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 در دار نشاستهغذایی ضایعات بررسی امکان استفاده از برخی 

  (Onchorhynchus mykiss)کمان  آالي رنگین قزلتغذیه  

مرتضی علیزاده
*
 89715-1123: ایستگاه تحقیقات شیالتی آبهاي شور داخلی، یزد صندوق پستی :

14155-6116: موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران صندوق پستی :شهرام دادگر

89715-1123: ایستگاه تحقیقات شیالتی آبهاي شور داخلی، یزد صندوق پستی :اکرم بمانی 

 1388 شهریور :                    تاریخ پذیرش1388خرداد :  تاریخ دریافت

 چکیده

 عمل آوري شده در این تحقیق عملکرد رشد ماهی قزل آالي رنگین کمان در مرحله پرواري با استفاده از دو نوع ضایعات صنایع

غالت شامل ضایعات صنایع تولید نان و ماکارونی به عنوان منبع کربوهیدرات جایگزین در جیره غذایی، در قالب طرح آماري کامالً 

فرمول تجاري (ی شامل یک جیره شاهد یبراي این منظور هفت جیره غذا.   مورد بررسی قرار گرفت 23تصادفی با آرایش فاکتوریل 

به (و شش جیره تیمار با سطوح مختلف جایگزین ضایعات مورد نظر به جاي گندم و ذرت ) خانجات تولید خوراك آبزیان رایج در کار

 50) 4 ماکارونی،  درصد100) 3 نان خشک،   درصد50) 2 نان خشک،  درصد100) 1 :شامل ) عنوان منبع اصلی کربوهیدرات جیره

 مخلوط مساوي ماکارونی و نان خشک،  درصد50) 6کارونی و نان خشک و  مخلوط مساوي ما درصد100) 5 ماکارونی،  درصد

 قفس با 21براي پرورش ماهیها .  استفاده شدLindoها از نرم افزار کامپیوتري  براي تنظیم جیره. تهیه و مورد استفاده قرار گرفت

 متر نصب 2/1325ک استخر بتنی به ابعاد  متر ساخته شد و در ی111هاي توري پلی اتیلنی به ابعاد  چارچوب فلزي و دیواره

 عدد ماهی با وزن 20براي هر قفس .  تکرار منظور گردید و هر قفس بطور تصادفی به یک تکرار تعلق گرفت3براي هر تیمار . گردید

  آب pH،  درجه سانتیگراد15±5/1 روز و طی این مدت دماي آب 75طـول دوره پـرورش .  گرم در نظر گـرفته شد85±5متوسط 

ی ساخته شده و براساس یهاي غذا ز جیرهتغذیه ماهیها با استفاده ا. گرم در لیتر بود  میلی5/6 ـ1/8 و اکسیژن محلول 9/7 ـ7/8بیـن 

بررسی فاکتورهاي وزن نهائی، .  روزه، طی سه نوبت در روز بطور دستی انجام گرفت14هاي  برداري صد بیوماس حاصل از نمونهدر

، نسبت تبدیل غذا ، نرخ رشد ویژه، نسبت بازدهی پروتئین، شاخص وضعیت و درصد رسوب یا ذخیره پروتئین نشان درصد افزایش وزن

عملکرد رشد ) 6 و 4 ،2هاي  جیره( منبع کربوهیدرات اصلی آنها بوسیله ضایعات جایگزین شده بود  درصد50داد که تیمارهایی که 

. (P<0,05)داري با یکدیگر داشتند داشته بطوریکه ارقام مربوطه اختالف معنی) 5 و 3، 1هاي  جیره(بهتري نسبت به سه تیمار دیگر 

داري نداشته ولی  آنالیز الشه ماهیها در پایان آزمایش نشان داد که مقادیر پروتئین و خاکستر الشه در تیمارهاي مختلف اختالف معنی

 را 2 برتري تیمار ،هاي مورد مصرف بررسی اقتصادي جیره. (P<0,05)  کمتر از دیگر تیمارها بود5 و 3، 2مقادیر چربی در تیمارهاي 

 . گندم و ذرت جیره با ضایعات نان جایگزین شده بود، نشان داد درصد50که در آن 

  عملکرد رشد، ضایعات نان و ماکارونی،آالي رنگین کمان قزل :کلمات کلیدي

m_alizadeh47@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسندة مسئول* 
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 مقدمه

اي غذایی ه با توجه به جایگاه ارزشمند گوشت و فرآورده

حاصل از آبزیان در تغذیه انسان و همچنین توان محدود دریاها و 

پروري به  افزون مردم، توسعه آبزي اقیانوسها جهت تأمین نیاز روز

عنوان تنها راه تأمین نیازهاي مذکور مورد توجه خاص قرار 

آالي رنگین کمان  در میان آبزیان پرورشی، قزل. گرفته است

(Onchorhynchus mykiss)اي در   از ارزش و جایگاه ویژه

سطح جهان برخوردار بوده و در خصوص موضوعات مرتبط با این 

هاي مختلف تکثیر و پرورش، تغذیه، بهداشت و   آبزي در زمینه

 و 10 (اي انجام شده است بیماریها و ژنتیک تحقیقات گسترده

11(. 

