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چکیده

Abstract
These days, Scientsts search for cheap protein
sources because of growthing of population.One of
these sources is Single Cell Protein.This study
deals with Single Cell Protein production process
by Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces
carlsbergensis .These yeast are known as the most
ideal and practical eukaryotic microorganism in
biological studies. In this survey we added the
waste of Kilka fish meal factories (Stick water) in
Mazandaran and analyzed physical and chemical
factors in the lab.The yeast medium was YGB
(Yest Extract Glucose Broth). It is used control
medium and medium whitch has 50% and 100%
Stick water in order to investigation of growthing
yeast. Producted Organizem are analyzed for dry
material percent,moisture,protein,ash and amino
acid profile. In order to analyze of results, we used
SPSS and ANOVA system. In this survey, the
mount of Single Cell Protein production in
Saccharomyces carlsbergensis was more than
Saccharomyces cerevisiae. But we dident watch
any obviously different between them.

 محققان در جستجوي منابع،امروزه با توجه به رشد سريع جمعيت

Keywords: Single Cell Protein, yeast, Stick water,
medium.

،Stick Water ، مخمر، پروتئين تكياخته:واژههاي كلیدي

 پروتئين تك ياخته، يكی از اين منابع.ارزان قيمت پروتئين میباشند
 اين تحقيق به مطالعه فرايند توليد پروتئين تك ياخته با..است
 وSaccharomyces cerevisiae استفاده از مخمرهاي
 پرداخته است اين مخمرهاSaccharomyces carlsbergensis
بهعنوان ايدهآلترين و پركاربردترين ميكروارگانيسمهاي يوكاريوتی
 در مطالعه حاضر پساب.براي مطالعه بيولوژيكی شناخته شده است
 استان،)Stick Water( توليد شده در كارخانه آرد ماهی كيلكا
مازندران جمع آوري و در آزمايشگاه به بررسی خصوصيات فيزيكی
 محيط كشت تهيه شده براي مخمرها.و شيميايی آن پرداخته شد
 به منظور. بودYGB (Yest Extract Glucose Broth)
100  و50 ارزيابی رشد مخمرها از محيط كنترل و محيط حاوي
 محصول توليد شده از نظر درصد.استفاده شدStick Water درصد
 خاكستر و پروفايل اسيد آمينه مورد، رطوبت، پروتئين،ماده خشك
 به منظور تجزيه و تحليل نتايج از نرمافزار.ارزيابی قرار گرفت
Anova  و براي ارزيابی نتايج درون گروهی از تستSPSS
 در تحقيق حاضر ميزان توليد پروتئين تك ياخته در.استفاده شد
،) درصد56/36( carlsbergensis Saccharomyces مخمر
54/35( Saccharomyces cerevisiae اندكی بيشتر از مخمر
.درصد) بود ولی اختالف معناداري بين آنها مشاهده نشد

.محيط كشت
E-mail: Babazadeh56@yahoo.com

 مهدی بابازاده:* نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت جهان ،روز به روزنیاز به مواد
غذایی بهویژه مواد پروتئینی افزایش مییابد .به همین
جهت دانشمندان در جستجوی منابع ارزان قیمت
پروتئین میباشند .یكی از این منابع ،پروتئین تك
یاخته است .در حال حاضر پروتئین تك یاخته ،در
جیره دام و طیور و آبزیان استفاده میشود
( .)Abou-Zeid et al., 1995همچنین افزایش
آلودگی محیط ناشی از ضایعات آبزیپروری و صنعتی،
زمینه الزم برای تولید مواد غذایی پروتئینی ازطریق
تبدیل مواد زاید به تولیدات با ارزش بهوجود آمده است
( .)Lavens & Sorgeloos, 1996پروتئین تك
یاخته اصطالحاً به سلولها یا پروتئینهای
استخراجشده از میكروارگانیسمها اطالق میشود .برای
تولید  SCPاز میكروارگانیسمهای مختلف تك سلولی
نظیر باكتریها ،جلبكها و قارچها استفاده میگردد
( .)Mølck et al., 2002مخمرها اولین
میكروارگانیزمهای شناختهشدهای هستند كه بیشترین
مطالعه در مورد آنها انجام گرفته و عموماً در بین
مصرفكنندگان بهتر پذیرفته شدهاند .مخمرها به
ندرت سمی یا بیماریزا بوده و قابلیت مصرف در غذای
انسانها را دارند ( .)Sandula et al., 1984مخمرها
از باكتریها بزرگتر بوده كه این نكته به جداسازی
آنها كمك میكند هر چند سرعت رشد آن ها نسبتاً
آهسته می باشد ).)El-Nawwi & Kader, 1996
محدوده وسیعی از میكروارگانیسمها قادر به تولید
پروتئین با استفاده از محیط كشتهای ارزان قیمتی
همچون مالس ،ضایعات نشاستهای ،آب پنیر ،ضایعات
كارخانجات آرد ماهی و غیره میباشند .در اغلب موارد،
پروتئین تكیاخته ،از مواد زائد كارخانجات صنایع
غذایی تهیه شده و مطالعات كمی در ارتباط با تولید
پروتئین تك یاخته از مواد زائد و باقیمانده آبزیان انجام
گرفته است .آبزیان به لحاظ پروتئین بسیار باال و
اسیدهای چرب ضروری دارای ارزش فوقالعاده بوده و
میتوان از ضایعات آنها بهعنوان منبع در جهت تولید

