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 اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون
)Acipenser stellatus(بر ترکیبات الشه و فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسماي خون ، 

 
  و 3، محمود شکوریان3علی یزدانی، محمد2مسعود سجادي، میر1بهزاد امدادي*

  3محمد پوردهقانی 

  شناسی دریا،گروه زیست دانشیار2ارشد شیالت، دانشگاه هرمزگان،  دانش آموخته کارشناسی1
  المللی ماهیان خاویاريانستیتو تحقیقات بین استادیار3دانشگاه هرمزگان،  

4/7/91: ؛ تاریخ پذیرش 20/11/90: تاریخ دریافت  
  1چکیده

 در جیره غذایی، بر رويآرد ماهی با کنجاله سویا بررسی اثرات جایگزینی  براي مطالعه کنونی در  
 Acipenserنماهیان ازون برو بچه خون فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسماي ترکیبات الشه و

stellatus)(.عنوان تیمار شاهدبه 1تیمار  ، پنج تیمار غذایی تهیه شد )F( ن کنجاله سویا بود. و و بدو
درصد کنجاله  40و  30، 20، 10ترتیب میزان ، به)40S( 5و  )20S( ،4 )30S( S ،3)10( 2ي در تیمارها

طور تصادفی هماهی از هر وان ب 3، از تعداد ه غذادهیهفت 12سویا جایگزین آرد ماهی شد. بعد از 
ل، آلبومین، گلوکز، منیزیم و کلسیم گلیسرید، کلستروو فاکتورهاي پروتئین کل، تري خونگیري شد

. طبق نتایج به آزمایشگاه منتقل شدترکیبات الشه و الشه ماهیان براي بررسی  گیري شدنداندازه
از نظر ترکیب شیمیایی الشه، در فاکتورهاي پروتئین، چربی و رطوبت بدن بین تیمارهاي دست آمده، هب

در مقادیر کلسیم و پروتئین کل پالسما، ). >05/0Pدار آماري مشاهده شد (غذایی اختالف معنی
بیشترین  10Sگلیسرید در تیمار . تري)<05/0P( مشاهده نشدداري بین تیمارهاي غذایی اختالف معنی

. مقدار )>05/0P(داشت  آماري داربا سایر تیمارها اختالف معنی Fجز تیمار هب ورا داشت  قدارم
بیشترین   Fو تیمار )>05/0P(بود  آماري داري اختالف معنیداراي غذایی کلسترول در بین تیمارها

                                                             
   behzademdadi@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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اختالف  40Sو  20Sکمترین مقدار را داشت و با تیمارهاي  10S . آلبومین در تیمارداشت مقدار را
با  10Sجز تیمار هي بیشترین مقدار بود و بدارا F. گلوکز در تیمار )>05/0P(دار آماري نشان داد معنی

 دارها اختالف معنی، منیزیم نیز در بین تیمار)>05/0P(داشت  آماري دارف معنیسایر تیمارها اختال
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  داراي کمترین مقدار بود. 40Sو در تیمار  )>05/0P(نشان داد  آماري

شه و ترکیبات التواند بر روي جاي آرد ماهی در جیره ماهی ازون برون میاستفاده از کنجاله سویا به
   ثیر داشته باشد.أت برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسماي خون

  

 هايفاکتور ترکیبات الشه، ،(Acipenser stellatus) کنجاله سویا، ازون برون کلیدي: هايواژه
  ، جایگزینیبیوشیمیایی پالسما

  
  مقدمه

ترین جمعیت آن زرگهاي ماهیان خاویاري است و بترین گونهماهی ازون برون یکی از با ارزش  
 هاي انسانی ذخایر طبیعی آن بسیار کاهش یافته استدلیل فعالیتدر دریاي خزر وجود دارد که به

مین أبر تبراي پرورش موفق یک گونه باید جیره غذایی مناسبی تهیه کرد که عالوه .)2000نون، آ(
در پرورش ن به صرفه باشد. دهندگان مقرونیازهاي غذایی ماهیان، از نظر هزینه نیز براي پرورش

