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چکیده
مطلوبیت و کیفیت بـا هایی غذا سـاخت باشـد لذا می غذا به آبزیان مربوط مزارع پرورش هاي د رصـد هزینه 60
و میگو، حفظ ماهـی در تغذیه شـد ه پلت خوراك مصرف به توجه با باشـد . پروران می آبزي مد  نظر بـاال همیشـه
برخورد ار ویـژه اي اهمیت آب از زودرس آن در تجزیـه از جلوگیـري و مصـرف زمان طی پلـت فیزیکـی شـکل
کاهش و پلت اسـتحکام افزایش باعث یابد به طوریکه می اسـتفاده از همبند بهبود با آب د ر غذا پاید اري اسـت.
Water) آب پایـداري غـذا در میزان تحقیق ایـن در می شـود. نقل و حمل و فـراوري آردینگـی در طی میـزان
نوتري خارجـی همبند نوع دو بـا یزد) تابان مهـر افراز شـرکت محصول Stability)، همبنـد ایرانـی آمت( Index

که بهترین نشـان داد نتایج گرفت. قرار مورد مقایسـه د قیقه و 240 120  ،60  ،30 زمان چهار د ر و اکواکیوب بایند
دقیقه و 120 60 ،30 زمان سه در آمت پایداري داشت. بایند نوتري نهایت در و آمت سـپس اکواکیوب پایداري را
کشـور توصیه در ماده این سـاخت و آمت کمتر به قیمت با توجه ند اشـت. اکواکیوب همبند با د اري معنی اختالف

گردد. اسـتفاد ه آبزیان غذاي عنوان همبند در به ماده این از میگردد که

اکواکیوب بایند، نوتري آمت، ،Water Stability Index همبند، کلید ي: کلمات
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Comparison effects of three kinds of binders on water stability index of shrimp food
By: H.Fekrandish, Member of Scientific Board in Fisheries Group of Islamic Azad University of Bushehr
A. bedian, Faculty of Marine Science and Natural Resourses, Tarbiat Modarres University
Monfared, Member of Scientific Board of  Jahad Keshavarzi Educational Center of Boushehr
Eskandari, V. 
According to previous studies, 60% costes of aquatic animals culture farmes depends on foods, so high qualified 
and desirable diets are needed to farmers. Regarding to pelleted food consumption in fish and shrimp feeding, it is 
important to stabilize the pellet s̉ physical shape and prevent it is decomposition in the water media. The food stability 
in water improves by using binder so that it increases water stability and decreases mortality rate in production and 
transportation.In the present study, water stability index by amet (producted in Mehr Afraz Taban Yazd company) by 
2 Nutribind and Aquacube binders at 4 times 30, 60 120 and 240 minutes were compared. The obtained resultes show 
that the best WSI was related to Aquacube and then Amet and finally Nutribind.Amet WSI at 30, 60 and 120 minutes 
had no significant different by Aquacube.Regarding to the less price of Amet and it is production in Iran, using this 
material as is recommended.

Key words: Binder, Water Stability Index, Amet, Nutribind, Aquacube.

و حیوان ــتی خود بایس آبزیان غذاي ــازي س از آماد ه قبل
ــب متناس را و غذا ــناخت ش را آن احتیاجات رفتاري و ــاد ات ع
به توجه ــا ب د اد. اختیارش قرار و در ــه تهی آن عادات نیاز و ــا ب
حفظ شکل میگو، و ماهی تغذیه د ر ــد ه ش خوراك پلت مصرف
زودرس تجزیه از و جلوگیري ــرف مص زمان پلت طی ــی فیزیک
د ر پلت تجزیه ــت. اس خوردار بر اي ویژه ــت از اهمی آب د ر آن
ــکیل مواد تش غذایی ارزش رفتن بین از باعث یک طرف آب از
رسوب مواد در این متابولیسم دیگر طرف از و ــده آن ش د هند ه
میکروبی در ــر غی و میکروبی ــی افزایش آلود گ ــث باع ــتخر اس