پروتئین تكیاخته استفاده نمود .استیك واتر به پساب
كارخانجات آرد ماهی یا برخی فرآوردههای غذایی
دیگر گفته میشود .استیك واتر از جمله پسابهایی
است كه مستقیماً وارد محیط زیست شده و با داشتن
 CODباال باعث آلودگی محیط زیست میشود .با
توجه به موارد ذكر شده و تولید مقادیر زیاد استیك و
اتر در كارخانجات تولید آرد ماهی در ایران ،استفاده از
آنها برای تولید بیوپروتئین حائز اهمیت بهنظر میرسد
(.)Bibi Kam et al., 2012
مواد و روش
اندازه گيری خصوصيات فيزیکی و شيميایی پساب
توليد شده در کارخانه
پساب تولیدشده در كارخانه آرد ماهی كیلكا ( Stick

 ،)Waterدر استان مازندران جمعآوری و در ظروف
استریل به آزمایشگاه بیوتكنولوژی پژوهشكده
اكولوژی دریای خزر منتقل گردید .در مرحله اول،
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی پساب تولید شده در
كارخانه آرد ماهی كیلكا تعیین گردید .به منظور اندازه
گیری پارامترهای نیتریت ،نیترات ،آمونیوم ،فسفات،
پتاسیم و كلسیم در استیك واتر از دستگاه فتومتر
استفاده شد و اندازه گیری پارامترهای ذكر شده طبق
روشهای توصیهشده توسط  (2003) APHAصورت
گرفت .برای اندازهگیری كل ذرات معلق جامد (،)TSS
كل ذرات جامد محلول ( ،)TDSكل ذرات جامد
( ،)TSكل ذرات جامد فرّار ( ،)TVSذرات جامد معلق
فرّار ( )VSSاز روش توصیهشده توسط APHA
) (2003استفاده شد ( .)APHA, 1985همچنین،
پروتئین با استفاده از روش كجلدال و میزان چربی
كل COD ،و  BODبا روش توصیهشده توسط
 Blighو  Dyerو  pHتوسط دستگاه pHمتر
اتوماتیك اندازهگیری شدند (پارامترهای ذكرشده با سه
تكرار مورد اندازهگیری قرار گرفتند) ( AOAC,
 .)2003مخمرهای مورد استفاده در این مطالعه از
مركز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به صورت
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لیوفیلیزه تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید .محیط
كشت استاندارد تهیه شده  YGBبود .بهمنظور ارزیابی
رشد میكروبهای شاخص از محیط كنترل و محیط
حاوی  50و  100درصد  Stick Waterاستفاده شد و
از نمونه كشت اولیه به مقدار  5درصد بهعنوان تلقیح
استفاده شد و روند رشد مخمرها در زمانهای مختلف
مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت بررسی رشد مخمر از
دمای  30درجه و  pHچهار و نیم استفاده شد مدت
زمان انكوباسیون برای همه تیمارها پنج شبانه روز بود
(هر تیمار سه تكرار) .برای تعیین توده زنده از 100
میلیلیتر مخمر استفاده شد .نمونههای تهیهشده در
كنار شعله برداشته و به مدت  20دقیقه در دور 3500
در دقیقه سانتریفوژ شد .پس از طی این زمان ،قسمت
تهنشین شده به آون منتقل شد و به مدت  2ساعت در
دمای  105درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از آن
نمونهها به دسیكاتور منتقل و پس از خشك شدن،
وزن نمونهها اندازهگیری شدند .ابتدا نمونههای به
دست آمده پس از رسیدن به حداكثر رشد برداشت و
سه بار شستشو با آب مقطر استریل (بهمنظور
جداسازی تركیبات نیتروژنی) ،در فریز درایر خشك
شدند .با تولید پروتئین تكیاخته از ،Stick Water
محصول تولیدشده از نظر درصد ماده خشك ،میزان
پروتئین ،رطوبت و خاكستر مورد ارزیابی قرار گرفت.
اندازهگیری پروتئین خام با استفاده از دستگاه كجلدال،
رطوبت با استفاده از آون در دمای  105درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت و مقدار خاكستر با
استفاده از كوره الكتریكی در دمای  550درجه
سانتیگراد به مدت  4ساعت انجام شد ( AOAC,
.)2003
اندازهگيری پروفایل اسيد های آمينه