خاطر خوش خوراکی و شود و بههاي تولید را شامل میماهیان خاویاري، غذا تقریبا نصف هزینه
(محسنی  دهددرصد جیره غذایی ماهیان خاویاري را تشکیل می 55تا  35ماهی آرد  ارزش غذایی باال،

بازدهی باعث افزایش کارایی غذا و هاي غذایی اضافه کردن آرد ماهی به جیره. )2007و همکاران، 
ان و نگویا( شودغذا، غذاگیري و هضم و جذب می خوراکی رشد از طریق باال بردن خوش

علت محدودیت میزان تولید و عرضه آرد ماهی ولی به) 2006من، پ؛ مایل و چ2009همکاران، 
رشد است که این امر  افزون تقاضا، قیمت آرد ماهی بسیار متغیر و روبه در جهان و افزایش روز

منظور از این رو به کند.مدیریت هزینه تولید از طرف پرورش دهندگان را با مشکل روبرو می
 سایر شود تا حد امکان ازهاي تولید و کاهش وابستگی به آرد ماهی امروزه تالش میتعدیل هزینه

ن و(تاکذایی آبزیان استفاده شود عنوان جایگزین آرد ماهی در جیره غمنابع پروتئین حیوانی و گیاهی به
هستند  پروتئینی ترین منابعارزاندر میان منابع پروتئینی جایگزین، منابع گیاهی ) 2007و همکاران، 

یس و ک؛ فران2007(گاتلین و همکاران،  و داراي میزان پروتئین مناسب و منابع پایداري هستند
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ان منبع پروتئین جایگزین آرد ماهی عنوکه یک ماده گیاهی به براي این) 2001همکاران، 
هایی داشته باشد که عبارتند از، دسترسی آسان، قیمت مناسب، قابلیت محسوب شود باید ویژگی

مانند قابلیت  ايهاي تغذیهبر این، باید برخی ویژگیعالوه ؛نگهداري، جابجایی و حمل ونقل آسان
، ؛ واتانب2007گاتلین و همکاران، ( ته باشدرا نیز داشهاي آمینه مناسب هضم باال و پروفیل اسید

در مقایسه با سایر منابع پروتئینی گیاهی، سویا به دلیل مقدار پروتئین باال، مقدار . )2002
 تري استهاي آمینه مناسب، گزینه مناسبهضم باال و پروفیل اسید ر کم، قابلیتیبکربوهیدرات و ف

تواند بر اي است که میجاله سویا داراي مواد ضد تغذیهکن ).1989؛ الول، 2007(گاتلین و همکاران، 
، )2010 ،و همکاران پور(ایماند.ثیر منفی داشته باشأگوشتخوار تویژه ماهیان هرشد و سالمتی ماهیان، ب

ه تغییرات بیوشیمیایی سرم خون ناشی از وجود آرد سویا در جیردر مطالعه بر روي تاسماهی ایرانی 
توسط آرد  تواندیمبخشی از آرد ماهی که این بررسی نشان داد . ررسی کردندغذایی این ماهی را ب
در مطالعه دیگري که بر روي ماهی سوکال انجام گرفت، جایگزینی آرد ماهی  سویا جایگزین شود.

دار در توسط کنجاله سویا باعث کاهش رشد ماهیان در مقادیر باالي آرد سویا و ایجاد اختالف معنی
ثیر جایگزینی أت مطالعات دیگري نیز در زمینه ).2005و و همکاران، ئ(ژ دنی ماهیان شفاکتورهاي خو

زاده و همکاران، (تقی انجام گرفته است هاي دیگردر گونه آرد ماهی توسط منابع پروتئینی گیاهی
لعه کنونی براي اولین بار در جهان بر روي امط). 2008؛ لیم و لی، 1995؛ کوشیک همکاران، 2011

ثیرات جایگزینی مقادیر مختلف آرد أمطالعه بررسی تاین هدف از  هی ازون برون انجام گرفت وما
 ي خونفاکتورهاي بیوشیمیایی پالسما ترکیبات الشه و ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی، بر روي