میگردد (1). استخر
حداقل خود ، فیزیکی ــتحکام اس باید با میگو هاي ــت پل
آب در در ــل ح قابل غذایی ــواد م ضایعات ــد گی و ش خرد
ــته داش تغذیه ــی فرایند د ر ط و آب د ر گرفتن ــرار ق ــان زم
می بهبود همبند ــتفاده از اس با آب د ر غذا پاید اري ــند . باش
ــده ش طبیعی، اصالح هاي فراورد ه از ــواع متعدد ي ان یابد.
مختلفی ــت موفقی ــات ــوان همبند درج عن به ــاختگی س یا
ــب، مناس همبند در انتخاب ــم مه ــات مالحظ از ــتهاند. داش
خصوصیات ــر ب تأثیرش و ــوان حی ــط آن توس هضم توانایی

باشد(7). می شده اکسترود پلت ترکیب
آب در غذا شوند پایداري می غذا افزود ه به وقتی همبندها

افزایش باعث ــند،  بخش را بهبود می
طی در تلفات کاهش و پلت استحکام

ــوند. مقدار ــل می ش نق حمل و و ــراوري ف
بنتونیات، ــیم کلس ــد یم و س همبندها از از زیاد  ي

متیل ــی ــلولز ها،  کربوکس س همی ها، ــولفات لیگنوس
شوند (8). می ساخته گوار صمغ و آلژینات سلولز،

همبند  ــوع ن دو بازار ــود در موج انواع همبندهاي ــن بی از
بایند، نوتري ــدند . ش انتخاب اکواکیوب بایند و نوتري ــی خارج
فرآوري چوب از آمده به د ست ــولفونات لیگنوس محصول نوعی
نوع همبند محصول است. این وسیله پاپلینگ سولفیت به شده
یک صمغ از ــوب اکواکی ــت. اس بلژیک NUTRI-AD ــرکت ش
ــیم کلس ــولفات س طبیعی و گوار با صمغ در ترکیب ــنتزي س
ــرکت Agil انگلستان ش از محصولی گرد د و می تهیه آب بد ون

باشد . می
با آمت نام به ــدي همبن یزد تابان مهر ــرکت افراز ش ًً اخیرا
تولید به مرحله را و استخوان ــت گوش ضایعات ترکیب، عمده
ــداري پای همبند با پایداري این ــق،  تحقی این د ر که ــانده رس
گرفت ــه قرار مقایس و اکواکیوب مورد بایند نوتري همبندهاي
تولید انبوه مرحله ــه ب ــب مناس پایداري بود ن دارا صورت د ر تا

قرار گیرد. استفاد ه مورد آبزیان غذاي د ر رسیده و

مقدمه
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کار روش و مواد
د انشکد ه شیالت و آکواریوم آزمایشگاه 1382 د ر زمستان د ر تحقیق این
ــه تأثیراین س ــه مقایس گردید. جهت انجام دریایی نور علوم و طبیعی منابع
بد ون (غذاي شاهد نوع غذا چهار ابتدا در میگو بر پاید اري غذاي همبند نوع
غذاي بایند و 2٪ نوتري 2٪ همبند آمت،  غذاي حاوي حاوي غذاي همبند ،

شد. ساخته اکواکیوب) ٪2 حاوي
میگو، سر پود ر ماهی، پودر ــامل: ش غذا ها در ــتفاد ه اس مورد مواد  اولیه
آمت اکواکیوب، بایند ، نوتري همبندهاي گندم، ــبوس س ــویا، س کنجاله
کامال" ــک خش اولیه مواد ابتدا غذا ها تهیه براي ــد. بودن افزود نیها ــر دیگ و
مخلوط کامال" همزن به آنها اضافه شد ود ر روغن سپس ــدند و ش مخلوط
گیرد خود به خمیري سفت حالت مخلوط که تا مقداري آب سپس گردید .
متر میلی 2 قطر چشمه با ــت گوش چرخ یک از حاصل خمیر گردید . اضافه
مدت به سانتیگراد درجه 60 د ماي د ر کن خشک در سپس و شد د اده عبور
اندازه تا شده شکسته غذاها شد ن، خشک از پس ــدند . ش خشک ساعت 1