آال،  قزلماهی با توجه به عادت غذایی و سیستم پرورش 

 در برگیرنده تمام نیازهاي غذایی دن خوراك مورد نیاز که بایتأمی

این ماهی باشد همواره به عنوان مهمترین بخش هزینه تولید 

مطرح بوده و تاکنون مطالعات زیادي در مورد شناخت نیازهاي 

هاي تولید  واقعی غذایی آن و همچنین امکان کاهش هزینه

 انجام شده ،ر جیرهخوراك از طریق جایگزین کردن مواد غذایی د

استفاده از مواد غذایی جایگزین در جیره غذایی آبزیان از . است

آال بیشتر براساس قابلیت دسترسی به مواد  قزلماهی جمله 

گیرد و تاکنون در این  ارزانتر در هر کشور یا منطقه صورت می

برخی نیز  ایراندر . رابطه مطالعات زیادي انجام گرفته است

آوري شده غالت بویژه نان خشک یکی از مواد  لهاي عم فرآورده

باشد که ناشی از تکنولوژي پایین فرآوري  مهم ضایعات غذایی می

صرف نظر از . و تولید و  همچنین نوع فرهنگ مصرف مردم است

که در مراحل تولید، برداشت و نگهداري گندم باعث  عواملی

ود، ش ضایع شدن بخشی از این محصول استراتژیک در کشور می

قسمت قابل توجهی از آرد گندم مورد استفاده در صنایع مختلف 

غذائی از جمله تولید نان و ماکارونی نیز به دالیل مختلف به 

در بخش تولید نان برآوردها و اطالعات . شود ضایعات تبدیل می

 3درصد نان تولید شده یعنی حدود  30دهد که  موجود نشان می

شود  ختلف به ضایعات تبدیل میمیلیون تن تحت تأثیر عوامل م

در این خصوص عوامل متعددي از جمله عدم استفاده از ). 4(

ماشین آالت مدرن در تولید آرد و پخت نان، عدم مرغوبیت نان 

). 2(تولید شده و همچنین ارزان بودن نان نقش مؤثري دارند 

حل تولید و اهاي مشتق از غالت در مر ضایعات حاصل از فرآورده

هاي  اجراي پروژه  کشور بسیار زیاد و قابل توجه است ومصرف در

متعدد تحقیقاتی را با هدف امکان استفاده از این مواد غذایی 

پذیر  بعنوان منبع کربوهیدرات جایگزین در جیره غذایی توجیه

 در خصوص استفاده از ضایعات .ناپذیر کرده است و بعضاً اجتناب

رائه نشده و تنها گزارش نان در تغذیه ماهی گزارشات مستدلی ا

تدوین گردید که در ) 1376(علمی در این زمینه توسط دادگر 

ها و  اي شامل ضایعات نان، برنج، میوه این تحقیق مازاد آشپزخانه

بندي به تغذیه ماهی کپور معمولی رسید  سبزیجات پس از فرمول

و بررسی فاکتورهاي رشد مشخص کرد که عملکرد رشد 

اي در  ه با جیره ترکیبی مواد مازاد آشپزخانههاي تغذیه شد ماهی

اختالف ) خوراك رایج ماهی کپور( مقایسه با جیره شاهد

 .داري نداشته است معنی

هاي مهم و پرمصرف آرد گندم  ماکارونی نیز یکی از فرآورده

ی یاي در برنامه غذا باشد که در سالهاي اخیر بطور گسترده می

یل عواملی نظیر عدم کشت و به دل.  وارد شده استها خانواده

 drumگندم سخت (استفاده از  گندم مخصوص تولید ماکارونی 

wheat (آوري نو جهت تهیه  در کشور و نیز عدم بکارگیري فن

. سمولیناي مورد نیاز، ضایعات در این صنعت نسبتاً باالست

هاي بریده شده  ضایعات این محصول اغلب شامل زوائد و رشته

برخی . شود که دور ریخته میارونی است قسمت انتهایی ماک

کنندگان ماکارونی این ضایعات را بصورت غیرقانونی در تولید

هاي ساده چند کیلوگرمی جهت مصرف به بازار عرضه  بندي بسته

 ).1(کنند  می

در تحقیقی که در مورد استفاده از ضایعات ماکارونی در 

