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 مقدمه

این بوکلت با گرایش تخصصی تغذیه و خوراک آبزیان پرورشی با هدف ارائه آخرین دستاوردها و اطالعات به عالقمندان، 

جامعه شیالتی و بخصوص تولید کنندگان خوراک آبزیان طراحی و آماده شده است. همچنین تولیدکنندگان افزودنی ها، مکمل 

ات این کتاب را مورد استفاده قرار دهند. اطالعات این بوکلت در خصوص مواد ها و پرورش دهندگان ماهی نیز میتوانند اطالع

خام مورد استفاده در خوراک آبزیان میباشد که بیشتر بر مواد اولیه مهم و کلیدی، ارزش غذائی و خواص عملکردی آنها متمرکز 

تار به آن د شده آبزیان میباشد که در این نوشاست. نکته مهم تر اثر این مواد بر فرایند ساخت و کیفیت فیزیکی خوراک اکسترو

اشاره شده است. انگیزه تهیه این بوکلت فراهم نمودن منبعی جامع، مختصر، اما پر محتوا برای تولید کنندگان خوراک آبزیان 

 ک میکند. ممیباشد و به آنها در درک بهتر خصوصیات مواد خام، برهم کنش بین آنها و اثر بر کیفیت فیزیکی محصول نهائی ک

ارزش غذائی یک خوراک بر اساس معیارهای مختلفی سنجیده میشود مانند پروفایل آمینواسیدها، پروفایل اسیدهای چرب، 

محتوای ویتامین و مواد معدنی، میزان هضم پذیری و خوشمزگی. این موارد مرتبط با نوع ماده اولیه ای است که در ساخت 

 Binding rateارائی خوراک موثراند. برخی معیارها مانند سختی پلت، میزان چسبندگی ) خوراک استفاده میشود و بر میزان ک

(، ماندگاری، ژالتینه شدن نشاسته، دانسیته خوراک، قابلیت جذب روغن و میزان بقاء پلت در محیط آب نیز هستند که خواص 

اد دارند. درحالی که ارزش غذائی بسیاری از موفیزیکی خوراک را تعیین میکنند و نقش بسیار مهمی در کیفیت محصول نهائی 

اولیه مورد استفاده در صنعت خوراک آبزیان مشخص است، اثر هریک از این مواد بصورت مجزا و یا برهم کنش آنها بر همدیگر 

با پایه  یو نهایتا تعیین خصوصیات فیزیکی خوراک کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از گذشته تاکنون خوراک آبزیان پرورش

پودر و روغن ماهی ساخته شده است اما با کاهش صید این محصول، جایگزینی آن با منابع گیاهی جهت توسعه آبزی پروری 

اجتناب ناپذیر است. این جایگزینی سبب ایجاد تغییراتی در فیزیک خوراک و فیزیولوژی آبزی شده است و این موارد طی 

 ت. سالهای اخیر مورد بررسی واقع شده اس

درحالیکه کارهای زیادی بر روی انتخاب مواد اولیه و متعادل کردن جیره آبزیان صورت گرفته است، اهمیت کیفیت پلت در 

راستای رسیدن به کارائی مطلوب در آبزی و کاهش ضایعات خوراک و بهبود ضریب تبدیل بسیار با اهمیت است. پلت های با 

حمل و نقل و نگهداری در انبار حداقل ضایعات و شکست را دارند. پلت های با  کیفیت در دستکاری، جابجائی، کیسه گیری،

کیفیت سبب تولید یک خوراک همگن با ظاهری مناسب و حداقل هدررفت مواد مغذی میگردد. افزایش خوشمزگی همراه با 

فشرده یا اکسترود با ظاهر مناسب سبب افزایش میزان غذاگیری در حداقل زمان ممکن توسط آبزی خواهد شد. پلت های 

 ( سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک میگردد.  Pellet Durability Indexشاخص دوام )
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 فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت

متخصصین تغذیه با چالش فرموله کردن اقتصادی ترین خوراک با استفاده از مواد اولیه با کیفیت مواجه اند تا بتوانند نیازهای 

مین کنند در حالیکه مدیر تولید کارخانه با چالش تولید پلت های اکسترود/فشرده با کیفیت و یافتن مطلوب غذائی آبزی را تا

 ترین تنظیمات دستگاهها روبروست. کیفیت پلت تحت تاثیر موارد مختلفی قرار دارد که فرموالسیون مهمترین آنهاستک

 

  

 پلت: فاکتورهای موثر و میزان تاثیر آنها بر کیفیت 1شکل 

: اثر مواد مغذی مختلف بر کیفیت فیزیکی پلت1جدول   

 توضیحات نوع تاثیر نوع ماده مغذی

 کاهش کیفیت روغن/چربی

سطوح باالی روغن با توجه به خاصیا آبگریز آن، 

خاصیت لیز کنندکی سبب کاهش فشردگی و چسبندگی پلت 

 میگردد

 افزایش کیفیت نشاسته
ویسکواالستیک آن سبب افزایش ژالتینه شدن و خاصیا 

 دوام و ماندگاری پلت میگردد

 فیبر
وابسته به فرایند تولید 

 است

آسیاب کافی و فرآوری مناسب سبب افزایش تاثیر مثبت 

 فیبر بر کیفیت پلت میگردد

 افزایش کیفیت پروتئین
شکست پروتئین و برهمکنش آن با نشاسته سبب 

 افزایش کیفیت پلت میگردد.

