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بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر
شاخصهای رشد و تغذیه ای ماهی گرین تیلور ()Andinocara rivulatus
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چکیده
بهمنظور بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی در سطوح متفاوت با پودر ضایعات ماکیان بهترتیب  3جیره غذایی بههمراه یک جیره شاهد
به شکل کرامبل در قالب یک طرح کامالً تصادفی استفاده گردید .برای این منظور  054قطعه ماهی گرین تیلور

( Andinocara

 )rivulatusبا میانگین وزنی و طولی بهترتیب ( 4/40±4/4گرم) و ( 9/029±4/40سانتیمتر) با استفاده از سه جیره آزمایشی با سطوح
 05 ،54 ،25درصد پودر ضایعات جایگزین شده با پودر ماهی بهشکل کرمبل بههمراه گروه شاهد در قالب  0گروه هر کدام با سه تکرار
مورد بررسی قرار گرفتند .در طول دوره ماهیان هر  95روز یکبار زیستسنجی شدند و پس از  00روز پرورش در پایان دوره ،فاکتورهای
رشد اندازهگیری شدند .نتایج نشان دادند ماهیان تغذیه شده با جیرههای تغذیهای از نظر میزان طول و وزن بدن ،نرخ رشد ویژه طولی و
وزنی ،ضریب تبدیل غذایی ،فاکتور وضعیت ،درصد بقاء ،فاکتور رشد روزانه در بین تیمارهای مورد بررسی در مقایسه گروه شاهد تفاوت
معنیداری نداشتند ( .)p<4/45همچنین نتایج این تحقیق نشان داد جایگزینی پودر ضایعات طیور بهجای پودر ماهی در سطح جایگزینی
 %54میتواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره ماهی گرین تیلور پیشنهاد شود.
کلمات کلیدی :گرین تیلور ( ،)Andinocara rivulatusپودر ماهی ،پودر ضایعات ماکیان
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بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر...