  باشد.می بچه ماهیان ازون برون
  

  هامواد و روش
المللی ماهیان خاویاري در انستیتو تحقیقات بین، 1390در سال  این پژوهش :ماهی و محیط آزمایش

گرم، انجام شد. در  27/26 ±73/0عدد بچه ماهی ازون برون با وزن اولیه  225با تعداد دکتر دادمان و 
استفاده شد. بچه ماهیان در ابتداي آزمایش  يلیتر پانصدفایبرگالس  واناز تعداد پانزده  کنونیمطالعه 

صورت کامال تصادفی در پنج تیمار که هر تیمار شامل سه تکرار بود (پانزده لیه بهبعد از بیومتري او
شدند. براي اطمینان از یکسان بودن شرایط پرورش در مطالعه کنونی فاکتورهاي  سازيذخیرهوان) 
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گیري و ثبت صورت روزانه اندازهبهآب  pH و فیزیکوشیمیایی آب، شامل اکسیژن محلول، دما
  گردید.می

ثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی با أبراي تعیین ت :هاي غذایی و غذادهیرموالسیون جیرهف
فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسماي خون بچه  ترکیبات الشه و کنجاله سویا در جیره غذایی، بر روي

 1تیمارهاي  پروتئین کنجاله سویا درماهیان ازون برون، پنج تیمار غذایی هرکدام با سه تکرار تهیه شد. 
)F( ،2 )10(S ،3  )20S(  ،4 )30S(  5و )40S( ،درصد جایگزین  40و  30، 20، 10، 0میزان ترتیب بهبه

کیلوکالري در  4374و انرژي  درصد 44 میزان پروتئینهاي غذایی داراي پروتئین آرد ماهی شد. تیمار
نشان داده شده  1ختلف در جدول رموالسیون و آنالیز مواد مغذي تیمارهاي مف .کیلوگرم غذا بودند

  است.
 

  فرموالسیون و آنالیز مواد مغذي تیمارهاي مختلف غذایی ماهی ازون برون -1 جدول
 F 10S  20S 30S 40S  تیمار

      ترکیبات غذایی (%)
05/68 آرد ماهی  00/62  00/57  05/48  00/42  

00/0 کنجاله سویا  90/9  80/18  70/29  60/39  
50/18 آرد گندم  00/14  30/9  50/7  40/3  

00/2 سلولز  00/2  00/2  00/0  00/0  
00/2 مخلوط ویتامین  00/2  00/2  00/2  00/2  
00/2 مخلوط معدنی  00/2  00/2  00/2  00/2  

00/7 روغن ماهی  10/8  90/8  30/10  00/11  
 100 100 100 100 100 مجموع

       ترکیب شیمیایی
30/44  )%خام ( پروتئین  57/44  75/44  98/44  11/45  

60/18  )%چربی خام (  97/17  12/18  23/19  82/18  
80/8  )%خاکستر (  14/9  87/7  90/8  50/8  

Kcal/kg(  85/4322( انرژي  18/4307  16/4307  74/4486  08/4450  
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درجه  - 20در فریزر تا زمان مصرف بندي شده و هاي غذایی پس از ساخته شدن، بستهجیره  
طور روزانه، با احتساب میزان هی به ماهیان طی مدت سه ماه و بغذادهد. ننگهداري شدگراد سانتی

 وزن بدن ماهیان (توسط ترازوي دیجیتال)، در چهار درصد 2میزان ها، بهوانبیومس ماهیان موجود در 
از  هاجیرهها، وانیک ساعت قبل از توزیع غذا در  که طوريهب گرفت.صورت دستی انجام می، بهنوبت

 ، غذاي کنسانترهشدند، پس از متعادل شدن درجه حرارتدر دماي اتاق نگهداري میفریزر خارج و 
در طول مدت غذادهی جریان آب و . ها توزیع می شدواندر درصد وزن بدن،  2میزان وزن شده و به

   یافت.ها و کاهش تالطم آب کاهش میوانیع یکنواخت غذا در زمنظور توهوادهی به
در ابتداي آزمایش سه قطعه ماهی جهت آنالیز اولیه ترکیبات الشه، پس : ت الشهآنالیز شیمیایی ترکیبا