 افزایش کیفیت رطوبت
رطوبت در ژالتینه شدن و شکست پروتئین ها نقش 

 دارد

 

 

فرموالسیون

40%

اندازه ذرات

20%

کاندیشنینگ

20%

ویژگی دای

15%

کولر/ خشک کن 

5%
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 مدیریت کیفیت فیزیکی خوراک اکسترود شده آبزیان

پخت توسط سیستم اکستروژن، مطلوب ترین فناوری جهت تولید انواع خوراک آبزیان میباشد. در این روش بر اثر فشار، دما و 

عملیات مکانیکی مواد پروتئینه و کربوهیدراتها مرطوب و االستیکی شده و شکل خمیری به خود میگیرند. خمیر تولید شده که 

یک ساختار لوله ای به نام کاندیشنر پخت شده و در این فرایند بطور همزمان فشار، گفته میشود در  Mashدر اصطالح به آن 

رطوبت ) بخار( و دما نیز مورد استفاده قرار میگیرند. خمیر تولیدی بعد از کاندیشنر وارد بارل اکتروژن شده و تحت فشار 

ز ار زیادی به خمیر تولیدی وارد میگردد. بعد امکانیکی مارپیچ های درون آن به شدت ترکیب میشوند. در این بارل فشار بسی

به اندازه مطلوب برش داده میشوند. اختالف  Cutter( خارج شده و توسط  Dieزمان مشخص، خمیر از سوراخ های دای )

فشار بین بارل اکستروژن و محیط بیرون، سبب میگردد تا پلت های تولیدی حالت پفکی به خود گرفته و متخلل گردد. این 

افزایش میدهد. در طی این فرایند نشاسته ژالتینه شده  %25لل ها در ادامه فرایند تولید، قابلیت جذب روغن توسط پلت را تا تخ

و خاصیت ویسکواالستیک میگیرد، پروتئین ها شکسته شده و قابلیت جذب آنها در بدن آبزی باالتر میرود، هیدراته شدن و 

 رخ میدهد.  Anti-Nutrientو مواد انبساط پلت و حذف میکروارگانیزم ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیچیدگی فرایند اکستروژن و محدودیت دانش در خصوص خواص 

پروتئین ها و برهم کنش آنها با انواع نشاسته و کربوهیدراتها، آن را به یکی 

جهت تولید خوراک با کیفیت با استفاده از دامنه وسیعی  نیازهای تحیقاتیاز 

از مواد اولیه تبدیل کرده است. کیفیت فیزیکی محصول نهائی اکستروژن 

متاثر از پارامترهای مختلفی میباشد که فرموالسیون خوراک و تنظیمات 

 دستگاه اکستروژن از مهمترین آنها میباشد.

هترین روش های تولید خوراک فن آوری اکستروژن درحال حاضر یکی از ب

آبزیان در ایران است که سبب افزایش کارائی خوراک، کنترل دانسیته، 

افزایش زمان ماندگاری خوراک در آب و چسیبندگی بهتر اجزاء خوراک 

شده است. همه این موارد در نهایت باعث کاهش هدررفت اجزاء خوراک  

 : عوامل موثر بر کیفیت فیزیکی خوراک اکسترود2شکل  و اثرات نامطلوب زیست محیطی میگردد.
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 : معیارهای بین المللی ارزیابی کیفیت پلت اکسترود شده ویژه آبزیان3شکل

 

 اصطالحات تخصصی در زمینه تولید پلت

به وزن پلت در واحد حجم اطالق میشود. این معیار بر اساس نحوه فرآوری مواد اولیه  (:Bulk Densityدانسیته بالک )

 متغیر میباشد و از آن به عنوان شاخص سرعت شناوری/ غوطه وری و یا کف نشینی پلت یاد میشود. 

ه در حضور تغییر در ساختار کریستالین گرانول های نشاسته ک (: Starch Gelatinisationژالتینه شدن نشاسته ) 

حرارت، رطوبت و فشار ایجتد میشود سبب تغییر ماهیت غیرقابل برگشت و ایجاد خاصیت انبساطی و ویسکواالستیک در آن 

است که سبب افزایش زمان ماندگاری خوراک در آب و افزایش  %90میگردد. میزان ژالتینه شدن در فرایند اکستروژن باالی 

 قابلیت هضم مواد مغذی آن میگردد.

میزان ذرات ) بخش هائی از پلت که اندازه آنها کوچکتر از حداقل سایز مطلوب  (: Pellet Durabilityیزان دوام پلت )م

میباشد( تولید شده از پلت بعد از قرارگیری در معرض دستکاری، حمل و نقل و کیسه گیری. دوام پائین پلت سبب تولید 

 ودگی آب مواد مغذی را نیز از دسترس آبزی خارج میکند. خاکه و ذرات ریز در کیسه شده و ضمن افزایش آل

حداکثر نیروی الزم برای شکستن پلت را گویند. سختی باال سبب کاهش تولید خاکه  (:Pellet Hardness سختی پلت )

 ستگی دارد. ب Dieشده و با معیار دوام پلت رابطه مستقیم دارد. سختی پلت به نوع مواد اولیه در فرموالسیون، همبند و عمق 
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را گویند. این معیار  Die: اختالف بین قطر پلت و قطر سوراخ های (Pellet Expansion Ratio نسبت انبساط پلت )

 توسط میزان انرژی گرمائی، اصطکاک و خاصیت ویسکواالستیک مش کنترل میگردد. 

شاخصی است که نشان دهنده میزان استحکام و قوام پلت بعد از غوطه  (: Pellet Water Stabilityدوام پلت در آب )

 وری در آب میباشد. این معیار با توجه به گونه آبزی هدف متغیر است و معموال بر اساس زمان بیان میشود.

 منابع پروتئین دریائی

در تغذیه بسیاری از گونه های  پودرماهی به دلیل پروفایل مناسب آمینواسید مناسب، بوی مطبوع و خوشمزگی نقش مهمی

پرورشی دارد. این محصول از صید ماهیان غیرماکول، ماهیان ریز دریائی ) کیلکا، ساردین و...( که مصرف انسانی ندارند 

حاصل میشود. ضایعات صنایع کنسروسازی و بسته بندی ماهی و میگو نیز در طبقه قرار میگیرد. درحال حاضر آبزی پروری 

ف کننده ماهیان صیدشده از دریاها و اقیانوس هاست. ذخائر پودر ماهی، پودر اسکوئید و پودر کریل از منابع با بزرگترین مصر

ارزشی اند که به دلیل صید بی رویه میزان آنها به شدت کاهش یافته است. عدم دسترسی مداوم با افزایش قیمت سبب شده 

به ارزش غذائی و خواص فیزیکی  2میگو استفاده شوند. در جدول این محصوالت فقط در مراحل الروی و مولدین ماهی و 

