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  ده يچک
ه يـ  بـر پا ييره غـذا يـ  چهـار ج  لف پودر ضايعات كشتارگاهي طيور،     با سطوح مخت   ي پودر ماه  ينيگزي جا يابيبه منظور ارز  

ره يـ چهـار ج . ن آن شـد يگزيجـا  درصـد  ۶۰ و ۴۰، ۲۰ ،۰وحم و پودر ضايعات كشتارگاهي طيـور در سـط     ي تنظ يپودر ماه 
 يشيـ  اسـتخر آزما ۱۵ دريدر قالب طرح کامال تـصادف ) رلبه عنوان کنت  ( يتجار يياذره غ يک ج ي به همراه    يشي آزما ييغذا
ج حاصـله  ينتـا . دي رسـ  گـرم ۸/۸۷  ±۷/۵ه يـ  قطعه ماهي قزل آال بـا ميـانگين  وزن اول  ۷۸۰ه ي به تغذ روزه۹۰ک دوره يدر 

ره يـ  و جيشيـ ماز آيي غـذا يره هـا ين جي در بييل غذايب  تبديش وزن و ضريژه، افزاينشان داد که طول بدن، نرخ رشد و   
 ۱۰۰ درصد در مقايسه با جيره حـاوي   ۶۰ ينيگزيزان مصرف غذا در سطح جا     ي م . ندارند ي دار ي تفاوت معن  يتجار يياذغ

 يره هـا يـ بازده الشـه در ج  ). گرم۸۶/۱۸۹ در برابر ۴۳/۱۷۴( افتيکاهش ) >۰۵/۰P (ي داريدرصد پودر ماهي بطور معن
 کنتـرل تفـاوت   ييره غذايور و جي با پودر ضايعات كشتارگاهي طي پودر ماه  ينيگزي درصد جا  ۴۰،  ۲۰،  ۰ ي حاو يشيآزما
 با  در مقايسهبازده الشه را) >۰۵/۰P (ي داري درصد بطور معن۶۰ ينيگزي نشان نداد ولي استفاده از سطح جا     ي دار يمعن

 ، در مقايـسه بـا جيـره كنتـرل    ينيگزيه سطوح جايور در کليعات طي استفاده از پودر ضا. کاهش داد درصد جايگزيني صفر
اسـتفاده    به طور كلي در اين مطالعه،.ر قرار نداد  ي قزل آال را تحت تاث     ين الشه ماه  يزان پروتئ ي از جمله م   يائيميبات ش يترک

ور يـ عات طي و پـودر ضـا  يه پـودر مـاه  يـ  برپا مورد استفادهييغذا يره هايه با جسي در مقا ل متداو يتجار ييغذاره  ياز ج 
 ي مـاه ييره غـذا يـ  درصـد در ج ۶۰ را تا سطح ي توان آرد ماه  يش نشان داد که م    ين آزما يج ا ينتا.  را در بر نداشت    يتيمز

  .ن کرديگزيور جايعات طيقزل آال با پودر ضا
  

   قزل آالي رنگين كمان،ور، پودر ضايعات كشتارگاهي طييدي کليهاهواژ
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Abstract 

A fish meal based - diet was formulated for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to evaluate the 

potential replacing of fish meal with poultry by-product meal in levels of 0, 20, 40, 60 percent. Four 

experimental diets associated with a commercial diet (as control) were fed to 780 rainbow trout 

with initial body weight average of 87.8± 5.7 gr in a 90-day feeding trial as completely randomized 

design in 15 experimental pools. The results showed that body length, specific growth rate, weight 

gain and feed conversion ratio were not significantly different among experimental diets and control 

one. Feed intake was decreased significantly (P< 0.05)  in diet with replacing level of 60 % in 

comparison to fish meal based diet, 0 % of replacing. The 0, 20 and 40 % of replacing fish meal 

with poultry – by product meal did not influence rainbow trout dressing percentage but replacing 

level of 60 % significantly decreased (P< 0.05) the dressing percentage in comparison to fish meal 

based diet, 0 % of replacing. The dressing percentage were not significantly different among 

experimental diets in replacing levels of 0, 20, 40 percent fish meal with poultry by-product meal 

and control diet. In all replacing levels of fish meal with poultry by-product meal, body chemical 

compounds particularly protein content of rainbow trout were not affected compared to control 

group. As a whole in this study, feeding common commercial diet did not  indicate any benefits in 

comparison to fish meal and poultry by-product meal based diets. The results of this research 

showed that fish meal can be replaced with poultry by-product meal up to 60 % in rainbow trout 

diet. 

Keywords: Poultry, Product meal, Rainbow trout 
  
  مقدمه
ــماه ــاال  يان ســردابي ــه ســطوح ب  ي در طــول دوره رشــد ب

ک يـ  قـزل آال  يمـاه . از دارندي ن ييغذاره  ين خام در ج   يپروتئ
ــاه ــه در مــصرف   ي شــکارچيم  و گوشــت خــوار اســت ک

 ياديــن تــا حــد زيت داشــته و بنــابرايدرات محــدوديــکربوه

 بدسـت  ين و چربـ  ي از پـروتئ   از خود را  ي مورد ن  يرژان
ل داشــتن ي بــدليپــودر مــاه. )NRC ۱۹۸۴(  آورديمــ

ــاال  ــطوح ب ــ يس ــ يروتئپ ــام و اس ــاين خ ــه ي آميد ه ن
 يهـا  ده فرمـول  ل دهنـ  ي تشک ي از اجزاء اصل   ،يضرور

 قـزل آال توسـط شـرکت        ي مـاه  ي ارائه شده برا   ييغذا
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 ١٢٧ ...                                                تاثير جايگزيني آرد ماهي با پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر رشد و صفات الشه در تغذيه ماهي

 ي محـصول يپـودر مـاه  . شـد  باي م يد خوراک ماه  ي تول يها
ش يدر کـشور بـوده کـه ضـمن افـزا        مت باال ي و با ق   يواردات

 ي در مـزارع پـرورش مـاه       يياغـذ  يرهاينه تمام شده ج   يهز
 يمتـ يز نوسـانات ق   يـ  مداوم و ن   يل عدم دسترس  يقزل آال بدل  