دست ي بدن بههاقسمتاز کشته شدن در داخل دستگاه مولینکس خرد شده و ترکیبی همگن از تمام 
ي خشک هانمونهآمد و به آزمایشگاه منتقل شده و پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر بدن در 

برداري از ماهیان صورت گرفت که از هر تیمار مچنین در پایان آزمایش نیز نمونهگیري شد. هاندازه
گیري که براي اندازه طوريهبعدد ماهی براي آنالیز شیمیایی نهایی بدن به آزمایشگاه منتقل شد.  شش

گیري رطوبت با قرار گیري چربی به روش ست سوکسله، اندازهپروتئین از روش کجلدال، براي اندازه
و براي تعیین خاکستر،  گراددرجه سانتی 70ساعت در دماي  72تا  48مدت به دادن ماهی در آون

  ).AOAC, 2000( نمونه خشک و آسیاب شده ماهیان در کوره الکتریکی سوزانده شدند
، هاي آزمایشیگیري از تیماردر پایان آزمایش جهت خون: یمیایی پالسماگیري فاکتورهاي بیوشاندازه

 5/1ي هاها در ویالدمی، نمونه ساقهگیري از ورید گرفته و پس از خون وانه ماهی از هر قطع 3
هاي سی آغشته به ماده ضد انعقاد هپارین به آزمایشگاه انتقال داده شد. جداسازي پالسما از سلولسی

 100مپلر انجام گرفت. سپس با استفاده از س ورد 3000دقیقه در  10مدت خونی توسط سانتریفیوژ به
هاي گیري فاکتورتا زمان اندازهگذاري شده ریخته شد و میکرولیتري پالسماي مربوط به ویال شماره

کل، فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسما شامل پروتئین .گراد انتقال یافتدرجه سانتی - 20 به فریزرنظر، مورد
هاي تشخیصی مخصوص براي یتگلیسرید، آلبومین، گلوکز، کلسترول، کلسیم و منیزیم توسط کتري

  هر یک از فاکتورها و دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد. 
براي تجزیه و تحلیل نتایج V. 17.0 ( SPSSآزمایش، از برنامه آماري ( در پایان :محاسبات آماري

که از آنالیز واریانس یک طوريهدست آمده در خصوص فاکتورهاي مورد بررسی استفاده شد، بهب
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دار در فاکتورهاي جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنی )One-Way ANOVA(طرفه 
دست آمده در همورد بررسی بین تیمارهاي غذایی و همچنین براي تعیین سطوح عملکرد نتایج ب

درصد استفاده شد و نتایج  95با سطوح اطمینان  Duncanتیمارهاي غذایی از آزمون چند دامنه 
  ) نشان داده شد. S.D±Mean همراه انحراف از معیار ( صورت میانگین بههب

  
  نتایج

دار آماري بین تیمارها وجود در میزان هیچ کدام از فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب اختالف معنی  
گراد، میانگین درجه سانتی 5/16 ±5/1هاي پرورشی که متوسط دماي آب وان طوريهنداشت. ب

بود. نتایج حاصل از آنالیز  2/7±4/0نیز  pH گرم در لیتر و میزانمیلی 2/7 ±5/0 هااکسیژن در بین وان
تقریبی ترکیب شیمیایی بدن در تیمارهاي مختلف غذایی شامل رطوبت، پروتئین خام، چربی خام و 

  نشان داده شده است. 2خاکستر در جدول 
  

هفته  12ایی مختلف در پایان مدت ترکیب شیمیایی بدن ماهیان ازون برون تغذیه شده با تیمارهاي غذ -2جدول 
 )Mean ± S.D, n= 3( آزمایش

