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مقدمه
آبزیان یكی از منابع مهم و با کیفیت پروتئینی محسوب میشوند .استحصال پروتئین از مناابع آبازی با
صورت صید طبیعی و پرورش انجام میگیرد .با این حال ب دلیل برداشت بیرویا از مناابع آبزیاان و ف اار
شدید صیادی ب این منابع ،میتوان تصور کرد ک این منابع پایداری زیادی نداشت و نمیتوانناد پاساويوی
نیاز جهانی باشند .از طرفی ،ب دلیل آلودگیهای زیستمحیطی ،سالمت محصوالت صید شده از محیطهای
طبیعی میتواند مورد شك و تردید باشد .بنابراین ،صنعت پرورش آبزیاان رشاد ساریعی داشات و راه ح ای
مناسب جهت افزایش تولید پروتئین ،استفاده بهین از منابع و کاهش ف ار صید بر منابع طبیعی میباشد.
اهمیت پودر ماهی و پروتئین گیاهی در تغذیة ماهی
پرورش دهندگان ماهی همی

ب دنبال غذایی هستند ک از نظر هزین و کاارایی بهتارین حالات را دارا

باشد .پودر ماهی یكی از اجزای اص ی پروتئین جیرههای غذایی در ماهیان است (شكل  .)1این ماده ب ع ت
داشتن اليوی اسید آمین م اب یا نزدیك ب اليوی اسید آمین بدن ماهی ،منباع مناسابی بارای پاروتئین
جیره ماهی محسوب میشود .ب دلیل قیمت باال و کاهش دسترسی ب پاودر مااهی ،تاالشهاای زیاادی در
جهت یافتن جایيزین مناسب و ارزان قیمت برای آن در جیره ماهیان پرورشی صاورت گرفتا اسات .مناابع
پروتئین گیاهی از مهمترین جایيزینهای پودر ماهی محسوب میشوند .مهمترین این منابع آرد ساویا و ارد
گ وتن هستند (شكل  .)2توانایی ماهیان در استفاده از پروتئینهای گیااهی ،متفاات اسات .بسات با گونا
ماهی ،میتوان  03-03درصد پودر ماهی را با پروتئینهای گیاهی جایيزین کرد .حتی در قازلآالی رنياین
کمان میتوان  133درصد پودر ماهی را با پروتئین گیاهی جایيزین نمود .قیمت پایین و دسترسی سااده از
مزایای استفاده از پروتئینهای گیاهی هستند .ولی ،کاهش وزن نهاایی و افازایش ياریب تبادیل غاذایی از
معایب آنهاست.
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شکل  :7پودر ماهی یکی از مهمترین منابع پروتئینی در جیره آبزیان

شکل  :2آرد سویا و آرد گلوتن از مهمترین منابع پروتئین گیاهی در خوراک آبزیان
تورین
تورین در آبزیپروری
در آبزیپروری ،تعادل مواد مغذی در جیره آبزیان تضمین کننده رشد بهین و ارتقاء ساالمت آنهاا مای-
باشد .تورین یك اسید آمین گوگردی است .این ب میزان زیاد در محیط بین س ولی جانوران یافت میشاود.
2