نمایند. پید ا مناسب
ــبوس س آرد گند م، میگو، ــر ماهی، پودر س پود  ر غذایی ( مواد اولیه
خام، چربی خام، پروتین ــاظ لح از همبند ها) انواع و ــویا کنجاله س گند م،
AOAC (1990) روش به توجه و انرژي با ــتر رطوبت، خاکس خام، الیاف

شدند. شیمیایی تجزیه ،(4)
مکعبی فلزي ــبد توري س تعداد ي از غذاها پایداري میزان تعیین براي
د ر مذکور ــبدهاي س شد. ــتفاد ه اس متر ــانتی س 10×10×5 به ابعاد ــکل ش
هر آزمون در شدند . خشک ساعت 3 مد ت ــانتیگراد به س درجه 100 د ماي
5 گرم حاوي کد ام هر که سبدها از عدد چهار تعد اد غذا، سنجش پایداري
به آرامی د ر طور همزمان و به بودند غذا ها نوع از یک حاوي یک و هر ــذا غ

عدد  و یک هزار در ــمت 25 قس ــوري ش آب با لیتر 50 حاوي آکواریوم یک
شرایط این ترتیب به شد. د اده قرار آب) در ایجاد تالطم (جهت هوا ــنگ س
حد پرورش میگو تا استخر شرایط با فلزي توري ــبدهاي س حاوي آکواریوم
آرامی به مذکور ــبدهاي س دقیقه،  30 زمان از طی بعد ــان بود. یکس امکان
گراد ــانتی د رجه س دماي 100 در ساعت ــه س مد ت و به ــده ش خارج ازآب
ساعت د و ــاعت، س یک براي زمانهاي این آزمایش ــد. د  اده ش قرار د رآون
انجام گرد ید .جهت تعیین تکرار سه با هم آب وري در غوطه چهار ساعت و
اولیه) خشک در آب (وزن گرفتن قرار از قبل غذا خشک هر نوع ماده میزان
بود و غذا گرم حاوي پنج کدام هر که ــهاي شیش د یش عد د پتري از چهار
استفاد ه شد،  سانتی گراد خشک د رجه در دماي 100 ــه ساعت س به مدت
ــبه زیر محاس فرمول ــاس اس بر غذاها پایداري میزان ترتیب این به گرد ید

شد(7).

نتایج
نشان را و همبند  ها مواد اولیه غذا نتایج تجزیه شیمیایی 2 و 1 جداول
را پروتئین میزان بیشترین است مشهود 2 جد ول از که همانطور میدهند.
استخوان و گوشت ضایعات که آن ترکیات به توجه با که داشت آمت همبند
همبند را خاکستر میزان باالترین همچنین تایید گردید . نتیجه این ــت، اس
بود. چهار آن مواد معدنی باالي درصد دهند ه نشان که ــت بایند د اش نوتري
شاهد ) غذاي یک و همبند حاوي غذاي نوع ــه (س آزمایش مورد غذاي نوع
هم مقایسه با آبشویی د قیقه 240 و 120 ،60 ، 30 از بعد لحاظ پاید اري از
بر آبشویی و زمان غذایی جیره اثر که داد نشان واریانس نتایج تجزیه شد ند.
میشود، مشاهد ه 3 جدول د ر که همانطور است. بود ه معنید ار غذا پایداري
60 زمان در ــاهد)، (ش 1 غذاي با اکواکیوب) ) 4 غذاي د قیقه 30 زمان د ر
در و 4 و 2(آمت) ــاي غذاه با بایند ) (نوتري 3 و 1 ــاي غذاه ــه د قیق و120
ــت داش دار معنی اختالف 3 و 2 هاي 1،  غذا با غذاي4 240 دقیقه ــان زم
جیره پایداري زمان گذر که با میدهد نشان نمود ار 1 همچنین .(p >0/05)
بهترین درصد ساعت چهار از ــت و پس یافته اس کاهش آب د ر غذایی هاي
نوتري هاي غذا نهایت در و آمت غذاي ــپس س اکواکیوب را غذاي پایداري