  تیمار
  فاکتور

 F 10S   20S   30S 40S نمونه اولیه

  a28/0 ± 51/12  ab28/0 ± 25/13  bc14/0 ± 73/14  bc26/0 ± 46/14  c39/1 ± 12/15 71/15 ± 18/0 پروتئین خام
  a13/0 ± 92/2  a19/0 ± 43/3  b08/0 ± 40/4  b29/0 ± 77/4  b51/0 ± 34/4 62/4 ± 14/0 چربی خام

  a26/0 ± 73/78 ab 23/0 ± 85/77  ab42/0 ± 85/76  ab12/0 ± 32/77  b 52/1 ± 47/76 61/77 ± 31/0 رطوبت
  58/3 ± 30/0  60/3 ± 17/0  35/3 ± 10/0  43/3 ± 12/0  24/3 ± 02/0  83/2 ± 29/0  خاکستر

دار آماري در تیمارها هاي یکسان نشان دهنده اختالف معنیفمیانگین و انحراف از معیار با حروف متفاوت در ردی
 ).>05/0Pباشند (می

    

نشان داد که بین تیمارهاي مختلف غذایی از لحاظ رطوبت بدن  این پژوهشدر دست آمده هنتایج ب  
داراي بیشترین رطوبت بود و  Fطوري که تیمار ). به>05/0Pدار آماري وجود دارد (اختالف معنی

) و سایر تیمارهاي غذایی P<05/0داري با سایر تیمارها نداشت (اختالف معنی 40Sتیمار  جزهب
). تیمارهاي غذایی از لحاظ <05/0Pداري در مقدار رطوبت بدن نسبت به هم نداشتند (اختالف معنی

میزان  بیشترین 40Sکه تیمار ). چنان>05/0Pدار آماري بودند (میزان پروتئین خام داراي اختالف معنی
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دار آماري اختالف معنی 10Sو  Fبا دو تیمار  30Sو  20Sجز تیمارهاي هپروتئین خام را داشت و ب
داري بین تیمارهاي غذایی وجود داشت ). از لحاظ میزان چربی نیز اختالف معنی>05/0Pداشت (

)05/0P<طوري که تیمار ). بهF 10یمار جز تهکمترین میزان چربی را بین تیمارها داشت و بS  با سایر
دار آماري از نظر میزان ). تیمارهاي غذایی اختالف معنی>05/0Pداري داشت (تیمارها اختالف معنی

  ).<05/0Pخاکستر با هم نداشتند (
 گلوکز، گلیسرید، آلبومین،کل، تريهاي بیوشیمیایی پالسماي خون، شامل پروتئیننتایج شاخص  

 نشان داده شده است. 3هاي مختلف غذایی در جدول کلسترول، کلسیم و منیزیم در تیمار

  
هفته  12هاي آزمایشی در فاکتورهاي بیوشیمیایی پالسماي خون ماهی ازون برون تغذیه شده با جیره -3جدول 
  )Mean ± S.D., n = 3( آزمایش

  F 10S 20S 30S 40S  تیمار
      هاي خونیشاخص

  35/0 ±96/1  35/0 ±69/1  33/0± 58/1  36/0 ±82/1  46/1±50/0 (g/dl) کلپروتئین
  ab50/65 ± 49/678  b41/64 ±  06/780  a10/45 ± 67/666  a42/73 ± 52/630  a55/29± 38/582 (mg/dl)گلیسریدتري

  ab40/0 ± 42/1  a27/0 ± 11/1  ab 46/0 ± 61/1  a25/1±97/0  b 38/0 ±03/2 (g/dl)آلبومین 
 c39/7 ±42/56 bc23/7 ±32/50 a26/3 ±11/34 a18/6 ±80/35 ab69/4 ±09/44  (mg/dl) گلوکز

 c 52/40 ±98/348 bc 85/52 ±47/321 ab43/10 ±44/259 a08/43 ±63/241 a05/7 ±93/195  (mg/dl) کلسترول

 89/1 ±55/3 17/3 ±33/7 00/3 ±77/9 07/4 ±44/4 07/4 ±22/6  (mg/dl) کلسیم

 ab11/0 ±65/2 b51/0 ±96/2 ab40/0 ±26/2 b43/0 ±91/2 a 49/0 ±88/1  (mg/dl) منیزیم

ها در تیمار آماري دارهاي یکسان نشان دهنده اختالف معنیمیانگین و انحراف از معیار با حروف متفاوت در ردیف
  .)>05/0P( باشندمی
  

