقیمت و
در دسترساند ( )Palmegiano et al., 2006که بسته بوه
خصوصیات هر یک از آنها میتواننود بوه نسوبتهوای
متفاوت در ترکیب جیرة غذایی استفاده شوند .از جمله
مه ترین منابع پروتئینهای گیاهی میتوان بوه کنجالوة
سویا ،کنجالة پنبوهدانوه ،کنجالوة بوذرک ،کنجالوة کلوزا،

از میان آن دسته از پوروتئینهوای گیواهی کوه بوهطوور
معمول استفاده میشوند کنجالة سویا به علوت فراوانوی
و ارزش غذایی اهمیوت بیشوتری دارد (

Gatlin et al.,

 .)2007به طور کلی ،در استفاده از پروتئینهای گیاهی
میزان و نوع اسیدهای آمینوه ()Watanabe et al., 1995
و نیز مواد ضد مغذی ( )Francis et al., 2001موجوود
در آنها حائز اهمیتاند ،اما مشکل اصلی منابع گیواهی
در تغذیة ماهی مقادیر بواالی کربوهیودرات آنهاسوت.
بهطور معمول برای ماهیان سوردابی و دریوایی میوزان
کربوهیدرات نباید بیشتر از  51درصد باشود

( Gomes

et al., 1995; Hemre et al., 1995; Kaushik et al.,
 .)1995بووا توجووه بووه نیازمنوودیهووای غووذایی ماهیووان

گوشووتخوووار ،ماننوود موواهیهووای آزاد آتالنتیووک و
قزل آالی رنگین کمان ،پروفیل اسیدهای آمینة کنسانترة
برنج به جزء لیزین نیازهای تغذیه ای آبزیان را توممین
میکنود ( .)NRC, 1993طبوق تعریو ،،بوازده کوارایی
پروتئین ( )PERبه صورت نسبت اضافه وزن حاصول
به کل پروتئین مصرف شده بیان میشوود کوه بوه منزلوة
شاخص کیفیت پوروتئین بوه کوار مویرود؛ بوه ترتیوب
مقووادیر زیوور  5-0/2 ،0/2و بوواالی  5بیووانگر کیفیووت
پروتئینی ضعی ،،متوس و خوب تعری ،شوده اسوت
( .)Friedman, 1996میزان بازده کارایی پوروتئین ()PER
برای کنسانترة سبوس برنج بین  5تا  5/2در مقایسوه بوا
 5/2برای کازئین متغیر است .قابلیوت هضو کنسوانترة
سبوس بورنج بواالتر از  01درصود اسوت (
1996

Helm and

 .)Burks,برنج از خانوادة غالت است کوه دانوة

آن حاوی  1/2درصد روغون 8/0 ،درصود پوروتئین و
 81/0درصد کربوهیودرات اسوت .سوبوس بورنج کوه
حدوداً  5درصد دانة برنج را تشکیل میدهود حواوی
 05/5درصد پروتئین 21 ،درصد کربوهیودرات05/8 ،
درصد روغون 02/2 ،درصود خاکسوتر و  6/8درصود
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نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ،66شمارة  ،4زمستان  ،2931صفحه  979تا 987

 .)Shih,سبوس برنج محصول جانبی

تولید کنند و بوا بررسوی خصوصویات کواربردی آن را

فیبر است

(2003

فرایند عملآوری برنج (با تبدیل برنج قهوه ای به برنج

بهمنزلة یک منبع غذایی پروتئینی مطرح و پیشنهاد کنند.

سفید) است و منبع مناسبی از ویتامینها (ویتامینهای

کنسانترههای پروتئینوی گیواهی بوهطوور معموول ارزان

گروه  ،)Bمواد معدنی و آنتی اکسیدان است که سوبب

قیمتاند و بهراحتی میتوان آنها را بوا پوودر مواهی در

بهبود سالمت میشوود و میوزان پوروتئین خوا آن در

جیرة غذایی ماهیان آب شویرین و آب شوور جانشوین

مقایسه با دانة اصلی بیشتر اسوت .یکوی از مشوکالت

کورد (.)Oliva-Teles et al., 1994; Robaina et al., 1995

سبوس برنج میزان فیبر موجود در آن است که ،ضمن

از کنسانترة پروتئینی پودر برنج اخیراً در جیورة غوذایی

کاهش میزان قابلیت هض غوذا ،سوبب جوذب آب و

قزلآالی رنگینکمان ( ،)Palmegiano et al., 2006سوی

Barber and De

بری سر طالیی ( )Sánchez-Lozano et al., 2009و سی

 .)Barber, 1991برای مصرف سبوس برنج میتووان از

بری لکوه سویاه ( )Daprà et al., 2009اسوتفاده شوده و

روش حذف ترکیبات چربی ،ترکیبات غیر پروتئینی و

نتایج خوبی حاصل شوده اسوت ،اموا دربوارة کنسوانترة

محلول در آب و در نهایت ،تولیود محصوولی بوا نوا

پروتئینی سبوس برنج در آبزیپروری مطالعوهای انجوا

کنسانترة پروتئینی استفاده کرد که در این مطالعه به آن

نشده است .به سبب قابلیت تولید کنسانترة پروتئینی از

پرداخته شده است.

سبوس برنج ،در این مطالعه سعی شده است بوا تولیود

ناپایووداری پلووت در آب موویشووود (

پووروتئین سووبوس بوورنج بووه علووت داشووتن 2-5

کنسانترة پروتئینی از سبوس برنج میزان جانشینی آن به

درصد لیزین که در مقایسه با دیگر پروتئینهای گیاهی

جای پودر ماهی در جیرة غذایی آلوین ماهی قوزلآالی

بیشترین است و همچنین ،بوه علوت داشوتن ترکیبوات

رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissبررسی شود.

پلیپستیدی ضدآلرژی از ارزش غذایی درخور تووجهی
برخوردار

است (1985

 .)Juliano,میزان اسیدهای آمینوة

 .2مواد و روش کار

سبوس برنج باالست و پوروتئین محلوول آن  5درصود

 .1 .2تهیة کنسانترة پروتئین از سبوس برنج

وزن کل سبوس را تشکیل میدهد که اسوتخرا شودنی

سووبوس بوورنج رقوو هاشوومی از کارخانووة شووالیکوبی

است ( .)Barber and De Barber, 1991تولیود کنسوانترة

شهرستان نور خریداری و به آزمایشگاه دانشکدة منوابع

پروتئینووی از سووبوس بوورنج بووه دو روش شوویمیایی و

طبیعی و علو دریایی دانشوگاه تربیوت مودرس انتقوال

آنزیمی انجا میشود که روش شیمیایی به علت آسانی

داده شد و در سردخانه با دمای  -08درجة سانتیگوراد

و ارزان قیموووووتبوووووودن بیشوووووتر کووووواربرد دارد

نگهداری شد .برای چربیزدایی سبوس برنج از هگزان

( .)Gnanasambandam and Heitiarachy, 1995در روش

بووا نسووبت  0:5اسووتفاده شوود؛ سووس  ،در دور 2111g

شیمیایی با اسوتفاده از شورای قلیوایی پوروتئینهوا بوه

سانتریفوژ ( )Beck man USAو در دمای اتواق (حودود

صورت محلول درمیآیند و سس  ،با اسوتفاده از اسوید

 55درجة سانتیگراد) چربیزدایی انجا شد (

نرمال در نقطوة ایزوالکتریوک رسووب داده مویشووند.