 این محصوالت با ارزش اشاره شده است.
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 : ترکیب شیمیائی منابع پروتئین دریائی مورد استفاده در خوراک آبزیان2جدول 

As-fed 60پودر ماهی  70پودر ماهی  واحد 
پروتئین تغلیظ 

 شده ماهی
 کریلپودر  پودر اسکوئید

7-10  %  رطوبت   9-6   5-3   10-8   9-7  

69-72 %  پروتئین خام   64-57   85-80   80-78   62-58   

10-12 %  چربی    9-7  12-6   3-2   20-16   

9-12 %  خاکستر   25-15   8-4   4-3   11-9   

MJ/kg 20  19.3-18.8  انرژی خام   21.5-21   21.4-21   22.8-22.3   

 آمینواسیدهای ضروری

 3.8  7.9  7.8  3.7  3.7  %  آرژنین

 1.4  2  1.8  1.4  1.4  %  هیستیدین

 2.8  4.1  3.4  2.5  2.5  %  ایزولوسین

 4.7  6.9  5.8  4.3  4.5  %  لوسین

 4.9  8.2  7  4.5  4.7  %  لیزین

 2.7  4  3.5  2.5  2.5  %  ترئونین

7/0  %  تریپتوفان   6/0   8/0   9/0   5/0  

 3.4  4.2  4.1  2.9   2.7 %  والین

 1.6  2.7  2.7  1.6  1.8  %  متیونین

4/0  %  سیستئین   5/0   4/0   4/0   7/0  

 2.5  3.7  3.9  2.3   2.4 %  فنیل آالنین

 2.7  2.3  2.8  1.9  1.9  %  تیروزین

 آمینواسیدهای غیرضروری

 3.5  4.6  5.4   3.8 3.9  %  آالنین

 5.7  8.1  6.5  5.5  5.6  %  اسید اسپارتیک

 7.6  12.6  10  7.6  8.1  %  اسید گلوتامیک

 2.9  4.4  9.4  3.8  3.8  %  گالیسین

 2.4  3.6  5.2  2.5  2.4  %  پرولین

 2.7  4  3.8  2.3  2.6  %  سرین

 سایر مواد مغذی 

EPA+DHA %   2  1.8  6/0   1.7  3 

8/0  2.5  2.6  %  فسفولیپید کل   1.4  8.1 

3/0  %  تائورین   4/0   5/0   1/0   7/0-5/0  

 Mg/kg -   -  -  -  90  استاگزانتین

 و مقاالت متعدد استخراج گردیده است NRC 2011داده های فوق از منابع معتبر مانند 

 آبزیان ثابت شده استتائورین آمینواسید نیست و فاقد یک گروه کربوکسیل میباشد اما اثر آن بر تغذیه 
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 : خواص ساختاری و تکنولوژیکی منابع پروتئین دریائی و اثر آن بر کیفیت فیزیکی خوراک اکسترود 3جدول 

 نقش عملکردی
 70پودر ماهی 

(LT ) 

 60پودر ماهی 

(HT ) 

پروتئین غلیظ شده 

 ماهی
 پودر کریل پودر اسکوئید

 +++  +++  +++   ++ ++  خوشمزگی

EPA&DHA  + + + - ++ 

 - - - - -  قابلیت اکسیداتیو

 اثر بر روی خواص فیزیکی خوراک اکسترود

570-480  ( 3kg/mدانسیته بالک )  600-510  402 640 325 

 - - ++ - +  چسبندگی

 - - ++ - +  ژالتینه کردن نشاسته

 - - ++ - +  دوام پلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

پائین و پروتئین تغلیظ شده ماهی اثر مثبتی برروی میزان چسبندگی پلت، ژالتینه شدن پودر ماهی با کیفیت و خشک شده در دمای 

نشاسته و دوام پلت دارند. وقتی از پودر ماهی با کیفیت پائین تر استفاده میگردد نمیتوان اثری از این خواص مشاهده کرد. تازگی پودر 

لکرد ساختاری مانند ویسکوزیته و قابلیت نگهداری آب موثر است.ماهی، نوع گونه ماهی و شرایط فرآوری و خشک کردنبر روی عم  

پروتئین های پیش فرآوری شده حاوی سطوح باالتری از پپتیدها و امینواسیدها ) پروتئین هیدرولیز شده و تغلیظ شده( همراه با رطوبت، 

 اثر افزایشی بر پالستیسایز شدن و افزایش درصد ژالتینه شدن نشاسته دارند.

باالی پودر کریل حاوی چربی زیادی است و سبب لوبریکیت شدن مش ) خمیر تولیدی در اکسترود( میگردد و در نهایت با سطوح 

کاهش میزان فشار مکانیکی سبب افت کیفیت محصول میگردد. همچنین مولکول های چربی با پوشش دادن گرانول های نشاسته سبب 

ژالتینه شدن انها شده و میزان انبساط در پلت خروجی را کاهش میدهند.کاهش هیدرولیزه شدن آنها، کاهش پخت و درصد   

 هتغییرات منفی ناشی از پودر ماهی با کیفیت پائین ) صنایع جانبی کنسرو سازی و بسته بندی ماهی و میگو( را میتوان با افزودن مواد اولی

   گیاهی و متعادل نمودن جیره جبران نمود.
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 پروتئین حیوانی مورد استفاده در خوراک آبزیانمنابع 

این منابع معموال از محصوالت جانبی صنایع دام و طیور بدست می آیند. این منابع جایگزین خوبی برای پودر ماهی هستند 

امل محدود ع زیرا به جز متیونین، از نظر سایر اسیدهای آمینه غنی میباشند. البته برخی از این مواد میزان هضم پذیری پائین

کننده است. پودر طیور و پودر پر هیدرولیز شده عالوه بر تامین فسفر مورد نیاز آبزی، دارای آمینواسیدهای ضروری شبیه آنچه 

در پودرماهی است می باشند اما متیونین، لیزین، هیستیدین و تریپتوفان در این منابع فقیر است. میزان هضم پذیری در پودر پر 

دمای باالی فرآوری افزایش می یابد. پودر خون از دیگر محصوالت با منشا حیوانی است که غنی از هیستیدین و  با استفاده از

