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 چكیده

 یازن یپرور یصنعت آبز یداتتول یش. با افزایباشدم یاییگوشتخوار در یانآبز ییغذا یرهج ینمنبع پروتئ ینمهمتر یپودر ماه

 یپودر ماه یدجهت تول یزدورر یدص یانماه تامین ها،سال ینکه در ا یاست. در حال یافته یشمتقابالً افزا ینمنبع پروتئ ینبه ا

و  یداریدر مقابل پا یچالش یمتق یشآن افزا یتقاضا و در پ یشافزا ی،به پودر ماه ترسی. کاهش دسیافت یریکاهش چشمگ

 یاکامل  یگزینیجهت جا یدپروتئینمنابع جد یافتن ینهاساس مطالعه در زم ین. برایباشدم یاییدر یپرور یرشد صنعت آبز

 ینازجمله منابع پروتئ یروغن هایدانه نجالهمبدل شد. ک یانآبز ییغذا یعدر صنا یتحائز اهم یبه موضوع یپودر ماه یجزئ

پودر  جایگزینی درصد 40 سطح تا هاکنجاله یندرصد( هستند. استفاده از ا 50تا  30متوسط ) ینپروتئ یبا محتوا یاهیگ

به  یداشته است. کاهش سطح پودر ماه یپدر  یپودر ماه یحاو یرهبا ج یاسقابل ق یو اقتصاد یهرشد، بازده تغذ ییکارا یماه

 یندارد. برا یرا در پ یانخوراک آبز ینهکاهش هز یبا صرفه اقتصاد یکنجاله ها ینبا استفاده از ا یانآبز ییغذا یرهنصف در ج

 .شودیفراهم م یپرور یصنعت آبز یدارو امکان توسعه پا ییابدکاهش م یپرورش یانآبز یدتول ینهاساس هز
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 مقدمه

 ینسهم ا یشو افزا یپرور یصنعت آبز یداتبا رشد تول

 یبه غذا یازبشر، ن ییسالم در سبد غذا ینیمنبع پروتئ

جزء  ترینگران یناست. پروتئ یشدر حال افزا یزن یانآبز

 یدهایو اس آیدیبه حساب م یانآبز ییغذا یرهج

بدن و رشد  هایبافت یو نگهدار یمکه در ترم یضرورینهآم

 ی. پودر ماهسازدیرا فراهم م گیردیقرار م فادهمورد است

 یلرا تشک یاییدر یانماه ییغذا یرهج ینپروتئ یمنبع اصل

 یباال یزانم یحاو یمتگرانق ینمنبع پروتئ ین. ادهدیم

 یتقابل ینه،آم-یدهایمتعادل از اس یببا ترک ین،پروتئ

)از جمله فسفر(  یمواد معدن ین،پروتئ یهضم و جذب باال

است  اییه( و فاقد مواد ضدتغذین)شامل کول ینمیتاو و

(Hardy, 2010 حدود .)در  یدیتول یدرصد پودر ماه 63

 یزانم یندرصد ا 25. شودیمصرف م یپرور یبخش آبز

 یردرصد در پرورش سا 25و  یاندر پرورش آزاد ماه

 ,Tacon et al., 2011) گرددیمصرف م یاییدر یانماه

Oliva-Teles et al., 2015یانآبز یدتول یش(. با افزا 

 یزن ییغذا یرهدر ساخت ج یبه پودر ماه یازن یزانم

نهاده  ینا یمتق یشتقاضا، افزا یش. افزااستیافته یشافزا

(. با کاهش Tacon and Metian, 2008دارد ) یرا در پ

 هایدرطول سال یزدورر یانبه ماه یدسترس یرچشمگ

.کاهش یافتکاهش  یبه پودر ماه یجهان یدسترس یر،اخ

 یهو ضرورت اول یتحائز اهم یاربس یبه پودر ماه یوابستگ

است. در اروپا  یانخوراک آبز یدتوسعه صنعت تول یداریپا

درصد،  45 ینیپروتئ یازبا ن یاییدر یانماه ییغذا یرهج

 40متشکل از حدود  2001درصد در سال  20 یچرب

درصد  45و  یدرصد روغن ماه 15 ی،درصد پودر ماه

و روغن  یسهم پودر ماه 2011بود. در سال  یاهیمنابع گ

داده شد به  یشافزا یاهیکاهش و سهم منابع گ یماه

درصد،  15حدود  ییغذا یرهدر ج یکه پودر ماه یطور

درصد و منابع  15 یاهیدرصد، روغن گ 15 یروغن ماه

درصد  20 یدرصد و چرب 40 یئندرصد با پروت 65 یاهیگ

 یاز(. با توجه به باال بودن نSkiba et al., 2014بود )