 .)al., 1999محصول چربیزداییشده به مدت یک شب

;Bera and Mukherjee, 1989

زیر هود معمولی با استفاده از هوا خشک شد .سوبوس

Gnanasambandam and Heitiarachy, 1995; Wang et
 )al., 1999توانستند کنسانترة پروتئینی از سوبوس بورنج

خشکشده با استفاده از الک با چشمة  81میکرون الک

گروهووی از محققووان (

Wang et
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شد و داخل کیسوههوای پلویاتیلنوی بسوتهبنودی شود.

آن با استفاده از سود  0نرموال بوه  6رسوید و سوس ،

کنسانترة پروتئین با استفاده از روش قلیوایی تهیوه شود

فریزدرایور شود .محصوول نهوایی بوهمنزلوة کنسوانترة

 .)Gnanasambandam andدر ایون

پووروتئین سووبوس بوورنج در جیوورة غووذایی اسووتفاده و

(Heitiarachy, 1995

روش سبوس برنج چربیزدایی شد و با آب دییونیزه
با نسبت  0:01با ه مخلو شدند و بوا رسواندن

آنالیزهای مورد نیاز برای تمیید انجا شد.

pH

 .2.2تهیة جیرة غذایی قزلآالی رنگینکمان

مخلو به  00با استفاده از سود  0نرمال به مودت 51

در این مرحله از فرآوردة تهیهشده (کنسوانترة پروتئینوی

دقیقه در دمای اتاق ه زده شودند .سوس  ،محصوول

سبوس برنج) برای ساخت جیرههای غذایی استفاده شد.

حاصل با سانتریفوژ دور  5111 gبه مودت  51دقیقوه

سه تیمار جانشین پودر ماهی شامل  52 ،01و  52درصد

تخلیص شد PH .قسمت رویوی بوا اسوتفاده از اسوید

جانشینی به همراه یک تیمار شاهد ( 011درصود پوودر

کلریدریک  0نرمال بوه  2/2رسوانده شود و پوروتئین

ماهی) استفاده شدند (جدول  .)0جیرة شاهد حاوی 25

رسوب داده شد .قسمت رسووبکورده بوا اسوتفاده از

درصد پروتئین با استفاده از نر افزار جیرهنویسوی لینودو

سووانتریفوژ بووا دور  5111 gبووه موودت  51دقیقووه
جداسازی و با آب مقطر دییونیزه شسوته شود و

فرموله شد .اجزای جیرهها با افزودن مقدار آب مناسب

pH

جدول  .1ترکیب جیرة غذایی الرو ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با تیمارهای جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج
*تیمار غذایی
اجزای غذایی ()%

شاهد

RBC10

RBC25

RBC35

پودر ماهی
آرد گند
کنسانترة پروتئینی سبوس برنج
گلوتن گند
روغن ماهی
روغن سویا
مکمل معدنی
مکمل ویتامینی
آنتیاکسیدان
بایندر
سلولز

52/86
01
2
2/68
2/68
5
5
1/12
0/2
2

28/56
01
5/28
2
2/60
2/60
5
5
1/12
0/2
2

28/55
01
05/5
2
2/8
2/8
5
5
1/12
0/2
2

25/00
01
55/6
2
2/80
2/80
5
5
1/12
0/2
2

پروتئین (نیتروژن × ( )5/52بر اساس وزن خشک)
چربی (بر اساس وزن خشک)
خاکستر (بر اساس وزن خشک)
میزان انرژی (کیلو ژول بر گر )

25/85
06/10
05/5
00/68

20/50
05/26
06/8
00/2

25/2
05
08/0
00/02

25/5
05/2
05/0
08/0

* تیمارهای غذایی شامل  3تیمار :RBPC10 :تیمار جانشینی  11درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس بررنج:RBPC25 ،
تیمار جانشینی  22درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج و  :RBPC35تیمرار جانشرینی  32درصرد پرودر مراهی برا
کنسانترة پروتئینی سبوس برنج.
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به شکل خمیری یکنواخت تبدیل شدند .سس  ،خمیور

استفاده شود .شورای روشونایی بوه صوورت 05 :05

حاصل از دستگاه چرخگوشت با قطر چشمة  5میلیمتر

(روشنایی :تاریکی) بود .شاخص فیزیکوشیمیایی آب

( )Hardy and Barrows, 2002عبور داده شد .در نهایت

واحدهوای آزمایشوی بررسوی و بوا تعوویآ آب بوه

پلتهای مرطوب در دمای  51 °Cبه مدت  52ساعت

صورت  011درصد روزانه در دامنوة مطلووب حفو

خشک ( ،)Farhangi and Carter, 2001بستهبندی و در

شد ( .)Tarazona and Muñoz, 1995در ابتدا ،تغذیه به

دمووای  -51 °Cنگهووداری شوودند .قبوول از مصوورف

میزان  5/2درصد وزن بدن و سس  5 ،بار در روز توا

پلت هوای تولیدشوده خورد و بوا اسوتفاده از الوک بوا

مرحلة سیری (نخووردن غوذا) ( )NRC, 1993در دورة

اندازههای چشمههای مختل ،دستهبندی شدند.

 51روزه انجا شد.