کـاهش  .  استيي باال يه ا ي تغذ يت ها ي محدو يد آن دارا  يشد
 ير مکمـل هـا  ي بـا اسـتفاده از سـا   ي سـهم پـودر مـاه     ينسب

 توانـد بـه رفـع     ي مـ  ي قابـل دسـترس محلـ      يواني ح ينيپروتئ
م و ارائـه  يت هـا کمـک کـرده و در تنظـ    ين محدوي از ا يشخب
 قـزل آال  ي تـر در پـرورش مـاه      ي اقتـصاد  ييغذا يره ها يج

 يني پروتئ ين مکمل ها  يپودرضايعات طيور در ب   . موثر باشد 
ان ل پودر خون، پودر گوشت و اسـتخو       ل شام متداو يوانيح
 آن در  بـاالي توليـد  د و حجـم يـ لت تويـ ل قابلي بدل، پودر پر  و

 يي غـذا يت استفاده در برنامـه هـا     يد در اولو   توان يکشور م 
يه، تغذپودر ضايعات طيور به كرات در       .  قزل آال باشد   يماه

 جوجه هاي گوشتي و ماهيان سردابي اسـتفاده شـده اسـت           
وو وهمکـــــاران يـــــميا ،۱۳۷۵ يل کنـــــديـــــ جلينـــــيام(

، ۱۹۸۶همکاران   ويپست، ۱۹۸۶همکاران  کالوناپ واس،۲۰۰۶
ــز ــاران  ر ويي ــس  و۲۰۰۴همک ــوگ). ۱۹۹۴س استفن   ويليس

در يك آزمـايش تغذيـه اي ارزش جـايگزيني           )۲۰۰۴(ارترک  
، ۲۰، ۱۰، ۰پودر ماهي با پودر ضايعات طيور را در سـطوح    

 قرار داده و نشان دادنـد كـه         ي درصد مورد بررس   ۴۰ و   ۳۰
ــود  ــتفاده از پ ــا ســطح   اس ــور ت  درصــد ۲۰ر ضــايعات طي

در . هيچگونه آثار سوئي بـر عملكـرد مـاهي قـزل آال نـدارد             
 کـه در  مـشخص گرديـد  ) ۲۰۰۵( دول و همكـاران   يـ مطالعه ت 

 ۵/۳۴ درصـد پـودر مـاهي و    ۳۰ حـاوي  ييغـذا جيـره هـاي   
از  درصـد    ۱۰۰ و   ۷۵ جـايگزين كـردن      ،درصد كنجاله سويا  

وئي بـر رشـد و    آثـار سـ  پودر ماهي با پودر ضايعات طيور   
 (الشـه مـاهي بـاس دهـان بـزرگ       و ترکيبـات  ييغذابازده 

Largemouth Bass(يو .  ندارد)نيز طي مطالعـه اي  ) ۲۰۰۴
 ۸۰جايگزيني پودر ضايعات طيور با پودر مـاهي بـه ميـزان      

 درصد كل جيره را در خوراك قـزل آالي  ۲۵برابر  و  درصد  
ان يــضـمن ب ) ۱۹۹۴( اســتفنس. رنگـين كمـان توصــيه نمـود   

 نـشان  يان سـردآب يـ ه ماهي در تغذيواني حيارزش مکمل ها 
ا يـ  توانـد بـصورت کامـل     يداد که پودر ضـايعات طيـور مـ        

 ي مـاه  ييغذا يره ها ي در ج  ين پودر ماه  يگزي جا ينسب
 کامل الزم اسـت  ينيگزي در هنگام جايقزل آال شود ول   

. ن اســتفاده شــوديونيــن و متيزيــ ليکــه از مکمــل هــا
 ۱۹۷ نيز در يـك آزمـايش   )۱۹۸۵( س و همکاران يآلکس

 پودر ضـايعات    روزه روي جيره غذايي ماهي قزل آال،      
ن يگزي جا ياهي گ يني پروتئ يطيور را به همراه مکمل ها     

ج حاصله نـشان دادکـه      ينتا. نمودندنگ  ي هر يپودر ماه 
 ينـ ي پروتئيپودر ضايعات طيور به همـراه  مکمـل هـا          

ــگ ــسب ي مــياهي ــد بــصورت ن ــا صــد درصــد  ي توان  ت
  . شودين پودر ماهيگزيجا

ت مـصرف  يـ ران اهميـ نکـه امـروزه در ا  ي نظر به ا  
 شــناخته شــده و مــصرف ســرانه آن در حــال  يمــاه
 و يمت گوشت ماهي باشد لذا جهت کاهش ق     يش م يافزا

شتر جامعه به مـصرف آن، کـاهش   يق بيجه تشويدر نت 
 ي از راه هــايکــي.  ســتيد ضــروريــ تولينــه هــايهز

ن نمـودن منـابع     ، جـايگزي  ي پرورشـ  ينه ها يکاهش هز 
 چون پـودر  يمتي اقالم گرانق ين بجا يمت پروتئ يارزان ق 

 واحـد کـشتارگاه     ۳۷ران نيز بالغ بـر      يدر ا .  است يماه
عات حاصـله اقـدام     ي ضا يور وجودارد که با فرآور    يط

امروزه پـودر   . ندي نما يور م يعات ط يد پودر ضا  يبه تول 
ور در مقادير نسبتا قابل توجهي در استان        يعات ط يضا
 مثال در سـال  ي توليد مي گردد، برا  يجان شرق ي با آذر

د يـ ور توليات ط عي تن پودر ضا   ۱۲۵۰۰ در حدود    ۱۳۸۵
 گزارشــي مبنــي بــر اســتفاده پــودر چيهــ. شــده اســت

ضايعات طيور در جيـره غـذايي ماهيـان پرورشـي در          
داخــل كــشور و نيــز نمونــه هــاي توليــدي در اســتان  

 يجـرا  ا بنابراين هـدف از   . آذربايجان شرقي يافت نشد   
 ي خـوراک تجـار  يه ايـ ن پژوهش، مطالعه ارزش تغذ  يا

ز يـ  قـزل آال و ن ي پـرورش مـاه  يمعمول در واحـد هـا    
ور يـ عات ط ي با پودرضـا   ي پودر ماه  ينيگزي جا يابيارز
 قـزل   يه مـاه  ي در تغذ  يجان شرق ي استان آذربا  يديتول