مقدمه
پیشرفت سریع صنعت آبزیپروری و دام موجب افزایش
استفاده از پودر ماهی در رژیم غذایی برای ماهیهای پرورشی
گردیده است ( Bassompierreو همکاران .)7991 ،پودر ماهی
بهعنوان یکی از اجزای مهم در جیرههای آبزیان پرورشی برای
تأمین اسیدهای آمینه بوده که بهدلیل کیفیت باالی پروتئین و
خوشخوراکی آن برای آبزیان است ،هرچند در میان تمام اجزای
تشکیلدهنده غذای آبزیان ،پودر ماهی گرانترین جزء جیره
میباشد ،تولید غذای ماهیان در سال  2002در جهان 79/5
میلیون تن بوده و این مقدار در اواخر سال  2002به  21میلیون
تن رسیده است که در این مدت تقریباً  71/5میلیون تن افزایش
یافته است ( Hardyو همکاران .)2002 ،اندیشمندان در پی
تدابیری در خصوص تولید و تهیه غذایی با کیفیت باال و هزینه
پایین ،مطلوب همه پرورشدهندگان و دستاندرکاران صنعت
آبزیپروری بوده است .افزایش تولید محصوالت آبزیپروری بدون
فراهم آوردن شرایط و بستر رشد و پرورش مناسب موجودات
آبزی بهویژه تأمین غذای مناسب برای آنها امکانپذیر نخواهد
بود (ساعدی .)7232 ،بنابراین با اعمال تغذیه درست که با درک
صحیح از نیازهای غذایی ماهی و تنظیم یک فرمول غذایی
متعادل و متناسب با نیازهای آبزیان پرورشی حاصل میشود،
میتوان به رشد باال ،افزایش تولید و در نهایت به یک فرآیند تولید
با توجیه اقتصادی دست یافت (2001 ،Carmen؛  Allanو ،Lovell
 .)7997با توجه به موردی که بیان شد ،استفاده از منابع پروتئینی
جانوری ارزانتر و یا منابع پروتئینی گیاهی بهعنوان جایگزین
کامل یا بخشی از پودر ماهی یکی از مهمترین زمینههای
تحقیقاتی در بخش تغذیه در حوزه آبزیپروری است (Webster
و همکاران .)2000 ،استفاده از ضایعات غذایی که در تغذیه انسان
مورد مصرف قرار نمیگیرند ،در تولید غذای حیوانات پرورشی تا
حدودی متداول است (نفیسیبهاآبادی .)7230 ،پودر ضایعات
طیور در بین مکملهای پروتئینی نظیر پودر خون ،پودر گوشت
و استخوان ،بهدلیل دارا بودن سطح پروتئین قابل قبول ،مقدار کم
کربوهیدرات و اسید آمینه مطلوب ( ،)7992 ،Taconعالوه براین
قابلیت تولید در حجم باال و قابلیت هضم مناسب میتوان در
اولویت جیرهنویسی برای آبزیان قرارگیرد (جلیلیکندی.)7215 ،
یافتههای اخیر محققین گزارشات متفاوتی در زمینه جایگزینی
پودر ضایعات بیان داشتند از آن جمله میتوان به نتایج موفقیت
آمیزی در جایگزینی پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی در سطح
حدود  50درصد در جیره ماهی سالمون چینوک و قزلآال اشاره
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کرد ( Nengasو همکاران .)7999 ،همچنین جواهریبابلی ()2072
به نتایج موفقیتآمیزی در زمینه جایگزینی پودر ضایعات ماکیان
با پودر ماهی تا سطوح  50درصد و باالتر دست یافتند .بدون
آنکه تأثیر منفی بر عملکرد رشد ایجاد کند ،همچنین یافتههای
اخیر دانشمندان گزارشات متفاوتی در این زمینه بیان داشتند از
آن جمله میتوان به نتایج موفقیتآمیزی در جایگزینی پودر
ضایعات ماکیان با پودر ماهی در سطح حدود  50درصد در جیره
ماهی سالمون چینوک و قزلآال اشاره کرد ( Nengasو همکاران،
 .)7999عالوه بر آن  )7992( Gouveiaگزارش کرد پودر ضایعات
مخلوط با پودر پر هیدرولیز بدون ایجاد تاخیر در رشد میتواند تا
سطح  30درصد جایگزین کل پروتئین جیره قزلآال گردد ،همچنین
اعالم کردند فرایند تولید پودر ضایعات را به دو روش قدیمی و
پیشرفته در تهیه جیره ماهی سیم دریایی مقایسه کرده و دریافتند
تولید پودر ضایعات با روش پیشرفته امکان جایگزینی پودر
ضایعات را تا  700درصد بدون تأثیر منفی بر عملکرد رشد موجب
میشود .همچنین در میگوی سفید صلحجو و باسآفتابی 30
درصد و  700درصد از پودر ضایعات جایگزین شده با پودر ماهی
بهترتیب اثر منفی بر رشد و ضریب تبدیل غذا نداشت .نتایج
بهدست آمده از مارماهی اروپایی ( Appelbaumو همکاران،
 ،)7992تیالپیا ( ،)7993 ،El-Sayedکاتال ( Hasanو همکاران،
 ،)7992روهو ( Dasو  )7992 ،Hasanو ماهی کپور (،Steffens
 )7993نتیجه مثبتی در جایگزینی کامل پودر ضایعات با پودر
ماهی را نشان داد .بررسی شاخصهای رشد در این آزمایش و
مقایسه آنها با آزمایش و تحقیقهای مشابه توسط محققین
مشخص میکند که تفاوتها و تشابههایی بین نتایج دیده میشود.
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیرات سطوح مختلف پودر
ضایعات ماکیان جایگزین شده با پودر ماهی بر روی شاخصهای
رشد ،در بچه ماهی گرین ترور ( )Andinocara rivulatusمیباشد.
در این مطالعه امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان
با تأکید بر شاخصهای رشد و تغذیهای ماهی گرین تیلور
( )Andinocara rivulatusمورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
این تحقیق از  21فروردین تا  21تیر ماه  7292بهمدت 91
روز در کارگاه پروش ماهیان زینتی واقع در شهر بندر ترکمن
انجام پذیرفت .جیرههای غذایی ایزونیتروژنوس ایزوکالریک با مواد
اولیه (جدول )7بر مبنای فرمول تهیه شده بهوسیله نرمافزار 2/3
 Win Feedتهیه شدند .بهترتیب جیرههای تغذیهای  2 ،7و2
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شامل  50 ،25و  15درصد پودر ضایعات ماکیان جابهجا شده با
پودر ماهی بوده و گروه شاهد فاقد پودر ضایعات ماکیان بوده است
جواهریبابلی .)2072 ،در ابتدا مواد اولیه در صورت نیاز ،به کمک
آسیاب برقی خرد و الک (قطر  7میلیمتر) شدند .میزان هر کدام
براساس فرمول تهیه شده محاسبه و وزن شدند .سپس این مواد
با یکدیگر مخلوط شده و به شکل خمیر در آورده شد .خمیر مورد
نظر از چرخ گوشت با صفحه مشبک و سوراخهایی به قطر 2
میلیمتر عبور داده شده و بهصورت رشته در سینیهای
آلومینیومی قرار گرفت .پس از آن سینیها در آون با دمای 23
درجه سانتیگراد بهمدت  3ساعت قرار گرفته و بعد از آن در زیر
هود در شرایط استریل خشک گردید (باتمتنی .)7297 ،پس از
خشکشدن این رشتهها بهوسیله کاتر متناسب با اندازه دهان
ماهی ( 2میلیمتر) برش داده شد و در کیسههای پالستیکی
ریخته و پس از درج مشخصات جیره بر روی بستهها ،درون
یخچال در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
شرایط ماهی :بچهماهی گرین ترور ()Andinocara rivulatus
از هچری ماهی تجاری در گرگان آماده شد .بهمنظور سازگاری،
ماهیان ده روز در شرایط آکوآریومهای جدید نگهداری و با جیره
پایه ساخته شده تغذیه شدند .در شروع آزمایش 224 ،عدد بچه
ماهی گرین ترور با میانگین طول کل7/92±0/10سانتیمتر و
میانگین وزنی 0/09±0/00گرم همگی از یک نسل تهیه گردید.
برای حفظ کیفیت آب در طی دوره از فیلتر شنی استفاده شد و
یک سوم آب هردو روز یکبار و در بعضی موارد هر سه روز یکبار
تعویض گردید .دمای آب آکوآریومها بهوسیله یک هیتر مرکزی
در کارگاه ثابت نگه داشته شد .همچنین آب آکوآریومها بهوسیله
یک پمپ مرکزی هوادهی شدند .میزان  pHهر دو روز یکبار
توسط پی اچ سنج اندازهگیری شد .در طول دوره آزمایش ،درجه
حرارت حدود  23درجه سانتیگراد 1/3-1/5 pH ،بود و اکسیژن
محلول  ppm 2/5-3بود .هر دو هفته زیستسنجی از ماهیان
صورت میگرفت.
جمعآوری نمونهها و تکنیکهای شیمیایی تجزیه و