به منظور اندازهگیری پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین
تكیاخته از  ،Stick Waterاز دستگاه HPLC
( )SUPELCOSIL, LC-DABSبا مشخصات
ستون  ،12cm×4/6 mmفاز متحرک پتاسیم دی
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هیدروژن فسفات (ماده  ،)Aاستونیتریل و متانول (ماده
 )Bبه نسبت  70به  ،30با سرعت جریان 1/5
میلیلیتر در دقیقه با استفاده از دتكتور 436 ،Vis
نانومتر استفاده شد .روش تعیین پروفایل اسید آمینه
شامل مراحل هیدرولیز نمونه با استفاده از اسید
كلریدریك  6نرمال و مشتقسازی اسیدآمینههایی كه
برای اینكار از  10تا  20میكرولیتر از محلول
اتانول-آب-تری اتیل آمین ( )2:2:1استفاده شد.
برای تجزیه كمی و كیفی اسیدهای آمینه از سیستم
 Pico-tag Amino Acid Analysisاستفاده شد.
در پایان پروفایل اسید آمینههای بهدست آمده از
پروتئین تك یاخته از  Stick Waterبا پروفایل
اسید آمینه ارایه شده توسط  NRCو FAO/WHO
مورد مقایسه قرار گرفت (.)AOAC, 2003
تجزیه و تحليل آماری دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS

) (18و جهت ارزیابی نتایج درون گروهی از تست
 Anovaو برای تایید نهایی آن از تست LSD
استفاده شد .بهمنظور ارزیابی نتایج بین گروهی از
 T-testاستفاده شده و در هر مرحله ارزش  pبا
ضریب اطمینان  95درصد و در محدوده 0/05
محاسبه گردید.
نتایج
خصوصيات فيزیکی و شيميایی Stick Water
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی Stick Water

كارخانه آرد ماهی كیلكا مورد استفاده در این مطالعه
در جدول  1ذكر شده است .نتایج بهدست آمده
نشاندهنده آن است كه ضایعات كارخانه آرد
ماهی كیلكا حاوی مقادیر زیادی  ،CODپروتئین و
امالح آلی و معدنی میباشد كه از منابع غذایی
مهم مورد استفاده انواع میكروارگانیسمها از
قبیل باكتریها و قارچها و مخمرها جهت رشد
میباشد.
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جدول  .1خصوصیات فیزیكی و شیمیایی استیك واتر
كارخانه آرد ماهی كیلكا مورد استفاده در این مطالعه
نوع فاكتور
پتاسیم )(ppm
كلسیم )(ppm
سدیم )(ppm
نیترات )(ppm
نیتریت )(ppm
آمونیوم )(ppm
فسفات )(ppm
(ppm) COD
(ppm) BOD

چربی كل (در  100گرم نمونه)
پروتئین (در  100گرم ماده خشك)
pH
كل ذرات جامد )(ppm
كل ذرات جامد معلق )(ppm
كل ذرات جامد محلول )(ppm
كل ذرات جامد فرار )(ppm
كل ذرات جامد معلق فرار )(ppm