  .بود روزه رشد ۹۰ک دوره يآال در 
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 هامواد و روش
 قی تحقيمحل اجرا

ان يـ ر آبز يـ  حاضـر در مجتمـع پـرورش و تکث         پژوهش
 جــاده يلــومتري ک۳۵دان ، ي ســپيدان واقــع در روســتايســپ
 ۹۰ک دوره  ي در   ۱۳۸۵ز سال   يز در تابستان و پائ    يتبر-مرند

  .روزه انجام شد
  

 وریعات طی پودر ضاییایمیه شیه و تجزیته

 ي نمونـه هـا  ي مقـدمات  يائيميه شـ  يـ ه و تجز  يـ پس از ته  
 اسـتان  يدسترس از کـشتارگاه هـا   ور دريعات ط يپودر ضا 

 از يکــي ي از نمونــه هــا ير کــافي مقــاد،يجــان شــرقيآذربا
 بـود،  يتركيبات شيميايي با ثبات تر     ي که دارا  کشتارگاه ها   

 ي نگهـدار  يائيميه شـ  يط مناسب تا زمان تجز    يه ودر شرا  يته
م، فـسفر،   ي خـام، کلـس    ين خام، چرب  يماده خشک، پروتئ  . شد

 ي روشـها ور مطـابق يـ عات طيضانمک و کل ازت آزاد پودر    
، ۵/۹۵ب برابــر يــترتبــه ن شــد کــه يــيتع) ۱۹۹۰( اســتاندارد

ــد۵/۰، ۴۲/۰ ،۳/۱ ،۲۸/۲۵ ،۱۲/۶۲ ــرم در ۵۶/۰و  درصــ  گــ
  .كيلوگرم بود

  
 ییغذا يره هایم جیتنظ

  مطـابق  ي متوازن از نظر مـواد مغـذ    ييغذاره  يچهار ج 
ــداول احت ــذ  يج ــواد مغ ــات م ــ ماهياج ــردابي  NRC،يان س

ــ،)۱۹۸۴( ــايگزيني  ۶۰ و ۴۰، ۰،۲۰ ســطوحياو ح  درصــد ج
ور با استفاده از نـرم افـزار        يعات ط يپودر ماهي با پودر ضا    

١UFFDA ل ي تـشک ياجزا و   يبات مواد مغذ  يترک. م شد ي تنظ
 يره هـا يـ ج. نـشان داده شـده اسـت      ۱دهنده آن در جـدول      

م شدند كه با افزايش سطح پودر ضايعات     ي تنظ ي طور ييغذا
 درصـد  ۶/۳۳بـه   درصد   ۸/۷۸اهي از   طيور، سهم پروتئين م   

 يبه منظور تامين اسـيد هـا   نيز  از روغن سويا    . افتيکاهش  
 در شركت پر ييغذااجزاء جيره  چرب ضروري استفاده شد  

 پـرواري در بـسته   ۲ اندازه شـماره ثمر مخلوط گرديد و در      
هاي جداگانه حاوي برچسب شماره جيره آزمايشي به محل      

                                                
1 User feed formulation done again 

 مقايسه جيـره آزمايـشي   به منظور . آزمايش منتقل شد  
 ي ماه ي پرورش ي متداول در واحدها   يتجاربا خوراک   

قزل آال نمونه اي از آن نيز تهيه و در كنار جيـره هـاي    
  .آزمايشي مورد آزمايش قرار گرفت

  خوراك دهیماهیان، استخرهاي آزمایشی و 
مـاهي قـزل آال بـا        ۷۸۰تعـداد   ش  ين آزمـا  ي ا در

از مجتمـع پـرورش   كـه  گرم   ۸/۸۷ ± ۷/۵ميانگين وزن   
ــايش       ــراي آزم ــل اج ــستقر در مح ــپيدان م ــاهي س م

ــود،  ــداري شــده ب ــد خري ــاي . اســتفاده گردي ــاهي ه م
 در  ييآزمايشي به طور تصادفي در گروه ها ي سه تا         

-۲ ي متـر بـا دبـ   ۱×۱×۱ استخر آزمايشي به ابعـاد    ۱۵
 يريپـذ عـادت  جهـت   .ه پخش شدند  يتر آب در ثان   ي ل ۵/۱

 روز بـا جيـره      ۱۴ مـدت    به محيط پرورشي، ماهيان به    
ماهيان در طول آزمـايش از      . غذايي كنترل تغذيه شدند   

دوره نوري طبيعي برخوردار بـوده و روزانـه در سـه     
ميــزان خــوراك دهــي بــر حــسب . نوبـت تغذيــه شــدند 

) NRC)۱۹۸۴ درصد وزن بدن مطـابق توصـيه هـاي    
بيومتري شـامل انـدازه گيـري طـول و          . صورت گرفت 

 در هـر پـانزده روز يكبـار    وزن بدن در طول آزمـايش  
در كل دوره آزمايش كـه نـود        . روي ماهيان انجام شد   

روز به طول انجاميد مجموعـا شـش بيـومتري در هـر         
همچنـين در هـر     .  انجام شـد   يك از استخر هاي آزمايشي    

يك از دوره هاي بيومتري فاكتور هـاي كيفـي آب شـامل          
pH ان در پايـ . ، دما و اكسيژن محلول نيز اندازه گيري شد

 آزمايـشي  استخرهاي  درصد ماهيان هر يك از  ۱۰آزمايش  
ه هاي جداگانه بر چـسب دار تـا     بطور تصادفي صيد و در بست     

 تر كيبـات شـيميائي آن          الشه و  هاي تعيين ايندكس    زمان
  .هداري شدنگ درجه سانتيگراد -۲۰ دماي در

با استفاده از داده هاي بيومتري، وزن نهائي بدن،       
ل بدن، شاخص وضعيت، نسبت رشد      افزايش وزن، طو  

بـراي  . ويژه، بازده غذايي مورد محاسـبه قـرار گرفـت         
محاسبه شاحص وضعيت، نسبت رشد ويـژه و بـازده          
غــذايي بــه ترتيــب از فرمــول هــاي زيــر اســتفاده شــد 