شاهد داشته اند. و بایند

بحث
بخشی شدن کنند، تلف می تغذیه فرموله هاي از خوراك میگوها وقتی
د و وسیله به میگو افتد که می اتفاق زمانی عمل ــت. این اس بد یهی از غذاها
نماید(6)، خود هد ایت دهان سمت به و گرفته را غذا هاي د انه خود چنگک
بخش و شود متالشی می غذاها آب، در پاید اري زمان بودن پایین د لیل به
ــود که ش ــتد الل اس ــت چنین چند ممکن اس رود. هر بین می از آن اعظم
داخل استخر در مواد در چرخه عنوان مواد غذایی به ــد ه نش خورده غذاهاي
گران ــورد خوراك هاي م د ر معقولی توجیه این ولی کنند،  می ــارکت مش
ضایعات غذایی است واقع در ــده نش مصرف غذاهاي ــت. نیس ــد ه ش مصرف
بشد ت است ممکن و بود ه تاثیرگذار ــتخر اس در پرورش ــرایط ش روي بر که
خرد کردن است. مهم عامل یک آب د ر غذا استحکام و قوام باشد . آور زیان
پلتها است. اگر د شوارتر میگو براي ــکننده ش و ترد هاي خوراك مصرف و
ضایعات میزان شوند،  خراب خرد و شد ن خورد ه حین یا در مصرف از قبل

رفت(2). خواهد زیادي باال تا حد غذا
جلوگیري در آب پلت زودرس میگو، از تجزیه غذاي به افزود ن همبند با
و بنابراین افزایش آن موجود در مواد غذایی ارزش رفتن از د ست مانع کرده، 
پلتها، هزینههاي سستی از ناشی خاکه کاهش با طرفی می گردد از تولید
مورد خاصیت همبندها د ر متعددي ــات آزمایش می یابد. کاهش غذا تولید
و Cheng 2000 سال د ر انجام شده است، بطوریکه میگو غذاي پایداري د ر
را گندم فرآوردههاي میگو حاوي پلتهاي غذایی ــتحکام اس  ،(5) همکاران
پیشنهاد گرد ید خاصیت مطالعه این نتایج پایه بر که دادند قرار مورد بررسی
می گندم نشلسته و گندم کامل از ــتر بیش ترتیب گند م به گلوتن همبند ي
پخت همراه با همبندهاي مختلف از استفاده تاثیر تحقیقی دیگر ــد . در باش
(9) سال2000 در Islam و Nabi توسط میگو غذایی پلتهاي ــتحکام بر اس
به عنوان برنج آرد استفاده از که د اد ــان نش نتایج گرفت. قرار ــی مورد بررس
ــد آرد گندم همبن ــتر از بیش را غذایی هاي پلت ــتحکام اس پخت همبند با
میگو غذاي ــاخت س با ــال1380(3)، س در نیز علمد اري می دهد. افزایش

با SPSS و ــزازي اف نرم ــته بس از ــتفاده اس با د اده ها تحلیل و ــه تجزی
(One-way ANOVA) طرفه یک واریانس آنالیز روش آماري از ــتفاد ه اس
(Tukey) استفاده توکی آزمون از میانگینها بین مقایسه براي شد و انجام
افزاري نرم ــته از بس استفاده با نمود ارها ــیم و ترس آماري ــبه محاس ــد. ش

Excel انجام شد.