حاوی استیك واتر در در جدول  2نشان داده شده
است .نتایج نشاندهنده آن است كه بین تیمار شاهد با
تیمارهای  50و  100درصد استیك واتر در فاكتورهای
اندازهگیریشده اختالف معناداری وجود دارد
( .)p<0/05در تیمارهای  50و  100درصد استیك واتر
درصد ماده خشك و خاكستر بیشتر از تیمار شاهد
است ( ،)p<0/05در صورتیكه درصد رطوبت و
پروتئین در تیمار شاهد بیشتر از تیمارهای  50و 100
درصد استیك واتر بوده است (.)p<0/05

مقدار
1454
2155
110
231
0/65
0/16
13/18
6300
2520
0/075
68/25
6/45
4/5
0/47
4/32
0/311
0/075

مخمر ساکاروميسس کارلزبرجنسيس

نتایج آناليز کمی ماده تهيه شده از مخمرهای مورد
مطالعه درتيمارهای مختلف حاوی استيک واتر
مخمر ساکاروميسس سرویزیه

رطوبت ،ماده خشك ،خاكستر و پروتئین تهیه شده از
مخمر ساكارومیسس سرویزیه در تیمارهای مختلف

در جدول  3درصد رطوبت ،ماده خشك ،خاكستر و
پروتئین تهیهشده از قارچ ساكارومیسس
كارلزبرجنسیس در تیمارهای مختلف استیك واتر و
شاهد نشان داده شده است .نتایج نشاندهنده آن است
كه بین تیمار شاهد با تیمارهای  50و  100درصد
استیك واتر در فاكتورهای خشك و خاكستر بیشتر از
تیمار شاهد است ( ،)p<0/05در صورتیكه درصد
رطوبت و پروتئین در تیمار شاهد بیشتر از تیمارهای
اندازهگیریشده اختالف معناداری وجود دارد
( .)p<0/05در تیمارهای  50و  100درصد استیك
واتر،درصد ماده  50و  100درصد استیك واتر بوده
است (.)p<0/05

جدول .2آنالیز كمی ماده تهیه شده از مخمر ساكارومیسس سرویزیه در تیمارهای مختلف حاوی استیك واتر
تیمار
فاقداستیك واتر (كنترل)
 50درصد استیك واتر
 100درصد استیك واتر

درصد رطوبت
4/29±0/071a
3/36±0/039b
2/17±0/021c

درصدماده خشك
92/17±0/14c
95/32±0/32b
96/17±0/22a

درصد خاكستر
3/30±0/025b
3/95±0/049b
4/96±0/017a

درصدپروتئین
57/96±0/51a
54/17±0/39c
56/36±0/17b

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ما بین دادهها میباشد (.)p<0/05

جدول .3آنالیز كمی ماده تهیه شده از مخمر ساكارومیسس كارلزبرجنسیس در تیمارهای مختلف حاوی استیك واتر
تیمار
فاقد استیك واتر ( كنترل)
 50درصد استیك واتر
 100درصد استیك واتر

درصد رطوبت
4/11±0/036a
4/29±0/017a
3/49±0/025b

درصد ماده خشك
93/25±0/17c
96/45±0/31a
95/17±0/45b

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ما بین دادهها میباشد (.)p<0/05

درصد خاكستر
3/57±0/036b
4/18±0/025a
3/96±0/047a

درصدپروتئین
58/17±0/55a
56/69±0/61b
54/35±0/45c
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 FAO/WHOمورد مقایسه قرار گرفته شده است .نتایج
آنالیز كمی و كیفی  SCPتولیدی از نظر اسیدهای آمینه
بهدست آمده نشان داد كه اكثر اسیدهای آمینه در
پروتئین تكیاخته تولیدشده وجود داشته كه قابل مقایسه
با استانداردهای  NRCو  FAO/WHOمیباشد.