داري بین تیمارهاي دست آمده در میزان پروتئین کل پالسما هیچ اختالف معنیبر اساس نتایج به  
داري بین تیمارها وجود گلیسرید پالسما اختالف معنیدر فاکتور تري ).<05/0P(داشت غذایی وجود ن

جز تیمار شاهد، با هبیشترین میزان را داشت و ب 10Sکه میزان آن در جیره طوريه، ب)>05/0P(داشت 
زان داري باهم نداشتند. در میداري داشت، تیمارهاي دیگر اختالف معنیسایر تیمارها اختالف معنی

داراي بیشترین  40S، تیمار )>05/0P(داري بین تیمارها وجود داشت آلبومین پالسما اختالف معنی
. در خصوص میزان گلوکز )>05/0P(داري داشت اختالف معنی 30Sو  10Sمقدار بود و با تیمارهاي 
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رین مقدار را . میزان گلوکز تیمار شاهد بیشت)>05/0P( داري بودندنیز تیمارها داراي اختالف معنی
داراي اختالف معنی آماري بود. همچنین تیمار  40Sو  20S ،30Sبا تیمارهاي   10Sجز تیمار هداشت و ب

40S 05/0(جز تیمار شاهد با سایر تیمارها اختالف معنی آماري نداشت هب>P.(  در میزان کلسترول
کلسترول در تیمار شاهد داراي . میزان )>05/0P(داري بین تیمارها وجود داشت پالسما اختالف معنی

داري بود، با سایر تیمارها داراي اختالف معنی 10Sجز تیمار هبیشترین میزان در بین تیمارها بود و ب
اختالف  30Sو  20Sهاي داراي کمترین میزان بود و با جیره 5همچنین میزان کلسترول در جیره 

 20Sو  10Sداري بود. تیمارهاي ي اختالف معنیدارا 10Sشاهد و  داري نداشت ولی با تیمارهايمعنی
دار بودند. در میزان داري نداشتند ولی با سایر تیمارها داراي اختالف معنینیز با هم اختالف معنی

کمترین  40Sکه میزان آن در  طوريه، ب)>05/0P(دار بود منیزیم پالسما در بین تیمارها اختالف معنی
که با ، در صورتی)>05/0P(داري داشت ختالف معنیا  20Sو  10S میزان را داشت و با تیمارهاي

در مقایسه میزان کلسیم پالسما در  ).P<05/0(داري نبود داراي اختالف معنی 20Sو  شاهدتیمارهاي 
  ).<05/0P(داري بین تیمارها مشاهده نشد بین تیمارهاي غذایی اختالف معنی

  
  بحث
دست آمده، غذادهی و هب ترکیب شیمیایی بدن در ماهیان مرتبط با نوع گونه، دماي آب، وزن  

بین در نتایج ترکیب شیمیایی بدن این پژوهش در  ).1990رتل، (با باشدیمجیره غذایی  ترکیبات
چربی در بدن ماهیان رطوبت و مقدار  نشان داد. آماري داراختالف معنی مختلف تیمارهاي غذایی

، رطوبت بدن در بین کنونیدر مطالعه . )2010یگیت و همکاران، ی( استراي ارتباط عکس دا
با داشتن کمترین  Fکه تیمار  طوريهبود، ب آماري دارتیمارهاي مختلف غذایی داراي اختالف معنی

چربی در بین تیمارهاي غذایی داراي بیشترین مقدار رطوبت نسبت به تیمارهاي دیگر بود. تیمارهاي 
F 10 وS چربی کمتري داشتند.  هاآنکه نسبت به  طوريهداري با سه تیمار دیگر داشتند باختالف معنی

نیز  در ماهی سوکال )2004، و همکاران (چوو  در تاسماهی روسی) 2006 ،و همکاران (سنرنتایج 
 یچرب ،)2011 ،انو همکار زاده(تقیدر مطالعه بود. در تقابل با این نتایج، این پژوهش مشابه نتایج 

