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ترکیب شیمیایی  بر پارامترهاي رشد و )Quillaja saponaria( مکمل ساپونینسطوح اثر 
 )Oncorhynchus mykiss( آالي رنگین کمان الروهاي قزل الشه

  
  

  2، سیدعلی جعفرپور2یرکالییعبدالصمد کرامت ام* ،1رضا چگینیحمید
 2فرید فیروزبخش و

  طبیعی ساري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع، گروه شیالت ارشد کارشناسی تهخآمو دانش1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريگروه شیالت، استادیار 2 

  21/1/91 ؛ تاریخ پذیرش: 30/11/90دریافت:  ختاری
  1چکیده

شود و از  عنوان یک ماده ضدمغذي موجود در مواد گیاهی شناخته می ک سو بهمکمل ساپونین از ی
تواند با کاستن کشش سطحی، افزایش نفوذپذیري مواد غذایی و افزایش میزان  سوي دیگر می

ثیر سطوح مختلف مکمل أبررسی ت پژوهشباشد. هدف اصلی این  ، یک ماده افزودنی مفیدآنابولیسم
آالي  الشه الروهاي قزل شیمیایی ترکیب و هاي رشد بر شاخص) Quillaja saponaria( تام ساپونین

آالي  باشد. این آزمایش با استفاده از الروهاي ماهی قزل ) میOncorhynchus mykissکمان ( رنگین
هفته صورت گرفت. جهت انجام این  18مدت  گرم به میلی 171±6کمان با میانگین وزنی  رنگین

به  گرمگرم در کیلو میلی 450و  350، 250، 150، 50ین در پنج سطح مختلف تحقیق، مکمل تام ساپون
کمان اضافه گردید. میزان غذاي روزانه الروها براساس جدول  آالي رنگین جیره غذایی الروهاي قزل

تاثیري بر کویالجا غذادهی تعیین شد. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح مختلف ساپونین تام 
افزایش موجب )، ولی افزودن ساپونین P<05/0آال نداشت ( ماهی قزل اي تغذیهپارامترهاي رشد و 
کارآیی ساپونین در ماهیان گوشتخوار مانند  رسد نظر می ). بهP>05/0( گردیدچربی الشه الروها 

  خصوص کربوهیدرات بستگی داشته باشد.ه ب دهنده غذا آال به دیگر اجزاي تشکیل قزل
  

  ، چربی، رشدالرو ،کمان، تغذیه آالي رنگین قزل ،کویالجاتام ساپونین  کلیدي: هاي واژه
                                                   

  amirkola@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *



  و همکاران حمیدرضا چگینی
  

 2

  مقدمه
هاي اخیر از  کمان در سال آالي رنگین پروري و از آن جمله تکثیر و پرورش ماهی قزل صنعت آبزي

هزار تن در  9از میزان تولید ماهیان سردابی که  طوري هب است. رشد چشمگیري در کشور برخوردار بوده
. با وجود این، رشد )2009آیفو، رسیده است ( 1387هزار تن تولید در سال  62ش از به بی 1379سال 

تواند این رشد را کند یا  با موانعی مواجه است که میکمان  آالي رنگین قزلماهی سریع صنعت پرورش 
اس باشد. بر اس متناسب با نیاز ماهی با قیمت مناسب می مله این مشکالت تهیه غذاي. از جنمایدمتوقف 
کل غذا تقریباً نصف هزینه تولید ، کمان آالي رنگین رورش قزلدر پ) 1983و همکاران ( هیگس برآورد
%) در 60هزینه باالتر غذا (بیشتر از  بیانگر شود و حتی برآوردهاي جدیدتر میهاي تولیدي را شامل  هزینه

  .)2007، یرضایی و درویش(باشد  میکمان  آالي رنگین صنعت پرورش قزل
هاي کاهش قیمت تمام شده غذا براي تولید هر کیلوگرم ماهی پرورشی کاهش سطح  از روش یکی