  ).۲۰۰۴سوگيلي و ايرترک (
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 ١٢٩ ...                                                تاثير جايگزيني آرد ماهي با پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر رشد و صفات الشه در تغذيه ماهي

  ی آزمایشیی اجزاء تشکیل دهنده و ترکیبات مواد مغذي جیره هاي غذا-1ل وجد
  وریعات طیدرصد جایگزینی پودر ماهی با پودر ضا  )درصد (ییغذاالم اق

  0  20  40  60  
  2/7  2/7  33/7  72/8  گندم

  39/7  39/7  10  10  ایکنجاله سو
  5  5  5  5  کنجاله پنبه دانه
  10  10  10  10  سبوس گندم

  30  20  10  0  وریعات طیپودر ضا
  06/23  06/33  49/41  49/51  یپودر ماه
  21/15  21/15  03/14  64/12  ایروغن سو
  1  1  1  1  ندریپلت با

  15/0  15/0  15/0  15/0  دین کلرایکول
  1/0  1/0  1/0  1/0  آنتی اکسیدان

  5/0  5/0  5/0  5/0  ینیتامیمکمل و
  5/0  5/0  5/0  5/0  یمکمل معدن

          يبات مواد مغذیترک
 قابل هضم يانرژ
  لوگرمی در کيمگاکالر

65/3  65/3  65/3  65/3  

  16/40  40  40  40  ٪ن خام یپروتئ
  6/33  50  8/62  8/78  ٪ین ماهیپروتئ
  45/22  34/22  02/19  53/15  ٪ خامیچرب

  3/1  54/1  74/1  98/1  ٪میکلس
  01/1  25/1  47/1  72/1  ٪فسفر
  71/2  69/2  71/2  69/2  ٪نیآرژن
  33/2  54/2  76/2  98/2  ٪نیزیل

  42/1  36/1  42/1  5/1  ٪نیستیس+ ن یونیمت
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  ی بدنوضعیت اخصش =
  

  2ژهینرخ رشد و= 
  

  3ییضریب تبدیل غذا=  مصرف غذا /ش وزنیافزا

  
همچنين صفات الشه شامل بازده الشه، شاخص كبدي        

 درصد ماهيان صـيد شـده     ۱۰و شاخص امعاء و احشاء در       
  .با استفاده از فرمول هاي زير بدست آمد

  
  

  4ءشاخص امعاء و احشا= 
 

  5بازده الشه =
   

  6شاخص کبدي =
  

 بـاز و پـس از جـدا      ي مـاه  ينمونـه هـا    ک از يـ الشه هر 
 يريـ دم ، امعـاء و احـشاء اسـتخوان گ    کردن سر ، بالـه هـا،   

 يلـه خـالص مـاه   يف.  بدسـت آمـد  يله خـالص مـاه  يشده و ف 
 همگـن   ين بار با چرخ گوشت چرخ شـده و نمونـه هـا            يچند
 شامل رطوبـت،    يگوشت ماه  ييايميبات ش يترک. ديه گرد يته

ــ  ين خــام و خاکــستر خــام مطــابق روشــها ي، پــروتئيچرب
 همگن شـده انـدازه      يک نمونه ها  يدرهر  ) ۱۹۹۰(  استاندارد

  . شديريگ
  

 يل آماریه و تحلیمدل تجز

 يشيـ  آزما ييغـذا  يره ها ي حاصل از اثرات ج    يداده ها 
 قـزل آال  ي الشه ماه ييايميبات ش يبر عملکرد، صفات و تر ک     

 نـرم افـزار   GLMبا اسـتفاده از رويـه   و ر يز يل آماربا مد 

                                                
2 Specific growth rate 
3 Feed conversion  ratio 
4 Visceral index dressing  percentage 
5 Dressing  percentage  
6 Hepatic index 

SAS) ۲۰۰۲(  ــار ــل آم ــه و تحلي ــورد تجزي ــرار ي، م  ق
مقايسه ميانگين ها نيـز بـا اسـتفاده از آزمـون           .گرفتند
  . انجام شد درصد۵ احتمال اشتباه سطح در دانکن

Yij=µ+Ai +eij  
 

Yij : ،مقــدارهر مــشاهده در آزمــايشµ :ن يانگيــم
ــه ــايــجاثــر : Ai، جامع  هاشــتبا: eij و يي غــذايره ه

  يشيآزما
  

  نتايج و بحث
 عملکرد رشد

 ميانگين عملكرد شامل طول بدن، نرخ      ۲در جدول   
رشد ويژه، ضريب چاقي، افزايش وزن، مصرف غذا و         

ي گروه هاي ماهيان تغذيـه شـده بـا     يضريب تبديل غذا  
طوح  حاوي سـ ييغذا تجارتي و جيره هاي ييغذاجيره  

 پودر ضـايعات طيـور      ر ماهي با  مختلف جايگزيني پود  
همانطوريكه مشاهده مي شود تفـاوت      . ارائه شده است  

معني داري در ميانگين صفات طـول بـدن، نـرخ رشـد              
در  ييضــريب تبــديل غــذا  افــزايش وزن بــدن وويــژه،

ي تنظـيم شـده در   يماهيان تغذيه شده با جيره هاي غذا    
 تجـارتي متـداول در واحـد        ييغذااين پژوهش با جيره     

 همچنـين . نداشـت  پرورش مـاهي قـزل آال وجـود          هاي
 درصـد پـودر مـاهي در     ۶۰ و   ۴۰،  ۲۰جايگزين كـردن    

 بــا پــودر ضــايعات طيــور ســبب ايجــاد  ييغــذاجيــره 
بـه عبـارت ديگـر    .  دار دراين صفات نشد  ياختالف معن 

 درصـد پـودر ضـايعات       ۳۰ و   ۲۰،  ۱۰افزايش سـطوح    
هاي  آثار زيانباري بر فاكتور ييره غذايطيور در كل ج   

نتـايج گـزارش شـده    يافته هاي حاضر با  . رشد نداشت 
 همکـــــاران ابــــدل و  (نير محققــــ يتوســــط ســــا  

 همکاران د و يويد،  )۱۹۸۵(همکاران   س و يسالک،)۲۰۰۱(
، )۲۰۰۴(رتــرکي و ايليســوگ، )۱۹۸۲(ي، پــاکورن۲۰۰۰(

