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کننده  بررسی امکان استفاده از روغن ضایعات طیور و روغن ماهی به عنوان منابع تامین
 رنگین کمان آالي هاي رشد درماهی قزل چربی جیره بر فاکتور

1، امیر مانی ورنوسفادرانی و ابراهیم متقی*عیسی ابراهیمی   
 اصفهان، دانشکده منابع طبیع، گروه شیالت، اصفهان دانشگاه صنعتی1

 e_ebrahimi@cc.iut.ac.ir:نویسنده مسئول*

 
 چکیده

در صورت عدم (Oncorhynchusmykiss)آال  جایگزینی روغن ضایعات طیور با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل
آبی کمک  فعالیت پرورش ماهیان سرد،به اقتصادي تر شدن شدهماهی تولید ایجاد عوارض نا مطلوب در سالمت وکیفیت

آالدر غالب طرح  هاي رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل در این راستا اثر استفاده از روغن ضایعات طیوربر فاکتور. خواهد کرد
آال با  چه ماهی قزلقطعه ب 135تعداد . تکرار براي هر تیمار مورد بررسی قرار گرفت 3تیمار و  3کامالً تصادفی با 

با تیمارهاي   لیتري توزیع و به مدت هشت هفته 100تانک پالستیکی  9گرم  بطور کامالً تصادفی در 83/21±65/3وزن
در نظر % 8میزان روغنافزوده شده به غذا. روغن ضایعات طیور تغذیه شدند %100و %50، %0غذایی،شامل سه سطح جایگرینی 

نتایج نشان دهنده افزایش معنی . وزن بدن در روز و در سه وعده غذادهی شدند% 2ها به میزان  در طیآزمایش ماهی. گرفته شد
در حالی که تفاوت . ر تیمار دوم بوددرصد افزایش وزن بدن در تیمار سوم و بهبود درصد پروتئین تولید شده د)>p 05/0(دار

براساس یافته هاي این تحقیق . معنی داري در میزان بازماندگی، ضریب تبدیل غذا و ضریب رشد ویژه بین تیمارها مشاهده نشد
  .آال امکانپذیر است استفاده از روغن ضایعات طیور در جیره غذایی ماهی قزل

  .ضایعات طیور، جیره غذایی، رشدکمان، روغن  رنگین آالي قزل: واژگان کلیدي
 

  مقدمه 
بشر  فرا روي هاي چالشجمعیت جهان، تامین غذا ودستیابی به منابع غذایی جدید را به یکی از مهمترین رشد روزافزون 

در این میان، آبزیان به عنوان یکی از منابع مهم پروتئینی نقشی انکار ناپذیر در تامین غذا .امروزي مبدل ساخته است
لذا نیازهاي .صید آبزیان در سال هاي اخیر به مقدار ثابتی رسیده  وحتی در حال کاهش نیز می باشد. وسالمتی انسان دارد
در دهه هاي گذشته تولید گوشت ماهی از طریق تکثیر  .تامین گرددپرورش آبزیان باید از طریق  فزاینده جوامع امروز

رود که این روند در  وپرورش آن در بسیاري از کشورهاي جهان از جمله ایران رشدي چشم گیر داشته است و امید آن می
هاي نوین  به فکر ابداع روشاید جهت نیل به این اهداف کارشناسان و متخصصان علوم شیالتی ب. آینده همچنان ادامه یابد

پرورش آبزیان به منظور افزایش تولید در مزارع پرورش آبریان و یافتن منابع جدید، با کیفیت و ارزان قیمت غذایی جهت 
 .افزایش بازدهی اقتصادي این فعالیت باشند

انسانی که مستقیماً مورد استفاده انسان  در این راستا استفاده از اقالم غذایی و یا پسماندهاي حاصل از فرآوري منابع غذایی
توان بهجایگزینی  ي این اقالم غذایی می از جمله. مد نظر قرار گرفته است هاي مفید کار گیرد به عنوان یکی از راه قرار نمی

ادي هاي تولید و افزایش راندمان اقتص منابع مختلف روغن در جیره غذایی آبزیان اشاره کرد که به منظور کاهش هزینه
تواند یکی از این منابع باشد که باوجود ارزان  روغن ضایعات طیور نیز می). 7و  3، 2(مزارع پرورش آبزیان انجام شده است

هاي گوناگون متناسب با شرایط حاکم بر آن  در این زمینه تحقیقاتی در کشور. بودن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است
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هاي گیاهی مورد استفاده در جیره  ن به جایگزینی روغن ضایعاات طیور با روغنکه میتوا. ها صورت گرفته است کشور
  ).6(میالدي اشاره کرد  2004در سال Kenneth K.M. Liu ط آالي رنگین کمان توس غذایی قزل