 ها معموالً پروتئین .)1996هاردي، باشد ( آن در جیره غذایی می قابلیت هضم مصرف پروتئین با باال بردن 
هی تامین باشند که در ماهیان گوشتخوار تا حد زیادي از پودر ما از جمله اجزاي گران قیمت غذا می

کمبود این ماده با ارزش به همراه افزایش قیمت آن  )2007و همکاران ( کنتا گردند. بنا به اظهار نظر می
رقم زند. در حال حاضر را براي صنعت پرورش ماهی نامطمئنی   تواند با افزایش قیمت غذا، آینده می

شود. بر اساس آمارها  ین میماهی تأم رفی ماهیان گوشت خوار از طریق پودرپروتئین مص بخش عمده
دهد که در این میان  تولید پودر ماهی دنیا را مورد مصرف قرار میدرصد  68پروري حدود  صنعت آبزي

از مصرف را زیادي بخش  )Salmo salar( و ماهی آزاد کمان ي رنگینآال هاي گوشتخوار مانند قزل گونه
  ).2008کن و متینا، تا( دهند به خود اختصاص می

هاي گیاهی در صنعت غذاي  پروتئینپودر ماهی با جایگزینی  هاي کم کردن این مشکل  ز راهیکی ا
). مواد گیاهی به نوبه خود حاوي گروهی از 2004؛ تیسن و همکاران، 2002گاتلین، باشد ( آبزیان می

جمع . ت)2001فرانسیس و همکاران، ( اي معروف هستند د که به مواد ضد تغذیهنباش مواد شیمیایی می
ها و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیره گوارشی اثراتی منفی  تواند با اثر بر کارکرد آنزیم این مواد می

  ).2005و همکاران،  راماچندرنبر کارآیی هضم و تولید داشته باشد (
غیره  ها و آنزیمها،  پربیوتیک ها، جمله پروبیوتیک هاي مختلفی از امروزه افزودنی از سوي دیگر

هاي ماهی براي تحمل شرایط محیط پرورشی  هبود کیفیت غذا، افزایش رشد و کمک به تواناییبراي ب
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هاي قانونی در  دلیل محدودیت به ).2002a,b؛ 2001فرانسیس و همکاران، ( دنشو به غذا اضافه می
کی مورد ها در غذاي آبزیان و جانوران خورا و هورمونها  بیوتیک استفاده از مواد شیمیایی از جمله آنتی

مصرف انسان، استفاده از مواد افزودنی گیاهی به عنوان یک ماده طبیعی به منظور افزایش سرعت رشد 
فرانسیس و همکاران، ( استکرده و بهبود کارآیی غذا در صنعت غذاي آبزیان گسترش زیادي پیدا 

2005.(  
شوند  هان تولید میوسیله گیاه ب طور عمده بهباشند که  ها از گروه گلوکوسیدها می ساپونین

یک ماده  مانندهاي باال  وجود ساپونین در غذاي ماهی در غلظت ).2005فرانسیس و همکاران، (
. از سوي دیگر )1996چیکه، ( شوند می رشد و بازماندگیعث بروز اثرات منفی بر روي ابمغذي ضد

. مواد اولیه غنی از ساپونین با دسودمند باش ماهیتواند براي  میساپونین به خاطر دارا بودن ترکیبات فعال 
 .)1999؛ مکار و همکاران، 1996چیکه، د (کاه و از میزان آزادسازي آن می دادهپیوند آمونیوم تشکیل 

تواند با کاهش کشش سطحی شیره معده (غذا و آنزیم گوارشی)  وجود این مواد در غذاي ماهی می
پذیري و مصرف بهینه  افزایش هضمباعث  ن راهها در غذا شده و از ای نفوذ هر چه بیشتر آنزیمموجب 