 ،و همکاران ویز(مازورک یافت. در مطالعه هشکا یاهیگ هايینپروتئ زانیم شیبا افزای ماه لیالشه ف
در میزان چربی الشه  هاي گیاهی به جیره غذایی تاسماهی سیبري، تغییريینپروتئ، با افزودن )2009

رهاي غذایی مختلف اختالف مقدار پروتئین خام بدن، بین تیما دراین پژوهش در  مشاهده نشد.
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که با افزایش میزان کنجاله سویا در جیره غذایی، میزان پروتئین  طوريهدار آماري مشاهده شد بمعنی
هاي گیاهی به جیره ینپروتئگزارش کردند که اضافه نمودن ) 2006 ،و همکاران (سنرالشه بیشتر شد. 

) نیز تأثیر 2006 ،و همکاران (پرزیباي د.شویمغذایی تاسماهیان روسی باعث کاهش پروتئین الشه 
ها جایگزینی آرد سویا و کنجاله کلزا را بر روي ماهی استرلیاد، بررسی کردند که در این مطالعه آن

و  (مازورکیویزدر گزارش  .هاي گیاهی به جیره ماهیان، کاهش یافتالشه با افزایش پروتئین پروتئین
هاي گیاهی به جیره غذایی تاسماهی سیبري، تغییري در میزان ینپروتئ، با افزودن )2009، همکاران

نتایج مطالعه کنونی با نتایج مطالعات در ماهیان هالیبوت  پروتئین الشه در تیمارها مشاهده نشد.
ماهی  )،2007(هرناندز و همکاران،  ، ماهی سیم)2002هلند و همکاران، -لاریسدک( اقیانوس اطلس

هاي مشابه بود. اضافه کردن آرد سویا در جیره) 1994(شیرر،  آالقزل و )2003کاال و همکاران، ( کفال
دهد. داري را بر روي مقدار پروتئین بدن نشان نمیغذایی ماهیان تا مقادیر مشخص اثر معنی

نیز میزان پروتئین بدن  مطالعه کنونیدر ) 2007هرناندز و همکاران،  ؛2009(مازورکیویز و همکاران، 
. میزان خاکستر بدن در بین تیمارهاي شان ندادي نآمار داربا تیمار شاهد اختالف معنی 10Sدر تیمار 

زاده و (تقیهاي انجام شده بر روي فیل ماهی یبررسي نداشت و با نتایج آمار دارغذایی اختالف معنی
وجه اخیرا ت .، مطابقت داشت)2009(مازورکیویز و همکاران،  و تاسماهی سیبري) 2011همکاران، 

 گرددعنوان شاخص وضعیت درونی بدن ماهیان میزیادي به خصوصیات بیوشیمیایی خون ماهیان به
فاکتورهاي بیوشیمیایی خون ماهیان، بررسی پالسماي  . در بررسی)1999؛ ادسال، 1997(لوسکوا، 

هیچ ارتباط روشنی بین سطوح ). 1999، و اسمیت ک(هرب دارد خون بر بررسی سرم خون ارجحیت
یگزینی آرد ماهی با منابع جایگزین در جیره غذایی، با پارامترهاي خونی در ماهیان پرورشی وجود جا

خون ماهیان ازون  هاي بیوشیمیایی پالسمايبرخی از شاخص ).2010پور و همکاران، (ایمان ندارد
گلیسرید، ينشان دادند. میزان تر کنونی داري را در آزمایشهاي مختلف، تفاوت معنیبرون در تیمار

دار آماري بودند و منیزیم، گلوکز و کلسترول پالسما در تیمارهاي مختلف غذایی داراي اختالف معنی
در ماهی ) 2005، و همکاران (ژودر تاس ماهی ایرانی و ) 2010 ،و همکاران پور(ایمانبا نتایج مطالعه 

روي فیل ماهی انجام شد، میزان  بر که )2011 ،و همکاران زادهتقی( سوکال، مشابه بود. در مطالعه
داري کاهش یافته بود. کاهش میزان طور معنیهکلسترول و گلوکز پالسما در تیمارهاي مختلف، ب