وجود تورین در جیره آبزیان ب مسمومیتزدایی ،انتقال ک سیم ،نمو مغز و شابكی ش ام ،تنظایم اسامزی،
تولید نمكهای صفراوی و هضم شربی کمك میکند .منابع پروتئین گیاهی دارای تورین بسیار کمی هستند.
لذا وقتی در جیره غذایی ماهی ،از میزان زیادی پروتئین گیاهی (آرد سویا ،کنجال ک زا ،گ وتن گندم و ذرت)
استفاده شود ،میزان تورین جیره بسیار پایین خواهد بود .از طرفی ،ب دلیل کاهش تولید پودر ماهی نسابت
ب تقايای آن در صنعت تولید خوراک آبزیان ،استفاده از منابع پاروتئین گیااهی در تولیاد خاوراک آبزیاان
معمول شده و رو ب افزایش است .ب همین دلیل ،میزان تورین در جیرههای امروزی کمتر از گذشت است.
در بدن جانداران ،تورین میتواند از متیونین و سیستئین ساخت شود ولی مقدار تولید در بی تر گون هاا
خصوصا گون های دریایی کمتر از نیاز ماهی است و ب همین دلیل تاورین بایاد از طریای جیاره غاذایی با
ماهیها برسد.
نقش تورین در رشد ماهی
با توج ب مقدار زیاد تورین در بدن ماهیان ،این طور استنباط میشود ک این ماده بارای آنهاا ياروری
است .همچنین ،با در نظر گرفتن توانایی پایین ماهیان در سنتز تورین از منابع آن (متیاونین و سیساتئین)،
باور بر این است ک ماهیان ب تورین جیره وابست باشند .مطالعات زیادی ن ان میدهند ک افازودن تاورین
ب جیره ماهیان موت ف ( 3/1-0درصد جیره؛ جدول  )1باعث افزایش رشد آنها شده است .این درحالیسات
ک مطالعات معدودی نیز ن ان دادهاند ک افزودن تورین ب غذای برخی ماهیان تاثیری بر رشد آنها ندارد .از
طرفی ،اگر میزان افزودن تورین ب جیره باال باشد ،باعث کاهش غذاگیری و رشد ماهی شود .در تحقیای کا
در ک ور روی تاس ماهی ایرانی انجام شد م وص گردید ک افزودن  3/1درصد تورین (شكل  )0با جیاره
مبتنی بر پروتئین گیاهی باعث افزایش رشد و کاهش يیب تیدبل غاذایی مایشاود (شاكل  .)4باا در نظار
گرفتن تمامی مطالعات فوق می توان عنوان نمود ک اثر تورین جیاره بار رشاد ماهیاان تحات تااثیر عوامال
دیيری مانند گون ماهی ،مرح زیستی ،اجزای جیره و میزان سایر اسیدهای آمین جیره میباشد.
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جدول  :7مطالعات انجام شده روی اثر تورین بر رشد گونههای مختلف ماهی
گون

مقدار تورین (درصد جیره)

اثر تورین بر رشد

ماهی دم زرد

0-1/0

مثبت

کف ك ماهی

3/0-1/0

مثبت

سیم دریایی

1-2

مثبت

شوریده

3/2

مثبت

قزلآالی رنيین کمان

3/0-1/0
3/2

مثبت
بی اثر

سوکال

3/0-1/0
3/0-0

مثبت
بی اثر

کپور معمولی

1/0-0

بی اثر

آمور

3/0-2/0

بی اثر

تاس ماهی ایرانی

3/20-1/6
3/1

اثر منفی
مثبت

شکل  :9نمونهای از تورین تجاری موجود در بازار
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شکل  :4درصد افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تاس ماهی ایرانی تغذیه شده با جیره حاوی
پروتئین گیاهی و تورین
برخی مطالعات ن ان میدهند ک احتماالً برهمكن ی بین تورین و متیونین جیره وجود دارد .اگر مقادار
متیونین جیره کم باشد ،افزودن تورین تا حدودی باعث افزایش رشد مایشاود .زیارا بو ای از متیاونین در
جیره در بدن ماهی ب تورین تبدیل میشود و اگر تورین در جیره ب میزان کافی باشاد ،متیاونین با جاای
تبدیل ب تورین ،تبدیل ب پروتئین و گوشت مای شاود .در تااس مااهی ایرانای ،افازایش همزماان تاورین و
متیونین باعث افزایش ماهی تغذی شده با جیرۀ حاوی کنجال سویا میشود.
تورین نقش بسیار مهمی در ترشح اسیدهای صافراوی در ماهیاان دارد .تاورین باا اتصاال با اسایدهای
صفراوی ،نقش مهمی در هضم شربیها دارد .کمبود تورین در جیره ،باعث کاهش تولید اسایدهای صافراوی
شده و منجر ب کاهش هضم شربیها میشود .بدین ترتیب شربی جیره ک باید صرف سوخت و ساز در بدن
5

