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 چکيده

با توجه به افزايش قيمت پودرماهي، كارايي پودرضايعات مرغ بهداشتي و با آناليز ارزش غذايي تعيين شده بعنوان جايگزين 
% 04لريك محتویپودرماهي در جيره غذايي فيلماهي مورد آزمايش قرار گرفت. شش جيره آزمايشي ايزونيتروژنوس و ايزوكا

% 044و 04،04،04،04در سطوح (PBMمگاژول دركيلوگرم انرژی خام تهيه گرديد. پودرضايعات مرغ ) 04پروتئين و
(PBM20، PBM40 ،PBM60،PBM80  وPBM100)  در جيره غذايي اوليه كه به عنوان گروه شاهدPBM0  ناميده شده بود

 0444مخزن فايبرگالس 00گرم( در SD 9/5 ± 09/041ميانگين وزن ) عدد فيلماهي با004مورد استفاده قرار گرفت. تعداد
هفته با جيره های فوق الذكر تغذيه شدند. 00درجه سانتيگراد بمدت  0±04( SD±ليتری در درجه حرارت با ميانگين )

و ضريب  (SGR%(، ضريب رشد ويژه )WG(، درصدافزايش وزن بدن )FWاختالف معني دار آماری در شاخصهای وزن نهايي )
مشاهده نشد. الشه ماهيان تغذيه   BM80و PBM20، PBM40،PBM60 تبديل غذا در ماهيان تيمار شاهد با ماهيان تيمارهای

%( را داشتند كه از لحاظ آماری با مقدار پروتئين الشه SD60/4 ± 91/00بيشترين ميزان پروتئين ) PBM20شده با جيره 
%( دارای اختالف معني دار بود. چربي الشه ماهيان تغذيه شده با SD 01/4± 00/05) PBM40ماهيان تغذيه شده با جيره 

%( بطور معني داری از ماهيان تغذيه شده با جيره SD 01/4± 09/1%( و )SD 400/4± 06/0) PBM100و PBM80جيره های 
ت مرغ بجای پودرماهي بطور های ديگر پايين تر بود.  شاخص هپاتوسوماتيك ماهيان با افزايش سطوح جايگزيني پودرضايعا

 SDثبت گرديد )  PBM100معني داری افزايش يافت و بيشترين آن در ماهيان تغذيه شده با جيره فاقد پودرماهي 
( در ماهيان تيمارهای ديگر فاقد اختالف  PBM20% جايگزيني )04%( و شاخص احشايي به استثنای ماهيان تيمار 06/4±0/0

ج اين آزمايش نشان مي دهد كه امكان جايگزيني پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي در سطوح باال معني دار آماری بود.  نتاي
 %( بدون تاثير منفي بر شاخصهای رشد و ضريب تبديل غذا در دوران رشد فيلماهي امكانپذير است.04)

 پاتوسوماتیك و احشايی.های رشد، ترکیب الشه، شاخص هماهی، پودرماهی، پودر ضايعات مرغ، شاخصفیل کليدی:لغات 
لمسئونويسنده*

mailto:ifro-mrifro@yahoo.com
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 مقدمه
 ,Tacon &Matianپودرماهي محصولي متغير در قيمت )

(، وابسته به صيد ماهيان پالژيك، منبع عمده تامين 2008
 ,Gillكننده پروتئين جيره آبزيان و غذايي گران است )

روند استفاده از  0404تا 0994. در طي سالهای(2000
رو به افزايش بوده، بطوری كه صنعت پودرماهي همواره 

به  0999آبزی پروری جهت تامين غذای آبزيان در سال 
 & New)داشت  % پودرماهي توليد شده در جهان نياز60

Wijkstom, 2002)، 61به  0444اين نياز در سال %
و تخمين زده مي شود  (Chamberlian, 2000)رسيد 

رف تامين % پودرماهي تهيه شده ص14، 0405كه در سال 
. اين (New & Wijkstom, 2002)غذای آبزيان گردد 

حقيقت انكارناپذير است كه منابع ماهيان پالژيك محدود 
است. اگر توليد آبزی پروری به رشد كنوني خود ادامه 

راه حل پيش پای پرورش دهندگان است يا بايد  0دهد 
بسمتي حركت كنند كه مقدار پودر و روغن ماهي كمتری 

ماهيان همه چيزخواری نظير كپور و تيالپيا اضافه  به جيره
شود و يا از جايگزينهای پايدار و يا مكملهای اضافه شده 
به پودر و روغن ماهي در سطح گسترده جهت پرورش 

 .(Schipp, 2008)ماهيان گوشتخوار استفاده شود 
از سوی ديگر يكي از مهمترين بحرانها در صنايع آبزی 

ن پودر و روغن، ماهي ناكارآمد بودن پروری و توليدكنندگا
ضريب تبديل ماهي به پودرماهي جهت تامين غذای 

است، بطوريكه در حال حاضر چند  ماهيان گوشتخوار
كيلوگرم ماهي پالژيك صيد شده بايد به پودر و روغن 
ماهي تبديل گردد تا بتوان از آن يك كيلوگرم ماهي 

يب تبديل پرورشي توليد نمود، پاره ای از محققين ضر
ودر بعضي  0400ماهيان پالژيك به آزاد ماهيان پرورشي را 

 & Pinto)عنوان مي كنند  05 0و 05 0موارد

Fuci,2006).  بنابراين با توجه به وضعيت موجود يكي از
راههای كاهش وابستگي به پودرماهي در جيره غذايي 
آبزيان، استفاده از آلترناتيوهای حيواني و گياهي 

جای آن است. اين جايگزيني عالوه بر آن كه ارزانقيمت ب
منجر به كاهش وابستگي به پروتئين با منشاء دريايي 

 Thompson et)شده، هزينه غذا را نيز كاهش مي دهد 

al ., 2007) . تالشهای زيادی در دست است تا ميزان
پودرماهي الحاق شده به جيره آبزيان با جايگزيني 

ا كاهش يابد، اما از پروتئينهای گياهي نظير آردسوي
مهمترين موانع و مشكالت جايگزيني، سطوح پايين 
متيونين و اليزين، حضور فاكتورهای ضدتغذيه ای و بد 

طعم بودن پودرسويا است كه سطوح باالی جايگزيني 
پودرسويا را به جيره غذايي آبزيان با مشكل روبرو مي 

بطوری كه  مصرف سطوح   (Gatlin et  al., 2007)سازد
باالی جيره سويای جايگزين شده بجای پودرماهي نتيجه 

 ;Davis et al., 2009). اش كاهش رشد ماهيان است

Lazo et al., 1998;Riche & Williams, 2011).  
يكي ديگر از آلترناتيوهای احتمالي كه از ديرباز تحقيقات 
زيادی در مورد جايگزيني آن صورت گرفته پودرضايعات 

. براساس تعاريف ارائه شده از (Fowler, 1991)مرغ است 
 Association)اداره كنترل غذای اياالت متحده آمريكا 

of American Feed Control Officials AAFCO) 
پودری است كه از بقايای غيرقابل استفاده ماكيان سالخي 
شده نظير نوک، سر،پا، تخمهای نرسيده، سنگدان و روده 