به اقالم  یگزینجا ینمنابع پروتئ یایی،در یانماه ینیپروتئ

اقالم شامل  ین. اشودیباال محدود م ینپروتئ یبا محتوا

( و 1397)حکمت پور،  یوردام و ط یکشتارگاه یعاتضا

و  یاهانشده گ یصتخل ینو پروتئ یتک سلول موجودات

(. در Tacon et al., 2011است ) یروغن هایدانه

 هاییجنبه یاهیگ ینبا منابع پروتئ یپودر ماه یگزینیجا

 یدآمینه،اس یمحتوا ین،پروتئ یمحتوا یمت،از جمله ق

عوامل  ی،ضرور ینهآم یدهایهضم، کمبود اس یتقابل

در نظر گرفته شود  یدبا یو خوش خوراک یهایضدتغذ

(Gatlin III et al., 2007, Hardy, 2010.) 

 یروغن هایدانه کنجاله

و  ینی،کنجدکلزا، دانه کتان، بادام زم یا،سو کنجاله

مورد  یجرا یروغن هایدانه از کنجاله یآفتابگردان برخ

. کنجاله باشندیم یاییدر یانماه ییغذا یرهدر ج یبررس

اطالق  کشیبعد از روغن یروغن هایمانده دانه یباقبه 

 ینپروتئ محتوای و ترارزان یشده که نسبت به پودر ماه

 ,.Oliva-Teles et alدرصد است ) 52تا  38 ینب هاآن

 کشیبر اساس نوع روش روغن یچرب یزان(. م2015

روغن در  یزانم یکیمتفاوت است. معموالً در روش مکان

 وش استخراج با حالل است. کنجاله باالتر از ر

 سویا

به کار رفته  یاهیگ ینمنبع پروتئ ترینعمده یاسو کنجاله

 ,Shipton and Hecht, 2005است ) یانآبز یهدر تغذ

Alonge et al., 2016یین(. به عنوان استاندارد جهت تع 

. شکل رودیبه کار م یاهیگ ینمنابع پروتئ یرارزش سا

آن با  یموجود در بازار استخراج حالل یایکنجاله سو یجرا

شده و  یدرصد و نمونه پوست کن 44 ینن پروتئیزام

 48 ینپروتئ یزانشده با م کشیسپس با حالل روغن

در  یروزینو ت یضرور یدآمینهاس 10 یدرصد است. محتوا

 یزینال یزاناست. م یکمتر از پودر ماه یاکنجاله سو

 یستینو س یونینتو م یندرصد پروتئ 29/6 یاکنجاله سو

(. Oliva-Teles et al., 2015است ) یندرصد پروتئ 0/3

در  یونینمت یزانم یضرور ینهآم یددرصورت تعادل اس

 یحاو یااست. سو الیزین از ترمحدود کننده یاکنجاله سو

در  یپسینتر یتمهار کننده پروتئاز بوده که فعال یبترک

(. Bernard, 2011) یدهدگوارش را کاهش م یستمس

و  یپوکسیداز، لیپازل هاییمآنز یحاو ینخام همچن یایسو

 یدچرباس یفیتک ییرمواد سبب تغ یناست. ا یدازپراکس

 یتاز،ف ین،ساپون یحاو ین. همچنیشوددر طول زمان م

است. در  یتواستروژنف ین،لکت یتامین،و یآنت ینات،گلوکوز

 یگرددال مفع یرغ یمهاآنز ینصورت حرارت دادن مناسب ا

اب کردن ی. آسیابدیبهبود م یاسو هاییو بازده تغذ

گوارش را  یستمدر س یاهضم سو یزانخام م یایسو

سبب  یاکردن، خرد کردن دانه سو یاب. آسدهدیم یشافزا

اگر  ینبنابرا شود،یآن م یدچرباس یداسیوناکس یشافزا
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خاکستر و  یمصرف شود. محتوا یعاًسر یدخرد شود با یاسو