در جیره  الجاکوی). عالوه بر این وجود مکمل ساپونین تام 2005و همکاران،  راماچندرن( غذا گردد
فرانسیس و ( ها شود تواند با افزایش نسبت آنابولیسم به کاتابولیسم باعث کاهش مصرف اکسیژن در ماهی می

پروري به عنوان یک فاکتور محدود  آبزي هاي ف اکسیژن در سامانههش میزان مصرکا .)2005همکاران، 
  .پروري شود تواند موجب گسترش صنعت آبزي کننده می

به اثبات و تیالپیا از جمله کپور معمولی  ها بعضی گونهپارامترهاي رشد اثرات مثبت این ماده افزودنی بر 
بر افزایش رشد کپور معمولی و تیالپیا ماده ین اثر ا و )2002a,b؛ 2001فرانسیس و همکاران، ( رسیده است

از ). 2002a؛ 2001فرانسیس و همکاران، ( هاي پایانی بوده است ابتداي آزمایش بیشتر از هفته هاي هفته در
جب مو )Paralichthys olivaceus( اضافه نمودن ساپونین به غذاي ماهی کفشک ژاپنی سوي دیگر

  ).2011و همکاران، چن کاهش رشد و مصرف غذا شده است (
رف صاثرات ماده افزودنی ساپونین بر رشد و کارآیی مبا در رابطه  اطالعات زیادي ،با وجود این

بررسی تاثیرات مکمل غذایی  این پژوهشهدف اصلی رو  از این. آال وجود ندارد ماهی قزل غذا در
  .باشد می کمان رنگینآالي  الروهاي قزلشیمیایی  ترکیبساپونین تام کیالیا بر رشد، بقاء و 
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  ها مواد و روش
رود واقع در شهرستان  در مرکز تکثیر و پرورش شرکت قزل 1388در زمستان  این پژوهش

درجه  8لیتر در ثانیه و دماي  400چشمه با دبی آب مورد نیاز از یک انجام شد.  ، استان لرستانبروجرد
  شد. رکز هدایت میاتیلنی به سالن این م گراد بود که توسط لوله پلی سانتی

 48حاوي ( شرکت چینهآالي  الرو قزلبا استفاده از غذاي  کمان ي رنگینالآ الرو ماهی قزل
جهت  .تغذیه شدند )فیبر درصد 2و  خاکستر درصد 13 ،چربی درصد 14پروتئین،  درصد

 هادوسیله م به هاي آزمایشی قبل از شروع آزمایش تراف، الروهابیماري  آلودگی و جلوگیري از
در این آزمایش از مکمل غذایی ساپونین  .گردیدندضدعفونی هیپوکلرید سدیم کننده  ضدعفونی

 هاي غذایی حاوي پنج  استفاده شد. جیره )Qs; sigma no. 4900; sigma, st.louis, USA( کویالجا
ت به صور رم غذا) و یک غذاي شاهدگرم در کیلوگ میلی 450 و 350، 250، 150، 50ساپونین (غلظت 

بر اساس وزن  ساپونین ،سازي غذا گراد ذخیره شدند. براي آماده درجه سانتی 4هفتگی تهیه و در دماي 
 و سپسگرم توزین و در آب مقطر حل گردید  0001/0غذا (غذاي چینه) با ترازوي دیجیتالی با دقت 

شده به که ضخامت سطح پخش  طوري اتیلن پخش نموده به هاي غذا را بر روي صفحه پلی گرانول
توسط افشانه بر روي سطح غذا اسپري محلول در آب مقطر  اندازه قطر گرانول بود در انتها ساپونین

  .)2011محرابی و همکاران، ( گردید
 171±6با وزن متوسط  کمان ي رنگینآال قطعه الرو قزل 540تعداد با توجه به اهداف طرح، 

به ابعاد  ترافعدد  18تکرار در  3و با  گروه آزمایشی 6در  گرم بطور تصادفی انتخاب و میلی
به  گرم، بچه ماهیان 1. با رشد الروها و رسیدن آنها به وزن حدود توزیع شدندمتر  سانتی 100×30×20
صورت هفتگی پارامترهاي  در طول آزمایش به .گردیدندمنتقل  متر 4×5/0×5/0 ابعاد استخر بتنی به 18