 .3.2نحوة تهیة ماهیان و شرایط انجامدادن آزمایش

 .4.2نحوة ارزیابی شاخصهای رشد

این تحقیق در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیوان واقوع

بووا اسووتفاده از معیارهووایی نظیوور ضووریب رشوود ویو ه

در دانشگاه تربیت مدرس انجا شد .از  0511قطعوه

( ،)SGRمقدار مصرف غوذا ،ضوریب تبودیل غوذایی

آلوین ماهی قزل آالی رنگوین کموان بوا وزن متوسو

( ،)FCRضووریب کووارایی پووروتئین ( ،)PERضووریب

 051میلی گر برای آزمایش ( 011قطعه در هر واحد

کارایی چربی ( ،)LERفاکتور وضعیت ( )CFو درصد

آزمایش) استفاده شد .در این آزمایش از طرح کامالً

رشد وزن ( )Wgain%جیرههای آزمایشی مقایسه شدند

تصادفی بوه علوت شورای یکنواخوت آزمایشوگاهی

کووه نحوووة محاسووبة آنهووا در ذیوول آورده شووده اسووت

استفاده شد .این آزمایش با  5تکرار برای هور تیموار

(.)Farhangi and Carter, 2001

طراحی شد که مجموعاً از  05تانک  021لیتری مدور

Specific Growth Rate (SGR) = [ (ln Wf (g) −ln Wi (g)) ×100] × (t)-1
Feed conversion Ratio (FCR) = Feed consumed (g) × W mean (g)-1
Protein Efficiency Ratio (PER) = Wgain × Crude protein consumed (g)-1
Lipid Efficiency Ratio (LER) = Wgain × Crude Lipid consumed (g)-1
CF= [BW (g)/BL (cm3)] ×100
W gain= Wf-Wi
Percentage of Weight gain (WG %) = final weight-initial weight× initial weight (g)-1

در معووادالت بوواال  Wmean ، Wf ، Wiو  Wgainبووه

سس  ،پروتئین خا با استفاده از فاکتور  5/52محاسبه

ترتیب حاکی از وزن اولیه ،وزن نهایی ،وزن متوسو و

شد .چربی کل با استفاده از روش فولچ

( Folch et al.,

اضووافه وزن (بووه گوور ) t ،دورة زمووانی (بووه روز) و

 )1957و رطوبووت و خاکسووتر بووا اسووتفاده از روش

 Feedconsumedمیووزان مصوورف غووذا (بووه گوور ) اسووت.

اسووتاندارد

 )AOAC,تعیووین شوودند .مقوودار

همچنین ،مقدار غذا به صوورت تجمعوی در یوک دورة

اسیدهای آمینة کنسانترة پروتئینی سبوس برنج و الشة

زمانی مشخص گزارش شده است.

آلوین ماهیان با استفاده از دستگاه  HPLCاندازهگیوری

 .2.2آنالیزهای شیمیایی
نیتروژن کل بر اساس روش کجلودال انودازهگیوری و

شووودند

(1995

(and Mopper, 1979

 .)Lindrothبووورای

اندازهگیری انرژی از بمب کالریمتر استفاده شد.

378

تأثیرات جانشینی پودرماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج در رشد... ،

 .6.2روشهای تجزیه و تحلیل آماری
پ

از بررسی نرمالبودن ،دادههای خا با اسوتفاده از

افزایش درصود کنسوانترة پروتئینوی سوبوس بورنج از
میزان  SGRکاسته شد .بیشترین میزان  FCRدر تیموار

آزمون کولموگروف اسومیرنوف و همگنوی واریوان

 RBPC35بود که بهطور معنیداری ( )P<0.05بیشتر از

دادهها با استفاده از آزموون  Levenبررسوی شودند .از

دیگر تیمارها بوود .فواکتور وضوعیت ( )CFدر تیموار

یکطرفه برای بررسی دادهها و از

 RBPC10و  RBPC25کمتر از تیمار شاهد و در تیمار

آزمون دانکن (برای دادههوای نرموال) بورای بررسوی

 RBPC35بیشتر از شاهد بود ،اما تفاوت آنها معنویدار

تفاوت بین میانگین دادههوا اسوتفاده شود .دادههوا بوا

نبود ( .)P>0.05بیشترین و کمترین نرخ بازده پروتئین

استفاده از نسخة  02نر افزار  SPSSبررسی شدند.

( )PERو نرخ بازده چربی ( )LERبه ترتیب در تیموار

روش آنالیز واریان

شاهد و تیمار  RBPC35مشاهده شود ( ،)P<0.05ولوی

 .3نتایج

بووووین تیمارهووووای  RBPC25و  RBPC10تفوووواوت

 .1.3ترکیب کنسانتره و فاکتورهای رشد

معنیداری مشاهده نشد (.)P>0.05

نتایج مربو به آنوالیز تقریبوی سوبوس بورنج حواوی
چربی ،سوبوس بورنج چربویزدایویشوده و کنسوانترة

 .2.3آنالیز تقریبی الشة آلوین ماهیان

پروتئینی سبوس برنج در جدول  5آورده شده اسوت.

جدول  2نتایج مربو به مقایسة تغییرات کیفیت الشة

کنسانترة تولیدشده حاوی  62درصود پوروتئین6/00 ،

آلوووین موواهی قووزلآالی رنگووینکمووان در تیمارهووای

درصوود چربووی و  5درصوود خاکسووتر اسووت .نتووایج

مختل ،را نشان میدهد .تغییرات میزان چربی کول و

فاکتورهوووای رشووود در آلووووین ماهیوووان قوووزلآالی

میوزان پووروتئین رونوودی معکوووس یکوودیگر را نشووان

رنگینکمان تغذیهشده با تیمارهای جانشینی کنسوانترة

دادند .باالترین میزان چربی کل در ماهیان تغذیهشوده

پروتئینی سبوس برنج در جدول  5آورده شده اسوت.

با تیمار  RBPC35و کمترین آن در ماهیان تغذیهشوده

میزان بازماندگی از  02درصد تا  80درصد متغیر بوود

با تیمار  RBPC10مشاهده شود کوه ایون رونود دقیقواً

که باالترین آن در تیمار شاهد به دست آمد و بهطوور

برعک

روند تغییرات میوزان پوروتئین الشوه اسوت.

معنیداری ( )P<0.05بیشتر از دیگر تیمارهوا بوود .بوا

باالترین میزان پروتئین الشه در ماهیان تغذیهشوده بوا

افزایش درصد جانشوینی کنسوانترة پروتئینوی سوبوس

تیمار  RBPC10مشاهده شد که حتی نسبت بوه تیموار

برنج درصد بازماندگی کاهش یافوت ،ولوی بوین آنهوا

شاهد ه بیشتر است ،ولی با افزایش جانشینی میوزان

تفاوت معنیداری یافوت نشود ( .)P>0.05بور اسواس

آن کاهش یافت .میزان خاکستر در تیموار  52درصود

نتووایج ،بیشووترین میووزان  SGRدر تیمووار  RBPC10بووه

جانشینی کمترین میوزان را نشوان داد ،ولوی بوا تیموار

دست آمد که بهطوور معنویداری ( )P<0.05بیشوتر از

شاهد تفاوت معنیداری را نشان نداد.