حاصل از استخراج حالل کمتر،  یایخام کنجاله سو یچرب

 یاز پودر ماه یشترب یاکنجاله سو یدراتکربوه یزاناما م

و  یمکمل معدن یلهکمتر بوس یاست. خاکستر و چرب

 یدراتکربوه یقابل جبران است. اما غلظت باال یهاچرب

به  یاکنجاله سودر  یدراتاست. کربوه ینکته قابل توجه

از جمله ساکارز،  یگوساکاریدهاطور عمده متشکل از اول

قابل هضم  یانآبز یاست. ساکارز برا یوزو استاچ ینوزراف

-نداشتن آلفا یلبدل یوزو استاچ ینوزبوده اما راف

 یقند یباتترک ینا یسمکه جهت متابول یدازهاگاالکتوس

 یدارا یاهضم ندارند. سو یتاست، قابل یضرور یچیدهپ

است که  اینشاسته یرغ یدهایساکار یپل یباال یزانم

 یانرژ یک یاندر آبز یبیکروم یرمحدود بودن تخم یلبدل

بر  ینموده و ممکن است اثر منف یجادا یمازاد در آبز

و کاهش بازده غذا داشته باشد  یمواد مغذ ییکارا

(Gatlin III et al., 2007 .)قاط ضعف از ن یگرد یکی

فسفر و  یدسترس یتبودن قابل ینپائ یامصرف کنجاله سو

است.  یدفایتیکاتصال با اس یلهبوس یونیکات یمواد معدن

 یمحققان اذعان داشتند که کمبود برخ ینهمچن

فاکتور محدود کننده رشد  یاکنجاله سو آمینهیدهایاس

 El-Sayed andبلکه فسفر محدود کننده است ) یستن

Tacon, 1997بر طعم خوراک  یاثر منف یا(. کنجاله سو

 یدهدرا کاهش م یآن توسط ماه یتمقبول یزانداشته و م

(Gaylord et al., 2007, Lim et al., 2011 .) 

  یائیدر یانماه یرهدر ج یامناسب سو میزان

 یابا کنجاله سو یپودر ماه یگزینیمطالعات سطح جا در

 یماه یونه هاگ ییغذا یرهدرصد در ج 40تا  16حدود 

(، Yigit et al., 2010) یاهگوشتخوار از جمله کفشک س

 یتی(، صبAntolović et al., 2012) یانشانک ماه

(Yaghoubi et al., 2016معرف )25شده است. سطح  ی 

در  یهبازده تغذ یا ییبر کارا نفیدرصد بدون اثر م 50تا 

( Kikuchi, 1999, Yigit et al., 2010) یکفشک ژاپن

(، Grisdale‐Helland et al., 2002اطلس ) یبوتهال

( و باله زرد Day and Gonzalez, 2000توربوت اطلس )

(Seriola dumerili ) (Tomás et al., 2005 و باس )

شده است.  ارش( گزZhang et al., 2018) یژاپن یاییدر

از  یشدر مطالعات صورت گرفته مشخص شد که سطح ب

 یپودر ماه یگزینجا یاکنجاله سو یرهکل ج درصد 40

شانک  یدر ماه یهرشد و بازده تغذ ییسبب کاهش کارا

 ینرنگ یآال-( و قزلRobaina et al., 1995) ییسرطال

 ,Refstie et al., 2000, Carusoکمان و آزاد اطلس )