 AAFCO)ری پر بدست آمده ناپذي و احيانا مقدار اجتناب

Cited by Watson, 2006)  ( 55و دارای پروتئين باال 
%( و از پروفيل آمينواسيد نسبتا مناسبي در تغذيه  01تا

 & Gaylordماهيان پرورشي برخوردار مي باشد )

Rawles, 2005.)  امكان جايگزيني پودرضايعات مرغ
رنگين بجای نيمي از پودرماهي در جيره غذايي قزل آالی 

 ;Fowler, 1991)  (Oncorhynchus mykissكمان )

Steffen, 1994) ، مارماهي اروپايي (Anguill 

anguilla) (Gallagher &Degani., 1988)،  گربه
 Abdel-Warith) (Clarias garipinus ) ماهي آفريقايي

et al ., 2001)  و توربوت دريای سياه ( Psetta 

maeotica) (Yigit et al ., 2006)، 15 در گروپر %
 ,.Cromileptes altivlis( )Shapawai et al) گوژپشت

 Sparus)  های و جايگزيني كامل در گونه  (2007

aurata) (Nengas et al.,1999)  ،سيم قرمز دريايي 
(Pagrus major) ((Takagi et al., 2000 هيبريد سي ،

 Pine et)  (Morone  chrysops ×M.saxatilis) باس

al ., 2008)  و تيالپيای نيل (Orechromis niloticus)  

(Hernandez et al .,2009 گزارش شده است. حتي)
پيشنهاد مي شود كه جايگزيني كامل پودر ضايعات مرغ و 
مكمل متيونين بجای پودر ماهي در جيره هيبريد باس  

وجود  (Morone chrysops × M. saxatilia)طاليي 
ه همراه با اضافه نمودن داشته و كاهش پروتئين جير

 ,.Rawles et al)مكملهای آمينواسيد ممكن است 

2011.) 

اين درحالي است كه ماهيان خاوياری به دليل گوشتخوار 
% پروتئين نياز دارند 54تا  04بودن جهت رشد مطلوب به 
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%( از پودرماهي تامين 05تا  04كه قسمت عمده آن )
جه به اين كه (. با تو0600ميگردد )محسني و همكاران،

هزينه توليد گوشت ماهيان خاوياری به دليل طوالني 
سال( در مقايسه با ساير آبزيان  0تا 6بودن دوره پرورش )

پرورشي كشور باالتر بوده، هرگونه تالطم بازار، گسيختگي 
منابع و يا مشكالت احتمالي در زمينه تامين پودرماهي، 

هد داشت برای پرورش دهنده ضررهای هنگفت در پي خوا
و در صورت تداوم آينده اين صنعت را زير سوال خواهد 
برد. در حال حاضر بسياری پرورش دهندگان ماهيان 
خاوياری از قيمت رو به افزايش )ماهانه و حتي روزانه( 
پودرماهي گاليه داشته و به دنبال منبع جايگزين ديگری 
بجای آن بوده و  از كنجاله سويا  و يا ضايعات پروتئين 
حيواني ديگر در مقادير باال، بي رويه و بدون در نظر 
گرفتن قابليت هضم و پروفيل آمينواسيد در جيره های 
غذايي استفاده مي كنند )مكاتبات شخصي و بازديدهای 
ميداني نگارنده(. در صورتي كه بعقيده بسياری از صاحب 
نظران پودرضايعات مرغ يك محصول فرآوری شده، دارای 

 و پروفيل مناسب آمينواسيد در مقايسه با پروتئين باال
كه  (Gaylord & Rawles, 2005)پودرماهي است 

آمينواسيد قابل دسترس غني و قيمت مناسب آن را يك 
جانشين مناسب بجای پودرماهي در جيره غذايي آبزيان 

عامل ديگری  (.Rawles et al., 2011معرفي مي كند )
مرغ به عنوان  پودرضايعات كه موجب انتخاب پروتئين

جايگزين برای پودر ماهي مي گردد گستردگي توليد و 
تعداد ارزان بودن آن مي باشد. در حال حاضر 

مورد است كه در  01در كشورطيور  های صنعتي كشتارگاه
بخش كشتارگاه صنعتي طيور در هر استان سه كشتارگاه 

شماره0 )خبرگزاری فارس،  وجود دارد صنعتي
بالفاصله و ) 06/1/0690تاريخ به  06904106440500

بعد از كشتار طبق رعايت اصول و موازين بهداشتي 
مي نمايند. قيمت يك  مبادرت به توليد پودرگوشت

ريال  05444تا  60444بين  اهي مرغوبمكيلوگرم پودر
ريال 00544تا 0544بقيمت است، اما پودرضايعات مرغ

بفروش مي رسد )مكاتبات شخصي نگارنده(. تحقيقات 
وليه در مورد جايگزيني پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي ا

 0در جيره غذايي فيلماهي در يك دوره كوتاه مدت )
%  04هفته( بر اين نكته اذعان داشت كه امكان جايگزيني

پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي در جيره وجود دارد 
بنابراين در اين تحقيق ). 0696)سيدحسني و همكاران،

امكان جايگزين نمودن پودرضايعات مرغ  تالش گرديد كه

بجای پودرماهي در جيره تجاری فيلماهي در مدلي مشابه 
پرواربندی در يك دوره طوالني مدت مورد بررسي قرار 
گيرد تا پتانسيل رشد و تركيب بيوشيميايي الشه اين 
گونه در مقابل كاهش پودرماهي در جيره مورد سنجش 

 قرارگيرد. 
 

 مواد و روش کار 
 الف: تهیه مواد اولیه غذایی

وسر مرغهای ضايعاتي(   پودرضايعات مرغ )امعا و احشا، پا
از شركت قائم ساحل پودر، پودرماهي آنچوی، پودرگوشت 
و روغن ماهي از شركت يگانه خزر، كنجاله سويا و گلوتن 
گندم از شركت خوشه زرين و ويتامين پرميكس، معدني، 

نس تهيه گرديد. اليزين و متيونين از شركت سيا
% 405/00% پروتئين،00/00پودرضايعات مرغ دارای 

درصد  0/0درصد فيبر، 19/0رطوبت،  1/6چربي،
 درصد خاكستر و ميزان ازت فرار  0/0كربوهيدرات و

(T.V.N) گرم محصول بود  044ميليگرم در  04آن بين
(. تركيب شيميايي جيره های غذايي و پروفيل 0)جدول 

عات مرغ، پودرماهي و جيره های آمينواسيد پودرضاي
 ارائه گرديده است.  6و 0غذايي درجداول

 ب: فرموالسیون و ساخت غذا  
براساس انرژی آزاد شده از اجزای اوليه غذايي )پروتئين0 

كيلوكالری برگرم( و  0/0و كربوهيدرات0 5/9، چربي0 05/5
، شش Excel با استفاده از برنامه ريزی خطي در محيط 

% 04ي با سطوح پروتئين و انرژی يكسان )جيره غذاي
مگاژول انرژی دركيلوگرم( ساخته شد كه در  04پروتئين و

% منبع 06% كل جيره و54تيمار اول پودرماهي دربرگيرنده
 04، 04جيره بعد به ترتيب  5تامين كننده پروتئين و در 

% پودرضايعات مرغ جايگزين پودرماهي 044و 04،  04، 
 گرديد. 