 و ي، لـــ)۲۰۰۵( همکـــاران  ودوليـــت،)۱۹۹۴(ساســـتفن
  .شد باي هماهنگ م)۲۰۰۴(وي و، )۲۰۰۱( همکاران

 
 روزه ش برمدت دوره پرو

   )ln وزن نهایی-lnوزن اولیه( ×100
  

 و احشاء وزن امعاء × 100

 وزن الشه
 و احشاء  امعاءبدون وزن الشه × 100

 وزن الشه 

 وزن الشه

  وزن کبد× 100

 ) وزن بدن /  طول بدن 3(× 100
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 ١٣١ ...                                                تاثير جايگزيني آرد ماهي با پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر رشد و صفات الشه در تغذيه ماهي

آميـزي از    نيز بطور موفقيت  ) ۲۰۰۴(ارترک    و يليسوگ
 ييغـذا  درصـد در جيـره      ۲۰پودر ضايعات طيور تـا سـطح        

ماهي قزل آال استفاده كردنـد معـذالک نـرخ رشـد ويـژه در               
 ييغذال يب تبديز ضري و ن کاهش درصد ۲۰سطوح باالتر از    

 درصد پودر ضـايعات طيـور بطـور         ۱۰در سطوح باالتر از     
نيـز توانـست   ) ۱۹۹۴ (ساسـتفن  .افـت ي شيافـزا  ي داريمعنـ 

 درصـد جـايگزين پـودر    ۵۰پودر ضايعات طيور را تا سطح       
(  س و همکاران  يآلکس. ماهي در خوراك ماهي قزل آال نمايد      

 درصــد ۲۵ور در سـطح  يـ عات طياز پـودر ضـا  نيـز   ) ۱۹۸۵
ــ ــ قــزل آال بدســت آوري در مــاهيت بخــشيج رضــايانت . دن
عات ي درصــد پــودر ضــا۴۰ نــشان داد کــه )۱۹۸۲(يکورناپــ
ن مناسـب   يگزي تواند جـا   يور م ي ط ي درصد چرب  ۱۰ور و   يط

 . قزل آال گرددي در خوراک ماهيپودر ماه
 يره هايه شده با ج  يان تغذ يضريب چاقي در گروه ماه    

 دار  ي تجـاري تفـاوت معنـ      ييغـذا ره  يم شده و ج   ي تنظ ييغذا
ب يش سـطح پـودر ضـايعات طيـور ضـر        يبا افـزا  . نشان داد 

 درصـد  ۶۰ و ۴۰که در سـطوح  يافت بطوريز کاهش  ي ن يچاق
 ي تفـاوت معنـ   طيـور عاتي با پودر ضا   ي پودر ماه  ينيگزيجا
  فاقد پودر ضايعات طيـور حاصـل شـد    ييغذاره  ي با ج  يدار

)۰۵/۰P<(. ارترک   ويليوگس)ز گزارش کردند کـه  ين) ۲۰۰۴
 ضريب چـاقي کـاهش     ،ش سطح پودر ضايعات طيور    يبا افزا 

 بـا  ي داري درصـد تفـاوت معنـ     ۴۰ و   ۳۰در سـطوح     افته و ي
 بـر خـالف   ي ول مشاهده شد گروه فاقد پودر ضايعات طيور    

نـشان داد کـه      ) ۱۹۹۴ (س استفن ن پژوهش يج حاصل از ا   ينتا
 ييره غـذا ي درصد پودر ضايعات طيور در ج      ۵۴ و   ۲۷سطح  

 پـودر   ينيگزي درصد جـا   ۱۰۰ و   ۵۰ب  يبه ترت (ماهي قزل آال    
ن ي در همـ   . دهـد  ير قرار نم  ي را تحت تاث   يب چاق يضر) يماه

 استفاده از سطوح     که دز گزارش نمو  ين) ۱۹۹۲(ا  يراستا گور 
 يب چـاق ي در ضر  ي دار ي پودر ضايعات طيور اثر معن     يباال
 . کنديجاد نمي قزل آال ايماه

 اجــزاء يانگر خوشــخوراکيــزان مــصرف غــذا کــه بيــم
 و  يتجـار  ييغـذا ره  يـ ن ج ي باشد در بـ    يل دهنده آن م   يتشک
 . نـشان نـداد  ي داريم شده تفاوت معني تنظيياغذ يره ها يج

 درصد ۶۰ تا صفرن کردن پودر ضايعات طيور از  يگزيبا جا 

 تنهـا   يافـت ولـ   يزان مصرف غذا کاهش     ي م يپودر ماه 
 ۳۰ سـطح  يره حاويج(  درصد ۶۰ ينيگزيدر سطح جا 

کـاهش مـصرف غـذا در    ) درصد پودر ضايعات طيـور    
ــمقا ــا ي ــطح ج ــ صــفر ينيگزيسه س   داري درصــد معن

 کــاهش مـصرف غــذا در سـطح بــاالتر  ). >۰۵/۰P(بـود 
ج گزارشات  ين پژوهش با نتا   يا در پودر ضايعات طيور  

و ) ۱۹۹۱(فـــــالور  ،) ۲۰۰۴(ارتـــــرک   ويليســـــوگ
پاره .  باشدي هماهنگ م)۱۹۹۸( همکاران کوارتارورا و

 دهـد   يز وجـود دارد کـه نـشان مـ         يـ  از گزارشات ن   يا
چ يبـاالتر هـ  استفاده از پودر ضايعات طيور در سطوح    

جـاد نکـرده و   ي اييغـذا ره ي ج ي در خوشخوراک  يمشکل
د وهمکـاران   يـ ويد (  دهـد  يمصرف غـذا را کـاهش نمـ       

 يوانات تـک معـده ا     يمعموال ح  .)۱۹۹۴ ساستفن،  ۲۰۰۰
نـه و  ي آميد هـا ي متـوازن از نظـر اسـ    ييغذا يره ها يج

ر از يـ  نـامتوازن و فق يره ها ي را به ج   ني از پروتئ  يعار
 يجانمحمـد . و صوفي( دهند يح م يجنه تر ي آم يد ها ياس

 ۲۰۰۱همکاران  لسون و،  ۲۰۰۱  ابدل وهمکاران  ، ۱۳۸۳
 ينيگزيش جا ين افزا ي بنابرا .)۲۰۰۰امانو و همکاران    يو  