لیزین میباشد و در جیره هائی که سطوح باالی پروتئین گیاهی استفاده میشود کاربرد ویژه دارد. پودر خون از نظر محتوای 

ین کننده کیفیت آن است و در دمای باال محتوای لیزین و میزان دسترسی ایزولوسین فقیر است. روش خشک کردن پودر خون تعی

حیوان به آن به شدت کاهش می یابد. پودر خون منبع غنی از آهن است و به این دلیل امکان اکسید شدن و فساد پودر خون 

 در صورت ماندگاری زیاد وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

جیره آبزیان میتواند عالوه بر تامین نیازهای حیوان، به چسبندگی پلت نیز پودر خون در  %10استفاده از میزان 

کمک نماید. سطوح باالتر پودر خون استفاده از آنتی اکسیدانت را اجتناب ناپذیر مینماید. تاثیر منابع پروتئین 

ده در جیره سبب پودر پر هیدرولیز ش %15حیوانی بر میزان ژالتینه شدن نشاسته بسیار اندک است. استفاده از 

  . افزایش دانسیته بالک خوراک و نهایتا افزایش سرعت فروروندگی/ غوطه وری آن میگردد
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 مورد استفاده در خوراک آبزیان حیوانی: ترکیب شیمیائی منابع پروتئین 4جدول 

As-fed طیور پودر  واحد 
پودر پر هیدرولیز 

 شده
 پودر گوشت پودر خون

پودر گوشت 

 استخوانو 

6-8 %  رطوبت  8-6  5-3  6-4  5-4  

55-60 %  پروتئین خام  85-79  92-88  55.6 55-53  

10-14 %  چربی  12-10  2-1  5.6 13-11  

10-15 %  خاکستر  5-2  2 27 30.5 

MJ/kg 22.5-21.8  انرژی خام  21.6-21  22.8-22  18.2 17.7 

 آمینواسیدهای ضروری

 3.95 3.6 3.5 4.9 3.4 %  آرژنین

/.9 %  هیستیدین  6/0  5.1 1.14 1.06 

9/0 3.6 2 %  ایزولوسین  1.6 1.77 

 3.66 3.84 10 5.8 3.6 %  لوسین

 3.07 3.07 7.2 1.5 2.3 %  لیزین

 1.15 1.97 3.9 3.3 2 %  ترئونین

4/0 %  تریپتوفان  4/0  1.2 35/0  41/0  

 2.6 2.66 7 5.2 2.8 %  والین

7/0 %  متیونین  5/0  1 8/0  83/0  

9/0 3.1 1.3 %  سیستئین  6/0  41/0  

 1.89 2.17 5.7 3.4 2 %  فنیل آالنین

 1.48 1.4 2.5 1.8 1.3 %  تیروزین

 آمینواسیدهای غیرضروری

 7.6  6.5 3.3 2.8 %  آالنین

 7.4  8.9 4.9 3.5 %  اسید اسپارتیک

 11.9  7.9 7.7 5.6 %  اسید گلوتامیک

 12.7  3.7 5.3 4.5 %  گالیسین

 8.1  3.3 6.8 4.1 %  پرولین

 4  4.1 8.3 3.2 %  سرین

 سایر مواد مغذی 

5/0 0.0 1.5 %  فسفولیپید کل  -- -- 
2/0 % کلسترول کل  1/0  4/0  -- -- 

3/0 %  تائورین  01/0  2/0  -- -- 

 و مقاالت متعدد استخراج گردیده است NRC 2011داده های فوق از منابع معتبر مانند 

 تائورین آمینواسید نیست و فاقد یک گروه کربوکسیل میباشد اما اثر آن بر تغذیه آبزیان ثابت شده است
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 و اثر آن بر کیفیت فیزیکی خوراک اکسترود  حیوانی: خواص ساختاری و تکنولوژیکی منابع پروتئین 5جدول 

 پودر طیور نقش عملکردی
پودر پر هیدرولیز 

 شده
 پودر گوشت پودر خون

پودر گوشت 

 و استخوان

 - - - + + خوشمزگی

EPA&DHA - - - - - 

 - - ++ - - قابلیت اکسیداتیو

 اثر بر روی خواص فیزیکی خوراک اکسترود

 - - 570 480 610 ( 3kg/mدانسیته بالک )

 - + ++ - + چسبندگی

 - - - - - ژالتینه کردن نشاسته

 - - ++ - - دوام پلت

 

 گیاهیمنابع پروتئین 

دانه های روغنی، غالت و لگوم ها از منابع مهم پروتئین در خوراک آبزیان می باشند. این موارد ارزش غذائی کمتری داشته و 

به دلیل پروفایل آمینواسبد نامتعادل، باال بودن میزان فسفر غیرقابل جذب و وجود مواد ضدمغذی استفاده از آنها با محدودیت 

ابع از نظر آمینواسید های سولفوره ) متیونین و سیستئین( فقیراند. بیش از دو سوم فسفر موجود در همراه است. اغلب این من

این منابع بصورت فیتات  بوده که برای آبزی غیرقابل جذب میباشد. امروزه با استفاده از فن آوری های پیشرفته منابع گیاهی 

ز انواع آنزیم ها، محدودیت های مصرف تاحدودی برداشته شده پروتئین فرآوری شده و با حذف مواد ضدمغذی و استفاده ا

اند. از این مواد میتوان به گلوتن گندم، گلوتن ذرت، پروتئین تغلیظ شده نخود، پروتئین تغلیظ شده سویا، کنجاله سویا، کنجاله 

هائی  شدن توسط حیوانات متابولیتکلزا و کنجاله گل آفتابگردان اشاره کرد. گیاهان فوق برای حفاظت از خود در برابر خورده 

تحت عنوان مواد ضدمغذی تولید میکنند که اثرات مخربی بر روی دستگاه گوارش داشته و با مهار برخی آنزیم های گوارشی 

سبب اختالل در عملکرد گوارش شده و مشکالتی را برای حیوان ایجاد میکنند. برخی از این مواد ضد مغذی در مراحل مختلف 