زرگ غذا شامل پودرسويا، پودرماهي، اجزای ب  
پودرضايعات مرغ، پودرگوشت و گلوتن گندم  آسياب و 

-Lمخلوط شدند. در مرحله بعد اجزای خرد غذا شامل 

Carnitine نمك و سلولز آسياب و مخلوط شدند. مواد  ،
در 04ويتامينه، معدني، اليزين و متيونين به نسبت يك به 

و بتدريج در هنگام  ميلي ليتر آب مقطر مخلوط  544
مخلوط شدن اجرای ريز و اصلي به غذا اضافه شد. اين امر 
موجب حل شدن يكنواخت مواد ريزمغذی در جيره مي 
گرديد. به كل مخلوط بدست آمده روغن اضافه و بمدت 

دقيقه در همزن مخلوط گرديد. پس از اضافه نمودن  04
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 آب مقطروارد دستگاه پلت زن شد. رشته های غذای به
ساعت در  00دست آمده به خشك كن منتقل و به مدت 

درجه سانتيگراد قرارگرفتند. پس از خشك شدن  54دمای

درجه  -04جيره ها، بسته بندی و تا غذادهي در دمای
 سانتيگراد نگهداری شدند

 : ترکیب بیوشیمیایی پودرضایعات مرغ و پودرماهی  1جدول 

ترکیب 

بیوشیمایی و 

 1بارمیکروبی

 کربو هیدرات خاکستر)%( رطوبت)%( چربی )%( %(پروتئین)

(%) 

فیبر 

)%( 
TVN 

) g/100gr) 

 95 40/0 19/0 05/04  405/00 00/00 پودر ماهي 

 6/11 0/0 0/0 0/0 6/1 5/0 05/00 پودر ضايعات مرغ  

 آزمايش شده در آزمايشگاه علوم حياتي دكتر ميراعلمي  -0

 ( ) %(n=3 جیره های غذایی ) : فرموالسیون و ترکیب شیمیایی2جدول 

 اجزای غذایی
 جیره )%(

PBM0 
1
 PBM 20 

2
 PBM40 

3
 PBM60 

4
 PBM80 

5
 PBM100 

6
 

44/54 پودر ماهي  44/04  44/64  44/04  44/04  44/4  
44/4 پودر ضايعات مرغ  4/04  44/04  44/64  44/04  44/54  

4/04 پودر گوشت  4/04  4/04  44/04  44/04  4/04  
4/04 پودر سويا  4/04  4/04  44/04  44/04  44/04  

4/04 گلوتن گندم  4/04  4/04  44/04  44/04  44/04  
44/00 روغن ماهي  44/00  44/00  444/00  444/00  44/00  

1پرميكس ويتاميني  44/6  44/6  44/6  44/6  44/6  44/6  
0پرميكس معدني   44/0  44/0  44/0  44/0  44/0  44/0  

44/4 4 4 متيونين  4 5/4  44/0  
44/4 4 4 اليزين  4 15/4  05/0  

كار نتين -ال  45/4  45/4  45/4  45/4  45/4  45/4  
05/0 نمك  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  
15/0 سلولز  1/0  1/0  1/0  05/0  05/4  

44/044 جمع كل  44/044  44/044  44/044  44/044  44/044  

 جيره تركيب شيميايي
PBP0 PBP 20 PBP40 PBP60 PBP80 PBP100 

96/90 ماده خشك )%(  01/90  95/90  00/96  40/90  55/90  
00/05 00 پروتئين )%(  05/05  01/05  6/05  00/05  
09/01 چربي )%(  00/00  90/00  00/09  55/09  01/04  
41/0 رطوبت)%(  56/1  45/1  50/0  90/5  5/5  
00/0 خاكستر)%(  09/0  90/1  009/1  00/1  0/1  

0/0 فيبر)%(  000/0  00/0  000/0  000/0  06/0  
تكربوهيدرا  00/00  96/00  69/05  15/05  09/00  06/00  

انرزی كل )مگاژول 

 بركيلوگرم(

40/09  00/09  60/09  50/09  10/09  01/09  
 

0- PBM0( تهيه شده از شركت قائم ساحل پودر 005  جيره ساخته شده بر پايه پودرماهي ،)بندرانزلي. –درصد پروتئين 

0- :PBM20 درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01ارای درصد پودرضايعات مرغ د 04جيره ساخته شده كه 

6- PBM40 درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  004 جيره ساخته شده كه 

0- PBM60  درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  04جيره ساخته شده كه 

5- PBM80: درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01درصد پودر ضايعات مرغ دارای  04ته شده كه جيره ساخ 

0- :PBM100  درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  044جيره ساخته شده كه 

 05ای . يو. تيامين   6444كولكلسيفرول  –ال  -ای . يو،د  04 فرول استاتآلفا توكو -ال -يا  ميلي گرم در كيلوگرم (0 د IUتركيب ويتامين پرميكس )برحسب  -1

ميلي گرم در كيلوگرم، نيكوتينيك اسيد  B12  45/4ميليگرم در كيلوگرم، ويتامين  05ميلي گرم در كيلوگرم، پيرودوكسين  64ميلي گرم در كيلوگرم ،  ريبو فالوين 

 5/0ميلي گرم در كيلوگرم، بيوتين  0444ميلي گرم در كيلوگرم، اينوسيتول   544گرم در كيلوگرم، اسيداسكوربيك  ميلي 5ميلي گرم در كيلوگرم، اسيدفوليك  015

 ميلي گرم در كيلوگرم . 0444ميلي گرم در كيلو گرم، كولين كلرايد  54ميلي گرم در كيلوگرم، كلسيم پنتوتئات

گرم در كيلوگرم،   00/0گرم در كيلوگرم،  اكسيد منيزيوم  05/0درصد   04م(0 كربنات كلسيم تركيب پرميكس معدني )بر حسب ميلي گرم يا گرم در كيلوگر  -0

گرم در كيلوگرم، سولفات  6/4ميلي گرم در كيلوگرم، سولفات مس  0/4ميلي گرم در كيلوگرم، سولفات روی  0/4گرم در كيلوگرم ، يديد پتاسيم  0/4سيترات فريك 
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ميلي گرم در كيلوگرم، كلريد  6ميلي گرم در كيلوگرم، سلنيت سديم  0گرم در كيلوگرم، سولفات كبالت  5سيم فسفات دو ظرفيتي گرم در كيلوگرم،  كل 6/4منگنز 

   گرم در كيلوگرم. 0/4گرم در كيلوگرم، كلريد سديم  9/4پتاسيم 

 
رورش )میلي گرم در یك گرم وزن : پروفیل آمینواسید پودرماهی، پودرضایعات مرغ و جیره های غذایی در فاز اول پ3جدول 

 خشك( 

  

 

0- FM( تهيه شده از شركت قائم ساحل پودر 005 پودر ماهي ،)بندرانزلي. –درصد پروتئين 

0- PBM كيسم. -تهيه شده از شركت كيسم درصد پروتئين 001 پودرضايعات مرغ، دارای 

6- PBM0( تهيه شده از شركت قائم ساحل پودر 005 جيره ساخته شده برپايه پودرماهي ،)بندرانزلي. –درصد پروتئين 