 درصـد احتمـا ال از       ۶۰ور در سـطح     يعات ط ياضپودر  
وزن . ق موجب کاهش مصرف غذا شـده اسـت    ين طر يا

 و زمـان  ي بـدن و در نتيجـه طـول دوره نگهـدار       ينهائ
 ي تجار ييغذاره  ين ج ي عرضه به بازار در ب     يد برا يص

ن پـژوهش، بـه     يـ م شـده در ا    ي تنظـ  ييغذا يره ها يو ج 
 بـا  ي پودر مـاه ينيگزيره با صفر درصد جا  ياستثناء ج 
بـا  .  نشان نداد  ي دار يور، تفاوت معن  يعات ط يپودر ضا 

عات ي با پـودر ضـا     ي پودر ماه  ينيگزيش سطح جا  يافزا
 و  ۴۰افت که در سطوح     ي بدن کاهش    ي وزن نهائ  ،وريط
سه بــا صــفر يــ در مقايوزن نهــائ کــاهش ، درصــد۶۰

  داري معنـ )وريعات طيفاقد پودر ضا (ينيگزيدرصد جا 
 وارتـرک   يليج سـوگ  يافتـه بـا نتـا     ين  يا). >۰۵/۰P( بود

ز گـزارش   يـ ن ن ين محققـ  يـ ا.  باشـد  يهماهنگ م ) ۲۰۰۴(
 ي حـاو ييغـذا  يره ها ي بدن در ج   يکه وزن نهائ   کردند

ور در کـل  يـ عات طي درصد پـودر ضـا  ۴۰ و ۳۰سطوح  
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ن تر  يسه با سطوح پائ   ي در مقا  ي دار ي بطور معن  ييغذاره  يج

 .ابدي يکاهش م
 محاسـبه   يمـت هـا   ي گـردد ق   يکه مشاهده مـ   يهمانطور

ره يـ  قزل آال در جيلوگرم وزن زنده ماه ي هر ک  يشده به ازا  

 ، ۲۰ ، ۰ ينيگزي بـا جـا  يره ها يسه با ج  ي در مقا  يتجار
ور بـه  يعات طي با پودر ضايودر ماه درصد پ ۶۰ و   ۴۰
 يال بــاالتر مــيــ ر۲۵۳۵ و ۲۵۴۲، ۳۹۰۲، ۲۶۳۵ب يــترت

  . باشد
  

، وزن نهائی و طول بدن ماهیان قزل آالي تغذیه شده با جیره هاي ضریب چاقی ، ییغذا، ضریب تبدیل  ویژهرشدنرخ  -2جدول 
   در کل دوره آزمایش مختلفییغذا

وریعات طیودر ماهی با پودر ضادرصد مختلف جایگزینی پ    صفات  

  
 ییغذاجیره 
   کنترل-تجارتی

0  20  40  60  SEM 

30/24  )سانتیمتر(طول بدن  a 1 20/24  a 66/24  a 08/25  a 28/24  a 45/0  
15/1  (%)نرخ رشد ویژه   a 20/1  a 27/1  a 13/1  a 10/1  a 062/0  
41/1  (%)ضریب چاقی  bc 68/1  a 53/1  ab 28/1  c 40/1  bc 065/0  

05/117  )گرم(افزایش وزن a 53/140 a 12/139 a 90/114  a 13/113  a 545/9  
5/181  )گرم(مصرف غذا   ab 86/189 a  09/179 b 99/180  ab 43/174  b 017/4  

05/202  )گرم(دنبوزن نهائی   b 20/237  a 45/226 ab 56/201  b 46/201  b 545/9  
55/1  ییغذاضریب تبدیل   a 36/1  a 31/1  a 58/1  a 61/1  a 100/0  

 قیمت هر کیلوگرم غذا
  )الیر(

9000 8320 7670 7220 7090 - 

فزایش  اقیمت هر کیلوگرم
  )الیر(وزن 

13950 11315 10048 11408 11415 - 

 ).P > 05/0( دارند05/0 مشترك در هر ردیف تفاوت هاي معنی داري درسطح احتمال ری غ میانگین هاي با حروف 1

    
 شهصفات ال

وزن الشه، وزن امعـاء و احـشاء و وزن کبـد، بـازده       
 و شاخص امعاء و احشاء در جـدول         يالشه، شاخص کبد  

ن  صفات وزن الشه ، وزن امعاء      يانگيم.  ارائه شده است   ۳
ره يـ  و ج  يتجـار  ييغذاره  ين ج يو احشاء و وزن کبد در ب      

 ي دار ين پژوهش تفاوت معنـ    يم شده در ا   ي تنظ ييغذا يها
ه ريـ ک از جيـ  بازده الشه حاصل ازهر   صفت .ددننشان ندا 

 ي دار ين پژوهش تفاوت معنـ    يم شده در ا   ي تنظ ييغذا يها
بـازده الشـه حاصـل از       .  نشان نداد  يتجار ييغذاره  يبا ج 
 رپــود بـا  ي  درصـد پــودر مـاه  ۴۰ و ۲۰ن کـردن  يگزيجـا 
 فاقـد   ييغـذا ره  يـ   با ج   ي دار يور اختالف معن  يعات ط يضا

 ينيگزيتنها در سطح جـا    . ور نشان نداد  يعات ط يضا رپود
سه بـا   يـ  در مقا  ي دار ي بازده الشه بطـورمعن    ، درصد ۶۰
 افت نشان داد    ينيگزي درصد جا  صفر ي حاو ييغذاره  يج
)۰۵/۰P< .(يلي سـوگ   محققينـي ماننـد    جيافته بـا نتـا    ين  يا 

 و دوليـ ت ، )۱۹۸۵(س و همکاراني، آلکس  )۲۰۰۴(وارترک  
مطابقـت   )۲۰۰۰( و وبـستر و همکـاران        )۲۰۰۵( همکاران
 ين گـزارش کردنـد کـه سـطوح بـاال          ين محققـ  يا. نداشت