دیگر تیمارها و حتی بیشوتر از تیموار شواهد بوود .بوا
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جدول  .2نتایج آنالیز تقریبی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج
ترکیبات کنسانتره

کنسانترة پروتئینی

سبوس برنج چربیزداییشده

سبوس برنج حاوی چربی

پروتئین
چربی
خاکستر
کربوهیدرات+فیبر

62±5
6/00±1/5
5±1/5
00/0±1/2

05/80±0/2
0/05±1/0
00/05±1/5
50/5±5/0

05/5±0/0
05/05±1/2
8/06±1/5
55/5±0/0

جدول  .3فاکتورهای رشد در آلوین ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با تیمارهای جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج
*

تیمار غذایی

پارامترهای رشد

شاهد

RBPC10

RBPC25

RBPC35

وزن اولیه (میلیگر )

050±1/28

050±1/28

055±1/88

055±1/5

وزن نهایی (میلیگر )

0501±51ab

0551±00a

0551±25ab

0085±55bc

میزان مصرف غذا (گر )

001±0/2d

006±0/22bc

002±2/5cd

055±0a

درصد افزایش وزن

851/68±00ab

858±2/2 ab

802± 56 ab

812±08 b

ضریب تبدیل غذایی

0/10±1/15b

0/05±1/15ab

0/05±1/12ab

a0/50±1/ 12

کارایی تبدیل غذایی

6/2±1/16ab

6/26±1/15a

6/58±1/0ab

b6/52±1/ 16

فاکتور وضعیت

0/55±1/15

0/00±1/12

0/50±1/12

0/56±1/15

کارایی تبدیل پروتئین

0/62±1/12a

0/52±1/15ab

0/52±1/10ab

0/20±1/16b

کارایی تبدیل چربی

2/2±1/02a

2/00±1/12ab

2/10±1/50ab

2/22±1/05b

درصد بازماندگی

02±0a

00/5±1/55b

01/5±1/5b

80/5±1/5b

* تیمارهای غذایی شامل  3تیمار :RBPC10 :تیمار جانشینی  11درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینری سربوس بررنج:RBPC25 ،
تیمار جانشینی  22درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس بررنج و  :RBPC35تیمرار جانشرینی  32درصرد پرودر مراهی برا
کنسانترة پروتئینی سبوس برنج.
جدول  .4آنالیز تقریبی الشة آلوین ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با تیمارهای جانشینی
*

تیمار غذایی
ترکیبات ()%

شاهد

پروتئین (نیتروژن × )5/52
(بر اساس وزن خشک)
چربی (بر اساس وزن خشک)
خاکستر (بر اساس وزن خشک)
کربوهیدرات +فیبر
نسبت چربی به پروتئین

58±1/52ab

RBPC10
50±1/15a

RBPC25
56/5±1/12bc

RBPC35
56±1/5bc

05/2±1/2b
05/58±1/0a
6/02±1/52a
08/00

05/22±1/22b
05/08±1/56a
5/5±1/12ab
06/86

05±1/12ab
05/2±1/2a
5/02±1/52ab
00/50

02/5±1/2a
00/22±1/8a
5/60±1/52ab
50/66

* تیمارهای غذایی شامل  3تیمار :RBPC10 :تیمار جانشینی  11درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس بررنج:RBPC25 ،
تیمار جانشینی  22درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج و  :RBPC35تیمرار جانشرینی  32درصرد پرودر مراهی برا
کنسانترة پروتئینی سبوس برنج.
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 .3.3ترکیب اسیدهای آمینة جیره و الشة آلوین ماهیان