0- PBM200 درصد پروتئين جايگزين پودرماهي شده بود. 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  04جيره ساخته شده كه 

5- PBM40درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01پودرضايعات مرغ دارای  درصد 004 جيره ساخته شده كه 

0- :PBM60 درصد پروتئين جايگزين پودرماهي شده بود. 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  04جيره ساخته شده كه 

1- :PBM80 درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود. 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  04جيره ساخته شده كه 

0- PBM100    درصد پروتئين جايگزين پودر ماهي شده بود 01درصد پودرضايعات مرغ دارای  0044 جيره ساخته شده كه 

 
 ج : تهیه بچه ماهی و نحوه  پرورش 

از بچه ماهيان تحويل گرفته شده از كارگاه شهيد   
عدد بچه فيلماهي با ميانگين 004مرجاني گرگان، تعداد

م انتخاب و بدون دارا بودن گر 040/  06± 95/5وزن 
 0444وان فايبرگالس  00اختالف معني دار آماری در 

ماهي در هر وان( توزيع شدند.  04تيمار ) 0ليتری درقالب 
مگاژول  04% پروتئين و04ماهيان با جيره های حاوی

و 06، 0انرژی تا حداشباع سه بار در شبانه روز در ساعات 
وانها از رودخانه  غذادهي گرديدند. آب مورد نياز 00

سفيدرود و يك حلقه چاه نيمه عميق تامين شد كه پس 
از گذشتن از فيلترهای ميكانيكي از طريق لوله های 
پالستيكي به وانها انتقال مي يافت و با  استفاده از 

درجه حرارت آب در  SD ±)مخلوطي از آنها ميانگين )
ت ثابت نگاه داشته مي شد. زيس C0 0 ±04محدود دمايي 

سنجي ماهيان در فواصل يك ماهه انجام گرفت. دوره 

 جیره های غذایی

پروفيل  

 امينواسيد 
FM

 8
 PBM

8
 PBM0

8
 PBM20 

4
 PBM40 

5
 PBM60 

6
 BPM80 

7
 PBM100 

1
 

05/0 60/5 اسيدآسپاراتيك  6/0  0/0  40/0  95/0  00/0  50/0  

 91/0 00/0 50/6 00/0 6/0 0/5 0/1 0/0 اسيدگلوتاميك
 0/0 00/0 50/0 45/0 9/0 0/0 00/6 05/6 سرين

 00/4 05/4 90/4 90/4 40/0 0/0 00/0 65/0 هيستدين
 66/0 00/0 0/0 00/0 90/4 90/4 60/0 00/0 گاليسين
 00/0 0/0 01/0 00/0 65/0 51/0 00/0 56/0 ترئونين
 00/0 60/0 95/0 00/5 05/5 00/5 90/1 00/1 آرژنين
 64/0 60/0 50/0 00/0 10/0 05/0 99/6 00/5 تائورين
 55/4 56/4 50/4 56/4 50/4 50/4 00/4 00/4 آالنين

 15/4 16/4 95/4 09/4 90/4 0/0 16/0 01/0 تيروزين
 00/1 05/1 90/0 06/0 0/5 5/0 0/01 60/9 تريپتوفان
 05/4 15/4 0/0 00/0 60/0 50/0 0/0 00/0 متيونين

 10/0 05/0 40/0 0/0 09/0 05/0 00/6 00/6 والين
 06/0 6/0 00/0 06/0 0/0 91/0 19/0 69/6 فنيل آالنين

 00/0 50/0 15/0 04/0 95/0 0/0 50/0 00/6 ايزولوسين
 00/0 01/0 05/0 05/0 0/0 60/0 60/0 00/0 اليزين
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ساعت  00ساعت روشنايي و 00نوری محيط پرورش
تاريكي بود. دوره روشنايي با استفاده از نور طبيعي و 
المپهای فلوئورسانس و دوره تاريكي با كشيدن پالستيك 

 00سياه روی سطح وانها تامين مي گرديد. دوره پرورش 
 هفته ادامه يافت. 

 د: آنالیز بیوشیمیایی 
گرمي از پودرضايعات مرغ، پودرماهي و  54نمونه های 

جيره های ساخته شده بالفاصله فريز و جهت تعيين 
پروفيل آمينواسيد به آزمايشگاه انستيتو تحقيقات 

فرستاده شد. پروفيل  بيوتكنولوژی سازمان كشاورزی
 HPLCآمينواسيد نمونه های ارسالي با استفاده از دستگاه 

با كمي  (0441و همكاران ) Korosبر اساس روش 
تغييرات استخراج و شناسايي شد. ستون اندازه گيری از 

طول موج  ، دتكتور فلوئورسانس در HALOC18نوع 
Excitation)):664 طول مو -نانومترEmission)   ) 

 Run و  Flow Rate: 1.1ml/inنانومتر تنظيم و  054در:

Time: 25 min .بود 

% جمعيت ماهيان هر تانك 64انتهای دوره تغذيهدر 
وشاخص هپاتوسوماتيك آنها  انتخاب و كبد آنها برداشت

تعيين گرديد. همچنين امعاء و احشای ماهيان موردنظر 
برداشت و با مقايسه با وزن بدن ماهيان شاخص احشايي 

هرتيمار در  (whole body)تعيين گرديد. الشه كل ماهيان
موژن و جهت تعيين ميزان پروتئين، يك همزن مخلوط، ه

چربي، خاكستر و رطوبت به آزمايشگاه ارسال گرديد. آناليز 
 بيوشيميايي جيره و مواد غذايي با استفاده از دستورالعمل 

AOAC, 1995  تعيين گرديد، براين اساس ماده خشك با
 00درجه سانتيگراد به مدت  045سوزاندن در دمای 

ئين خام با استفاده از روش پروت (AOAC , 2005)ساعت 
كجلدال درسه مرحله هضم، تقطير، تيتراسيون و ضرب 
نمودن ازت به دست آمده از هر گرم ماده خشك در عدد 

05/0 (AOAC , 2005) ،  خاكستر مواد با سوزانده شدن در
درجه سانتيگراد  554كوره الكتريكي مدل در دمای 

(AOAC , 1995 چربي خام با استخراج چربي ،) بروش
 رسيدن به نقطه جوش سوكسله با استفاده از حالل اتر با

 AOAC) ساعت 0 تا 0 مدت به درجه سانتيگراد 04 تا 54

در استخراج كننده سوكسله اندازه گيری و انرژی  (1995 ,
 كل با استفاده از بمب كالری متر بدست آمد.  