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

شاخصهای رشد تغذیه و درصد بقا اندازهگیری شده و مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به اعداد بهدست آمده در زیستسنجیها،
شاخصهای رشد تغذیه و درصد بقا برطبق فرمولهای زیر
محاسبه و اندازهگیری شدند ،همچنین میزان پروتئین خام با
استفاده از روش کجلدال ،چربی خام مطابق با روش سوکسله
توسط دستورالعمل  )7990( AOACاندازهگیری گردید .رطوبت،
فیبر ،خاکستر نیز بهروش ارائه شده توسط )7990( AOAC
اندازهگیری شدند.
( Zirongو :)2002 ،Yanbo
وزن اولیه (گرم) -وزن نهایی(گرم) =WG
( De Silvaو :)7995 ،Anderson
وزن بدن (گرم)  /غذای مصرفی(گرم) =FCR
) Hevroyو همکاران:(2005 ،
=SGRw
]×700تعداد روزهای غذادهی Log /وزن اولیه(گرم) Log-وزن نهایی(گرم)[(%day-

( Maneeinو همکاران:)2072 ،
}×700تعداد روز پرورش(mm)]/طول اولیه (mm)-Lnطول نهاییSGRL={[Ln

(:)7913 ،Austreng
=CF
)] ×700طول نهایی ماهیان در انتهای پرورش)/)cmوزن نهایی ماهیان در انتهای
پرورش گرم)[