 اک حذف میشوند اما برخی از انواع مهم آن باقی میمانند. ساخت خور
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 مورد استفاده در خوراک آبزیان گیاهی: ترکیب شیمیائی منابع پروتئین 6جدول 

As-fed گلوتن ذرت گلوتن گندم واحد 

پروتئین 

تغلیظ شده 

 نخود

پروتئین 

تغلیظ شده 

 سویا

کنجاله 

 سویا
 کنجاله کلزا

کنجاله 

گل 

 آفتابگردان

3-5 % رطوبت  10-8  6-4  6-4  9-7  9-7  8-6  

79-82 % پروتئین خام  62-60  78-76  63-60  47-45  36-34  29-26  

4-6 % چربی  4-2  2-1  5/0  4-2  4-2  3-2  

5/0 % فیبر خام  2-1  2-1  4-3  7-5  13-10  26-24  

6-8 % نشاسته  16-13  10-8  1 6-4  2-1  2-1  

8/0 % خاکستر  1.9 4.5 6.5 6.24 6.93 6.32 

 MJ/kg 22.3 20.8 21.6 18.6 17.3 17.2 17.3 انرژی خام

 ) درصد پروتئین( آمینواسیدهای ضروری

 2.1 1.8 3 5.7 7.8 1.6 3.4 % آرژنین

8/0 1 2.4 2.6 1.1 2.2 % هیستیدین  6/0  

 1.1 1.2 1.8 2.6 3 2.2 2.8 % ایزولوسین

 1.6 2 3 5.5 6.9 8.7 5.7 % لوسین

9/0 1.8 % لیزین  6.2 4.4 2.4 1.7 9/0  

9/0 1.3 1.6 3.1 3.3 1.8 2.4 % ترئونین  

3/0 1.1 % تریپتوفان  5/0  8/0  5/0  4/0  3/0  

 1.3 1.5 1.9 3.2 4.3 2.4 3.3 % والین

6/0 1.6 1.4 1.3 1.8 % متیونین  6/0  6/0  

6/0 1.1 1 1 1.8 % سیستئین  7/0  4/0  

 1.1 1.2 2 4 4.8 3.3 4.4 % فنیل آالنین

9/0 1.4 3.4 3.9 2.6 3.5 % تیروزین  6/0  

 ) درصد پروتئین( آمینواسیدهای غیرضروری

 1.1 1.3 1.8 3.2 3.7 4.6 2.4 % آالنین

 2.3 2.1 4.5 7.9 9.7 3.2 2.8 %  اسپارتیک

 4.9 5 7.1 12.7 13.9 10.9 27.9 %  گلوتامیک

 1.4 1.5 1.7 2.9 3.3 1.4 2.8 % گالیسین

 1.1 1.8 2 3.8 3.7 4.7 9.6 % پرولین

 1.1 1.3 2 4.1 4.6 2.7 4.4 % سرین
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 و اثر آن بر کیفیت فیزیکی خوراک اکسترود گیاهیخواص ساختاری و تکنولوژیکی منابع پروتئین : 7جدول 

 گلوتن ذرت گلوتن گندم نقش عملکردی
پروتئین تغلیظ شده 

 نخود
پروتئین تغلیظ شده 

 سویا
 کنجاله کلزا سویاکنجاله 

کنجاله گل 
 آفتابگردان

 -- -- -- - - - -  تاثیر بر خوشمزگی

PUFA  - - - - - - - 

 + + + + + + + قابلیت اکسیداتیو

 اثر بر روی خواص فیزیکی خوراک

520 660-645 ( 3kg/mدانسیته بالک )  420 670-630  670-640  650-625   500-470  

 + + + + ++ + ++  چسبندگی خوراک

 - - + + - - -  ژالتینه شدن نشاسته

 + + + + ++ +  +++ دوام پلت

 ( به معنی بی اثر، عالمت )+( به معنی اثر مثبت، عالمت )++( به معنی نسبتا مثبت و )+++( به معنی اثر بسیار زیاد میباشد.-عالمت )  

 و فرموالسیون خوراک دارد. اثر هریک از مواد فوق بر کیفیت پلت بستگی به سطوح مورد استفاده  
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 دمای باالی اکستروژن و اثر آن بر حذف برخی مواد ضدمغذی مهم :4شکل 

 

 

 

 

 

اکستروژن در 
درجه130دمای 

ضد مغذی های مقاوم 
به حرارت

لیکفیتات و ترکیبات فنو

ساپونین ها و 
گلوکوزینوالتها

استه پلی ساکاریدهای غیرنش
ای

پروتئین های آنتی ژن

استروژن ها

ضد مغذی های غیر 
مقاوم به حرارت

مهار کننده پروتئاز

هائموگلوتینین

ضد ویتامین ها
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 غالت، بذور گیاهی، لگوم ها و بعنوان منابع کربوهیدرات جیره

این مواد گرچه حاوی سطوح اندک جیره هستند اما معموال جزء منابع کربوهیدرات و انرژی محسوب میشوند. کربوهیدراتها 

عالوه بر منبع انرژی، عامل اصلی چسبندگی خوراک بوده و خاصیت همبندی دارند. بر اساس محتوای نشاسته و شرایط فرآوری 

غیر خواهد بود و این امر عاملی کلیدی در انبساط پلت های اکسترود میباشد که و آماده سازی این غالت، ژالتینه شدن آن مت

 عالوه بر ایجاد قابلیت جذب سطوح باالی چربی ) کوتینگ( در کنترل میزان شناوری پلت نیز موثراند. 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

در کنار برخی محدودیت ها، منابع پروتئین گیاهی اثرات گسترده نامطلوبی بر میزان مقبولیت و خوشمزگی خوراک ندارند اما استفاده از 

 سطوح باالی مواد گیاهی با محتوای پروتئین اندک و فیبر زیاد، میزان تمایل به مصرف غذا در آبزیان را به شدت کاهش میدهد

 هگلوتن گندم و پروتئین تغلیظ شده نخود اثر زیادی بر میزان چسبندگی پلت دارند و دوام و بقاء پلت را افزایش میدهند اما باید به اینکت

یش سطوح این مواد در جیره ممکن است دستگاه اکسترودر را در حین حال قفل کرده و مشکالت زیادی در حین توجه کرد که افزا

 تولید ایجاد نماید.