ارونی به میزان  تغذیه آبزیان انجام گرفته است، میزان ضایعات ماک

ماهی درصد جایگزین آرد گندم در جیره غذایی  15 و 10، 5

بررسی عملکرد رشد ماهیها نشان .  پرواري شد در مرحلۀآال قزل

داري بر  داد که تیمارهاي حاوي ضایعات ماکارونی تأثیر معنی

عملکرد رشد نداشته بلکه در مقایسه با جیره شاهد عملکرد 

 ). 5(بهتري داشتند 

توجه به مطالب فوق، آنچه اهمیت دارد استفاده بهینه از با 

 کشاورزي و ضرورت بررسی فرعیهاي  محصوالت و فرآورده

هاي حاصل  هاي مختلف استفاده از این ضایعات و پسمانده شیوه

 . باشد آوري از جمله تغذیه دام و آبزیان می از آنها بعد از عمل

ن ضایعات این تحقیق با هدف امکان جایگزینی مهمتری

آوري شده غالت در کشور یعنی نان خشک و ضایعات  عمل

حاصل از کارخانجات تولید ماکارونی به جاي گندم و ذرت به 

آالي  عنوان منبع اصلی تأمین کربوهیدرات جیره در ماهیان قزل

 .رنگین کمان در مرحله پرواري انجام گرفت
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 مواد و روشها

 ییهاي غذا ساخت جیره) الف

هاي آزمایشی نخست مواد اولیه مورد  خت جیرهبه منظور سا

نیاز تهیه و آنالیز کامل آنها در آزمایشگاه تغذیه سازمان جهاد 

 جیره 7تعداد . )1 جدول(کشاورزي استان یزد انجام گرفت 

افزار   تیمار و یک شاهد با استفاده از نرم6آزمایشی شامل 

ی یغذا  با در نظر گرفتن احتیاجات اساسی Lindoکامپیوتري 

 پودرپرواري تنظیم گردید که در آنها  آال در مرحله قزلماهی 

ماهی، آرد سویا و مخمر بعنوان منبع پروتئین و روغن ماهی، 

روغن سویا و کربوهیدرات بعنوان منبع انرژي در نظر گرفته شد 

 ۀآال در مرحل قزلماهی با توجه به نیاز پروتئین ). 2جدول (

درصد منظور  35 سطح پروتئین ها پرواري، براي تمام جیره

ها ثابت و مقدار آن حدود  براي تمام جیرهسطح انرژي نیز . گردید

 کیلوکالري بر کیلوگرم براساس ارزش سوخت و ساز فیزیولوژیک 4000

 Standard Physiological Fuel Value (SPFV) استاندارد

  کیلوکالــري  بر گرم بترتیب در مورد پروتئین،4 و 9، 4یعنی  

چربی و کربوهیدرات موجود در جــیره غذائی محاسبه گردید 

 ).13 و 9، 7(

و با  ها، نخست مواد خشک آسیاب شد براي ساخت جیره

سپس روغن و . استفاده از یک همزن برقی با هم مخلوط گردید

 جهت تأمین رطوبت  درجه سانتیگراد80در نهایت مقداري آب

مخلوط . ساعت بهم زده شدگردید و بمدت حدود نیم  الزم اضافه

 5/4 به قطر ییها حاصل بوسیله یک چرخ گوشت به پلـت

 با استفاده درجه سانتیگراد 40میلیمتر تبدیل و در دماي حدود 

 .بندي شد از تعدادي پنکه، خشک و سپس بسته

  

 )درصد(هاي غذایی آزمایشی  تجزیه مواد اولیه جیره:  1جدول 

 

اجزاء 

)درصد(

روغن ماهی ماکارونیخشک  نانمخمرذرتگندمسویاآرد ماهی

و سویا

69/810765/1058/620/459/36/0رطوبت

ـــ79/6726/3450/1261/83779/1070/11پروتئین

50/915/381/11/369/069/038/04/99چربی

ـــ63/285/4186/7225/7307/513/807/79کربوهیدرات

ـــ05/058/545/327/32/005/115/0فیبر

ـــ48/1216/538/212/146/398/254/0خاکستر

ـــ38/343/040/011/037/030/026/0کلسیم

ـــ38/263/048/029/079/022/012/0 فسفر
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 هاي آزمایشی براساس درصد وزن خشک   اجزاء غذایی و ترکیب جیره:2 جدول

 