. همچنین اکسیژن محلول )1(جدول  گیري شد اك و دما اندازهفیزیکی و شمیایی آب نظیر سختی، آمونی
  گیري شد. ظهر و غروب اندازه ،هاي آزمایشی روزانه سه بار صبح در ورودي و خروجی تانک

  
  در طول دوره آزمایش گیري شده اندازه فاکتورهاي کیفی آب متوسط -1 جدول 

ت رحرا
گراد) یت(سان  

 آمونیاك
گرم در لیتر) (میلی  

pH 
ژناکسی  

گرم در لیتر) (میلی  

 فاکتور
 کیفی

80/0±5/9  023/0±15/0  65/0±6/7  50/0±4/9  میزان 
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، 10، 8 در ساعات( ساعت یکبار 2صورت روزانه و هر  کمان به آالي رنگین ماهیان قزل تغذیه بچه
% 6-5آال  ماهی قزلبر اساس جدول غذادهی انجام شد. میزان غذاي روزانه  )20و  18، 16، 14، 12
% تعیین گردید. ساعت 3-2گرم  9ماهیان تا وزن  راي بچهگرم و ب 3براي الرو تا وزن ن توده زنده وز

 ساعت رو شنایی بود. 12ساعت تاریکی و  12ماهی  تاریکی و روشنایی در سالن پرورش الرو و بچه
ز یکبار رو 7هر  ،اختالف پارامترهاي رشد بین تیمارهاي آزمایشی در طول دوره آزمایش بررسیبراي 
طور تصادفی انتخاب و توسط ترازوي دیجیتال با دقت  از هر تانک آزمایشی به ماهی قطعه 30تعداد 

سنجش  قطعه الرو تنها در دو دور اول آزمایش 30الزم به ذکر است تعداد  گیري شد. گرم اندازه 01/0
از سنجش وزن  پس، به بعددر دور سوم ها برگردانده نشدند ولی  بعد از وزن کشی به تراف رشد

  دوباره به تراف مربوطه بازگردانده شدند.
  ).2007 همکاران، و هاورز لین( گردیدهاي زیر محاسبه  پارامترهاي رشد در این آزمایش با استفاده از فرمول

  

  گرم). = وزن نهایی ماهی (بر حسب میلیWt2= وزن اولیه و Wt1  ؛BWG= wt2–wt1              افزایش وزن:
  

 = لگاریتم طبیعی وزنln wt2)؛   SGRw, %day-1)= [LnWt2– LnWt1 / t2–t1] ×100   شد ویژه:نرخ ر
  = طول دوره آزمایش (روز).t2 – t1= لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی (گرم)، ln wt1نهایی ماهی، 

  
= وزن نهایی Wt2= وزن اولیه (گرم)، Wt1؛%رشد روزانه  = t2–t1)/ (Wt2–Wt1)]( 100×[(       :رشد روزانه

  = طول دوره آزمایش (روز).t2–t1ماهی (گرم)، 
  

   بازماندگی = تعداد اولیه الروها) - / (تعداد تلفات اولیه الروها تعداد ×100              درصد بازماندگی:        
 

  FCR=  وزن ماهی بدست آمده (گرم)/ غذاي خشک خورده شده (گرم)             ضریب تبدیل غذایی:       
  

   PER=  میزان پروتئین خورده شده (گرم)/ وزن بدست آمده (گرم)                  نسبت بازده پروتئین:          
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قطعه ماهی از هر استخر براي آنالیز الشه انتخاب و پس  10سنجی،  زیست ازپس در پایان آزمایش 
تا زمان انجام آزمایش گراد  رجه سانتید -20از چرخ شدن در محفظه پالستیکی قرار داده و در دماي 