با انجام زيستت ستنجي هتای يتك ماهته و بتا توجته بته         
ست آمده از طول و وزن ماهيان، شاخصتهای  اطالعات به د

رشد و ضريب تبديل غذای ماهيان براساس فرمولهای زيتر  
 ,.Ronyai et al., 1990; Xue et al)     :محاسبه گرديد

2006; Hung et al., 1989) 

= ( BWF/ TL
3
) ×100  K وضعيت شاخص )%( 

  = BWF                  متوسط وزن نهايي) گرم(
 =TL نتيمتر(طول كل) سا

 درصد افزايش وزن بدن  
       %BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi   

 = BWF                  متوسط وزن نهايي) سانتيمتر(

    = BWI متوسط وزن اوليه) گرم(
     F.C.R = F/(Wt-W0)ضريب تبديل غذا

      =Fمقدار غذای مصرف شده توسط ماهي
 =W0 ميانگين بيوماس اوليه) گرم(

       =Wtميانگين بيوماس نهايي) گرم(
S.G.R =( lnWt -lnW0 )/t ×100  

     =Tدوره زماني)روز(
   =Wtميانگين بيوماس نهايي) گرم( 
  =W0 ميانگين بيوماس اوليه) گرم( 

PER=(Bwf-Bwi)/protein intake 

  = BWI    متوسط وزن اوليه) گرم(
   = BWF متوسط وزن نهايي(

رسي توزيع نرمال داده ها در گروه ها و به منظور بر 
استفاده  Kolmogorov-Smirnov تكرارها از آزمون

شد. به منظور مقايسه آماری داده های حاصل از 
شاخصهای رشد، تركيب الشه و شاخصهای بيوشيميايي 
 بين گروه ها در تيمارها، آزمون آناليز واريانس يكطرفه

(One Way Anova ) از انجام بكار گرفته شد و پس
جهت ، Test of Homogeneity of Variances آزمون

مقايسه گروه ها با يكديگر از آزمون دانكن استفاده شد. 
نسخه  SPSS كليه آناليزهای آماری با استفاده از نرم افزار

 صورت گرفت P≤0.05در سطح معني دار  12
 
 نتایج  
 الف: شاخص های رشد  
د )وزن نهتتايي، اختتتالف معنتتي داری در شاخصتتهای رشتت 

درصد افزايش وزن بدن و ضتريب رشتد ويتژه ماهيتان( در     
 F= 30.13%   جايگزيني مشاهده نگرديد )04تا 4سطوح 

,df=5  p>0.05( )F= 42.38 ,df=5  p >0.05 )F= 

36.69 ,df=5  p>0.05)).  اما ماهيان تغذيه شده با جيره
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ا ساخته شده بر پايه پودرماهي بيشترين وزن نهتايي را دار 
بودند كه با وزن نهايي ماهيان تغذيه شده از جيره ستاخته  

( دارای اختتالف  0شده بر پايه پودرضتايعات مترغ )جيتره    
 (.p≤0.05 F=30.13 ,df=5)معنتتي دار آمتتاری بتتود    

بيشترين درصد افزايش وزن بدن و ضتريب رشتد ويتژه در    
مشتاهده گرديتد    PBM20))% جتايگزيني  04ماهيان تيمار

ری بر شاخصتهای فتوق التذكر ماهيتان     كه بطور  معني دا
 p≤0.05  F=42.38)برتری داشت PBM) 811) تيمارهای

,df=5 ( .)p≤0.05  F=36.69 ,df=5 .)  بيشترين ضريب

ساخته شتده بتر پايته     چاقي در ماهيان تيمار شاهد )جيره
پودرماهي( ثبت گرديد كه بطور معني داری بيشتر از ساير 

اختالف معني  ). p≤0.05  F= 10.57 ,df=5تيمارها بود)
دار آماری در ضريب تبتديل غتذای ماهيتان تيمارشتاهد و     

( PBM80و   PBM20  ،PBM40، PBM60تيمارهتتتتتای )
مشاهده نشد، اما با حتذف پودرمتاهي و جتايگزين نمتودن     

مرغ بجای آن ضريب تبديل غذا بطتور معنتي    پودرضايعات
(.p≤0.05)  F= 13.32 ,df=5 داری افتتتزايش يافتتتت

  

 روزه  )دوره رشد( 121: شاخصهای رشد فیلماهی تغذیه شده با سطوح مختلف پودرضایعات مرغ در یک دوره  4 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (p>0.05اعداد با حروف مشابه دارای اختالف معني دار آماری نيستند )

ب: ترکیب بیوشیمیایی الشه و شاخص هپاتو 
 سوماتیک  ماهیان 

ين از آن الشه ماهيان تغديه ( پروتئSD±)بيشترين ميزان
%( بود كه از 60/4±91/00) (PBM20) 0شده با جيره

لحاظ آماری با مقدار پروتئين الشه ماهيان تغذيه شده با 
دارای اختالف معني دار آماری بود (  (0PBM60جيره 

(p≤0.05 F=02.15 ,df=5)سطوح مختلف  . در
و در جايگزيني، چربي الشه بطور معني داری تغيير نمود 

 PBM100)  و  PBM80% جايگزيني )044و  04سطوح
 06/0±400/4بطورمعني داری كاهش يافت )

. همچنين (p≤0.05  F=64.05 ,df=5)%(  09/1±01/4و
( بيشترين PBM80) 5الشه ماهيان تغذيه شده از جيره 

رطوبت را دارا بود كه از لحاظ آماری با رطوبت اندازه 
 0و 6ه از جيره های گيری در الشه ماهيان تغذيه شد

(PBM40  و PBM60 دارای اختالف معني دار آماری بود )

(p≤0.05  F= 4.14 ,df=5 ازسوی ديگر با افزايش  .)
سطوح جايگزيني پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي 
 شاخص هپاتوسوماتيك ماهيان بطور معني داری افزايش
يافت، بطوری كه بيشترين شاخص هپاتوسوماتيك 

)جيره  0از آن ماهيان تغذيه شده باجيره  محاسبه شده
 p≤0.05  F= 9.5%( بود )0/0±06/4فاقد پودرماهي( )

,df=5 .(  بيشترين شاخص احشايي در ماهيان بميزان
% جايگزيني( ثبت 04) 0% در ماهيان تيمار 45/00 ± 5/0

شد كه بطور معني داری از شاخص احشايي ماهيان 
 p≤0.05  F=1.6بود)% جايگزيني بيشتر  04تيمارشاهد و

,df=5  اما اختالف معني داری در شاخص احشايي.)
 ،  PBM0, , PBM40ماهيان تغذيه شده از تيمارهای

PBM60 ،PBM80 و  PBM100 (مشاهده نگرديدp>0.05  

F= 1.6 ,df=5  .)
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 ختلف پودرضایعات : ترکیب بیوشیمیایی الشه، شاخص هپاتوسوماتیک و احشایی فیلماهی تغذیه شده با سطوح م 5جدول 

 .روزه121مرغ در یک دوره 

 (p>0.05)عداد با حروف مشابه دارای اختالف معني دار آماری نيستند 

 
 بحث

 الف: شاخصهای رشد و ضریب تبدیل غذا  : 
بمنظور بررسي تاثير جايگزيني پودرضايعات مرغ بجای 
پودرماهي در يك دوره طوالني مدت، دوره پرورش 

 روز در نظر گرفته شد كه عوارض ناشي از كاهش 000

رشد بدليل جايگزيني پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي 
 ه ماهيان خاوياری لب زيرين هويدا گردد. بدليل اين ك

داشته و با كمك سبيلكها و به آرامي به جستجوی غذا 
 غذا در سه  (Moyle, 1976رفته و غذا را مي گيرند )

ساعته داده مي شد  04و  9و  0وعده و با و فواصل زماني 
تا فيلماهي از حداكثر پلتهای موجود در كف وان  استفاده 