شماره جیره  اجزاء غذایی جیره

ششپنجچهارسهدویکشاهد)درصد(

40404040404040 ماهیپودر

77/1096/1123/1162/1107/1179/1108/11آرد سویا

7ـــ7ـــ7ـــ13آرد گندم

8/4ـــ25/6ـــ1/6ـــ13آرد ذرت

34/1271/125/1279/1252/1275/1255/12روغن ماهی و سویا

5555555مخمر

1111111مکمل معدنی

2222222مکمل ویتامینه

5/15/15/15/15/15/15/1همبند

03/003/003/003/003/003/003/0آنتی اکسیدان

C 1/0 1/01/01/01/01/01/0ویتامین 

01/001/001/001/001/001/001/0ضد قارچ

96/205/1031/106ـــــــــماکارونی

116ــــــ66/2111ـــنان خشک

        ترکیب جیره

46/3538/3527/3539/3541/3521/3540/35)درصد(پروتئین خام 

 02/17 98/16 98/16 95/16 08/17 98/16 06/17 )درصد(چربی خام 

 45/26 11/26 36/26 16/26 82/26 26 39/26 )درصد(کربوهیدرات 

 24/8 13/8 02/8 88/7 31/8 41/8 11/8 )درصد(خاکستر 

   PFVانرژي

) گرم100کیلوکالري در(
9/4003/3984027/3988/3991/3985/400

 

 کیلوگرم غذا ساخته شد که بدین 20براي هر تیمار حدود 

خوراکهاي . کیلوگرم خوراك تهیه شد140ترتیب مجموعاً حدود 

 منتقل و در محیطی تحقیقمحل اجراي بندي شده به  بسته

 به دور از نور و  درجه سانتیگراد15مناسب در دماي کمتر از 

 .رطوبت انبار گردید

 :طرح آزمایش)  ب

این تحقیق در یک مزرعه دو منظوره کشاورزي ـ پرورش ماهی در 

 10حومه شهرستان تفت یزد که داراي یک چشمه آب سرد با دبی 

  درجه سانتیگراد5/13-5/14 ثابت حدود  نسبتاًلیتر در ثانیه و دماي 

 2/1325 یک استخر بتنی براي اجراي تحقیق.  انجام گرفت،بود

 متري ساخته شده از چارچوب 111 قفس 21متر انتخاب و 

هر قفس . هاي توري پلی اتیلنی در آن نصب گردید فلزي و بدنه

 3اهد با  تیمار و یک ش6(بطور تصادفی به یک تکرار تعلق گرفت 

 لیتر در 10آب مورد نیاز به مقدار ثابت و دائمی حدود ). تکرار

سازي کامل  پس از آماده. ثانیه بر روي استخر برقرار گردید

آال با وزن   عدد ماهی جوان قزل420استخر و نصب قفسها تعداد 

 سانتیمتر 5/18±5/1 گرم و طول میانگین 85±5متوسط 

به .  عدد توزیع گردید20 تکرار ها به ازاء هر انتخاب و در قفس
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 روز با 2مدت ه منظور سازگاري با شرایط جدید ماهیها ب