نتایج آناليز اسيدهای آمينه

نتایج مربوط به آنالیز اسید آمینههای بهدست آمده از
پروتئین تك یاخته از  Stick Waterتوسط نمونههای
مخمری مورد استفاده در این تحقیق در جدول  4آمده و
با برخی از منابع پروتئینی توصیه شده توسط  NRCو

جدول  .4میزان اسیدهای آمینه به دست آمده از پروتئین تك یاخته از  Stick Waterتوسط
اسید آمینه
آسپارتیک اسید
گلوتامیک اسید
سرین
گالیسین
ترئونین
هیستیدین
آالنین
پرولین
آرژنین
تایروزین
والین
متیونین
ایزولوسین
لوسین
فنیل آالنین
لیزین
سیستئین
Σ AA
Σ NAA
Σ AA /Σ NAA

ساكارومیسس سرویزیه
(گرم 100 /گرم)
5/25
5/17
4/25
3/69

ساكارومیسس كارلزبرجنسیس
(گرم 100 /گرم)
4/85
5/13
3/42
4/36

آرد ماهی
(گرم 100 /گرم)
8/60
13/4
4/10
9/30

-

3/37
1/25
4/11
5/45
1/46
3/29

2/48
1/13
4/45
5/17
1/35
3/15

3/8
2
6/3
5/5
6/1
2/80

0/9
1/6
-

1/31
-

2/54
1/25
2/94
3/87
3/60
3/04
-

3/77
2/17
3/06
3/45
2/22
3/17
-

4/5
2/40
3/8
6/4
3/4
6/7
0/9

26/61
27/92
0/95

25/95
27/38
0/94

37/99
50
0/75

1/3
1/7
1/3
1/9
-

3/6
3/1
2/5
3/3
6/5
-

FAO/WHO

NRC
3/9
2/1
-

* نمونههای مخمری مورد استفاده در این تحقیق و مقایسه آنها با برخی از منابع پروتئینی دیگر.

بحث و نتیجهگیري
با توجه به نتایج بهدست آمده از تحقیق فوق و با توجه
به تولید مقادیر زیاد استیك واتر در كارخانجات تولید
پودر ماهی در ایران ،استفاده از آنها برای تولید
بیوپروتئین حائز اهمیت بهنظر میرسد ،كه نیازمند
توجه بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در این
بخش است .بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق

استفاده از استیك واتر كارخانه آرد ماهی كیلكا موجب
افزایش میزان تولید مخمرهای مورد مطالعه در مقایسه
با تیمار شاهد میشود كه دلیل احتمالی آن به دلیل
باال بودن میزان كربن آلی و دیگر مواد نیتروژنی
موجود در این تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد است
كه این امر منجر به رشد بهتر و سریعتر این
ارگانیسمها میگردد .به عبارت دیگر در تیمارهای 50
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درصد و بهویژه 100درصد استیك واتر این
ارگانیسمها ،فرایند متابولیكی به طور معناداری نسبت
به تیمار شاهد افزایش یافته كه در نتیجه آن میزان
رشد مخمرهای مورد مطالعه و نیز مصرف منابع كربن
و نیتروژنی افزایش یافته است .مطالعات صورت گرفته
توسط Schultz ،(2002) Kurbanoglu & Algur
 (2006) et al.و  (2000) Nigamنیز تاییدكننده
این مسئله میباشد و نتایج حاصل از تحقیق فوق را
تایید میكند (.)Paraskevopoulou et al., 2003
در تحقیق حاضر میزان تولید پروتئین تكیاخته بسته
به نوع ارگانیسم مورد استفاده متفاوت بود و مقدار آن
در مخمر ساكارومیسس كارلزبرجنسیس بیشتر از
مخمر ساكارومیسس سرویزیه بود ولی اختالف
معناداری بین آنها مشاهده نشد (1998) Nigam .از
ضایعات كارخانه كنسروسازی آناناس برای تولید قارچ
 Candida utilisاستفاده نمود .میزان بیوماس 7 g/l
با  55/3درصد پروتئین به دست آمد .میزان كاهش
 CODتا  90-95درصد گزارش شد .همچنین Kim
 (2001) & Leeمیزان بیوماس  Candida utilisرا
با استفاده از مالس  1/5 g/lاعالم نمودندZheng et .
 (2005) al.توانستند گونه  Candida arboreaرا
بر روی سبوس برنج كشت نمایند .میزان بیوماس با
اضافه كردن مقدار  0/9درصد محلول آمونیوم به
 7/18 g/lرسید (2007) Jamal et al. .از پودر گندم
بهعنوان منبع ارزان كربن برای كشت Mucor
 hiemalisاستفاده نمودند .میزان بیوماس 11/48 g/l
به دست آمد (2008) Zhang et al. .با كشت گونه
 ،Trichoderma virideاز ضایعات كارخانه
شرابسازی توانستند بیوماس به میزان ،5/54 g/l
پروتئین  19/8درصد و كاهش  CODبه میزان 65/7
درصد بهدست آورند (1995) Khalilzadeh .از
پساب كارخانجات تولید الكل حاصل از مالس برای
تولید مخمر هانسئوال استفاده نمود .میزان بیوماس
بدون استفاده از هیچ ماده مغذی  5/7گرم در لیتر توده
سلولی خشك بهدست آمد و میزان  31 ،CODدرصد