وزن نهايي، درصد  نمايد. در اين آزمايش شاخصهای
افزايش وزن بدن، ضريب رشد ويژه و نسبت بازده پروتئين 

% جايگزيني اختالف معني داری با  04فيلماهيان تيمار
فيلماهيان تيمار شاهد نداشتند، بعبارت ديگر افزايش 

% تاثير منفي بر شاخصهای  54جايگزيني تا سطوح باالی
در رشد ماهي نداشت كه متضاد با مطالعات پيشين 

خصوص كاهش شاخصهای رشد در گونه قزل االی رنگين 
( در سطوح جايگزيني Onchorhynchus mykissكمان )

 ,Gallagher & Degani, 1988; Fowler)% 54باالی

1991; Steffen, 1994) بدليل روشهای پايين فراوری  ،
. در دهه ((Miller, 1996و يا ماده خام بكار رفته بود 

راوری، بهبود سورت بندی مواد خام و اخير بدليل ارتقای ف
بهينه كردن شرايط پخت در توليد پودرضايعات مرغ جهت 

 El Boushy etتامين نيازهای غذايي حيوانات خانگي )

al., 2000 قابليت هضم پودرضايعات مرغ در طيور و  ،)
 Bureau etهبود يافته است )آبزيان بطور معني داری ب

al., 2000 .)Kureshy (دريافتند كه 0444و همكاران )
% پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي  01امكان جايگزيني

بدون آسيب رساندن به شاخصهای رشد نظير وزن نهايي، 
درصد افزايش وزن بدن، كارايي غذا و نسبت بازده 

 red drum (Sciaenops ocellatus) پروتئين در ماهي

( گزارش 0444)  Arnoldو  Davisامكان پذير است.
% پودرضايعات مرغ  04دادند كه امكان جايگزين نمودن

وجود  L. vannameiبجای پودرماهي در جيره غذايي 
( ثابت 0446) Yu  و Hao دارد. در روندی مشابه

% پودر ماهي در جيره غذايي و 04نمودندكه كاهش 
جايگزين نمودن آن با پودرضايعات مرغ و پودرگوشت و 
استخوان تاثير منفي بر شاخصهای رشد گربه 

ندارد.   (Pangasianodon hypophthalmus)ماهي
Rawles  ( توانستند با غني سازی 0440و همكاران )

% پودر 15و  65بتر تيب   جيره با متيونين و اليزين
ضايعات مرغ را جايگزين پودرماهي در هيبريد باس 

  (Morone chrysops × M. saxatiliais)مخطط 
نمايند. حذف پودرماهي در اين گونه با استفاده از 
مخلوطي از منابع پروتئين حيواني نظير پودرضايعات مرغ 

 Webster)و پودرگوشت و استخوان نيز امكان پذير بود 

et al., 1999) .Pine  ( تحقيقي در 0440)و همكاران
خصوص جايگزيني پودرضايعات مرغ با پودرماهي درجيره 

در  Morone chrysops × M. saxatilisگونه 

 شاخص ها
 (FM) 1جیره 

 درصد( 0)

 (PBM20) 2جیره 

 درصد( 20)

 3جیره 

(PBM40) 

 درصد( 40) 

 (PBM60)4جیره 

 درصد( 10)

 (PBM80) 5جیره 

 درصد( 10) 

 1جیره 

(PBM100) 

 درصد( 100) 

 ab50/4±50/00 پرو تئين
a60/4±91/00 

ab416/4±09/05 
b01/4±00/05 

 a b50/4±40/00 
a b400/4±69/00 

 چربي
a00/4±0/9 

ab400/4±0/0 
a05/4±1/9 

a b00/4±99/0 
d400/4±06/0 

c01/4±09/1 

 b55/0±44/10 رطوبت
ab00/4±9/10 

b05/4±60/10 
b15/4±00/10 

a05/4±90/16 
ab411/4±15/10 

 خاكستر
ab0/4±95/0 

b01/4±09/0 
ab400/4±41/0 

a b409/4±90/0 
b00/4±00/0 

ab4405/4±9/0 

شاخص 

 هپاتوسوماتيك)%(

cd05/4±10/0 
d00/4±50/0 

bcd60/4±00/6 
bc65/4±01/6 

b09/4±50/6 
a06/4±0/0 

 شاخص احشايي )%(
b00/0±06/04 

a06/0±45/00 
ab15/4±00/00 

ab00/0±6/00 
b40/0±59/00 

ab00/0±1/00 

http://www.trc.zootechnie.fr/node/5403
http://www.trc.zootechnie.fr/node/5403
http://www.trc.zootechnie.fr/node/5403
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روز اختالف  000استخرهای خاكي انجام داده و بعد از 
معني داری در رشد، كيفيت فيله، الشه، كبد و چربي 

 احشايي مشاهده ننمودند.  
با اين وجود در مطالعه حاضر حذف پودرماهي از جيتره      

فيلماهي منجتر بته كتاهش معنتي داری شاخصتهای وزن      
نهايي، درصد افزايش وزن بدن، ضريب رشد ويژه و نستبت  

 بازده پروتئين در مقايسه با تيمارشاهد گرديد.  
ارزش غذايي هر منبع پروتئين كه مورد تغديه جاندار     

قدار، نسبت و قابليت دسترسي آمينواسيد قرار مي گيرد بم
 Diasآن وابسته بوده و قوياً بر رشد ماهي اثرگذار است )

et al .,2005) .كاهش رشد در گونه humpback 

grouper, Cromileptes altivelis  به كمبود متيونين و
% پودرضايعات مرغ نسبت 044سيستئين در جيره حاوی

و  Gaylord .  .(Shapawi et al ., 2006)داده شد 
Rawles (0445 با مقايسه پروفيل آمينواسيدهای )

موجود در پودرضايعات مرغ و عضله ماهي سي باس 
دريافتند Morone chrysops × M. saxatilies طاليي 

كه پودرضايعات مرغ درچند آمينواسيد ضروری )متيونين 
و اليزين( كمبود دارد. در آزمايش حاضر به جيره هايي كه 

% پودرضايعات مرغ جايگزين پودرماهي 044و 04نها در آ
% اليزين و متيونين 0تا  0(811PBMو  PBM80شده بود )

تجاری اضافه شد، اما اطالعات اندكي در خصوص حد 
بهينه نيازمندی فيلماهي به آمينواسيدهای ضروری در 

(، از اين رو به 0690دست است )محسني و همكاران،
نياز فيلماهي به  دليل عدم شناسايي و تعيين

آمينواسيدهای ضروری امكان باالنس دقيق پروفيل 
آمينواسيدهای جيره های آزمايشي عمال وجود نداشت و 
بنظر مي رسد كه عدم باالنس پروفيل آمينواسيد در جيره 
های غذايي منجر به كاهش رشد ماهي در سطوح باالی 
جايگزيني پودرضايعات مرغ بجای پودرماهي گرديده است. 
در اين زمينه بايد تحقيقات بيشتری در مورد پروفيل 

 (Whole body) آمينواسيد پودرماهي و كل الشه
فيلماهي انجام شود تا بتوان نيازمندی آمينواسيدهای 

اين تكنيك اجازه مي . ضروری را در اين گونه تعيين نمود
دهد تا كمبود آمينواسيدهای ضروری جايگزين پودرماهي 