 تجارتی تغذیهخوراك  هاي آزمایشی و  مخلوطی از جیره

هاي آزمایشی از اول اسفند شروع و  تغذیه ماهیها با جیره. شدند 

 روز کل 14به فاصله هر .  روز مفید ادامه داشت75به مدت 

گیري  س خارج و طول و وزن انفرادي آنها اندازهماهیهاي هر قف

 آب بصورت روزانه pHفاکتورهاي اکسیژن محلول، دما و . شد

میزان غذاي روزانه براساس افزایش بیوماس . کنترل و ثبت گردید

 تعیین  برداري و دماي آب   روزه نمونه14هاي  ماهیها در نوبت

 درصد 6/1-2در طول دوره پرورش  مقدار آن  گردید که 

تعداد دفعات غذادهی در یکماهه اول دوره . بیوماس ماهیها بود

قبل از شروع .  بار در روز بود3 بار در روز و سپس 4پرورش 

 عدد از ماهیها بطور تصادفی انتخاب و با استفاده 5آزمایش تعداد 

از مخزن ازت بالفاصله منجمد و جهت آنالیز الشه به آزمایشگاه 

 عدد ماهی بطور 2آزمایش نیز از هر تکرار در پایان . ارسال شد

تصادفی انتخاب و پس از انجماد فوري جهت تجزیه الشه به 

 .آزمایشگاه فرستاده شد

 :روشهاي تجزیه اطالعات) ج

هاي ماهی با  هاي آزمایشی و الشه ی، جیرهیمواد اولیه غذا

در این .  تجزیه گردیدAOAC (1990)استفاده از روشهاي 

ها در آون در دماي   طریق خشک کردن نمونهروشها رطوبت از

 تا رسیدن به وزن ثابت، پروتئین خام به  درجه سانتیگراد100

، چربی خام به  ) 25/6نیتروژن = پروتئین خام (روش کلدال 

روش حل کردن در اتر و با استفاده از دستگاه سوکسله، خاکستر 

درجه  550 ساعت در دماي 12با استفاده از کوره موفل به مدت 

 و کربوهیدرات از طریق تفاضل مجموع مقادیر فوق از سانتیگراد

 . تعیین گردید100عدد 

، %)WG(1افزایش وزن  تحقیق فاکتورهاي درصد  در این 

، )3(PER، نسبت بازدهـی پـروتئین )FCR)2نسبت تبدیل غـذا 

و درصـد ) 5(SGRرشد ویژه  ، نرخ )CF)4شاخص  وضـعیت 

اهري یا درصد رسوب پروتئین مصرف پروتئین خالص ظ
6)ANPU ( یاDP)7 (هاي زیر محاسبه گردید  با استفاده از فرمول

)2 .( 

                                                
1 Weight Gain
2 Feed Conversion Ratio
3 Protein Efficiency Ratio
4 Condition Factor
5 Specific Growth Rate
6 Apparent Net Protein Utilization 

 

 

 

 غذاي خشک مصرف شده به گرم 

FCR =                        

 افزایش وزن به گرم

 

 گرمافزایش وزن حاصل شده به 

  PER = 

 پروتئین خشک مصرف شده به گرم

 

                       وزن به گرم
100        × CF =                                            

 )طول به سانتیمتر(3                     

  لگاریتم طبیعی وزن متوسط نهایی –لگاریتم طبیعی وزن متوسط اولیه 

100        ×                                                %SGR =   

 تعداد روزهاي پرورش

 
  پروتئین نهائی الشه به گرم–پروتئین اولیه الشه به گرم 

100                                       ×    =%DP یا   %ANPU  
              کل پروتئین خشک مصرف شده به گرم

 

 :ها ل دادهتجزیه و تحلی) د

میانگین متغیرهاي مورد آزمایش با استفاده از تجزیه واریانس 

دار بین تیمارها با  اختالفات معنی. مورد مقایسه قرار گرفت

وجود یا  .انجام شد) Duncan, 1995(استفاده از آزمون دانکن 

 درصد تعیین 5داري در سطح آماري  عدم وجود اختالف معنی

.گردید

 نتایج

 

 

 

 

 

                                                                       
7 Deposit Protein

%WG  =  
× وزن متوسط نهایی–وزن متوسط اولیه       100    

وزن متوسط اولیه
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باشد ضمن اینکه نتایج حاصل از تیمار شاهد اختالف زیادي با  یم

که کمترین  دهد همچنین نتایج نشان می. سه تیمار اول ندارد

جایگزین منبع کربوهیدرات  (1افزایش وزن مربوط به تیمار 

و بیشترین افزایش وزن مربوط )  درصد ضایعات نان100جیره با 

 درصد  50ت جیره باجایگزین منبع کربوهیدرا (4به تیمار 

بررسی ارقام مربوط به ضریب . بوده است) ضایعات ماکارونی

دهد  چاقی ماهیها که بیانگر ارتباط طول با وزن آنهاست نشان می

 و شاهد از ضریب چاقی بیشتري 6  و4، 2که ماهیهاي تیمارهاي

داراي  برخوردارند که 5 و 3،1نسبت به ماهیهاي تیمارهاي 

بررسی سایر فاکتورها نظیر . )P<0,05 (دار است  معنیاختالف

FCR،PER ، ANPU و SGRدهد که این شاخصها   نشان می

 و شاهد وضعیت خیلی بهتري نسبت به 6، 4، 2در مورد تیمار 

دار   دارد   بطوریکه اختالف بین آنها معنی5 و 3، 1تیمارهاي 

ه تیمار اول هر یک از ارقام ارائه شده در مورد س). P<0,05(است 

 از 4داري ندارد ولی در میان آنها تیمار  و شاهد اختالف معنی

 .عملکرد مطلوبتري برخوردار است

 تأثیر سطوح مختلف جایگزینی 4جدول : کیفیت نهائی الشه )ج 

آوري شده غالت بر  منبع کربوهیدرات جیره با ضایعات عمل

اي ارائه ه داده. دهد کیفیت الشه در پایان آزمایش را نشان می

جایگزینی ضایعات  ار سطوح مختلف د شده بیانگر عدم تأثیر معنی

باشد  روي پروتئین تیمارهاي مختلف می مورد مطالعه بر

)P<0,05 .( نسبت به 5 و 3، 1مقدار چربی الشه در تیمارهاي 

داري داشت ضمن  سه تیمار دیگر و همچنین شاهد کاهش معنی

 و شاهد اختالف 6، 4 ،2بین تیمارهاي  آنکه مقدار آن در

 ).P>0,05(داري نداشت  معنی

هاي مواد  نتایج مقایسه هزینه: ها ارزیابی اقتصادي جیره) د 

کننده کربوهیدرات جیره یعنی گندم، ذرت، نان خشک و  تأمین

ها نشان  صد ترکیب آنها در هر یک از جیرهبراساس درماکارونی 

 فرض aره شاهد داد که اگر هزینه تأمین مواد کربوهیدراته جی

ترتیب ب 6  و 5، 4، 3، 2، 1هاي  شود همین هزینه در مورد جیره

a35 ،a68 ،a114 ،a107 ،a74 و a87درصد خواهد بود . 