(:)7931 ،Tacon
اولیه× 700تعداد ماهیان در وزن ÷ تعداد ماهیان در وزن نهایی =)SR(%

تجزیه و تحلیل آماری :آنالیز آماری با ورود دادههای
حاصل از انجام زیستسنجی و آنالیز الشه به صفحات گسترده
اکسل آغازگردید .در نرمافزار اکسل میانگین دادهها محاسبه
گردید و سپس به نرمافزار  SPSSنسخه  72منتقل شده تا از نظر
وجود اختالف معنیدار بین تیمارها بررسی شوند .با استفاده از
آزمون  Kolmogrov-smirnovنرمال بودن پراکنش دادهها مشخص
شد و سپس با استفاده از آزمون  One-Way ANOVAوجود یا
عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارها بررسی گردید و پس از
مشاهده اختالف معنیدار از  Post hoc LSDدر سطح ))p<0/05
برای بررسی اختالف معنیدار بین گروهها استفاده گردید.

تحلیل :با اتمام دوره سازگاری دوره اصلی پروش بهمدت  91روز
آغاز گردید و زیستسنجی تیمارها و گروه شاهد در فواصل 75
روزه صورت گرفت .برای اندازهگیری طول کل از کولیس بادقت
یک صدم میلیمترو برای اندازهگیری وزن از ترازو با دقت یک
هزارم میلیگرم استفاده شد .بهمنظور کاهش استرس ماهیان
هنگام زیستسنجی 72 ،ساعت قبل و بعد از زیستسنجی غذادهی
قطع گردید .توجه به اعداد بهدست آمده در زیستسنجیها،
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جدول :1

بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر...

اجزاء جیرههای کرامبل ساخته شده (درصد) برای ماهی گرین ترور ( )Andinocara rivulatusبا استفاده از نرمافزار win feed2/8

تیمارها

 % 57جابهجایی با پودر

 % 75جابهجایی پودر

 % 27جابهجایی پودر

ماهی با پودر ضایعات

ماهی با پودر ضایعات

ماهی با پودر ضایعات

ماکیان

ماکیان

ماکیان

42/1
9/9
25
7/95
0/2
0/2
0/92
0/042
0/732
2/22
0/299
0/92
0/422
0/42

23/15
22/44
79
2/55
7/54
7/54
0/92
0/042
0/732
2/22
0/299
0/92
0/422
0/42

45/24
24/44
77/21
2/2
2/94
2/94
0/92
0/042
0/732
2/22
0/299
0/92
0/422
0/42

C
شاهد

مواد غذایی
پودر ماهی
پودر سویا
پودر ضایعات ماکیان
گلوتن گندم
دی کلسیم فسفات
روغن ماهی
آستازانتین
آنتی اکسیدان
ضد قارچ
همبند
مکمل معدنی
پیش مخلوط مواد ویتامینی
الیزین
 L -Dمتیونین

21/02
22/12
0
23/19
2/9
77/49
0/92
0/042
0/732
2/22
0/299
0/92
0/422
0/42

جدول  :2آنالیزتقریبی شیمیایی جیره غذایی فوق بر مبنای وزن خشک غذا
C

ماده مغذی

شاهد

پروتئین ()%
لیپید خام ()%
خاکستر ()%
فیبر ()%
رطوبت ()%
انرژی700کیلوکالری/گرم

42
70/25
2/20
7/22
29/22
222

 % 27جابهجایی پودر

 % 75جابهجایی پودر

 % 57جابهجایی با پودر

ماهی با پودر ضایعات

ماهی با پودر ضایعات

ماهی با پودر ضایعات

ماکیان

ماکیان

ماکیان

42
70
2/42
7/12
23/13
222

42
70/3
5/24
7/34
29/02
229/2

42
70/2
2/22
7/19
23/19
222/3

نتایج
عملکرد رشد و بقا در جدول  2نشان داده شده است .باالترین
درصد بقا بهمیزان باالی  %90در تمامی تیمارهای آزمایشی
مشاهده شد و همچنین تفاوت معنیداری میان تیمارها مشاهده
نشد ( .(p<0/05باالترین میزان افزایش وزن میان تیمارها بدون
اختالف معنیداری در گروه شاهد وجود داشت ( .(p<0/05نرخ
رشد ویژه در بچهماهیان گرین تیلور در زمانی که از جیرهای که
جایگزینی پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی صورت گرفت ،تغذیه
شدند .بیشترین مقدار  SGRدر تیماری با  50درصد جایگزینی
224

پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی وجود داشت ولی اختالف
معنیدار میان تیمارها مشاهده نگردید .ضریب تبدیل غذایی
همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،میزان ضریب تبدیل
غذایی ماهیان گرین ترور در  2تیمار آزمایشی در مقایسه با گروه
شاهد ،در پایان دوره پرورش تفاوت معنیدار نشان نداد
( .)p>0/05فاکتور وضعیت در تیمارهای مختلف محاسبه گردید
و مشخص شد که بیشترین مقدار مربوط به ماهیان تیمار سوم
تغذیه شده با جیره حاوی  15درصد پودر ضایعات مرغ جایگزین
پودر ماهی و کمترین مقادیر آن در گروه شاهد ( )Cمیباشد ولی
اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (.)p>0/05
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جدول  :3عملکرد رشد و بقا ماهی گرین ترور ( )Andinocara rivulatusدر این پژوهش
شاخص
افزایش وزن (گرم)
افزایش طول (سانتیمتر)
ضریب تبدیل غذایی
ضریب رشد ویژه طولی
ضریب رشد ویژه وزن
فاکتور وضعیت
درصد بقا

 %27جابهجایی پودر ماهی

 %75جابهجایی پودر ماهی

 %57جابهجایی پودر ماهی

با پودر ضایعات ماکیان

با پودر ضایعات ماکیان

با پودر ضایعات ماکیان

2/91±0/52 a
2/22±0/22 a
7/57±0/25 a
7/75±0/42 a
7/47±0/72 a
2/50±2/47 a
700±0/0a

4/90±7/72 a
4/02±0/71 a
7/41±0/73 a
7/44±0/72 a
7/59±0/22 a
2/72±0/70 a
90/00±70/00 a

4/25±0/57 a
2/47±0/09 a
7/22±0/72 a
7/09±0/19 a
7/55±0/27 a
4/52±4/22 a
700/00±9/24 a

گروه شاهد

4/39±7/72 a
4/21±0/40a
7/42±0/74 a
7/52±0/3 a
7/53±0/29 a
2/02±0/27 a
94/42±9/24 a

 :aوجود حروف مشابه در سطرها نشان عدم وجود اختالف معنی دار میباشد (.)p>0/05

بحث
نتایج مطالعات حاضر نشان داد پودر ضایعات ماکیان
میتواند جایگزین مناسبی برای پروتئین پودر ماهی در جیره
عملی فرموله شده برای بچهماهیان گرین تیلور باشد .نتایج
حاصل از این مطالعه با چندین تحقیق بر روی گونههای متفاوت
انجام شده مطابقت داشت )7994( Steffens .گزارش کرد پودر
ضایعات ماکیان میتواند در جیره ماهی قزلآال رنگینکمان با
افزودن آمینواسیدهای مکمل در سطوح باالی %50بهکار برده
شود .همچنین پودر ضایعات ماکیان در ماهیان سیم دریایی
میتواند جایگزین  15درصد از پودر ماهی جیره گردیده بدون
آنکه اسید آمینه به جبره افزوده گردد ( Nengasو همکاران،
 (7999و همچنین تا میزان  700درصد برای ماهی سیم دریایی
قرمز ) Takagiو همکاران )2000 ،و برای ماهی هامور کوهاندار
( Shapawi( )Cromileptes altivelisو همکاران700 )2001 ،
درصد جایگزین گردد بدون آنکه اثر منفی بر عملکرد رشد و
کارایی و بهبود تغذیه ایجاد کند ( Javaheri baboliو همکاران،
 .)2072اما بهطور معمول بهترین سطح جایگزینی پودر ضایعات
در جیره از  22/5تا  22/1گزارش گردید ( Huو همکاران2003 ،؛
 Yangو همکاران .)2002 ،در برخی دیگر از گونههای دریایی
پودر ماهی تنها تا سطوح  50درصد امکانپذیر میباشد (Rawles
و همکاران2009 ،؛  Usmanو همکاران2001 ،؛  Wangو
همکاران2002 ،؛  Yigitو همکاران2002 ،؛  Turkerو همکاران،
2005؛ 7994 ،El-Sayed؛  .)7997 ،Fowlerدر ماهیان سیم
دریایی قرمز میتوان پودر ضایعات ماکیان را بهمیزان باالی 20
درصد جایگزین پروتئین پودر ماهی در جیره کرد بدون آنکه