. روتئين شناسايي و برطرف گرددبعنوان يك منبع پ
Gaylord  وRawles (0445 اين روش را در مورد )

جايگزين نمودن پودرضايعات مرغ مخصوص حيوانات اهلي 
انجام داده و دريافتند كه تقويت پودرضايعات مرغ با 
اليزين به تنهايي كافي نيست و منجر به كاهش 

 00/0شاخصهای رشد مي گردد. در صورتي كه الحاق 
متيونين در جيره مي تواند جيره ای  51/4رصد اليزين ود

همانند جيره پودرماهي توليد نمايد تا امكان حذف پودر 
 × Morone chrysops)ماهي بطور كامل در باس طاليي

M . saxatilis)    .بوجود آيد 
همچنين پودرضايعات مرغ دارای اجزای متفاوت      

ن و غيره( و تشكيل دهنده )نظير استخوان،گوشت، خو
تركيبات غذايي مختلف بوده و روشهای فراوری و قابليت 

 ;Nengas et al ., 1999)هضم آن متفاوت مي باشد

Webster et al., 2000)  كاهش قابليت هضم امكان  .
دارد بخاطر وجود پر، بافت پيوندی و پوست مخلوط شده 
با پودرضايعات مرغ و يا  پروسه فراوری پودرضايعات مرغ 

درجه سانتيگراد( برای مدت  044تا  054دمای باال ) در
 ساعت( و يا تركيبي از آنها باشد  04زمان طوالني )

Nengas et al ., 1999 ; Sevegili, 2002) .) درجه
حرارت باال در مدت زمان طوالني مي تواند موجب از 
دست رفتن اليزين، متيونين+ سيستئين و در نتيجه 

ن و آمينواسيد گردد. از سوی كاهش قابليت هضم پروتئي
ديگر مقادير ناكافي اسيدهای چرب در سطوح باالی پودر 
ضايعات مرغ مي تواند منجر به كاهش رشد ماهي شود 

Pares-Sierra et al ., 2012).)  در غذای آبزيان هنگامي
كه يك ماده بجای پودرماهي جايگزين مي شود بافت 

و طراحي  ماهيچه از تركيب اسيدچرب جيره جايگزين
تركيب اسيدهای چرب تاثير مي پذيرد، بطوريكه نسبت 
جايگزيني براساس مقدار و تركيب چربي ماده جايگزين 

-تعيين مي n-3شونده با تاكيد براسيدهای چرب سری
گردد كه متضمن سالمت ماهي باشد، از سوی ديگر بايد 
توجه داشت كه پودرضايعات مرغ حاوی مقادير زيادی 

 (18:2n-6)  و اسيدلينولئيك (18:1n-9)اسيداولئيك 

بوده و مقادير كمي ايكوزاپنتانوئيك اسيد و 
ديكوزاهگزانوئيك اسيد دارد كه نقش مهمي در غشای 

و ساخت  فسفوليپيد برای رشد سلول بويژه در   سلولي
  نتايج  .(Kouba, 2006)ساختار غشايي سلول دارند 

Pares-Sierra ( بر اين نكت0400و همكاران ) ه اذعان
داشت كه تفاوت معني داری در تركيب اسيدچرب ماهيچه 

% جايگزيني 044قزل االی تغذيه شده با جيره 
پودرضايعات مرغ نسبت به تيمارشاهد وجود داشت بطوری 
كه مقداراسيداولئيك، اسيدلينولئيك و اسيدلينولئيك 
بطور معني داری باالتر و اسيد ديكوزا هگزانوئيك و 

بطور معني داری پايينتر از تيمار شاهد  اسيدآراشيدونيك
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بود. در ضمن شاخصهای رشد ماهيان در تيمار فاقد 
پودرماهي نسبت به تيمار شاهد كمتر بود  اما در آزمايش 

ضريب تبديل غذا و سرعت رشد  ±(SD)حاضر ميانگين 
 و PBM60% ) 04و 04ويژه فيلماهيان در تيمارهای

PBM80( بترتيب برابر با )و  50/0±400/4
% / روز( 51/0±400/4و 51/0±400/4( و )400/4±51/0

( و ضريب 65/0±46/4قابل مقايسه با ضريب تبديل غذا )
%/ روز( فيلماهيان تغذيه شده با جيره 15/0±4ژه )/ رشد وي

% پروتئين و 04تنظيم شده بر اساس پودرماهي حاوی
( 0600ژول انرژی توسط محسني و  همكاران ) مگا 5/00

ان دهنده پتانسيل باالی پودر ضايعات مرغ بود كه نش
 بعنوان جايگزيني برای پودرماهي مي باشد. 

 
 ترکیب الشه :

، بتا   PBM20به استثنای ماهيتان تغذيته شتده بتا تيمتار      
افتتزايش ستتطوح جتتايگزيني پودرضتتايعات متترغ در جيتتره 
اختالف معني داری در ميزان پروتئين الشه فيلماهيان در 

، بيشترين  <p) 0.05)د مشاهده نشد مقايسه با تيمار شاه
پروتئين از آن الشه ماهيان تغديه شده با  ±(SD)ميانگين

% پودرضتايعات مترغ بجتای    04)جتايگزيني PBM20  جيره
%( بود كته بتا مقتدار پتروتئين     91/00±60/4پودرماهي( )

% جتايگزيني  04) 0الشته ماهيتان تغذيته شتده بتا جيتره       
%( 00/05±01/4پودرضتتايعات متترغ بجتتای پودرمتتاهي( ) 

دارای اختالف معني دار آمتاری بتود. نتتايج بدستت آمتده      
( استتت كتته 0440و همكتتاران ) Liuهماهنتتب بتتا نتتتايج 

ضايعات پروتئين گزارش داده بودند جايگزيني مخلوطي از 
 %04،پودرگوشتتتت و استتتتخوان % 04حيتتتواني )شتتتامل 
بجتتای ( پودرپرهيتتدروليز شتتده  %04پودرضتتايعات متترغ، 

 Acipenser)تاستتماهي ستتيبری جيتترهر د پودرمتتاهي

baerii)         تتاثير معنتي داری بتر پتروتئين الشته  نداشتت
(p>0.05.)   نتتتتتايج مشتتتتابهي از قتتتتزل االی رنگتتتتين

 ,.Onchorhynchus mykiss) ) (Sevgili et alكمتان 

 Cromileptes altivelis ( )Shapawi)هتامور    (،2004

et al., 2007)    و سيم قرمتز دريتايي(Pagrus major  )

(Takagi et al .,2000)   .امتتا در بدستتت آمتتده استتت
آزمايش انجام شده در سطوح  بتاالی الحتاق پودرضتايعات    
مرغ به جيره ميزان چربي الشه بطور معنتي داری كتاهش   

( 0999و همكتاران )   Nengas يافت كه متناقض با نتتايج 
است كه گزارش داده بودند با افزايش سطوح آرد ضتايعات  

ي، چربتي الشته بته طتور معنتي داری      مرغ در جيره غتذاي 

اختالف در  تحقيق حاضر در  افزايش مي يابد. احتمال اول
با ساير گزارشات در خصوص كاهش چربي الشه با افزايش 
سطوح جايگزيني بدليل اختالف در كيفيتت پودرضتايعات   
مرغ مصرفي و تفاوت در متابوليستم ليپيتد در گونته هتای     