. مطالعات شودی( مChou et al., 2004) بیا( و کو2015

در سطوح باال با  یپودر ماه ییگزیننشان داده است که جا

انتخاب با صرفه  یک یشهممکن است هم یاهیمنابع گ

(. Martínez-Llorens et al., 2012نباشد ) یاقتصاد

شد که کنجاله  یشنهادپ ییمثال در شانک سرطال یبرا

جوان و تا  یماه ییره غذایدرصد در ج 30تا سطح  یاسو

 یربدون تأث یمرحله پروار ییغذا یرهدرصد در ج 50سطح 

 یابیبراساس ارز یکهبه کار رود. در حال یآبز ییبر کارا

 یلتبد یبو ضر یاسو یمتو در نظر گرفتن ق یاقتصاد

 درصد برآورد شد.  22حدود  یاسطح مطلوب سو ییغذا

 کانوال کنجاله

روغن و  یدجهت تول یا،دن ینپروتئ یدکلزا در تول یا کانوال

قرار دارد. کنجاله کانوال  یاکنجاله در رتبه دوم بعد از سو

 کشیدانه فشرده شده کانوال پس از روغن یمحصول جانب

 یانآبز یهکنجاله کانوال در تغذ ینهضم پروتئ یتاست. قابل

 ماهیو پودر  یادرصد و مشابه کنجاله سو 8/78حدود 

و ماده خشک آن  یژهضم انر یتقابل یکه. در حالباشدیم

 ,Burel et al., 2000است ) یکمتر از پودر ماه

Ranjhan and Athithan, 2015 یتهوار یک(. کانوال 

 یداروسیدو اس یناتکم گلوکوز یزاناز کلزا با م یانتخاب

 39کانوال  ینپروتئ یزان(. مSuárez et al., 2009است )

ل درصد پس از استخراج روغن با حال 3/38 لزادرصد و ک

 یدآمینهاس یل(. پروفOliva-Teles et al., 2015است )

 یاو بهتر از کنجاله سو ینگهر یکانوال مشابه پودر ماه

گوگرددار  هاییدآمینهاز اس یاست. کنجاله کانوال منبع غن

 ین،درصد پروتئ 5/5درصد و کلزا  6/5کانوال  یزیناست. ال

صد در 4/4، کلزا 5/4کانوال  یستیناضافه س به یونینمت

 یدآمینهاس ینبا حالل است. اول کشیپس از روغن ینپروتئ

 یرههای. درجباشدیم یزینکنجاله ال ینمحدود کننده ا

کانوال  یدآمینه،به سطح مطلوب اس یابیجهت دست یتجار

 رودیبه کار م یبیبه صورت ترک یبا نخود فرنگ

(Ranjhan and Athithan, 2015ق .)کنجاله کانوال  یمت

 ,Sajjadi and Carter, 2004است ) یکمتر از پودر ماه

Ranjhan and Athithan, 2015ی(. کنجاله کلزا حاو 

از جمله مهار کننده پروتئاز،  اییهماده ضد تغذ ینچند

و  ینها)تان یفنول یباتترک ینوالتها،گلوکوز یتاز،ف

 یرقابلغ هایراتیدکربوه یدفیتیک،(، اسیدفنولیکاس
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 ,Ranjhan and Athithanاست ) یتواستروژنهضم و ف

رشد و سالمت  ییبر کارا یمواد سبب اثر منف ین(. ا2015

. در یابدیمواد با حرارت کاهش م یناما سطح ا شود؛یم

(، Takii et al., 1999درصد ) 13شانک قرمز تا سطح 

 Shafaeipourدرصد ) 30تا سطح  کمان ینرنگ الیقزآل

et al., 2008 درصد ) 30(، شانک تا سطحGlencross et 

al., 2004درصد  30تا سطح  یایی( و باس در

(Glencross et al., 2011, Ngo et al., 2015 بدون )

شد.  یپودر ماه یگزینرشد جا ییبرکارا یمنف یرتأث

از عوامل  یرا ناش یگزینیجا ینمحققان سطح پائ

 یباال یمحتوا ینهمچن کنجاله دانستند. ینا اییهضدتغذ

عامل مؤثر بر کاهش  یتاتهمراه با ف یا ییبه تنها یبرف

دانستند  کمانینرنگ الیهضم کلزا در قزآل یتقابل

(Mwachireya et al., 1999 .) 

 دانه کتان کنجاله

و کلزا متعلق به دانه کتان  یارتبه مصرف بعد از سو سومین

است. بخش عمده کنجاله دانه کتان موجود در بازار با 

 ینپروتئ محتوای. استشده کشیاستفاده از حالل روغن

متفاوت است، به  کشیکنجاله بسته به روش روغن ینا

در روش استخراج  ینپروتئ یزانم ینکه کمتر یطور

 ینپروتئ متوسط یزاندرصد(، م 6/41) اندانه کت یحالل

درصد( و  8/45) کشیروغن یکیدر کنجاله با روش مکان

 یادرصد(  0/49) یماز روش مستق یزانم یشترینب

. یباشددرصد( م 4/48استخراج با حالل منبسط شده )