در زمان جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف منابع گیاهی توجه به خصوصیات فیزیکی پلت تولیدی باید مدنظر قرار گیرد زیرا 

نشاسته وابسته است.-) مش( معموال به ژالتینه شدن نشاسته و برهمکنش پروتئینخواص ویسکواالستیک خکیر خوراک   
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 یانترکیب شیمیائی غالت، لگوم ها و منابع کربوهیدرات گیاهی مورد استفاده در خوراک آبز :8جدول 

As-fed نخود آرد ذرت سبوس گندم گندم کامل   واحد  

9-12  % رطوبت  12-10  12-9  12-8  

11  % پروتئین خام  15.1 8.1  20.7  

1.5  % چربی   3.4   .73   1  

2.3  % فیبر خام   9   2.2  5.2  

69  % نشاسته  .220   63.3   44.4  

1.6  % خاکستر  4.9  1.2   3  

Mj/kg  15.8 انرژی خام   16.4   16.1  .815  

 آمینواسیدهای ضروری ) درصد پروتئین(

4/0  % آرژنین   9/0   3/0   1.5  

2/0 % هیستیدین  4/0   2/0   4/0  

3/0  % ایزولوسین  4/0   2/0   8/0  

6/0  % لوسین  8/0   8/0   1.3  

3/0  % لیزین  5/0   2/0   1.3  

3/0  % ترئونین  4/0   3/0   7/0  

1/0  % تریپتوفان  2/0   0.0   2/0  

4/0  % والین  6/0   3/0   9/0  

2/0  % متیونین  2/0   1/0   2/0  

2/0  % سیستئین  3/0   2/0   3/0  

4/0  % فنیل آالنین  5/0   3/0   8/0  

3/0  % تیروزین  4/0   3/0   6/0  

 آمینواسیدهای غیرضروری ) درصد پروتئین(

3/0  % آالنین   6/0   5/0   8/0  

5/0  %  اسپارتیک  9/0   5/0   2.1  

2.7  %  گلوتامیک  .52   .31   3  

4/0  % گالیسین   7/0   3/0  8/0  

9/0  % پرولین  8/0   6/0  8/0  

4/0  % سرین  5/0   3/0  8/0  
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( از منابع مختلف گیاهی مانند گندم، ذرت، نخود و سیب % 86-95در خوراک آبزیان قابلیت استفاده از نشاسته غلیظ شده ) %

زمینی وجود دارد. نشاسته ترکیبی از دو پلیمر گلوکز، آمیلوز و آمیلوپکتین است. بر اساس منابع گیاهی، نسبت بین آمیلوز و 

عالیت های گالیکوسیدیک نموده و در برابر ف-اختار پیچیده خطی دارد که تولید باندهای آلفاآمیلوپکتین متفاوت است. آمیلوز س

آنزیمی به شدت مقاوم است در حالیکه آمیلوپکتین ساختاری به شدت شاخه ای دارد و در برابر فعالیت های آنزیمی آسیب 

. این اثر یزان دسترسی به مواد مغذی آن را تعیین میکندپذیر است. بنابراین نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین گرانول های نشاسته، م

سبب شده است اصالح نژاد غالت و دانه های گیاهی با هدف رسیدن به محتوای حداکثری آمیلوپکتین و حذف آمیلوز صورت 

که قابلیت جذب کربوهیدرات های آن برای  Waxy Corn Starchپذیرد. نتیجه این اصالح نژاد تولید محصولی است به نام 

 دام و انسان بسیار باالست. 

 

 : نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین در منابع مختلف کربوهیدرات9جدول 

 درصد آمیلوپکتین درصد آمیلوز منابع  گیاهی کربوهیدرات

  74  26 گندم

 72  28  ذرت

 65  35  نخود

 80  20  سیب زمینی

waxy corn  1  99 
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 : خواص عملکردی غالت و لگوم های نشاسته ای بر کیفیت پلت اکسترود ویژه آبزیان10جدول 

 نخود آرد ذرت سبوس گندم گندم کامل نقش عملکردی

 - - - - خوشمزگی خوراک

 - - - - PUFAتامین فسفولیپید و 

 - - - - قابلیت اکسیداتیو

 اکستروداثر بر روی کیفیت فیزیکی خوراک 

 680-600 250-170 640-600 800-750 ( kg/mدانسیته بالک ) 

 ++ ++ + +++  چسبندگی خوراک 

 + ++ + ++  ژالتینه شدن نشاسته

 +++ +++ + +++  دوام و بقای پلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

مواد گیاهی با محتوای نشاسته باال در تولید پلت های اکسترود شده ویژه تغذیه آبزیان نقش اساسی دارند. نشاسته که با استفاده از 

فرآوری حرارتی و مکانیکی ژالتینه میگردد عالوه بر تامین انرژی خوراک، نقش مهمی در کیفیت فیزیکی محصول نهائی دارد که این 

سکواالستیک آن تعیین میشود. نقش بواسطه خاصیت وی  

فرآیند اکستروژن، میزان و دمای بخار، کاندیشنر و زمان ماند مش در آن، سطح رطوبت، دمای اکستروژن و تنظیمات مارپیچ های 

ستگاه درون آن همگی بر کیفیت ژالتینه شدن موثراند. لذا در کنار خواص مواد اولیه مورد استفاده در فرمول جیره باید به تنظیمات د

 اکستروژن نیز دقت ویژه ای داشت. 
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 روغن ها:

درگذشته، اولین منبع روغن مورد استفاده در خوراک آبزیان، روغن ماهی بوده است. امروزه محدودیت تولید این نوع روغن 

ت ز منابع بسیار با کیفیسبب جایگزینی آن با انواع روغن های گیاهی شده است. روغن سالمون، روغن کریل و روغن ماهی تن ا

اما گران قیمت اند که استفاده از آنها در تولید خوراک آبزیان فاقد توجیه اقتصادی میباشد. روغن کریل سرشار از فسفولیپید 

است و در تغذیه مولدین و الرو آبزیان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد اما میزان آن محدود و قیمت آن بسیار باالست. درمقابل، 

ن های گیاهی حاصل از دانه های روغنی، به دلیل وفور، دسترسی آسان و قیمت مناسب از منابع پرمصرف روغن در تولید روغ

 خوراک انواع آبزیان میباشند. 