 (X±SE)آوري غالت بر روي عملکرد رشد ماهیها   تأثیر سطوح مختلف جایگزینی منبع کربوهیدرات جیره با ضایعات عمل: 3جدول 

 

شماره تیمار

ششپنج  چهارسه  دو   یک   شاهدرهاي رشدفاکتو

859186948693 86) گرم(میانگین وزن اولیه 

) گرم(میانگین وزن نهایی 
b

7/226 
c

 3/152 
b

 233
c

 7/152
a

 264
c

 3/153
c

 211

) سانتیمتر(میانگین طول نهایی 
b

9/25
c

 8/22
b

 
a

 2/26
c

 9/22
a

 2/27
c

 1/23
b

 25

b(WG%)ایش وزن درصد افز
3/162

d
8/79

b
 3/155

d
 3/78

a
 182

d
 3/84

c
 127

c(FCR)نسبت تبدیل غذا 
 4/1

b
 4/2

c
 5/1

b
 

a
 5/2

c
 4/1

a
 7/2

c
 6/1

b(PER)نسبت بازدهی پروتئین 
 

a
 06/4

d
 99/1

b
 88/3

d
96/1

a
 55/4

d
 11/2

c
 18/3

a(SGR%)نرخ رشد ویژه 
 29/1

c
 78/0

a
 25/1

c
 76/0

a
 38/1

c
 82/0

b
 09/1

a(CF)ضریب چاقی 
 31/1

b
 19/1

a
 29/1 

b
 19/1

a
 32/1

b
 20/1

a
 29/1

 درصد ذخیره پروتئین خالص

 (%ANPU)
a

 86/29
c

 96/19
b

 55/27
d

 
c

 38/18
a

 92/29
d

 88/16
b

 88/26

 ).P<0,05(باشد  دار می حروف التین متفاوت در یک ردیف نشاندهندة اختالف معنی
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 (X±SE)آوري غالت بر روي کیفیت گوشت ماهی  تأثیر سطوح مختلف جایگزینی منبع کربوهیدرات جیره با ضایعات عمل: 4 جدول

شماره تیمار

شش  پنج   چهار  سه   دو   یک   شاهد  الشه اولیه)درصد(ترکیب  

  پروتئین
b

11/16
a b

85/16
a b

58/16
a b

16/17
a b

77/16
a b

05/17
a b

51/16
a

31/17

  رطوبت
a b

95/74 
b

82/73 
a

91/77 
a b

27/75
a

55/77
a b

30/74
a b

99/76
a b

91/76

  چربی
a b

13/6
a

21/7
c

01/3
b

75/5
c

62/3
a b

24/6
c

22/3
b

52/5

  خاکستر
a b

82/1
a

91/1
b

63/1
a

93/1
a

90/1
a b

83/1
b

65/1
a b

85/1

 ).P<0,05(باشد  دار می الف معنیحروف التین متفاوت در یک ردیف نشاندهندة اخت

 