شود ،از طریی مدفوع دفع میشود .لذا کمبود تورین در جیره منجر ب کاهش رشد ،کااهش هضام شربای و
کاهش شربی الش میگردد.
نقش تورین در عملکرد کبد و سالمت ماهی
کمبود تورین در ماهی باعث نوعی عاري موسوم ب سندرم کبد سبز میشود .این آسیب کبدی ناشای از
ورود رنيدان ها و اسیدهای صفراوی در بافت کبد میباشد ک ظاهری سبز رنگ ب آن میدهاد .از آنجاا کا
کبد ،اسیدهای صفراوی را پس از اتصال ب تورین ب کیس صفرا منتقل میکند ،در صاورت کمباود تاورین،
این اتصال انجام نمیشود و رنيدان های صفراوی در کبد تجمع میشوند و ظااهر سابز با کباد مایدهناد.
ماهیانی ک دشار این عاري هستند ،از رشد و سالمت پایینتری برخوردارند .اما مقادیر باالی تورین نیز می-
تواند باعث آسیب ب کبد شود (شكل .)0

شکل  :5تصویر بافت کبد تاس ماهی ایرانی تغذیه شده با جیره شاهد (سمت راست) و جیره
حاوی  7/6درصد تورین (سمت چپ) .تجمع چربی ( ،)Fنکروز ( ،)Nتجمع مالنوماکروفاژ (،)ML
پرخونی ( )Hو نفوذ گلبولهای سفید ( )MNدر تیمار تورین مشهود است.
ماهیان (ب خصوص گون های دریایی) ک تورین کمی در جیرۀ غذایی خود داشت باشند ،دشار کمخاونی
میشوند .ع ت آن این است ک تورین نقش مهمی در تنظیم ف ار اسمزی مایعات بادن دارد .کمباود تاوین
باعث کاهش ف ار اسمزی خون و ترکیدن گ بولهای قرمز خون میشود .ب همین دلیل مااهی دشاار کام-
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خونی میشود .همچنین ،تورین ب عنوان یك آنتیاکسیدان قوی از گ بولهای قرمز خون محافظت کارده و
از کمخونی ج وگیری میکند.

پیشنهاد
با توج ب استفادۀ گساترده از پاروتئینهاای گیااهی در خاوراک آبزیاان
پی نهاد میگردد تورین ب جیرۀ ماهی (خصوصااً گونا هاای دریاایی) ايااف
شود تا رشد و سالمت ماهی افزایش یابد.
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خودآزمایی
 -1کدام یك از اجزای جیره نقش مهمتری در تغذی و پرورش ماهی دارند؟
الف) پروتئین

ب) شربی

ج) تورین

 -2کمبود تورین در جیرۀ آبزیان ش اثراتی دارد؟
 -0ع ل کمبود تورین در جیرۀ آبزیان شیست؟
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خالصة مطالب
تحقیقاتی ک تا کنون انجام شده ن ان میدهناد کا کمباود تاورین باعاث
کاهش رشد ماهی میشود موصوصاً در ماهیان دریایی ک پرورش آنهاا مرساوم
شده است .این حالت در ماهیانی ک با خوراکهای حاوی پروتئین گیااهی بااال
تغذی شدهاند بی تر اتفاق میافتد .همچنین ،تورین برای حفظ سالمتی و کباد
ماهی الزم است .لذا با توج با اساتفاده روز افازون گیاهاان در جیارۀ آبزیاان،
استفاده از تورین در جیره (ب خصوص ماهیان دریاایی) توصای مایشاود زیارا
عالوه بر حفظ سالمت ماهی ،ب پرورش دهنده اجازه میدهاد تاا از جیارههاای
گیاهی ارزان قیمت استفاده کند و ب این ترتیب باعث افازایش ساود مایشاود.
میزان تورین جیره برای تاس ماهی ایرانی  3/1درصد ،قازل آالی رنياین کماان

 3/0درصد ،میيوی وانامی  3/17درصد ،سی باس  3/1درصد است .
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