 یاکنجاله دانه کتان کمتر از کنجاله سو یدآمینهاس یمحتوا

و  یندرصد پروتئ 13/4 نکنجاله کتا یزینال یزاناست. م

 یناست. اول یندرصد پروتئ 0/3 یستینو س یونینمت

است.  یزینکنجاله ال ینکمبود ا یدارا یدآمینهاس

 ییغذا یرهج یپولگوس یموجودات جهت کاهش اثرات منف

عمل  ین. اکنندیم یبترک یزینکتان، آن را با ال یحاو

قابل دسترس در کنجاله کتان  یزینال یزانسبب کاهش م

از  یهایعوامل ضدتغذ ی. کنجاله دانه کتان حاویشودم

 یتامین،و یآنت یپول،گوس یتاز،ف یالز،جمله مهار کننده آم

استفاده از  یتقابل ایاست. در مطالعه یتواستروژنف ین،تان

 10با حالل در سطح  کشیکنجاله در صورت روغن ینا

بدون  یانآزاد ماه ییغذا یرهدرصد در ج 30درصد و 

 الیدر مطالعه بر قزآل ینگزارش شد. همچن کاهش رشد

کمان کنجاله دانه کتان بدون اثر بر نرخ رشد  ینرنگ

-یرهشد، اگرچه ج یپودر ماه یگزینماده و نر جا یانماه

و  ینجذب پروتئ یداریکنجاله به طور معن ینا یحاو های

 Lee et al., 2006, Gatlin III etداشتند ) یفسفر کمتر

al., 2007.) 

 ینیبادام زم کنجاله

-پس از روغن ینیمانده بادام زم یباق ینیبادام زم کنجاله

 یدانه روغن یدرتبه تول ینچهارم ینیاست. بادام زم کشی

 ,Liu et al., 2012) دهدیرا به خود اختصاص م یادن

Yıldırım et al., 2014کنجاله  ینا ینپروتئ ی(. محتوا

 Batal et al., 2011, Li) یباشددرصد م 45تا  40 ینب

and Lucas, 2017از جمله  یدآمینهاس ینچند ی(. محتوا

. در باشدیم یاکنجاله کمتر از کنجاله سو یندر ا یزینال

کنجاله کمتر است.  یندانه کتان از ا یزینال یزانم یکهحال

آن  هزینه و ترخوش طعم یاکنجاله نسبت به سو ینا

 Batal et al., 2005, Julius andاست ) یامشابه سو

Quinn, 2019یبتخر یاربس یاهیمنبع گ ینا ین(. پروتئ 

حساس است و قبل از  ینبا آفالتوکس یو به آلودگ یرپذ

 ینآفالتوکس یاز نظر محتوا یدبا ییغذا یرهاستفاده در ج

آلوده شود «  سالمونال»با  یتواندم ینشود. همچن یشآزما

 یطتحت شرا یآبز یمشکالت در سالمت یجادکه سبب ا

با کنجاله بادام  یپودر ماه ینیزیگ. جایشوداسترس م

بازده  یری،درصد سبب کاهش غذاگ 50تا سطح  ینیزم

الشه  یو چرب یشاخص کبد یشرشد، افزا ییکارا یه،تغذ

(. مصرف Ye et al., 2020نشد ) یبریدهامور ه یدر ماه

کمبود  دلیلنه تنها به یانآبز یهکنجاله در تغذ ینا

 یستئین،س لهسولفور از جم یدآمینهاس یبرخ یمحتوا

 اییهوجود عوامل ضدتغذ دلیلبلکه به یزین،و ال یونینمت

( و یپسین)تر یپروتئاز یتمهار کننده فعال ین،از جمله تان

با  یهایعوامل ضدتغذ یندارد. ا یتمحدود یدفایتیک،اس

همراه  یگوارش یمهایآنز یتکاهش رشد و کاهش فعال

 (. Julius and Quinn, 2019است )

 کنجد کنجاله

جهت  یامحصوالت کشت ساالنه در دن تریناز مهم یکی

 Sesamum indiumدانه کنجد ) یروغن خوارک یدتول

Lنشان  یروند صعود یردهه اخ یآن در ط ید.( است. تول

(. Reigh, 2008, Nang Thu et al., 2011) دهدیم

به روش  گیریه پس از روغنکنجاله کنجد به طور عمد

 آیدیاز دانه کنجد بدست م یحالل آل یاو  یکیمکان

(Onsaard et al., 2010کنجاله حاو .)45-35حدود  ی 

، (Yasothai, 2014) یدرصد چرب 6-10 ین،درصد پروتئ
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( است. El-Saidy et al., 2009) یبردرصد ف 7-6