روش  ها بر اساس الشه ماهیجیره غذایی و خاکستر  و میزان رطوبت، چربی، پروتئیننگهداري شد. 
پروتئین خام به روش کجلدال و از طریق تعیین  .گردیدگیري  اندازه) 1998بارو و همکاران، ( استاندارد

عنوان ه و با استفاده از اتر ب سوکسله به کمک دستگاه گیري چربی کلاندازه. نیتروژن کل تعیین شد
ها در آون در درجه  . رطوبت از طریق قرار دادن نمونه)1998بارو و همکاران، حالل صورت پذیرفت (

ها در کوره  ساعت و خاکستر از طریق قرار دادن نمونه 24مدت  گراد به درجه سانتی 100حرارت 
فیبر با استفاده از دستگاه  ساعت انجام گرفت. 12مدت  گراد و به یـدرجه سانت 550الکتریکی در دماي 

با  و Velp Scientifica, London, (England; Fiwe 6, F30520200 Modelسنجش فیبر (
استفاده از هضم اسیدي (اسید سولفوریک) و سپس هضم قلیایی (هیدروکسید سدیم) ترکیبات 

  گراد محاسبه گردید. درجه سانتی 550ت در دماي مدت دو ساع غیرسلولزي و سوزاندن نمونه به
  

  تجزیه و تحلیل آماري
مربوط به  هاي تجزیه تحلیل داده ،ها اطمینان حاصل شد که از نرمال بودن داده پس از این

انجام گردید.  SPSSافزار آماري  طرفه و با استفاده از نرم آنالیز واریانس یککمک  پارامترهاي رشد با
تیمارها به کمک آزمون چند دامنه دانکن انجام شد و وجود یا عدم وجود اختالف  مقایسه میانگین

  .تعیین گردیددرصد  5دار در سطح احتمال  معنی
  

  نتایج
اثري بر  کمان ي رنگینآال به غذاي ماهی قزل کویالجاتام متعدد ساپونین هاي  غلظتافزودن 

تبدیل غذایی، بقاء، نسبت بازدهی پروتئین، رشد روزانه پارامترهاي رشد مانند نرخ رشد ویژه، ضریب 
داري بین این  ) و در تمامی تیمارهاي آزمایشی اختالف معنی2و شاخص رشد روزانه نداشت (جدول 

  ).P<05/0( پارامترها وجود ندارد
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  کمان آالي رنگین ان قزلماهی هاي رشد بچه شاخص بر کویالجا ساپونین تاممختلف مکمل هاي  غلظتاثر  -2 جدول

  شاخص رشد
  هاي آزمایشی جیره

  ام پی پی 450  ام پی پی 350  ام پی پی 250  ام پی پی 150  ام پی پی 50 شاهد
  17/0±002/0  16/0±004/0  17/0±001/0  17/0±007/0  18/0±003/0  17/0±006/0  وزن اولیه (گرم)

  a493/0±97/8  a731/1±99/8  a245/1±46/8  a565/0±63/8  a688/0±24/9  a999/0±09/0  وزن نهایی (گرم)

  a51/4±33/97  a13/2±22/97  a31/4±59/96  a68/2±01/99  a36/2±29/98  a100  )درصد( بقاء

  a49/0±79/8  a 72/1±80/8  a 24/1±29/8  a 56/0±45/8  a 68/0±07/9  a 1±92/8  افزایش وزن (گرم)

  a 17/0±30/1  a 09/0±12/1  a 11/0±31/1  a 18/0±30/1  a 12/0±29/1  a 03/0±27/1  ضریب تبدیل غذاي

  a 23/0±76/1  a 17/0±03/2  a 14/0±74/1  a 26/0±76/1  a 18/0±77/1  a 05/0±79/1  نسبت بازده پروتئین

  a036/0±18/3  a136/0±13/3  a114/0±12/3  a047/0±16/3  a067/0±24/3  a 1/0±20/3  ضریب رشد ویژه (درصد در روز)

  a 39/0±09/7  a 39/1±1/7  a 1±68/6  a 45/0±82/6  a 55/0±31/7  a 80/0±19/7  رشد روزانه
05/0Pا در سطح ه ار بین میانگین دادهد دهنده وجود اختالف معنی نشان در هر ردیف غیرمشترك انگلیسیحروف  * باشد می.  
  .بیان شده استانحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده *
  