( )5115با استفاده از فرایندهای فیزیکی به همراه تیموار

ترکیب اسویدهای آمینوة جیورههوای غوذایی تیمارهوای

آنزیمی توانستند از سبوس برنج پروتئین استخرا کننود

جانشینی کنسانترة پروتئینی سوبوس بورنج در جودول 2

( .)Tang et al., 2003آنها گزارش کردند کوه فراینودهای

آورده شده است .بوا بررسوی ترکیوب اسویدهای آمینوة

فیزیکی (فشار باال ،صوتدهی و  )Blendingدر ترکیوب

جیرههای مختل ،مورد استفاده در این تحقیق مشخص

با تیمار آنزیمی آمیالز قادر به تولید ایزولهایی بوا حودود

میشود که میزان اسیدهای آمینة گالیسون از اسویدهای

 55درصد پروتئیناند .محققان با اسوتفاده از آنوزی هوای

آمینة غیرضروری در تیمارهای  RBPC-25و RBPC- 35

آلفا آمیالز ،گلوکوآمیالز و مخلوطی از سلوالز و زیالناز

نسبت به تیمار شاهد افزایشی جزئی نشوان داد ،اگرچوه

ایزولهای پروتئینی از سبوس برنج تولید کردند و به ایون

تفاوت معنیداری بین آنها مشاهده نشد .همچنین ،اسید

نتیجه رسیدند که آلفوا آمویالز بوه هموراه گلوکووآمیالز

آمینة هیستدین از اسیدهای آمینة ضروری در تیمارهوای

مؤثرتر واقع شدند و محصوالتی با  82درصود پوروتئین

جانشین نسبت به تیمار شاهد کاهش انودکی نشوان داد،

تولید کردند ) .(Shih and Daigle, 2000در این مطالعه بوا

اگرچه تفاوت معنیدار نبود .نتایج دادههوای مربوو بوه

جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج یوک موفقیوت

پروفیل اسیدهای آمینه نشان داد که با جانشینی کنسانترة

نسبی تا سط  52درصد جانشینی در میزان رشد حاصل

پروتئینی تغییر زیادی در ترکیب اسیدهوای آمینوة جیورة

شد )5115( Gaber .از پودر باقال در جیرة غذای آلووین

غذایی ایجاد نمیشود .در جودول  5ترکیوب اسویدهای

ماهی تیالپیای نیول (niloticus

 )Oreochromisبوا  52توا

آمینة الشة بچه ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیوهشوده

 011درصد جانشینی به هموراه مکمولهوای متیوونین و

با سطوح مختل ،کنسانترة پروتئینی سبوس بورنج آموده

لیزین استفاده کرد ( .)Gaber, 2006ماهیان تغذیهشوده بوا

است .در بررسی این جدول مشخص شد که میزان اسید

تیمارهای جانشین توا سوط  21درصود رشود درخوور

آمینة آالنین از اسیدهای آمینة غیر ضروری در تیموار 52

مقایسهای با شاهد نشان دادند ،ولوی بوا افوزایش سوط

درصد جانشینی با  RBPCکمتر از شاهد بود .همچنوین،

جانشینی بهطور معنیداری رشد کاهش یافت .همچنین،

مقدار اسید آمینة گالیسین در سوطوح بواالی جانشوینی

جانشینی بهطور معنیداری در رطوبت ،چربی و انورژی

 RBPCو بیشووتر از بقیووة تیمارهووا بووود .هیسووتدین از

کل بودن تومثیر معنویداری داشوت ( .)ibidاز کنسوانترة

اسیدهای آمینوة ضوروری در سوطوح بواالی جانشوینی

پروتئینی آزوال و پودر خشک اسسرولینا در جیرة غوذایی

نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد .اسید آمینة الیزین

آلوین ماهی rohita

 Labeoبهمنزلة جانشین پوودر مواهی

در تیمووار  RBPC-35نسووبت بووه گووروه شوواهد بووهطووور

استفاده شد (2006

 .)Sahu,در ایون مطالعوه نیوز مشوابه

معنیداری کاهش نشان داد (.)P<0.05

مطالعة قبلی ماهیان تغذیهشده با تیمارهوای جانشوین توا

 .4بحث و نتیجهگیری
در ایوون مطالعووه از روش قلیووایی بوورای تولیوود ایزولووة
پروتئینی سبوس برنج استفاده شد کوه نتیجوة آن تولیود
محصولی با  62درصد پروتئین است Tang .و همکواران

سط  21درصد رشد مشابهی با شاهد نشان دادند ،ولی
با افزایش سط جانشینی رشد کاهش معنیداری نشوان
داد.
 Palmegianoو همکاران ( )5115گزارش کردنود
در جیرة غذایی قزلآالی رنگینکموان امکوان جانشوینی
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پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی برنج تا سط  51درصد

(et al., 1995; Mambrini et al., 1999

وجووود دارد بوودون اینکووه در میووزان رشوود توومثیر منفووی

جانشینی نسبی یا کامل پودر ماهی با منابع گیواهی خوا

معنیداری داشته باشد .نتایج حاکی از آن است که ماهی

{پودر نخود ( ،)Hardy, 1996پودر لوبیوا ( Glencross et

قزلآالی رنگینکمان نسوبت بوه ماهیوان گیواهخووار از

 ،)al., 2004و دیگرپودرهای گیاهی ( ;Mente et al., 2003

پروتئینهای گیاهی کمتری استفاده مویکنود .مطالعوات

et al., 2005

 })Palmegianoانجووا شووده اسووت .در

موفقیتآمیزی در جانشینی نسوبی ( 62-21درصود) یوا

سووالهووای اخیوور از ایزولوة پروتئینووی بوورنج در ماهیووان

جانشینی کامل پودر ماهی با ایزولوة پروتئینوی سوویا از

قزلآالی رنگینکمان ،سی بری سر طالیی و سی بوری

جمله در ماهی آتالنتیک هالیبوت (،)Berge et al., 1999

لکه سیاه ( ;Palmegiano et al., 2006; Daprà et al., 2009

سالمون آتالنتیک ( ،)Refstie et al., 1998کسور معموولی

 )Sánchez-Lozanoبوورای بررسووی رشوود

(et al., 1997

 )Escaffreو قووزلآالی رنگووینکمووان

et al., 2009

 )Kaushikو

استفاده شده است.

جدول  .5ترکیب اسیدهای آمینة جیرة غذایی تیمارهای جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج

تیمار غذایی
اسیدهای آمینه (گرم بر  111گرم پروتئین)

اسیدهای آمینة غیر ضروری
آسسارتیک اسید
گلوتامیک اسید
سرین
آالنین
گالیسین
مجموع اسیدهای آمینة غیر ضروری
اسیدهای آمینة ضروری
تروئونین
هیستیدین
آرجنین
تیروزین
متیونین
والین
فنیل آالنین
ایزولوسین
لوسین
لیزین
مجموع اسیدهای آمینة ضروری

شاهد

*

RBPC10

RBPC25

RBPC35

5/02
00/25
0/55
0/2
05/56
20/66

5/60
00/2
0/55
0/25
00/5
20

5/66
00/5
0/28
0/50
05/28
20/82

5/55
00/8
0/20
0/52
05/28
20/68

2/00
0/55
0/58
5/28
1/80
5/05
2/25
2/00
6/00
5/88
25/68

2
0/22
0/82
5/22
1/62
6/25
2/52
2/05
6/28
5/65
26/2

2/52
0/22
8/62
5/25
1/88
6/20
2/05
2/85
6/25
5/55
25/25

2/52
0/25
0/05
5/15
1/80
6/28
2/05
2/62
6/55
5/05
25/0

* تیمارهای غذایی شامل  3تیمار :RBPC10 :تیمار جانشینی  11درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس بررنج:RBPC25 ،
تیمار جانشینی  22درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج و  :RBPC35تیمرار جانشرینی  32درصرد پرودر مراهی برا
کنسانترة پروتئینی سبوس برنج.
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جدول  .6ترکیب اسیدهای آمینة الشة آلوین ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با تیمارهای جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج

تیمار غذایی
اسیدهای آمینه (گرم بر  111گرم پروتئین)
اسیدهای آمینة غیر ضروری
آسسارتیک اسید
گلوتامیک اسید
سرین
آالنین
گالیسین
مجموع اسیدهای آمینة غیر ضروری
اسیدهای آمینة ضروری
تروئونین
هیستیدین
آرجنین
تیروزین
متیونین
والین
فنیل آالنین
ایزولوسین
لوسین
لیزین
مجموع اسیدهای آمینة ضروری

*

شاهد

RBPC10

RBPC25

RBPC35

2/02±1/15
6/26±1/0
0/8±1/52
6/50±1/02
05/02±1/00
25/28

2/0±1/50
8/08±1/2
0/5±1/62
6/00±1/52
05/15±1/52
25/2

2/80±1/12
8/5±1/16
0/56±1/16
6/18±1/12
05/58±1/50
25/60

2/22±1/05
8/65±1/50
0/55±1/15
5/85±1/5
05/65±1/60
25/15

6/55±1/5
5/06±1/00
8/22±1/15
5/0±1/12
5/60±1/12
2/00±1/16
5/80±1/12
2/80±1/15
2/55±1/05
2/25±1/00
20/05

6/5±1/58
5/50±1/05
8/25±1/10
5/85±1/08
5/8±1/10
2/05±1/05
5/85±1/15
2/60±1/10
2/20±1/55
2/28±1/02
28/8

6/25±1/20
5/25±1/02
8/68±1/15
5/50±1/12
5/85±1/60
2/05±1/15
5/50±1/10
2/66±1/10
2/50±1/15
2/55±1/10
28/25

6/2±1/02
0/08±1/00
8/5±1/15
5/5±1/2
5/85±1/15
2±1/15
5/55±1/15
2/52±1/10
2/62±1/10
5/85±1/22
26/02

* تیمارهای غذایی شامل  3تیمار :RBPC10 :تیمار جانشینی  11درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سربوس بررنج،
 :RBPC25تیمار جانشینی  22درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس بررنج و  :RBPC35تیمرار جانشرینی 32
درصد پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج.