ر قرار يور صفت بازده الشه را تحت تاث     يعات ط يپودرضا
م شده  ي تنظ ييغذا يره ها ي در ج  يشاخص کبد .  دهد ينم
 درصـد پـودر     ۲۰ ينيگزين پژوهش بـه اسـتثناء جـا       يدرا
 تفـاوت  يتجـار ره  يـ ور، بـا ج   يـ عات ط ي با پودرضـا   يماه
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ــ ــداد ي داريمعن ــشان ن ــاک ن ــطوح  ي و ح ــت س  از آن اس
ن پـژوهش  يم شده در اي تنظ ييغذا يره ها يدرات ج يکربوه

 يره هـا  يـ معمـوال ج  . عامل محدود کننده رشد نبوده است     
درات بـاال موجـب بـزرگ شـدن کبـد و در             يـ  کربوه يحاو
شـاخص امعـاء و   .  گـردد  ي م يش شاخص کبد  يجه افزا ينت

ن يــم شــده در اي تنظــييغــذا يره هــايــن جياحــشاء در بــ
 بـا  ي درصـد پـودر مـاه      ۶۰ ينيگزيوهش، به استثناء جا   پژ
 ي تفـاوت معنـ    يتجـار  ييغذاره  يور و ج  يعات ط يضا رپود
 و شاخص امعاء و احشاء      يشاخص کبد .  نشان نداد  يارد

 ۴۰ ،  ۲۰،  ۰ ينيگزي سـطوح جـا    ي حاو ييغذا يره ها يدر ج 
ور تفـاوت   يـ عات ط يضـا  رپـود  با   ي درصد پودر ماه   ۶۰و  
ن يمحققـ  ريج سـا  ي نتا  هماهنگ با   نشان نداد که   ي دار يمعن
ــرک يليســوگ، ۱۹۸۵س يالکــس(  باشــديمــ  و ۲۰۰۴ وارت
  ).۲۰۰۵ و همکاران دوليت

 محاسـبه   يمـت هـا   ي گردد ق  يکه مشاهده م  يهمانطور
ره يــ قــزل در جيلــوگرم الشــه مــاهي هــر کيشــده بــه ازا

 ۲۰، ۰ ينيگزي با جـا ييغذا يره هايسه با ج ي در مقا  يتجار
ور بـه  يـ عات طي با پودر ضـا    يه درصد پودر ما   ۶۰ و   ۴۰،  

ــترت ــ ر۸۷۵ و ۶۷۸، ۶۰۴، ۴۲۰ب ي ــ ي ــاالتر م ــديال ب .  باش
ــ  ۶۰ و ۴۰، ۲۰ ينيگزي بــا جــاييغــذا يره هــايــن جيهمچن

 ۱۰۰سه يور در مقايعات طي با پودر ضا  يدرصد پودر ماه  
ــودر مــاه  ــه ترتيدرصــد پ ــ ب ــ ر۴۵۵ و ۲۵۸، ۱۸۹ب ي ال ي

  . هستندارزانتر
  

  الشهیائیمیبات شیترک

 شامل مـاده خـشک، مـاده        ييايميبات ش ي ترک نيانگيم
 يلـه مـاه   يخاکستر خام ف   خام و    ين خام، چرب  ي، پروتئ يآل

 ي حـاو  ييغـذا  يره هـا  يـ بـا ج  ه شـده    ي تغذ يهاي قزل آال  
عات يضـا  رپـود  بـا  ي پـودر مـاه    ينيگزيسطوح مختلف جا  

کـه مـشاهده   يهمانطور.  ارائه شده اسـت ۴ور در جدول   يط
ه شـده بـا   يـ  تغذي ها در گروهي داري شود تفاوت معن   يم

عات يضـا  رپـود  بـا  ي پـودر مـاه    ينيگزيسطوح مختلف جا  
 قـزل   ي گوشـت مـاه    ييايميبات ش يترک. ور وجود ندارد  يط

 و يانيآال مشابه ارقام گزارش شده توسط محبوبي صـوف      
لکـا  ي کي فاقد روغـن مـاه     ييره غذا يدر ج ) ۱۳۸۲( همکاران

ه ز گزارش نموده است که اسـتفاد      ين) ۱۹۹۴ (استفنس. بود

(  درصـد  ۵۰ ينيگزيور در سطح جـا    يعات ط ياز پودر ضا  
ــادل  ــل ج ۲۷مع ــ درصــد ک ــذاره ي  درصــد، ۱۰۰و ) ييغ

چربي  ماده خشك، پروتئين خام،   تركيبات شيميايي مانند    
 ير قـرار نمـ  يخام و خاكستر خام کل الشـه را تحـت تـاث       

ن خام و خاکستر خام بدست آمده در    ير پروتئ يمقاد. دهد
 ارقـام مـشابه آن در گـزارش         ب از يـ ن پژوهش بـه ترت    يا

 باشد كه ايـن امـر بـه    يشتر و کمتر م  يب) ۱۹۹۴ (استفنس
بـراي انـدازه    ) گوشـت لخـم   (دليل استفاده از فيله مـاهي       

گيري تركيبات شيميايي در مطالعه حاضر مـي باشـد در     
از كـل الشـه حـاوي    ) ۱۹۹۴(حاليكه در مطالعه اسـتفنس      

 کــه ير انـدامهائ ي اسـتخوان، فلــس، پوسـت و ســا  يحـاو 
 باشند، اسـتفاده  يشترمين اندک وخاکستر بي پروتئ يدارا

ز گزارش کردنـد کـه      ين) ۲۰۰۵( دول و همكاران  ي ت .گرديد
ر اسـتفاده از    يتحت تاث  ي کل الشه ماه   ميايييبات ش يتر ک 

ا، يور، کنجاله سـو   يعات ط ي پودر ضا  يني پروتئ يمکمل ها 
پودر گوشت و استخوان، مخلـوط پـودر خـون و گلـوتن      

 .ردي گي و گلوتن ذرت قرار نميلوط پودر ماه  ذرت و مخ  
 و  يتجار ييغذا يره ها يه شده با ج   يان تغذ يه ماه يدر کل 

 ي پـودر مـاه  ينيگزي سطوح مختلف جـا ي حاويره ها يج
ان يـ  مـشاهده نـشد و ماه      يور تلفـات  يعات ط يبا پودر ضا  

دول و يـ ت.  برخوردار بودند  ي کاف ي از سر زندگ   يشيآزما
 يت مانـدگار  ي کردند که قابل   ز گزارش ين) ۲۰۰۵( همكاران