كاهش یافت .میزان پروتئین گونه Trichoderma

 virideحاصل از تفاله لیموترش  31/9درصد و گونه
 Candida kruseiبه میزان  47-50درصد و قارچ
 Scytalidium acidophilumحاصل از ضایعات
كاغذی هیدرولیز شده  44-47درصد و گونه
 Rhizopus oligosporusحاصل از ضایعات مایع
ابریشم طبیعی  50/2درصد بهدست آمد ( Gregorio
 .)et al., 2002; Konlani et al., 1996همانطور
كه مشاهده میشود نتایج متفاوتی از تحقیقات مختلف
به دست آمده كه احتماالً به دلیل نوع گونه تولیدی و
یا محیط كشت مورد استفاده بوده است .نتایج ناشی از
آنالیز پروفایل اسیدهای آمینه در پروتئینهای تك
یاخته تولید شده از مخمرهای مورد مطالعه نشاندهنده
آن است كه اكثر اسیدهای آمینه ضروری و
غیرضروری در محصول تولیدشده وجود دارد و
محصول تولیدی قابل مقایسه با استانداردهای معرفی
شده توسط  FAOو  NRCمیباشند .در مطالعه ای
توسط  ،(2012) Bibi kam et al.پروفایل اسیدهای
آمینه پروتئینهای تك یاخته تولیدشده با استفاده از
استیك واتر كارخانجات پودر ماهی قابل مقایسه با
استانداردهای معرفی شده توسط  FAOبود و فقط
میزان متیونین در پروتئین تك یاخته تولید شده توسط
قارچ  Aspergillus nigerاندكی كمتر از مقدار
توصیه شده توسط  FAOبود(2000) Nigam .
نشان داد كه به جز اسید آمینههای گوگرددار سایر
اسیدهای آمینه تولیدی توسط قارچ Candida utilis
حاصل از ضایعات كارخانجات كنسروسازی به اندازه
كافی میباشند .نكته حائز اهمیتی كه باید مدنظر
گرفته شود این است كه در هنگام ارایه محصوالت
تولیدی جهت مصارف گوناگون در انسان و آبزیان،
نسبت به متعادل كردن و تامین اسید آمینههای
ضروری اقدامات الزم صورت گیرد.
نتيجه گيری کلی

پروتئینهای تك یاخته تولیدشده از استیك واتر

15

...  مطالعه امكان تولید پروتئین تكیاخته با استفاده از مخمرهای:بابازاده میكال و همكاران

 تقویت سیستم ایمنی و،بهبود شاخصهای رشد
 طیور و آبزیان،متعادل كردن فلور دستگاه گوارشی دام
.را فراهم نمود
سپاسگزاري
 از اساتید راهنمای خود جناب آقایان دكتر،در پایان
سلطانی و دكتر كمالی كه بنده را در انجام این تحقیق
 همچنین از. كمال قدردانی و تشكر را دارم،یاری نمودند
مسؤولین پژوهشكده اكولوژی دریای خزر كه به بنده
. تشكر و قدردانی میگردد،اجازه كار در آنجا را دادند

كارخانجات آرد ماهی كیلكا در این تحقیق میتوانند به
 پروبیوتیك و ماده افزودنی در،عنوان مكمل غذایی
 طیور و بهویژه در آبزیان مورد استفاده،جیره غذایی دام
قرار گیرند و جایگزینی قسمتی از پروتئین مورد نیاز
جیره شده و منجر به كاهش قیمت نهایی جیرههای
 هر چند كه بایستی به این نكته توجه.غذایی گردد
داشت كه وجود سایر عناصر مغذی غذایی از قبیل
میزان امالح معدنی و وجود اسیدهای نوكلئیك مورد
نیاز نیز اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گیرند و با
 زمینه الزم به منظور،تامین این عناصر در جیره غذایی
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