هاي  روغناً به مقایسه اثرات ناشی از جایگزینی روغن ضایعات طیور با فته در این زمینه صرفهاي صورت گر سایر پژوهش
نتایج این . اند آالي رنگین کمان پرداخته زي مورد استفاده در جیره قزل هاي خشکی هاي حاصل از دام گیاهی ویا روغن
ها با تیمارهاي  اوت معنی دار بین این تیمارفهاي حاوي رغن ضایعات طیور و یا عدم ت نسبی تیمار  تحقیقات برتري

ي جیره غذایی کانوالروغن  2011در سال  Abdulkabirbayirبه عنوان مثال،. اند را مشاهده نموده) هاي گیاهی روغن(رایج
ها را بر عملکرد رشد، بقاء و ترکیب اسیدهاي  هاي حیوانی جایگزین کرد تا تاثیر آن آالي رنگین کمان را با روغن قزل

روغن دنبه گوسفند و روغن پیه  روغن غاز،: هایی جایگزین مورد استفاده ایشان شامل روغن. چرب بدن ماهی بررسی کند
فاوت معنی داریرا در جهت بهبود پارامترهاي رشد نتایج حاصل از روغن ضایعات طیور ت. گاو و روغن ضایعات طیور بود

  .داد نشان 
فته سعی شد تا با مقایسه اثر جایگزینی روغن ضایعات طیور با روغن ماهی مورد استفاده در جیره پژوهش صورت گردر  

آالهاي جوان پرورشی در سطوح مختلف جایگزینی عالوه بر مقایسه این ماده با روغن ماهی به عنوان نزدیک  قزلغذایی 
فزایی بین روغن ضایعات طیور و وجود یا عدم وجود رابطه هم ا ،آال الشه ماهی قزل  ترین منبع چربی به ترکیب چربی

  . آال نیز بررسی شود ذایی ماهیان قزلروغن ماهی به عنوان منابع  تامین کننده چربی در جیره غ
  

  مواد و روش کار
تانکیکصد  9طور کامالًتصادفی در بین  گرم به83/21±65/3آال با وزن متوسط اولیه  جوان قزل  قطعه ماهی 135تعداد 

با سه  آزمایش در غالب یک طرح کامال تصادفی. لیتري به طوري که هر تانک حاوي پانزده ماهی جوان باشد توزیع گردید
لیتر بر دقیقه  5/1میزان دبی آب ورودي به هر تانک در طول دوره پرورش .تیمار و سه تکرار براي هر تیمار طراحی شد

متوسط دماي آب در طول . شد هر روز صبح قبل از غذادهی اندازه گیري  pHدماي آب، اکسیژن محلول و. تنظیم گردید
  .گراد ثبت گردید درجه سانتی 9/12تا  1/8ان آن در رنج گراد ودامنه نوس سانتی درجه 2/11دوره پرورش

و  50،  0ها بر اساس میزان جایگزینی روغن ضایعات طیور به جاي روغن ضایعات ماهی در سه سطح جاي گزینی  جیره
بین   در این.درصد در نظر گرفته شد 8میزان مکمل روغن اضافه شده به هر یک از تیمارها معادل . درصد تنظیم گردید 100

به عنوان تیمار شاهد در نظر ) که تمام روغن اضافه شده به آن روغن ضایعات ماهی بود(سطح جایگزینی صفر درصد  
موجود در هر تیمار و دماي آب ) بیومس(میزان غذاي مورد استفاده در طول دوره با توجه به وزن توده زنده .گرفتهشد

ها قرار  نظر گرفته شد که در سه نوبت در اختیار بچه ماهیدرصد وزن بدن در روز در 2محیط پرورش به میزان
  ).8و1(گرفت می

هفته یک بار  2ها هر به منظور آگاهی از عملکرد غذاي مصرفی و تعیین مقدار غذاي مورد نیاز متناسب با وزن ماهی
در عملیات زیست . ها با دقت اندازه گیري شد عملیات زیست سنجی انجام و طی آن وزن و طول استاندارد تمام ماهی

پس از هر مرحله زیست .ثانیه استفاده شد 40به مدت ppm 200ها از پودر گل میخک با غلظت سنجی براي بیهوشی ماهی
  .شد روز آتی اقدام  14سنجی با توجه به میانگین وزن ماهیان هر تیمار نسبت به تعیین مقدار غذاي روزانه براي 
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هاي هریک از واحد هاي آزمایش زیست سنجی شده و  ذادهی ابتدا تمام ماهیدر پایان آزمایش پس از یک روز قطع غ
هاي  خوراك. سپس از هر تکرار پنج قطعه ماهی بصورت تصادفی صید و جهت آنالیز الشه به آزمایشگاه انتقال داده شد

  ).4(تجزیه قرار گرفت هاي استاندارد مورد ها با استفاده از روش ماهی  هاي آزمایشی و الشه تهیه شده در قالب جیره
  ):5(هاي زیر صورت گرفت محاسبه پارا مترهاي رشد از طریق فرمول