بوور اسوواس نتووایج ،در جیوورة غووذایی قووزلآالی

قزلآال کاهش یافته اسوت (.)Palmegiano et al., 2006

رنگینکمان جانشینی پودر ماهی بوا ایزولوة پروتئینوی

به هر حال،

و همکاران ( )5110بوا

برنج تا سط  51درصد مفید است و جانشوینی بویش

اسوتفاده از ترکیوب ایزولوة پوروتئین بوورنج بوا ایزولوة

از  51درصد سبب کاهش قابلیت هض خواهود شود.

پووروتئین نخووود و مکموولهووای متیووونین و لیووزین بووه

قابلیت هض مادة خشک ،پوروتئین و انورژی ایزولوة

درصوودهای بوواالی جووایگزینی در موواهی

بوورنج در تیمارهووای 52 ،51و  22درصوود در موواهی

 seabreamدست یافتند .در مطالعوة انجوا شوده توا 01

قزلآال بوه ترتیوب  55-22درصود 82-65 ،درصود و

درصوود جانشوینی پووودر موواهی تفوواوت معنوویداری در

 62-52درصد برآورد شده است و با افزایش درصود

فاکتورهای رشد ماهی سی بری سور طالیوی مشواهده

ایزولة برنج قابلیت هضو هور سوه فواکتور در مواهی

نشد.

Sánchez-Lozano

gilthead
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تفوواوت در میووزان جانشووینی در تحقیووقهووای

 Yamamotoو همکوواران ( )0008دریافتنوود کووه

مختلوو ،شوواید بووه چنوود علووت باشوود .0 :در بیشووتر

قابلیووت هضوو پووذیری هوواهری پووروتئین و میووانگین

تحقیقها از مکملهای اسیدهای آمینه (بوه خصووص

اسیدهای آمینة ضروری منابع پروتئین گیاهی (سوویای

متیونین) استفاده شده است؛  .5تفاوتهایی در ترکیب

چربیزداییشده ،پوودر پروتئینوی جوو ،گلووتن ذرت)

جیوورههووای غووذایی مطالعووات مختلوو ،وجووود دارد؛

پایینتر از پودر ماهی است و بیان کردنود کوه کفشوک

 .5گونههای مورد مطالعه در جانشینی تمثیرگذارند.

ماهی ژاپنی نمیتواند از پروتئین و اسیدهای آمینة منابع

قابلیت هضمی پروتئینهای گیاهی پوایینتور از

گیاهی همانند پودر ماهی استفاده کنود (

Yamamoto et

پروتئینهای حیوانی است .کاهش قابلیت هض جیرة

1998

غذایی با افزایش جانشینی پروتئین گیواهی منجور بوه

 52درصد جانشوینی ،کواهش  02درصودی در غلظوت

Kissil et al., 2000; Aragao

اسید آمینة لیوزین الشوة آلووین ماهیوان مشواهده شود.

 .)etعامل دیگور کواهش رشود بوا افوزایش

احتماالً اسیدهای آمینة آزاد کنسانترة پروتئینوی سوبوس

جانشینی کنسانترة سبوس برنج شاید به علت قابلیوت

برنج نسبت به پودر ماهی کمتر بوده که خود منجور بوه

هض پایین جیرههوای حواوی  RBPCدر مقایسوه بوا

کاهش قابلیت هض پذیری پروتئینها برای ماهی شوده

جیرة شاهد باشد .عالوه بر مطالب بواال ،کواربرد زیواد

اسووت Aragao .و همکوواران ( )5115نشووان دادنوود کوه

پروتئینهای گیاهی در جیرة غذایی ممکن است سبب

محتوای اسیدهای آمینوة آزاد کنسوانترة پوروتئین سوویا

Palmegiano

کمتر از پودر ماهی است و مواهی کفشوک کمتور آن را

 )et al., 2006و با تجمع در فیلة ماهی سوبب حرکوت

مصرف میکند .بهطور کلی ،باید نسبتی مشخص از هر

اسیدهای آمینة بواقیمانوده بوه مسویرهوای متوابولیکی

اسید آمینه با شوکل و ترکیوب خواص خوود در جیوره

کاهش رشد خواهد شد (
al., 2003

بهه خوردن تعادل اسیدهای آمینه شود (

 .)al.,با جانشینی پروتئین سبوس برنج در سوط

مختل ،گلوکونئوژنز 0و کتوژنز 5شود Palmegiano .و

وجود داشته باشد تا به حوداکثر رشود بینجامود .رشود

همکاران ( )5115گزارش کردند که میزان بواالتر از 51

ضعی ،بدن ممکن است به علت نبود تعادل در میوزان

درصد ایزولة برنج ،بوه علوت کواهش میوزان لیوزین و

اسیدهای آمینة جذبشده ،سط متابولیوک یوا هور دو

بهه خوردن تعادل اسویدهوای آمینوه در جیوره ،سوبب

باشد ( .)Berge et al., 1999همچنین ،غلظت باالی یک

محدودکردن استفاده از ایزولة برنج شده است .بوهطوور

اسید آمینه ممکن است در نرخ جذب یک اسوید آمینوة

معمووول در دسووترسبووودن اسوویدهای آمینووه قابلیووت

اختصاصی دیگر تمثیر گوذارد .برخوی از تفواوتهوا در

هض پذیری پروتئینها را نشان میدهود Masumoto .و

نرخ جذب نیز میتوانند از یک خاصویت رقوابتی بوین

همکوواران ( )0005میووزان اسوویدهووای آمین وة ضووروری

اسید آمینة خاص نسبت بوه اسویدهای آمینوة دیگور در

Seriola

اتصال به جایگاه وی ة یک انتقالدهندة اسید آمینه ناشی

پوووایینتوووری را در مووواهی د زرد ژاپنوووی (

 )quinqueradiataتغذیهشده با ایزولوة پروتئینوی سوویا
مشاهده کردند (.)Masumoto et al., 1996

شوند.
بر اساس جدول  2با افزایش جانشینی سوبوس
برنج ،نسبت چربی به پوروتئین افوزایش یافتوه اسوت؛

1. Gluconeogenesis
2. Ketogenesis

همچنین ،با توجه به جدول  5میزان اسویدهای آمینوة
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غیر ضروری در بودن آلووین ماهیوان تعذیوهشوده بوا