 بحث 

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر جایگزینی مواد 

کربوهیدراته مورد نظر، ترکیب اجزاء جیره در تمام تیمارها اعم از 

هاي  سطوح پروتئین، چربی، کربوهیدرات، انرژي و مکمل

ویتامینی و معدنی ثابت نگهداشته شد و فقط در مواد اصلی 

.  کربوهیدرات جیره جابجایی صورت گرفتةدهندتشکیل 

همچنین براي تمام تیمارها شرایط محیطی یکسان پرورش 

تأمین گردید تا بدین ترتیب هرگونه تغییر در عملکرد رشد و 

در این . کیفیت الشه متأثر از مواد جایگزین شده قلمداد شود

ه  بود ک5 و 3، 1تحقیق کمترین میزان رشد مربوط به تیمارهاي 

در آنها بترتیب نان خشک، ضایعات ماکارونی و مخلوط ضایعات 

درصد جایگزین گندم و  100ماکارونی و نان خشک به میزان 

این در حالی است که . ذرت موجود در جیره شاهد شده بود

 ضایعات مورد استفاده به  درصد50تیمارهاي داراي جایگزینی 

ه با سه تیمار جاي گندم و ذرت از رشد خیلی بهتري در مقایس

 از تیمار شاهد 4  و2مذکور برخوردار بوده و حتی رشد در تیمار 

 بیشترین رشد را بهمراه داشت 4در این میان تیمار . بیشتر بود

 .(P<0,05)دار بود  که اختالف آن نسبت به بقیه تیمارها معنی

  درصد50توان چنین استنباط کرد که جایگزینی حداقل  می

یره با ضایعات مورد مطالعه هیچگونه منبع کربوهیدرات ج

آالي پرواري در  محدودیتی را در رشد معمول ماهیهاي قزل

کند ضمن آنکه  هاي رایج تجارتی ایجاد نمی مقایسه با جیره

چنانچه این مقدار جایگزینی با استفاده از ضایعات ماکارونی انجام 

 به.  عملکرد رشد را در حد قابل توجهی بهتر خواهد کرد،شود

هاي مورد مطالعه و  رغم مشابهت ارزش غذایی تمام جیره

همچنین شرایط محیطی یکسان پرورش، کاهش رشد تیمارهاي 

قابل  در مقایسه با سایر تیمارها از جمله تیمار شاهد 5 و 3، 1

.جالب توجه بود

چند عوامل فیزیولوژیک متعددي در این کاهش رشد  هر

االً میزان خوشخوراکی غذا توانند نقش داشته باشند ولی احتم می

اگر غذاي مصرف شده . تأثیر نبوده است در مقدار مصرف آن بی

 بترتیب 5 و 3 ،1 تیمار ، فرض شود درصد100در تیمار شاهد 

اند در حالیکه این مقدار   غذا را مصرف کرده درصد86 و 84، 78

.  بوده است91 و 121، 108 بترتیب 6 و 4، 2در تیمارهاي 

ش پذیرش غذا یکی از عوامل پایین بودن رشد در بنابراین کاه

.سه تیمار اول بوده است

 (FCR)عالوه براین، غذاي مصرف شده نسبت تبدیل غذایی 

متفاوتی را در بین تیمارها بهمراه داشته است بطوریکه این 

) 5/1حدود ( و شاهد مطلوب 6 ، 4، 2کمیت در مورد تیمارهاي 

ولی در  (P<0,05)نداشت داري  و در عین حال اختالف معنی

بنابراین عالوه بر . بود  5/2مورد سه تیمار دیگر این مقدار حدود 

اند، در قبال   غذاي کمتري مصرف کرده5 و 3، 1اینکه تیمارهاي 

غذاي مصرف شده بازدهی خیلی کمتري را نیز نسبت به سایر 

اند که این موضوع به قابلیت هضم و جذب ضایعات  تیمارها داشته

 .کند  شده به جیره ارتباط پیدا می هاضاف

دهد که مقادیر  نشان می (CF)بررسی فاکتور ضریب چاقی 

الی داشته و   و شاهد وضعیت ایده6، 4، 2مربوط به تیمارهاي 
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حالیکه همین مقدار در مورد  هم ندارند، در داري با اختالف معنی

یمارها  کمتر از حد استاندارد بوده و با سایر ت5 و 3، 1تیمارهاي 

. (P<0,0)دار دارند  اختالف معنی

یکی از موضوعاتی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت 

در این تحقیق جایگزینی مواد . ها است ارزیابی اقتصادي جیره

ها مورد بررسی قرار گرفته و سایر اجزاء  کربوهیدراته جیره

ضمن بنابراین . تشکیل دهنده آنها ثابت در نظر گرفته شده است

ها مربوط به تأمین  ها، فقط هزینه ثابت فرض کردن سایر هزینه

. گیرد مواد کربوهیدراته جیره مورد مقایسه و بحث قرار می

همانطور که در بخش نتایج اشاره شد چنانچه هزینه تأمین مواد 

به عنوان جیره نزدیک به جیره (خام کربوهیدراته جیره شاهد 

 فرض شود، همین هزینه در a) تجارتی رایج در مرحله پرواري

، a35 ،a68، a114 بترتیـب 6 و 5، 4، 3، 2، 1هاي  مورد جیره

a107 ،a74 و a87خواهد بود درصد . 