ای دریائی ن هپروفایل اسیدهای چرب گوشت و فیله آبزیان، به نوع و میزان چربی مورد استفاده در جیره آنها بستگی دارد. روغ

میباشند اما روغن های گیاهی و حیوانی، به دلیل فقر از نظر وجود این اسیدهای  ArAو EPA ،DHAحاوی سطوح باالی از 

یا  3n18C:-3چرب، سبب کاهش کیفیت پروفایل اسیدچرب گوشت آبزیان پرورشی خواهند شد. روغن سویا و کلزا حاوی 

میتواند تامین کننده اسیدهای چرب غیر اشباع مورد نیاز آبزیان و مصرف کننده نهائی آن لینولئیک اسید میباشد. این روغن ن-آلفا

یعنی انسان باشد. با توجه به این موضوع، حقیقات زیادی برای ساخت ترکیبی از انواع روغن های گیاهی با هدف ایجاد پروفایل 

گرفته است.اسیدهای چرب مناسب و تامین نیازهای آبزیان پرورشی و انسان صورت 
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 : پروفایل اسیدهای چرب انواع روغن مورد استفاده در خوراک آبزیان11جدول 

روغن 

 طیور

روغن 

 پالم

روغن 

 کلزا

روغن 

 سویا

روغن 

 کریل

روغن 

 ماهی تن

روغن 

 سالمون

روغن 

 آنچووی

روغن 

 هرینگ

اسیدچرب 

 )% روغن(

9/0 9/0 1/0 1/0 13.6 4.6 4.7 7.2 8.3 C14:0 

21.6 43.6 4.4 11.4 24.2 21.8 12.6 17.6 14.8 C16:0 

6 4.3 1.7 3.4 1.8 5.5 2.4 4.2 1.8 C18:0 

15/0 2/0 5/0 3/0 1/0 4/0 3/0 4/0 2/0 C20:0 

5.7 1/0 3/0 1/0 6.3 6 5.7 10.5 7.7 C16:1n-7 

1.2 2/0 3 1.5 6.6 2.8 2.4 2.2 2 C18:1n-7 

37.3 36.9 59.2 22.9 12.8 17.1 13.1 9.7 8.8 C18:1n-9 

1/0 1/0 1.6 5/0 7/0 1.5 5.7 1.6 11 C20:1n-11 

0.0 0.0 0.0 0.0 1/0 3/0 5.7 1.3 15.6 C22:1n-11 

19.5 9.2 19 52.9 3.2 2.6 2.2 2.8 2.7 C18:2n-6 

0.0 0.0 4/0 3/0 2/0 2/0 1/0 1.8 1/0 C18:3n-6 

0.0 0.0 0.0 0.0 1/0 1/0 6/0 1/0 1/0 C20:4n-6 

1 2/0 8.6 5.1 1.6 9/0 9/0 1.1 1.5 C18:3n-3 

1.1 0..0 0.0 1/0 5.4 1 1.5 1.7 4.3 C18:4n-3 

0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 7.2 7.9 13.4 8.7 C20:5n-3 

0.0 0.0 0.0 0.0 3/0 1.3 3.3 1.6 7/0 C22:5n-3 

0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 16 10.1 11.4 5.7 C22:6n-3 
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 ریزمغذی ها:

مواد معدنی و ویتامین ها در مقادیر اندک برای رشد، سالمت و تولید مثل آبزیان اهمیت فراوانی دارند. آبزیان قادر به ساخت 

ویتامین ها نیستند اما میتوانند برخی از مواد معدنی را از محیط آب جذب کنند که البته این میزان پاسخگوی نیازهای آنها نیست 

ین شوند. نیاز انواع آبزیان به ویتامین ها و مواد معدنی بطور کامل شناخته شده نیست. تغییر جیره های و باید از طریق جیره تام

آبزیان از پایه پودرماهی و منابع دریائی به پایه گیاهی و منابع حیوانی نیز سبب تغییر در میزان نیاز آبزیان به انواع مواد معدنی و 

 بر مجهوالت موجود در خصوص نیاز آبزیان به ریزمغذی ها افزوده است.  ویتامین ها شده است که این موضوع نیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

در بین مواد معدنی فسفر از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا دو سوم فسفر کل در منابع گیاهی به شکل فیتات 

است و توسط آبزی قابل جذب نیست و لذا از بدن آن دفع میگردد و یکی از دالیل آلودگی منابع آبی و دریاچه ها 

د پیوندها و ترکیباتی خاص، مواد معدنی و پروتئین میباشد. فیتات اسید دارای خاصیت شالت کنندگی بوده و با ایجا

ها را از دسترس آبزی کاهش میدهد. در جیره های گیاه پایه، معموال فسفر به میزان اندک قابل جذب است و برای 

جبران آن از مکمل هایی مانند مونو فسفات و دی فسفات کلسیم استفاده میشود. اما این کار فقط نیاز آبزی را تامین 

نماید و تاثیری برجذب فسفر غیرقابل دسترس منابع گیاهی جیره ندارد. این فسفر از بدن آبزی دفع شده و مسلما می

سبب آلودگی های زیست محیطی میگردد. برای حل این مشکل بهتر است از آنزیم فیتاز که سبب حذف باندهای 

سفر موجود در منابع گیاهی موجود در جیره را فیتات فسفر میباشد استفاده کرد و دسترسی زیستی آبزی به محتوای ف

 افزایش داد. 
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 ( mg/kg: محتوای ویتامین موجود در انواع مواد اولیه مورد استفاده در تولید خوراک آبزیان )12جدول 