هیچ اختالفی در عملکرد رشد نسبت به تیمار شاهد که با جیره
پایه تغذیه شدهاند ایجاد شود ) Kureshyو همکاران.)2000 ،
 Rawlesو همکاران ( )2002دریافتند پودر ضایعات ماکیان
میتواند بهمیزان  25درصد جایگزین پروتئین پودر ماهی در جیره
هیبرید باس راه راه گردد .دلیل اصلی در میزان درصد جایگزینیها
در مطالعات اخیر را میتوان در تفاوت در نوع گونهها و پروسه
ساخت جیره و تهیه پودر ضایعات ماکیان دانست ( Shapawiو
همکاران2001 ،؛  Dongو همکاران .)7992 ،اهمیت مواد اولیه
پروتئینی (مشابه پودر ضایعات ماکیان) شامل اسیدآمینههای
خوب ،پروتئین باال ،ماده خشک و پروتئین قابل هضم و همچنین
انرژی مشابه پودر ماهی میزان پروتئین موجود در مواد اولیه
حیوانی ،میزان شباهت اسیدهای آمینه پروتئین ضایعات با پودر
ماهی میباشند ( Zhouو همکاران2004 ،؛  Bureauو همکاران،
 .)7999در مطالعه حاضر بدون هیچ اختالف معنیداری بهترین
 FCRو عملکرد رشدی در تیماری با  50درصد جایگزینی و گروه
شاهد مشاهده گردید .درهمین راستا جانمحمدی و همکاران
( )7233که بر روی جایگزینی پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی
در جیره غذایی ماهی قزلآال در دوزهای سطوح  40 ،20 ،0و20
درصد انجام دادند که پس از بررسیها اعالم نمودند پودر ماهی
تا سطح  20درصد میتواند در جیره ماهی قزلآال جایگزین گردد.
 Maneeinو  )2072( Piyatiratitivorakulکه پس از بررسی
جایگزینی پودر ضایعات با پودر ماهی در سطوح 15، 50، 25، 0
و  700در گونه سیباس  Lates calcariferصورت گرفت ،اعالم
داشتند بهترین  FCRو میزان عملکرد رشد بدون هیچ اختالف
معنیداری در تیماری با  25درصد جایگزینی بوده است همچنین
222

شانسی و همکاران

بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر...