کمان تغذیه شده با سطوح  آالي رنگین ماهیان قزل از تغییرات وزن بدن بچه هدست آمد بهنتایج 
ماهیان طی دوره  نشان داده شده است. روند افزایش وزن بچه 1مختلف ساپونین تام کیالیا در نمودار 

دوزهاي مختلف  اختالف آماري ناشی از روز خیلی نزدیک به هم بوده است و 124آزمایش تا پایان 
 شود در پایان دوره آزمایش دیده نمی کمان ي رنگینآال ماهیان قزل نین بر وزن بچهمکمل ساپو

)05/0>P(.  
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تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ساپونین تام  کمان آالي رنگین ماهیان قزل منحنی تغییرات وزنی بچه - 1نمودار 
  ن شده است)صورت میانگین بیا ها به (داده در طول دوره آزمایشکویالجا 

  
کمان تغذیه شده با سطوح مختلف  آالي رنگین ماهیان قزل از آنالیز الشه بچه دست آمده بهنتایج 

دست  هبا توجه به نتایج ب آمده است. 2روز آزمایش در جدول  124 اپونین تام کیالیا در پایان دورهس
کمان باعث کاهش  ي رنگینآال ماهیان قزل به جیره غذایی بچهتام کویالجا آمده، افزودن ساپونین 

رطوبت الشه آنها در تمام تیمارهاي آزمایشی نسبت به تیمار شاهد شده است. اما این کاهش فقط در 
  ) است.P>05/0دار ( معنی 5و  4، 3تیمارهاي 

به جیره  تام کویالجادهد افزودن ساپونین  نشان می 3دست آمده در جدول  هنتایج بچنین  هم
کمان باعث افزایش خاکستر الشه آنها در تمام تیمارهاي آزمایشی نسبت به  آالي رنگین ن قزلماهیا بچه

دار  یک از تیمارها نسبت به تیمار شاهد از لحاظ آماري معنی ولی این افزایش در هیچ .تیمار شاهد شد
  ).P<05/0نبود (
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مختلف هاي  غلظت حاويهاي  کمان تغذیه شده با جیره آالي رنگین قزلماهیان  هچبالشه  ترکیب شیمیایی -3جدول 
  ماده خشک اساس درصد در بر کویالجاساپونین تام مکمل 

  ام پی پی 450  ام پی پی 350  ام پی پی 250  ام پی پی 150  ام پی پی 50 شاهد  
  a98/1±18/78  ab86/1±94/76  ab98/0±66/76  b4/10±61/74  b69/0±31/75  b42/1±41/75  )درصد( رطوبت
 77/7±35/0 1/8±09/0 94/7±64/0 82/7±42/0 0/8±01/0 73/7±15/0  (درصد) خاکستر

  08/68±10/0  26/67±66/0  15/68±08/0  5/67±62/0  22/67±67/0  67±67/0  ن (درصد)ئیپروت
  a54/0±91/20  ab54/0±98/22  ab02/1±87/22  b65/0±11/24  b71/0±83/24  b25/0±34/24  )چربی (درصد

05/0Pها در سطح  دار بین میانگین داده دهنده وجود اختالف معنی در هر ردیف نشان رمشتركغی انگلیسیحروف  * باشد می.  
  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده *

  
به تیمار ماهیان تغذیه شده با ساپونین از نظر عددي نسبت  بچهدر پایان دوره آزمایش پروتئین الشه 