ویتامین 

E 

  بیوتین کولین فولیک  نیاسین پانتوتنیک پریدوکسین ریبوفالوین تیامین 12ب 

 70پودر ماهی  5/0 5200 3/0 85 17.3 4.8 9.7 4/0 430 22.1

 60پودر ماهی  2/0 4400 2/0 100 15 4.6 7.1 1/0 352 5

- 140 1/0 8.8 2/0 30 20 3/0 
3200 

2/0 
پروتئین ماهی 

 تغلیظ 

 پودر اسکوئید - 650 - 194 - 1.3 8 1/0 - -

 پودر کریل - 9000 - - 1.6 0.0 1/0 1/0 - 2.6

 پودر طیور 3/0 1896 7/0 178 46.6 6.4 9.1 5.7 0.0 2.9

2.2 301 2/0 10.5 4.4 11 47 5/0 
6000 

1/0 
پودر پر 

 هیدرولیزه

 پودر خون 3/0 800 2/0 22 3.2 4.5 2.9 3/0 0.0 20

 گلوتن گندم - - - - - - - - - -

 گلوتن ذرت 2/0 352 3/0 60 3.5 6.9 2 3/0 - 23.4

- - - - - - - - 
- 

- 
ظ تغلیپروتئین 

 نخود

2.4 - 6 2.9 6 16.3 28 6/0 
2609 

3/0 
پروتئین غلیظ 

 سویا

 کنجاله سویا 3/0 2731 1.4 22 15 6.4 3.1 3.2 0.0 2.3

 کنجاله کلزا 1 6700 8/0 160 9.5 7.2 5.8 5.2 0.0 13.4

 کنجاله آفتابگردان 9/0 3700 2.3 242 40.6 13.7 3.5 3.1 - 11.1

 گندم کامل 1/0 920 4/0 54 9.4 3.1 1.5 4.7 - 12

 سبوس گندم 4/0 1232 1.8 2 28 8.5 3.6 8.4 - 14.3

 آرد ذرت 1/0 504 3/0 23 5.1 4.7 1.1 3.7 - 20.9
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 (mg/kg: محتوای مواد معدنی موجود در انواع مواد اولیه مورد استفاده در تولید خوراک آبزیان )13جدول 

  کلسیم فسفر سدیم پتاسیم منیزیوم مس آهن منگنز سلنیوم روی

 70پودر ماهی  2.2 2.1 1 1.1 3/0 5 114 8 1.6 125

 60پودر ماهی  5.5 4.1 1.1 8/0 2/0 6 320 14 1.2 100

125 1.9 81 1208 4 1/0 5/0 5/0 
4/0 

7/0 
پروتئین ماهی 

 تغلیظ 

 پودر اسکوئید 1/0 1.4 1/0 3/0 0.0 19 7 0.0 5/0 15

 پودر کریل 1.8 1.2 1.5 1/0 7/0 78 395 6 12 60

 پودر طیور 3/0 1.9 6/0 5/0 1/0 12 220 16 - 60

 پودر پر هیدرولیزه 1.4 1.2 1/0 1/0 1/0 9 575 15 8/0 130

 پودر خون 1/0 2/0 4/0 4/0 0.0 6 2050 1 6/0 23

 گلوتن گندم 1/0 3/0 0.0 1/0 0.0 2 52 0.0 4/0 9

 گلوتن ذرت 0.0 4/0 1/0 1/0 1/0 12 100 8 8/0 34

59 1/0 25 85 15 2/0 2 0.0 
8/0 

1/0 
پروتئین تغلیظ 

 نخود

52 1/0 31 140 23 3/0 2.1 0.0 
7/0 

3/0 
پروتئین غلیظ 

 سویا

 کنجاله سویا 3/0 6/0 0.0 2.1 3/0 16 304 40 3/0 47

 کنجاله کلزا 8/0 1.1 0.0 1.2 5/0 9 131 58 1.1 71

 آفتابگردانکنجاله  4/0 1 0.0 1.5 5/0 28 241 34 5/0 85

 گندم کامل 1/0 3/0 0.0 4/0 1/0 5 68 35 - 27

 سبوس گندم 1/0 1 0.0 1.2 4/0 12 137 98 - 77

 آرد ذرت 0.0 3/0 0.0 3/0 1/0 2 32 4 - 18
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 نتیجه گیری:

ر میباشد. دفرموالسیون خوراک آبزیان نیازمند دانش عمیق درخصوص ترکیب تقریبی مواد مغذی موجود در نهاده های دامی 

کنار این موضوع، ضروریاتی چون دوام پلت، ژالتینه شدن نشاسته، نرخ انبساط و میزان ماندگاری در آب که جزء خصوصیات 

فیزیکی پلت هستند را نباید از نظر دور داشت. تغییر پایه فرموالسیون از منابع دریائی به گیاهی و حیوانی سبب ایجاد تغییراتی 

ترود ویژه آبزیان میگردد. پیچیدگی فراید اکستروژن، محدودیت دانش در زمینه خواص انواع منابع عمیق در پلت های اکس

پروتئین و برهم کنش پروتئین و نشاسته ثبات کیفیت در تولید خوراک آبزیان را با چالش هائی مواجه کرده است. خواص 

 یه و فرموالسیون، از پارامترهای دستگاه اکستروژن، شرایطفیزیکی خوراک اکسترود شده آبزیان عالوه بر متاثر شدن از مواد اول

کاندشنینیگ، کوتینگ و خشک کن نیز تاثیر میپذیرند. با توجه به پیشرفا روزافزون و تحقیق و توسعه در زمینه ساخت دستگاهها 

راک و بر فرموالسیون خوو تجهیزات مدرن در راستای تولید خوراک با کیفیت ویژه آبزیان، میتوان اطمینان داشت با تمرکز 

تنظیمات دستگاه اکستروژن و پارامترهای مرتبط با آن، استفاده از سطوح باالی منابع گیاهی و حیوانی اثر نامطلوبی بر خواص 

فیزیکی پلت و محتوای غذائی قابل دسترس آن نداشته باشد. همچنین با استفاده از این فن آوری های جدید میتوان انتظار 

ل افزایش هضم پذیری خوراک تولیدی، میزان دفع مواد مغذی مانند فسفر و ازت از آبزیان کاهش یافته و در نتیجه داشت به دلی

 میزان اثرات زیست محیطی ناشی از آبزی پروری نیز به شدت می یابد.
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