(کیکوچی،  ابولیسم انرژي در بدن ماهیان استثیر کنجاله سویا بر متأگلوکز پالسما نشان دهنده ت
آلبومین پالسماي خون در تیمارهاي مختلف  میزاندست آمده از هنتایج ب). 2995و همکاران، ئ؛ ژ1999
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دهد که جیره حاوي پنبه دانه نشان می )2008 (لیم و لی،دار آماري بودند. مطالعه داراي اختالف معنی
را کاهش داد. در  گلیسرید و کلسترول پالسماي طوطی ماهیاي مقادیر تريطور قابل مالحظههب

ن گزارش شد که سطوح کلسترول پالسما در ماهیانی که با کماآالي رنگیناي روي ماهی قزلمطالعه
جیره حاوي پروتئین سویا تغذیه شدند، در مقایسه با ماهیانی که از جیره آرد ماهی مصرف کردند، 

دست آمده در میزان پروتئین کل و کلسیم هبر اساس نتایج ب .)1995کاوشیک و همکاران، ( تر بودپایین
و پور (ایمان داري مشاهده نشد و با نتایج مطالعاتذایی اختالف معنیپالسما در بین تیمارهاي غ

 ،و همکاران وئ(ژبر روي طوطی ماهی و ) 2008 (لیم و لی،بر روي ماهی قره برون، ) 2010 ،همکاران
هاي )، با جایگزینی انواع مختلف پروتئین2008 دامیدو،آ( . در مطالعهبود در ماهی سوکال مشابه) 2005

گلیسرید داري در میزان پروتئین کل و تريجیره غذایی ماهی هامور اروپایی اختالف معنی گیاهی به
که ماهیان سیم دریایی تغذیه شده با تیمارهاي غذایی مشابه، تفاوت خون مشاهده نشد، در صورتی

گلیسرید داراي داري در میزان پروتئین کل و کلسترول خون نشان نداند، ولی در میزان تريمعنی
کاهش میزان مصرف آرد  منظورتوان بهمی نتایج مطالعه کنونی نشان داد، که. دار بودنداختالف معنی

 تواندیم ایی ماهی ازون برون، کنجاله سویاره غذییمت جقماهی در جیره غذایی و به طبع آن کاهش 
منفی بر  راتیتأثون درصد آرد ماهی، بد 20عنوان منبع پروتئینی ارزان قیمت و در دسترس، تا میزان به

هاي بیوشیمیایی پالسماي خون، جایگزین آرد ماهی، در فرموالسیون ترکیبات مغذي بدن و فاکتور
  جیره غذایی این ماهیان شود.
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Abstract1 
 This study was conducted to determine the effect of fishmeal replacement by 
soybean meal on carcass composition and plasma biochemical parameters of 
stellate sturgeon (Acipenser stellatus). Five experimental diets formulated by 
substitution of 0, 10, 20, 30, and 40% of fishmeal by soybean meal. At the end of 
experiment, blood samples were taken from three fish of each tank and plasma 
glucose, cholesterol, total protein, calcium, albumen, magnesium and triglyceride 
in different treatments were determined. Based on the results, significant 
differences were found in carcass protein, lipid, and moisture content in fish fed 
diets with different SBM levels (P<0.05), but there were not significant difference 
in ash contents of different treatments (P>0.05). There were not significant 
differences in calcium and total protein of plasma, among treatments (P>0.05). 
Triglyceride levels were highest in the S10 treatment and there were significant 
difference between S10 and other treatments, except of F treatment. There were 
significant differences in plasma cholesterol, among treatments (P< 0.05) and F 
treatment had maximum amount. Significant differences were found in plasma 
albumen between S10 treatment with S20 and S40 treatments (P< 0.05). Glucose in 
fish fed F treatment was significantly higher than other treatments and it had 
statistically significant difference with other treatments, except of the S10 treatment 
(P<0.05). There were significant differences in plasma magnesium among 
treatments (P<0.05) and S40 had lowest amount. The results of the present study 
showed that replacing fish meal with soybean meal in juvenile stellate sturgeon 
diets can effected on carcass composition and plasma biochemical parameters. 
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