 در میزان پروتئین الشه داري ولی از لحاظ آماري بین تیمارهاي آزمایشی اختالف معنیشاهد باالتر بود، 
  ).P<05/0وجود نداشت (

  
  بحث

عنوان مکمل غذایی در خوراك الروهاي  به کویالجا نتایج این بررسی نشان داد استفاده از ساپونین تام
این آزمایش، حاصل از . برخالف نتایج ندارد ن تأثیري در رشد و بقاء آنهاکما آالي رنگین ماهی قزل

 )2002a,b؛ 2001فرانسیس و همکاران، ( تیالپیاي نیلبر روي کپور معمولی و  انجام شده هاي بررسی
ها  گرم بر کیلوگرم بر رشد این ماهی لیمی 300و  150دهنده اثرات مثبت ساپونین در غلظت  نشان

تواند با کاهش کشش  در غذاي کپور معمولی می کویالجاوجود ساپونین تام  این بر وهعال باشد. می
فرانسیس و همکاران، ( شود غذابر ها  ري بیشتر آنزیمسطحی محتویات کانال گوارشی باعث نفوذپذی

 ي گوارشی موجب بهبودها یش فعالیت آنزیمغذا با افزا وجود مکمل ساپونین دربر این  عالوه .)2005
  ).1998سرانو و همکاران، ( غذا شده استآیی ارک

توان در ترکیب مواد  را میکویالجا افزایش رشد در تیمارهاي تغذیه شده با ساپونین تام  نبودعلت 
خصوص ه آال ب جستجو کرد. غذاي ماهی قزل کمان ي رنگینآال دهنده غذا بین ماهی کپور و قزل تشکیل

طور  بهپودر ماهی) با کیفیت باال تشکیل شده است که  دهطور عم بهغذاي الروي از مواد جانوري (
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هاي گوارشی، ویسکوزیته باالیی را در  دلیل حاللیت باالي این بخش پروتئینی توسط آنزیم به احتمال
کننده  بنابراین وجود مواد تعدیل ).2007و  2006لین هاورز و همکاران، کنند ( شیره گوارشی ایجاد نمی

حتی  کند و پذیري غذا نمی ها و افزایش هضم ونین کمک چندانی به نفوذ آنزیمویسکوزیته مانند ساپ
در ماهی را کاهش مصرف غذا و رشد  گرم در کیلوگرم) میلی 3000( استفاده از ساپونین در غلظت باال

از سوي دیگر  .)1998بارو و همکاران، ( به دنبال داشته است کمان ي رنگینآال آزاد چینوك و قزل
تواند با  میاست  واد گیاهی تشکیل شدهاز م طور عمده بهکه غذاي کپور ماهیان ونین در وجود ساپ

و از این  فراهم کندبه داخل توده غذا را ها  آنزیم شیره گوارشی موجبات نفوذ بیشتر ویسکوزیته تعدیل
  ).2006 همکاران، و هاورز لین( راه باعث بهبود کارآیی رشد شود

میزان مواد و قیمت باالي آن شکالت مربوط به تهیه پودر ماهی به علت مدر سالیان اخیر 
نایلر و ( باشد در حال افزایش می کمان ي رنگینآال جمله قزل گیاهی در غذاي ماهیان گوشتخوار از

تواند با  . بنابراین افزایش درصد مواد گیاهی می)2008؛ فاو، 2003، و فورستر کن؛ تا2000همکاران، 
ال موانعی در جهت هضم و جذب غذا ایجاد کند که در این حالت وجود مواد ضد ایجاد ویسکوزیته با

  تواند مفید باشد. ویسکوز مانند ساپونین در غذا می
در جیره غذایی  گرم ساپونین میلی 450 و 350، 250این بررسی نشان داد در سطوح چنین  هم

. یابد می ر تیمارهاي آزمایشی افزایشکمان مقدار چربی الشه نسبت به دیگ آالي رنگین ماهیان قزل بچه
از سوي دیگر با توجه به رابطه معکوس مقدار چربی و رطوبت، مقدار رطوبت در تیمارهاي تغذیه 