 عالوه بر هزینه باالي 3با توجه به نتایج ارائه شده، جیره 

تولید از عملکرد رشد مناسبی برخوردار نبوده و بنابراین جیره 

رغم هزینه پایین به  نیز 5 و 1هاي  جیره. لی نخواهد بودآایده

تولید نسبت به جیره شاهد، عملکرد رشد مطلوبی را به همراه 

. هاي مناسبی تلقی کرد توان آنها را جیره نداشته است و نمی

 در 6 و 4 ،2هاي  نتایج نشان داده است که عملکرد رشد جیره

دار با یکدیگر و  مورد اکثر فاکتورهاي مورد بررسی اختالف معنی

چنین با جیره شاهد نداشته ولی هزینه تأمین مواد هم

. کربوهیدراته آنها نسبت به یکدیگر و جیره شاهد اختالف دارد

 بهترین عملکرد رشد را در پی داشته ولی هزینه 4چند جیره  هر

بیشتر از جیره شاهد است ضمن اینکه  درصد 7تولید آن حدود 

باشد که  رونی میمواد ضایعاتی مورد استفاده در این جیره ماکا

قابلیت تأمین آن با توجه به قیمت باال و مصرف انسانی تا 

دهد که   نشان می6بررسی جیره . باشد حدودي مشکل می

عملکرد رشد این جیره در مورد اکثر فاکتورهاي مورد بررسی 

تر بوده و در برخی موارد از جمله وزن  نسبت به جیره شاهد پایین

رد هرچند هزینه تولید آن نسبت به دار دا نهایی اختالف معنی

توان   را می2با توجه به موارد فوق جیره . جیره شاهد کمتر است

بعنوان جیره برتر از نظر اقتصادي معرفی کرد چون اوالً عملکرد 

داري ندارد ثانیاً  رشد این جیره با جیره شاهد اختالف معنی

ره شاهد از جی) 6 و 4هاي  در مقایسه با جیره(هزینه تولید آن 

کمتر است و ثالثاً مواد ضایعاتی مصرف شده در این جیره نان 

 .باشد که قابلیت دسترسی فراوان داشته و ارزان است خشک می

گیري کلی زیر را ارائه  توان نتیجه با توجه به موارد ذکر شده می

 :نمود 

  درصد50ـ استفاده از ضایعات نان خشک به عنوان جایگزین 1

آال در  قزلماهی صرف شده در جیره غذایی از گندم و ذرت م

 بر عملکرد رشد و   پرواري هیچگونه تأثیر منفیۀمرحل

کیفیت الشه نهایی نداشته ضمن آنکه هزینه تأمین منبع 

. دهد  کاهش می درصد32کربوهیدرات جیره را حدود 

توان از این ماده غذایی بعنوان بخشی از جیره  بنابراین می

 .استفاده کردآال  قزلماهی غذایی 

 از  درصد50ـ استفاده از ضایعات ماکارونی بعنوان جایگزین 2

آال در  قزلماهی گندم و ذرت مصرف شده در جیره غذایی 

 پرواري نتایج خوبی را حتی نسبت به جیره شاهد از ۀمرحل

نظر عملکرد رشد در پی داشت ولی با توجه به گرانی این نوع 

مصارف انسانی قیمت تمام ضایعات و عرضه آن در بازار جهت 

 نسبت  درصد7شده تأمین منبع کربوهیدرات جیره را حدود 

توان مصرف آن را به  بنابراین نمی. به جیره شاهد افزایش داد

 .مقدار فوق بطور جدي توصیه کرد

ـ استفاده از مخلوط ضایعات ماکارونی و نان خشک به جاي 3

ماهی یی  از گندم و ذرت مصرف شده در جیره غذا درصد50

 پرواري نیز به دلیل به همراه داشتن نتیجه ۀآال در مرحل قزل

خوب از لحاظ عملکرد رشد و قیمت تمام شده کمتر نسبت 

.باشد به جیره شاهد قابل توصیه می
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Abstract
Growth performance of rainbow trout studied by use of bread and macaroni industries 

wastes in Grower diet (as carbohydrate source) replacement of wheat and corn. Seven 

experimental diets were prepared. Amount of carbohydrate materials replacement in diets 

were: 1) 100% bread wastes 2) 50% bread wastes 3) 100% macaroni wastes 4) 50% macaroni wastes 

5) 100% equal mix of bread and macaroni wastes and 6) 50% equal mix of bread and macaroni 

wastes. Blank diet prepared as same as commercial common diet. 21 polyethylene net cages 

(1×1×1m) used for fish holding in a cement pond (30×3×1,2m) with 10l/s water flow. Each cage 

stoked by 20 fish with initial average weight of 85�5g. Farming period was 75 days and in this 

period water temperature, pH and dissolved oxygen were 14,5�2�C, 7,5-8,8 and 6,8-8,5mg/l, 

respectively. The best growth performance belonged to diet 4, although results diets of 2, 4, 6, 

and blank had no significant differences (P>0,05). In term of economic value of used diets, 

diets 2 had the best result. Carcass analysis in the end of experiment showed that carcass 

protein and ash contents in all of treatment were same but lipid content in treatments of 1, 3, 

and 5 were lower than other treatments (P<0,05).
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