تعادل اسید آمینه کاتابولیس اسیدهای آمینوه و تبودیل

تیمارها با افزایش جانشینی سبوس برنج افزایش یافته

ثانویة آن به چربی با جذب ناکارامد پروتئین و کاهش

است .نمودار  0میوزان هو بسوتگی مثبتوی را بوین دو

رشد افزایش مییابد (.)Watanabe et al., 1997

فاکتور اسیدهای آمینة غیر ضوروری و درصود چربوی

برای نتیجهگیری کلی میتوان گفت که کنسانترة

به پروتئین نشان میدهد .جیرههای بوا رشود کمتور و

پروتئینی سبوس برنج مویتوانود توا سوط  52درصود

میزان اسیدهای آمینة غیر ضروریِ بیشتر نسبت چربی

جانشین پودر ماهی در جیرة غوذایی آلووین قوزلآالی

به پروتئین بیشوتری داشوتند .اموروزه مشوخص شوده

رنگین کموان شوود .از آنجوا کوه همیشوه پوودر مواهی

است که جیرة غذایی با کمبود یا نبود تعادل اسیدهای

باکیفیت در دسترس نیست میتوان از مقدار  52درصد

آمینه باعث تغییر شوکل پوروتئین جوذب مویشوود و

کنسووانترة پروتئینووی سووبوس بوورنج بوورای بهبووود رشوود

اضافه انرژی به شکل چربوی در کبود یوا فیلوه جموع

همچنین ،باالن

میزان پروتئین جیره استفاده کرد.

میشود ( .)Cheng et al., 2003در جیرههوای بوا نبوود
نسبت چربی به پروتئین
نمودار  .1میزان همبستگی بین مجموع اسیدهای آمینة غیر ضروری و درصد چربی به پروتئین در آلوین ماهیان قزلآالی
رنگینکمان تغذیهشده با تیمارهای جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج

تقدیر و تشکر
نگارندگان مقاله از حمایتهای مالی دانشگاه تربیت مدرس برای اجرای این پروژه کمال تشکر را دارند.

385

987  تا979  صفحه،2931  زمستان،4  شمارة،66  دورة،مجله منابع طبیعی ایران،نشریه شیالت

References
[1]. AOAC, 1995. Association of Official Analytical Chemists. 16th (end), Procedure, 984.
[2]. Aragao, C., Conceicao, L.E.C., Dias, J., Marques, A.C., Gomes, E., Dinis, M.T., 2003. Soy protein
concentrate as a protein source for Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup 1858) diets: effects
on growth and amino acid metabolism of postlarvae. Aquaculture Research 34, 1443-1452.
[3]. Barber, S., De Barber, C.B., 1991. Rice bran: chemistry and technology. Rice: Utilization 2, 313.
[4]. Bera, M., Mukherjee, R., 1989. Solubility, emulsifying, and foaming properties of rice bran
protein concentrates. Journal of food science 54, 142-145.
[5]. Berge, G., Grisdale-Helland, B., Helland, S., 1999. Soy protein concentrate in diets for Atlantic
halibut (Hippoglossus hippoglossus). Aquaculture 178, 139-148.
[6]. Cheng, Z.J., Hardy, R.W., Usry, J.L., 2003. Effects of lysine supplementation in plant proteinbased diets on the performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and apparent digestibility
coefficients of nutrients. Aquaculture 215, 255-265.
[7]. Conceição, L., Grasdalen, H., Rønnestad, I., 2003. Amino acid requirements of fish larvae and
post-larvae: new tools and recent findings. Aquaculture 227, 221-232.
[8]. Daprà, F., Gai, F., Costanzo, M., Maricchiolo, G., Micale, V., Sicuro, B., Caruso, G., Genovese,
L., Palmegiano, G., 2009. Rice protein‐concentrate meal as a potential dietary ingredient in
practical diets for blackspot seabream Pagellus bogaraveo: a histological and enzymatic
investigation. Journal of fish biology 74, 773-789.
[9]. Escaffre, A.M., Zambonino Infante, J.È.L., Cahu, C.L., Mambrini, M., Bergot, P., Kaushik, S.J.,
1997. Nutritional value of soy protein concentrate for larvae of common carp (Cyprinus carpio)
based on growth performance and digestive enzyme activities. Aquaculture 153, 63-80.
[10]. Farhangi, M., Carter, C., 2001. Growth, physiological and immunological responses of rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) to different dietary inclusion levels of dehulled lupin (Lupinus
angustifolius). Aquaculture Research 32, 329-340.
[11]. Folch, J., Lees, M., Sloane-Stanley, G., 1957. A simple method for the isolation and purification
of total lipids from animal tissues. J. biol. Chem 226, 497-509.
[12]. Forster, I., Higgs, D.A., Dosanjh, B.S., Rowshandeli, M., Parr, J., 1999. Potential for dietary
phytase to improve the nutritive value of canola protein concentrate and decrease phosphorus
output in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) held in 11 fresh water. Aquaculture 179, 109-125.
[13]. Francis, G., Makkar, H.P.S., Becker, K., 2001. Antinutritional factors present in plant-derived
alternate fish feed ingredients and their effects in fish. Aquaculture 199, 197-227.
[14]. Friedman, M., 1996. Nutritional value of proteins from different food sources. A review. Journal
of Agricultural and Food Chemistry 44, 6-29.
[15]. Gaber, M.M., 2006. The Effects of Plant‐protein‐based Diets Supplemented with Yucca on
Growth, Digestibility, and Chemical Composition of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, L)
Fingerlings. Journal of the World Aquaculture Society 37, 74-81.
[16]. Gatlin, D.M., Barrows, F.T., Brown, P., Dabrowski, K., Gaylord, T.G., Hardy, R.W., Herman,
E., Hu, G., Krogdahl, Å., Nelson, R., 2007. Expanding the utilization of sustainable plant products
in aquafeeds: a review. Aquaculture Research 38, 551-579.
[17]. Glencross, B., Evans, D., Hawkins, W., Jones, B., 2004. Evaluation of dietary inclusion of
yellow lupin (Lupinus luteus) kernel meal on the growth, feed utilisation and tissue histology of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 235, 411-422.