از جمله  یروغن هایدانه یرکنجاله از سا ینا یبرف یمحتوا

بر  رمگ 13( و کلزا )یلوگرمگرم بر ک 11دانه کتان )

آن به جز  یدآمینهاس یب. ترکباشدی( کمتر میلوگرمک

( و Mamputu and Buhr, 1991) یزینکمتر ال یمحتوا

 El-Saidy etاست ) یامشابه کنجاله سو یونینباالتر مت

al., 2009از  یدانهااکس یآنت یحاو یدانه روغن ین(. ا

 ی،رو یوم،از سلن یو منبع خوب یگانهاو ل E یتامینوجمله 

. در باشدیم یتواستروژنف یحاو ینو مس، همچن هنآ

 یعار یباًکنجاله دانه کنجد تقر یاهیمنابع گ یربا سا یاسق

است  یتاتبه جز اگزاالت و ف یهایاز مواد ضد تغذ

(Johnson et al., 1979, Sauvant et al., 2002, Thu 

et al., 2007ینهاده، دسترس ینبودن ا ی(. با توجه به بوم 

است.  یرامکان پذ یااز سو ینترپائ یاربس یمتق ابه آن ب

 یتالشه و قابل ینپروتئ یه،رشد، بازده تغذ ییکارا یجنتا

 یتاز قابل یکمان حاک ینرنگ یقزآلال یظاهر پذیریهضم

درصد با دانه کنجد  15تا سطح  یاکنجاله سو یگزینیجا

در مطالعه  ین(. همچنDernekbaşı et al., 2017است )

 یهضم حاک یتو قابل یهرشد، تغذ ییکارا قزآلالگونه  یرو

با کنجاله  یحداقل نصف پودر ماه یگزینیجا یتاز قابل

با  یانماه یهبود. در تغذ ینکنجد به عنوان منبع پروتئ

 یهموراژ یماریبرشد کمتر و عالئم  ییکنجاله کنجد کارا

کنجاله دانستند و  یندر ا یو رو یزیناز کمبود ال یرا ناش

 ییمجدد کارا یی،غذا یرهبه ج یو رو یزینال دنبا افزو

و عالئم  یافت یشافزا یانشد. رشد ماه یبررس یرهج

 یدرا تائ یهفرض ینحاصل ا یج. نتایدبرطرف گرد یماریب

تنها  یگزینجا ینمنبع پروتئ یدآمینهکه کمبود اس یکندم

 Nang) یستن یاندر ماه ییفاکتور محدود کننده کارا

Thu et al., 2011 .) 

 آفتابگردان کنجاله

مانده دانه آفتابگردان پس از  یآفتابگردان باق کنجاله

کنجاله براساس  ینا یهایاست. ارزش تغذ کشیروغن

شده  کشیمتفاوت است. کنجاله روغن کشیروش روغن

 ینپروتئ یحاو یکی،توسط حالل نسبت به روش مکان

کنجاله  ینپروتئ یزانکمتر است. م یبرو ف یو چرب یشترب

شده و سپس با  یپوست کن ردانحاصل از دانه آفتابگ

انحالل  یت. قابلباشدیدرصد م 7/37شده  کشیحالل روغن

نسبت به کنجاله  درصد است و 34کنجاله  ینا ینپروتئ

منبع  ینا یزینال یاست. محتوا یشتردرصد( ب 17) یاسو

کنجاله کتان و دانه  یا،درصد( کمتر از کنجاله سو 5/3)

و  یونینمت ای(. محتوBernard, 2011کتان است )

 یاست. دانه آفتابگردان حاو یندرصد پروتئ 0/4 یستینس

ز، پروتئا یتاز جمله مهارکننده فعال یهایعوامل ضدتغذ

و  یدکلروژنیکاس یتامین،و یآنت ین،و ساپون ینازآرژ یتفعال

 یرهاست. سطح کنجاله آفتابگردان در ج یفنولیکپل ینتان

 10) یروغن هایدانه یرگوشتخوار کمتر از سا یانماه

رشد  یی(. کاهش کاراTacon et al., 2011درصد( است )