 
( میزان افزایش وزن(

( نسبت بازده پروتئن  =  مقدار پروتئین مصرف شده(
(    مقدار غذاي مصرف شده(

( غذایی ضریب تبدیل=   میزان افزایش وزن(
اولیهوزن – وزن نهایی

 درصد افزایش وزن= 100 وزن اولیه

– متوسط وزن نهایی     (متوسط وزن اولیه) 
  نرخ رشد ویژه=  تعداد روزهاي پرورش

  ))gr(وزن نهایی×درصد پروتئین الشه در انتهاي آزمایش ( -  ))gr(وزن اولیه×درصد پروتئین الشه در ابتداي آزمایش 
  )gr(مقدار غذاي مصرف شده توسط هر ماهی × درصد پروتئین غذا                                      

 
  نتایج  و بحث

هاي رشد شامل؛ وزن نهایی، درصد افزایش وزن،  هاي مختلف غذایی بر شاخص ها با تیمار نتایج حاصل از تغذیه ماهی
پروتئین تولید شده،ضریب رشد ویژه و درصد بازماندگی در ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین، درصد 

  .آمده است1جدول
 )انحراف معیار ±میانگین (هاي رشد ماهیان مورد آزمایش شاخص– 1جدول

 روغنضایعاتطیور% 100 طیور%50ماهی، %50 روغن ضایعات ماهی% 100  ها شاخص

gr(  28/5±97/20(وزن اولیه   65/3±28/22  65/4±23/22  

gr(  08/25±37/105( وزن نهایی a 32/25±34/123 ab 68/25±51/127 b 

594/403±02/54  درصد افزایش وزن بدن a 14/48±62/449 b 02/65±86/479 c 

5719/1±14/0  ضریب تبدیل غذایی  12/0±4847/1  11/0±5767/1  

5109/1±15/0  نسبت بازده پروتئین c 13/0±3992/1 b 12/0±1726/1 a 

71/41±31/2  درصد پروتئین تولید شده ab 37/2±93/44 b 47/2±84/37 a 

  011/3±82/1  95/2±02/2  783/2±83/1  ضریب رشد ویژه

  89/88  1/91  1/91  بازماندگی

  .)>p 05/0(حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنی دار است 

 =پروتئین تولید شده
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نشان ) 1جدول(ضایعات طیور  افزایش وزن نهایی و درصد افزایش وزن بدن متناسب با افزایش نسبت استفاده از روغن
از سوي دیگر عدم مشاهده تفاوت معنی دار در ضریب تبدیل . ها است دهنده تامین بهتر انرژي مورد نیاز براي رشد ماهی

تواند نشان دهنده مطلوبیت و پذیرش یکسان تیمارهاي  غذایی، ضریب رشد ویژه و بازماندگی بین تیمارهاي مختلف می
در مقابل مشاهده . باشد ي در تیمارها می ها بوده و نشاندهنده عدم وجود عامل بازدارنده تغذیه مختلف به وسیله ماهی

روغن % 50روغن ضایعات ماهی و % 50(اختالف معنی دار در درصد پروتئین تولید شده و بیشتر بودن آن در تیمار دوم 
یاي این واقعیت است که این نسبت از ترکیب روغنی نشان دهنده ابقاءبهتر پروتئین در این تیمار بوده و گو) ضایعات طیور

. جیره بهتر توانسته است نیاز انرژي ماهی ها را تامین نموده و درنتیجه پروتئین در مسیر اصلی سنتز پروتئین قرار گرفته است
یشتر انرژي بصورت تواند ناشی از ابقاء ب می) روغن ضایعات طیور% 100(و لذا افزایش وزن بیشتر مشاهده شده در تیمار سوم

  .هاي این تیمار باشد چربی در الشه ماهی
تاثیر مثبت سطح جایگزینی پنجاه درصد نسبت به دو تیمار دیگر بوده و  در مجموع نتایج حاصل نشان دهنده

نوان هاي برابر روغن ضایعات طیور و روغن ماهی به ع تواندتوجیه کننده اثر هم افزایی ایجاد شده در استفاده از نسبت می
عالوه بر این با نگرش از دیدگاه اقتصادي . هاي با محتواي پروتئینی باالتر باشد منابع تامین کننده چربی جیره در تولید الشه

ضریب رشد ویژه ودرصد بازماندگی بین هر سه تیمار و وزن ،ضریب تبدیل غذاییدار در  فاوت معنیبه دلیل عدم وجود ت
درصد به دلیل قیمت پایین تر روغن ضایعات طیور نسبت به  فاده از سطح جایگزینی صداست باالتر ایجاد شده در تیمار سوم،

  ).6(آال گردد آوري صنعت پرورش ماهی قزل تواند باعث افزایش سود هاي مشابه می سایر فرآورده
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