بیشتر از سایر کویالجا گرم ساپونین تام  میلی 150و  50شده با جیره شاهد و مکمل غذایی حاوي 
 گرم لیمی 300میزان چربی الشه در غلظت  اثر ساپونین بردر بررسی تیمارها بود. نتایج مشابهی 

 .)2002فرانسیس و همکاران، ماهی کپور معمولی مشاهده شده است (بر  غذا کیلوگرمدر  ساپونین
کاهش رطوبت آن را به دنبال داشته است. تبادل  کمان ي رنگینآال افزایش چربی الشه ماهی قزل

 سیاري از ماهیان دیده شده استبین رطوبت و چربی یک فرآیند اثبات شده است که در ب
اثر تیمار ساپونین . )2000موسن و استنفلد،  ؛ رس1998؛ اسمیت و همکاران، 1997هانگ و همکاران، (

ممکن است به دلیل اثر مثبت ساپونین بر فرآیند متابولیسم و افزایش کارآیی  الشه بر میزان چربی
بین  2002 و 2001هاي  و همکاران در سال فرانسیس  بر اساس گزارشذخیره انرژي در ماهی باشد. 

جیره شاهد در کپور معمولی اختالف کویالجا و تام  ده با ساپونینچربی الشه ماهیان تغذیه ش میزان
بر روي  کویالجاساپونین تام  اثر دلیل به طور احتمال به. وجود چنین شرایطی داشتوجود داري  معنی
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و در  گردد در بافت ذخیره میدر نتیجه انرژي آن  بوده کهات تجزیه الکت و 1آنزیم الکتات دهیدروژناز
  .شود باعث افزایش چربی ذخیره می نهایت

بر اساس نتایج حاصله از این آزمایش وجود مکمل ساپونین اثر مثبتی بر پارامترهاي رشد و بقاي 
 امترهاي رشد درعدم کارآیی ساپونین بر پاررسد  نظر می بهندارد.  کمان ي رنگینآال ماهی قزلالرو 

بستگی دارد. وجود خصوص کربوهیدرات  هب دهنده جیره دیگر اجزاي تشکیلبه  کمان ي رنگینآال قزل
نسبت کم کربوهیدرات در غذاي این گونه ویسکوزیتی باالیی در دستگاه گوارش ایجاد به میزان 

کارآیی ساپونین بیشتر باید کند که با کمک ساپونین تعدیل گردد. بنابراین مطالعات آینده در زمینه  نمی
  متمرکز شود. چیزخوار بر روي ماهیان گیاهخوار و یا همه
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Abstract1 
Saponin has been recognized as an anti-nutritional factor in plant ingredients. 

However, this substance has been also introduced as a natural growth promoter by 
reducing viscosity, increasing nutrient digestibility and promoting anabolic 
synthesis. The main goal of this study was to assess the effect of different levels of 
saponin (Quillaja saponaria) as a feed supplement on the growth parameters and 
body compositions of rainbow trout larvae. This experiment has been performed 
for 18 weeks using rainbow trout larvae with initial weight of 171±6 mg. Five 
experimental diets were prepared by addition of 50, 150, 250, 350 and 450 mg/kg 
saponin to a control diet. In this study, 40-L tanks were used to grow the larvae up 
to 1g, afterward the fingerlings were transformed into concert ponds (4×2) by the 
end of the experiment. Feeding level was regulated according to the feeding table 
for rainbow trout and given to the each tank. At the end of the experiment, growth 
parameters, feed intake and body composition were measured. The results showed 
that the addition of different levels of saponin did not influence growth parameters 
and feed efficiency, but saponin increased fat content of the carcass (P<0.05). It 
appears that the saponin efficiency in carnivorous species like rainbow trout is 
dependent on other feed ingredients especially carbohydrate. 
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