... ،تأثیرات جانشینی پودرماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج در رشد

386

[18]. Gnanasambandam, R., Heitiarachy, N., 1995. Protein concentrates from unstabilized and
stabilized rice bran: Preparation and properties. Journal of food science 60, 1066-1069.
[19]. Golchinfar, F., Zamani, A., Hajimoradloo, A., Madani, R., 2011. Assessment of digestive
enzymes activity during the fry development of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss: from
hatching to primary stages after yolk sac absorption. Iranian Journal of Fisheries Sciences 10, 403414.
[20]. Gomes, E.F., Rema, P., Kaushik, S.J., 1995. Replacement of fish meal by plant proteins in the
diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): digestibility and growth performance. Aquaculture
130, 177-186.
[21]. Hardy, R.W., 1996. Alternate protein sources for salmon and trout diets. Animal Feed Science
and Technology 59, 71-80.
[22]. Hardy, R.W., Barrows, F.T., 2002. Diet formulation and manufacture. Fish nutrition 3, 505-600.
[23]. Helm, R., Burks, A., 1996. Hypoallergenicity of rice protein. Cereal foods world 41, 839-843.
[24]. Hemre, G., Sandnes, K., Lie, Ø., Torrissen, O., Waagbø, R., 1995. Carbohydrate nutrition in
Atlantic salmon, Salmo salar L.: growth and feed utilization. Aquaculture Research 26, 149-154.
[25]. Jackson, A., 2009. Fish In-Fish Out (FIFO) Ratios explained. International Fishemeal and Fish
Oil Organisation.
[26]. Juliano, B.O., 1985. Rice properties and processing. Food Reviews International 1, 423-445.
[27]. Kaushik, S., Cravedi, J., Lalles, J., Sumpter, J., Fauconneau, B., Laroche, M., 1995. Partial or
total replacement of fish meal by soybean protein on growth, protein utilization, potential
estrogenic or antigenic effects, cholesterolemia and flesh quality in rainbow trout, Oncorhynchus
mykiss. Aquaculture 133, 257-274.
[28]. Kissil, G.W., Lupatsch, I., Higgs, D., Hardy, R., 2000. Dietary substitution of soy and rapeseed
protein concentrates for fish meal, and their effects on growth and nutrient utilization in gilthead
seabream Sparus aurata L. Aquaculture Research 31, 595-601.
[29]. Lindroth, P., Mopper, K., 1979. High performance liquid chromatographic determination of
subpicomole amounts of amino acids by precolumn fluorescence derivatization with Ophthaldialdehyde. Analytical Chemistry 51, 1667-1674.
[30]. Mambrini, M., Roem, A.J., Carvedi, J., Lalles, J., Kaushik, S., 1999. Effects of replacing fish
meal with soy protein concentrate and of DL-methionine supplementation in high-energy,
extruded diets on the growth and nutrient utilization of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.
Journal of Animal Science 77, 2990.
[31]. Masumoto, T., Ruchimat, T., Ito, Y., Hosokawa, H., Shimeno, S., 1996. Amino acid availability
values for several protein sources for yellowtail (Seriola quinqueradiata). Aquaculture 146, 109119.
[32]. Mente, E., Deguara, S., Santos, M.B., Houlihan, D., 2003. White muscle free amino acid
concentrations following feeding a maize gluten dietary protein in Atlantic salmon (Salmo salar
L.). Aquaculture 225, 133-147.
[33]. NRC, 1993. (National Research Council)Nutrient Requirements of Fish. National Academy
Press,Washington, DC.
[34]. Oliva-Teles, A., Gouveia, A., Gomes, E., Rema, P., 1994. The effect of different processing
treatments on soybean meal utilization by rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture 124,
343-349.

387

987  تا979  صفحه،2931  زمستان،4  شمارة،66  دورة،مجله منابع طبیعی ایران،نشریه شیالت

[35]. Palmegiano, G., Dapra, F., Forneris, G., Gai, F., Gasco, L., Guo, K., Peiretti, P., Sicuro, B.,
Zoccarato, I., 2006. Rice protein concentrate meal as a potential ingredient in practical diets for
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 258, 357-367.
[36]. Palmegiano, G.B., Agradi, E., Forneris, G., Gai, F., Gasco, L., Rigamonti, E., Sicuro, B.,
Zoccarato, I., 2005. Spirulina as a nutrient source in diets for growing sturgeon (Acipenser baeri).
Aquaculture Research 36, 188-195.
[37]. Refstie, S., Storebakken, T., Roem, A.J., 1998. Feed consumption and conversion in Atlantic
salmon (Salmo salar) fed diets with fish meal, extracted soybean meal or soybean meal with
reduced content of oligosaccharides, trypsin inhibitors, lectins and soya antigens. Aquaculture
162, 301-312.
[38]. Robaina, L., Izquierdo, M., Moyano, F., Socorro, J., Vergara, J., Montero, D., FernandezPalacios, H., 1995. Soybean and lupin seed meals as protein sources in diets for gilthead seabream
(Sparus aurata): nutritional and histological implications. Aquaculture 130, 219-233.
[39]. Sahu, T.S.P., 2006. Use of freshwater aquatic plants as a substitute of fishmeal in the diet of
Labeo rohita fry. Journal of Fisheries and Aquatic Science 1, 126-135.
[40]. Sánchez-Lozano, N.B., Martínez-Llorens, S., Tomás-Vidal, A., Cerdá, M.J., 2009. Effect of
high-level fish meal replacement by pea and rice concentrate protein on growth, nutrient
utilization and fillet quality in gilthead seabream (Sparus aurata, L.). Aquaculture 298, 83-89.
[41]. Shih, F.F., 2003. An update on the processing of high‐protein rice products. Food/Nahrung 47,
420-424.
[42]. Shih, F.F., Daigle, K.W., 2000. Preparation and characterization of rice protein isolates. Journal
of the American Oil Chemists' Society 77, 885-889.
[43]. Tang, S., Hettiarachchy, N., Horax, R., Eswaranandam, S., 2003. Physicochemical Properties
and Functionality of Rice Bran Protein Hydrolyzate Prepared from Heat‐stabilized Defatted Rice
Bran with the Aid of Enzymes. Journal of food science 68, 152-157.
[44]. Tarazona, J.V., Muñoz, M.J., 1995. Water quality in salmonid culture. Reviews in Fisheries
Science 3, 109-139.
[45]. Wang, M., Hettiarachchy, N., Qi, M., Burks, W., Siebenmorgen, T., 1999. Preparation and
functional properties of rice bran protein isolate. Journal of Agricultural and Food Chemistry 47,
411-416.
[46]. Watanabe, T., Aoki, H., Viyakarn, V., Maita, M., Yamagata, Y., Satoh, S., Takeuchi, T., 1995.
Combined use of alternative protein sources as a partial replacement for fish meal in a newly
developed soft-dry pellet for yellowtail [Seriola quinqueradiata]. Suisanzoshoku 43.
[47]. Watanabe, T., Verakunpiriya, V., Watanabe, K., Kiron, V., Satoh, S., 1997. Feeding of rainbow
trout with non-fish meal diets. Fisheries Science 63, 258-266.
[48]. Yamamoto, T., Unuma, T., Akiyama, T., 1998. Apparent availabilities of amino acids from
several protein sources for fingerling Japanese flounder [Paralichthys olivaceus]. Bulletin of
National Research Institute of Aquaculture.