... نوع سه تأثیر مقایسه
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غذا اولیه مواد

غذا اولیه مواد ترکیبات

پروتئین
خام(درصد)

خام(درصد) خام(درصد)چربی cal/ grخاکسترخام(درصد)رطوبت(درصد)الیاف انرژي

ماهی 64/7318/712/567/246/744809/40پود ر

میگو سر 47/702/5017/009/8030/504525/01پودر

گندم 12/961/163/7911/631/143999/07آرد

گندم 18/695/1411/538/874/844087/57سبوس

سویا 50/93/4010/629/048/113776/66کنجاله

همبند نوع

ترکیبات همبند

خام(د رصد) خام(درصد)پروتئین cal/grخاکستر(درصد)رطوبت(درصد)الیاف انرژي

71/980/909/5517/83669/29آمت

بایند -0/611/007/3079/8نوتري

55/551/606/6816/60701/43اکواکیوب

آب د ر غذا پایداري زمان
آب در غذا د رصد پایداري

همبند) (فاقد شاهد آمتغذاي حاوي بایندغذاي نوتري حاوي اکواکیوبغذاي حاوي غذاي

دقیقه 3095/78±1/03 a98/63±1/24 a b97/63±1/55 a b99/79±0/20 b

دقیقه 6091/28±1/49 a95/58±0/84 b89/66±0/37 a97 /79 ±1/ 7 b

دقیقه 12082/12±1/12 a88 /42±1/28 b81 /70±1/27 a90/02±1/89 b  

دقیقه 24078/89±0/68 a82/85±1/90 a81/38±3/50 a89/62±0/68 b

ها غذا د ر مورد استفاده غذایی مواد اولیه شیمیایی تجزیه جد ول1 –

ها غذا د ر مورد استفاده همبندهاي شیمیایی تجزیه جد ول2 –

240دقیقه و 120 ،60 از30،  پس مشاهده) بار سه میانگین + استاندارد انحراف مختلف( هاي غذا د رصد  پاید اري مقایسه جدول3-

.( p <0/05 غذا هاست( پایداري بین دار معنی اختالف وجود بیانگر متفاوت حروف ردیف،  هر د ر *
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فرمالدهید درصد 3/5 محتوي و ذرت،  گندم نشاسته مختلف مقادیر حاوي
به طور تجاري غذاي پایداري ــه ک تجاري د ریافت غذاي با ــه مقایس اوره در

بود. بیشتر شده ساخته غذاهاي از د اري معنی
بهترین همبند اکواکیوب نشان می دهد تحقیق این نتایج که همانگونه
زمان چهار هر را در (Water stability Index)آب غذا د ر پاید اري ــاخص ش
د قیقه 180 و 60 ،30 ــان ــه زم س در آمت ــت. همبند داش ــورد آزمایش م
د قیقه اختالف زمان 240 در فقط و ند اشت اکواکیوب د اري با اختالف معنی
بهتري بایند پاید اري ــري نوت به ــبت همبند نس این از طرفی معنی دار بود.
با دو ــن ای اختالف آزمایش مورد ــان زم چهار هر در ــوري که ط به ــته داش

بود. معنی دار یکدیگر
غذادهی، اولیه ــاعت س 2 الی 1 در غذا ماندگاري اهمیت به ــا توجه ب
ــت نداش وجود اکواکیوب و آمت همبند هاي بین معنید اري ــالف اخت که
به ــبت نس (٪ 71/98) ــن پروتیی ــزان می نظر از ــت آم ــد همبن ــه اینک و
تامین با که ــد باش می غنیتر (٪ بایند(0/61 نوتري و (٪ اکواکیوب(55/55
آنجا از و ــد می باش موثر غذا هزینه کاهش د ر از نیازپروتیین جیره ــی بخش

بایند  نوتري و ریال 16500 اکواکیوب ریال، 8000 آمت کیلو هر قیمت که
غذا ماند  گاري مناسب با ایجاد از همبند آمت استفاده ــت، اس ریال 18000

گردد. توصیه می کمتر نیز قیمت و آب در

قدرد انی و تشکر
طبیعی و منابع شیمی دانشکده و شیالت آزمایشگاههاي کارشناسان از
یاري را صمیمانه ما در اجراي طرح که دریایی د انشگاه تربیت مدرس علوم

داریم. و قدرد انی را تشکر رساندند کمال
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