ور، يـ عات طي پودر ضـا  جيره حاويه شده با  يان تغذ يماه
گوشـت و اسـتخوان، مخلـوط پـودر         ا، پودر   يکنجاله سو 

خون و گلوتن ذرت و مخلوط پودر ماهي و گلـوتن ذرت            
در حد بسيار باالئي بوده و تفـاوت معنـي داري در بـين              

  .گروه هاي مختلف مشاهده نشد
  

 نتيجه گيري
سي نتايج حاصل از اين آزمايش نـشان داد کـه           برر

صفات مهمي چون نرخ رشـد ويـژه، افـزايش وزن، وزن          
نهائي، ضريب تبديل غذايي، ضريب چـاقي، بـازده الشـه           
در جيره غذايي تجاري متـداول در واحـد هـاي پـرورش          
ماهي در مقايسه با جيره هاي غذايي مـورد اسـتفاده در            

  ودر ضايعات طيوراين آزمايش برپايه پودر ماهي و پ
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 بازده الشه در ماهیان تغذیه شده با  و همچنین و شاخص امعاء و احشاءيوزن کبد، امعاء و احشاء،  الشه، شاخص کبد.- 3 جدول
   مختلفییغذاجیره هاي 

  وری طیعات کشتارگاهیبا پودر ضا درصد مختلف جایگزینی پودر ماهی    

 ییغذاجیره   صفات الشه
  SEM  60  40  20  0   کنترل-تجارتی

59/45  )گرم(امعاء و احشاء وزن   a 1 56/42  a 74/47  a 2/39  a 05/32  a 687/5  
94/2  )گرم(کبدوزن   a 93/3  a 56/3  a 41/3  a 54/2  a 574/0  
56/233  )گرم(الشهوزن   a 75/239  a 67/214  a 43/206  a 64/201  a 085/23  

33/80  بازده الشه  ab 87/81  a 67/80  ab 50/79  ab 30/76  b 621/1  
17/1  شاخص کبد  b 58/1  ab 64/1  a 57/1  ab 24/1  ab 138/0  

23/19  شاخص امعاء و احشاء  a 64/17  ab 90/18  ab 37/18  ab 68/15  b 074/1  
قیمت هر کیلوگرم الشه 

  )الیر( تولیدي
7008 6588 6399 6330 6133 - 

  ).>05/0P(دارند  05/0 تفاوت هاي معنی داري در سطح احتمال  مشترك در هر ردیفری غ میانگین هاي با حروف1
   

   مختلفییغذا فیله ماهی هاي  قزل آالي تغذیه شده با جیره هاي خامکسترچربی خام و خا ه خشک، پروتئین خام،دما.- 4جدول 
    وریعات طیدرصد مختلف جایگزینی پودر ماهی با پودر ضا  % ترکیب شیمیائی 

  0  20  40  60  SEM  
8/26  ماده خشک  a1 1/26  a 5/26  a 7/26  a 703/0  

6/25  یماده آل  a 8/24  a 3/25  a 4/25  a 716/0 
2/20  پروتئین خام  a 5/19  a 9/19  a 1/20  a 419/0  

4/7  چربی خام  a 8/5  a 6/5  a 9/5  a 33/1  
3/1  خاکستر خام  a 3/1  a 2/1  a 3/1  a 056/0  

  ).>P 05/0( دارند 05/0مشترك در هر ردیف تفاوت هاي معنی داري در سطح احتمال ر یغمیانگین هاي با حروف  1
  

ر ضـايعات طيـور بطـور     پـود . را در بر نـدارد     مزيتي
بـدون ايجـاد اثـرات نـامطلوب بـر       موفقيت آميزي توانست  

نرخ رشد ويژه، افزايش وزن، بازده غذايي و ضريب چاقي    
 از پـودر  اسـتفاده .  درصد جايگزين پودر ماهي شود۶۰تا  

 ۶۰ و ۴۰،  ۲۰،  ۰ضايعات طيور در کليه سطوح جـايگزيني        
درصد ترکيبات شـيميايي از جملـه ميـزان پـروتئين الشـه        

آنـاليز قيمتـي نيـز      .ماهي قزل آال را تحت تاثير قـرار نـداد         
نشان داد که هزينه توليد هر کيلوگرم افزايش وزن زنده و         

ره غـذايي   هر کيلوگرم الشه در ماهي قزل آال با تغذيه جيـ          
تجاري متداول در واحد هـاي پـرورش مـاهي قـزل آال در         
مقايسه با جيره هاي غذايي تنظيم شده بر پايه پودر ماهي           

اسـتفاده از پـودر   . و پودر ضايعات طيور باالتر مي باشـد    

 درصــد بجــاي ۲۰ضـايعات طيــور در ســطح جـايگزيني   
پودر ماهي موجب افت هزينه توليد هر کيلوگرم افـزايش          

اسـتفاده از  . ريـال خواهـد شـد   ۱۲۶۷ده به ميـزان وزن زن 
سطوح جايگزيني باالتر سبب افـزايش هزينـه توليـد هـر             
کيلوگرم افزايش وزن زنده ميگردد ولي هزينه توليد هـر          
کيلوگرم الشه با افزايش سطح جايگزيني کاهش مي يابـد   

  .که مصرف کننده ميتواند از آن بهره مند شود
  

 تشکر و قدرداني
ليه کارکنـان مجتمـع پـرورش و تکثيـر          از زحمات ک  

آبزيان سپيدان و بـويژه از مـدير محتـرم مجتمـع آقـاي               
امکانـات و   عادل خمسه به جهت در اختيار گذاشتن کليـه        
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تجهيزات پرورشـي و اداره کـل شـيالت اسـتان بـه لحـاظ         
  .حمايت مالي کمال تشکر و قدرداني مي گردد

  

  
 منابع مورد استفاده

پايان نامـه  .  غربي ويبايجان شرقآذر بقاياي كشتارگاهي طيور استان ييغذاتعيين ارزش . ۱۳۷۵ ،اميني جليل كندي ج 
 .دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران علوم دامی، كارشناسي ارشد

  . شارات عميديانت. )ترجمه( تغذيه دام .۱۳۸۳ ، ح جانمحمدي ور اوشي سوفيص
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