که پودر  هایییرهشده با ج یهتغذ یاندر آبز یهو بازده تغذ

از  یشده است را ناش یگزینبا کنجاله آفتابگردان جا یماه

 یدآمینهدرصد(، کمبود اس 3/5) یبرف یباال یمحتوا

 وجودکم،  یریکم، غذاگ یکمبود فسفر، انرژ ی،ضرور

 ییغذا یرهج یسطح روغن ماه یا یهایعوامل ضدتغذ

 یشبا افزا ای(. در مطالعهOgello et al., 2017دانستند )

 یبا کنجاله آفتابگردان محتوا یپودر ماه یگزینیاسطح ج

 Abdel-Tawwab etالشه کاهش نشان داد ) ینپروتئ

al., 2010یریهضم پذ یتکمتر، قابل ینپروتئ ی(. محتوا 

باالتر کنجاله آفتابگردان در  یبرخاکستر و ف حتوایکمتر، م

توسط  ینپروتئ یلبر تبد یتواندم یبا پودر ماه یسهمقا

-Mugoالشه اثرگذار باشد ) ینو کاهش پروتئ یآبز

Bundi et al., 2013 محققان گزارش کردند استفاده از .)

 یدرصد، سود اقتصاد 20و  10کنجاله آفتابگردان تا سطح 

 یه،رشد و بازده تغذ ییبر کارا یرمنفیتاث عدم دلیلرا به

 (. Estruch et al., 2018) دهدیم یشافزا

 یریگ نتیجه

 ینپروتئ یبا محتوا ینمنابع پروتئ یروغن هایدانه کنجاله

درصد( هستند. براساس مطالعات  50تا  35متوسط )

 با هاکنجاله ینا یگزینیصورت گرفته سطح مطلوب جا

و بازده  ییدرصد بر اساس کارا 40تا  20 ماهی پودر

 یگزینیجا یتمحدود یلگزارش شد. از جمله دال یاقتصاد

از جمله  یضرور یدهایآمینهکمبود اس بهدر سطوح باالتر 

اشاره  یاقالم نسبت به پودر ماه یندر ا یزینو ال یونینمت

گونه هدف به  نیازمندی کردن برطرف منظور به. استشده

چند منبع  یبکمبود، ترک یدارا یضرور ینهآم یدهایاس

. شودیم یشنهادپ یپودر ماه یگزینیجهت جا یاهیگ

 ینا یگزینیجا یدر سطح باال یتمحدود یگرعامل د

 یدر آنها است. برخ اییهها وجود عوامل ضدتغذ-کنجاله

گذارند. کاهش  یربر طعم غذا تأث یهایعوامل ضدتغذ

عوامل  ینا یراز تاث یموارد ناش یرشد در برخ ییکارا
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 یانآبز غذاگیری کاهش دنبالبر طعم غذا و به یایهضدتغذ

در  ییغذا جیرهر اقالم د ین. استفاده از اباشدیم

 ی)در سطح کمتر از نصف( پودر ماه یجزئ یگزینیجا

 یرا در طول دوره رشد در پ یانرشد مطلوب آبز ییکارا

 یاز اقالم با صرفه اقتصاد یروغن هایداشت. کنجاله دانه

هستند. با  یاندر ساخت خوراک آبز ینسبت به پودر ماه

 یانبزمنابع به صرفه در ساخت خوراک آ ینبه کاربردن ا

 ید،تول ینه. با کاهش هزیشودکاسته م یانآبز یدتول ینههز

 .شودیفراهم م یپرور یصنعت آبز یدارتوسعه پا
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Abstract 

Fish meal is the most important protein source in the marine carnivorous fish diet. The need for this 

protein source has increased with the increase in aquaculture industry production, reciprocally. During 

these years, the supply of trash fish to produce fish meal decreased significantly. Reduced access to 

fishmeal and rising demand, followed by increasing prices, is a challenge to the sustainability and 

development of the marine fish culture. Accordingly, the study of finding new protein sources for 

complete or partial replacement of fish meal has become an important issue in the fish nutrition 

industry. Oilseed meal is one of the plant protein sources with moderate protein content (30 -50%). 

The use of oilseed meal up to 40% replacement of fish meal has resulted in growth performance, feed 

and economic efficiency comparable to diets containing fish meal as the main protein source. 

Decreasing the half level of fish meal in the marine fish diet by using this economical meal reduces 

the cost of formulated feed. Therefore, the cost of marine fish culture will be reduced, and the 

possibility of sustainable development of this industry will be provided. 
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