اعالم داشتند احتماالً افزایش جایگزینی در سطوح باالی 50
درصد موجب کاهش میزان اسید آمینههای محدودکننده و
کاهش در عملکرد رشد میگردد .همچنین  Saadiahو همکاران
( )2077جایگزینی سطوح متفاوت پودر ضایعات ماکیان جابهجا
شده با پودر ماهی روی ماهی سوکال Rachycentron-canadum
در دزهای  700، 20،30، 40، 20 ،0را بررسی نمودند ،در این
تحقیق مشخص شد هیچ اختالف معنیداری میان تیمارهای
آزمایشی با گروه شاهد وجود ندارد و بهترین ضریب تبدیل غذایی
و عملکرد رشد و بقا را تیماری با سطح  20درصد جایگزینی
( )7/32±0/05داشته ،همچنین اعالم نمودند جایگزینی میتواند
تا سطوح  700درصد بدون تأثیر منفی بر عملکرد رشد صورت
پذیرد که از دالیل آن به کارایی این گونه در هضم پروتئین و
چربی در اغلب جیرهها با مواد اولیه متفاوت اشاره شد .مطالعاتی
مشابه در این زمینه انجام شده که از آن جمله میتوان به
مطالعات  Emreو همکاران ( )2002اشاره نمود که به بررسی
جایگزینی پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی در سطوح (،22 ،0
 21و  )700بر روی گونه کپور آینهای انگشتقد Cyprius carpio
پرداختند ،بهترین فاکتور وضعیت مربوط به تیمار شاهد ()2/15
بوده و با افزایش سطوح جایگزینی میزان آن تا  2/52کاهش یافت
اگرچه میان تیمارها و گروه شاهد اختالف معنیدار گزارش
نگردید .از جمله پژوهشهای دیگر میتوان پژوهشهای سایر
محققین از جمله  Javaheri baboliو همکاران که ( )2072به
بررسی جایگزینی پودر ضایعات ماکیان با پودر ماهی با دوزهای
( 15 ،50 ،25 ،0و  700درصد) بر روی ماهی قزلآال رنگینکمان
پرداختند را نام برد که پس از بررسیهای انجام شده گزارش
کردند افزایش سطوح جایگزینی موجب کاهش فاکتور وضعیت
گردیده و با گروه شاهد که فاقد پودر ضایعات میباشند اختالف
معنیدار داشته است اما امکان جایگزینی برای ماهی قزلآال
رنگینکمان تا سطح  50بدون تأثیر منفی بر عملکرد رشد وجود
دارد که به نظر میرسد احتماالً از دالیل آن تفاوت در گونه آبزی
عوامل محیطی بوده است .همچنین نتایجی توسط  Emryو
همکاران ( )2002مشاهده گردید که به بررسی جایگزینی پودر
ماهی با پودر ضایعات ماکیان با دوزهای  21 ،22 ،0و  700درصد
در جیره آزمایشی کپور آینهای انگشتقد Cyprinus carpio
پرداختند و بیان نمودند نرخ رشد ویژه و پارامترهای رشد ماهی
با افزایش جایگزینی تا سطح  700درصد در جیره این گونه
موجب شد نرخ رشد بهمیزان  7/79گرم کاهش یابد ،احتماالً
بهنظر میرسد ترکیبات جیره آزمایشی ،مواد تشکیلدهنده جیره،
مدیریت تغذیه و کیفیت آب از دالیل آن باشد ( Limو .)2000
222

همچنین جانمحمدی و همکاران ( )7233طی بررسیهای
خود در زمینه تأثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان
در جیره ماهی قزلآال گزارش کردند افزایش وزن بدن در بین
جیره غذایی تجاری ماهی قزلآال و جیرههای آزمایشی با سطوح
متفاوت جایگزینی و گروه شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد ،با
افزایش سطح جایگزینی تا سطوح  40تا  20درصد کاهش رشد
تا میزان ( )772/72مشاهده شد باالترین مقادیر افزایش وزن در
گروه شاهد بدون اختالف معنیدار با تیمارهای دیگر و بهمیزان
 740/52گرم گزارش گردید ،دلیل این امر بهنظر میرسد کاهش
مصرف غذا در سطوح باالی جایگزینی پودر ضایعات طیور و
کاهش خوشخوراکی غذا باشد ( Sevgiliو .)2004 ،Erturk
اختالف در مطالعات انجام شده و مطالعات حاضر احتماالً
بهدلیل تفاوت میان گونهها مورد بررسی و همچنین عوامل محیطی
و توانایی در هضم جیرههای آزمایشی ظرفیت ویژه هر موجود
اشاره کرد بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که پودر ضایعات
ماکیان میتواند بهعنوان جایگزین مناسبی برای پودر ماهی،
علیالخصوص در سطح جایگزینی  50درصد پودر ماهی با پودر
ضایعات ماکیان به شکل جیره کرامبل برای این گونه ماهی باشد
بدون آنکه تأثیر معنیداری در عملکرد رشد ایجاد کند.

تشکر و قدرداني
الزم است از استاد گرامی سرکار خانم دکتر نرگس مورکی،
آقای دکتر رستمی رئیس مرکز تحقیقات استان گلستان و
همچنین آقای مهندس ایری رئیس ایستگاه تحقیقات قرهسو و
آقای دکتر اکرمی رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد آزاد شهر و خانم مهندس جرجانی و تمامی عزیزانی
که در این مجموعه صمیمانه یاری نمودند سپاسگزاری بهعمل
آید.
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