 ,Hamilton and Abdul)  مختلف ماهيان مختلف استت 

% پودرضتايعات  54سوی ديگتر جتايگزين نمتودن     (2014
مرغ بجای پودرماهي در جيره غذايي كفشك دريای ستياه  

(Psetta maeotica)   نتيجه اش كاهش معني دار چربتي
الشه در مقايسه با تيمار شاهد بتود كته آن را بته كمبتود     
انرژی قابتل دستترس در جيتره و يتا بعبتارت ديگتر عتدم        

يي ماهي در استفاده  از چربي اشباع پودرضايعات مرغ توانا
 Yigit et)بعنوان منبع تامين كننده انرژی نسبت دادنتد  

al ., 2006)  در آزمايش حاضر كمترين شاخصهای رشتد .
% جتتايگزيني ثبتتت گرديتتد كتته بتته معنتتي 044در تيمتتار 

ناكارآمد بودن چربي پودرضايعات مترغ در ستطوح بتاال در    
دنياز و استفاده از پروتئين بعنتوان منبتع    تامين انرژی مور

هتای  انرژی جيره مي باشد كه منجر بته  كتاهش شتاخص   
 .(Hernandez et al., 2009)رشد گرديد

اما در مطالعه حاضر بيشتترين مقتدار پتروتئين، چربتي         
الشه و شاخص احشتايي در ماهيتان تغذيته شتد از تيمتار      

متاال متي   ( مشاهده شد كه احتPBM20% جايگزيني ) 04
توان آن را به اشتتباه در فرموالستيون جيتره غتذايي و يتا      
متغير بودن شرايط محيط در آن تيمارهتا نستبت داد. هتر    

( 0606هتای ابراهيمتي و همكتاران )    چند كه نتايج يافتته 
نشان داده  است كه با افتزايش ستطوح مكمتل روغتن در     

%، پروتئين و  0به  5/4جيره غذايي فيلماهي انگشت قد از 
چربي خام الشه به طور معني داری افزايش متي يابتد كته     
كه آن به رشد مناسب ماهي و بهينه بودن مقدار پتروتئين  
جيره غذايي نسبت داد، اما نتايج به دست آمده از شاخص 
احشايي در آزمايش حاضر اين موضوع را نقض مي كند كه 

 بايد در مطالعات آينده به آن پرداخته شود. 
مطالعه حاضر با الحتاق پودرضتايعات مترغ     همچنين در    

%( بتته جيتتره غتتذايي شتتاخص 044و  04در ستتطوح بتتاال )
هپاتوسوماتيك بطور معني داری افتزايش يافتت كته آن را    
متتي تتتوان بتته يكستتان نبتتودن ميتتزان انتترژی ناختتالص در 

و  (et al ., 2010 Aliyu-Paiko)فرموالستتيون جيتتره 
غيتر قابتل   ارتباط مستتقيم ميتان چربتي جتذب نشتده و      

متابوليسم  در سطوح باالی جايگزيني پودرضتايعات مترغ   
 Sparus در جيره نسبت داد كه نمونه هتای مشتابهي در  
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aurata  (Nengas et al ., 1999)  وCromileptes 

altivelis (Shapawi et al., 2007)    .گزارش شده بود 
ميزان چربي احشايي ماهيان در تيماری مختلف به  

% جايگزيني يكسان و فاقد اختالف 04ماراستثنای تي
( 0440و همكاران ) Gaylordمعني دار آماری بود. 

ارتباط مستقيمي ميان افزايش چربي احشايي و افزايش 
سطوح پودرضايعات مرغ در هيبريد سي باس مشاهده 

در حالي كه گزارشات  (Rawles et al., 2006).نمودند
 .Morone chrysops×M)پيشين آنها در همين گونه 

saxatilis)  كه با جيره ای كه در آن پودرضايعات مرغ
بطوركامل جايگزين پودرماهي و جيره ها با مكملهای 
اليزين، متيونين و ترئونين غني شده بودند كاهش يافته 
بود. بنظر مي رسد كه  تفاوت در تركيب شيميايي غذای 
فرموله شده با منابع پروتئين جايگزين و كارايي غذا 

سيله ماهي مسئله ای است كه از يك قانون كلي پيروی بو
( 0996و همكاران) Dongنمي كند. در تاييد اين موضوع 

نتيجه گرفتند كه عالوه بر تفاوت گونه ای، شرايط محيطي 
و فرموالسيون جيره ها عوامل تاثيرگذاری هستندكه 
احتماال موجب تغيير و تفاوت تاثير پذيری پودرضايعات 

-هب ماهيچه و شاخص هپاتوسوماتيك در گونمرغ در تركي
 های مختلف مي گردد. 

% بجای پودرماهي 04در مطاله حاضر جايگزيني تا حد      
های رشد ماهي نداشت، همچنين به تاثير منفي بر شاخص

% جايگزيني شاخص هپاتوستوماتيك در  04استثنای  تيمار
تيمارهای مختلف فاقد اختالف معني دار آمتاری بتود، هتر    

و  04چند شتاخص هپاتوستوماتيك ماهيتان در تيمارهتای    
 % جايگزيني افزايش يافت.  044

در نهايتتت نتتتايج حاصتتل از ستتطوح بتتاالی جتتايگزيني     
بدستتت آمتتده در ايتتن آزمتتايش نشتتان متتي دهتتد كتته     
پودرضايعات مرغ پتانستيل مناستبي بترای جتايگزيني در     

بود گونه فيلماهي داشته و  مطالعات بعدی بايد در مورد به
فراوری اين ماده  و رفع كمبود آمينواسيدهای ضروری آن 
بتتا استتتفاده از آمينواستتيدهای كريستتتاله و يتتا استتتفاده از 

 تركيبي متعادل از اجزای غذايي اقدام نمود.
  
 تشکر و قدردانی  

نگارندگان كمال تشكر را از آقای دكتر محمد پوركاظمي 
پاسگزاری رياست وقت انستيتو دارند، همچنين مراتب س

خود را از كليه همكاران بخش آبزی پروری موسسه 

خصوصا آقای علي هوشيار كه پرورش و تغذيه بچه ماهيان 
 را بر عهده داشتند ابراز مي دارند.
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Abstract 
With regard to increasing the fish meal price, utilization of hygienic and analyzed poultry by 

product meal as an alternative protein source in diets for Huso huso within growth period 

were investigated. Six test diets isonitrogenous and isocaleric (contain 42% protein and 20 Mj 

kg
-1 

energy) were prepared. Fish meal was substituted by poultry by product at 20% (PBM20), 

40% (PBM40), 60% (PBM60), 80% (PBM80) and 100% (PBM100) in base diet, respectively. A 

total of 180 Huso huso with average (±SD) weight of 107.89±5.9gr were stocked in 18 

fiberglass tanks (Voloum:2000 lit,Temperature:20±2
C

0) and fed satiation to 18 weeks. No 

significant differences were detected between final weight (FW),weight gain (WG) and 

specific growth rate of fish fed (PBM0), (PBM20), (PBM40), (PBM60) and (PBM80) 

respectively. The Highest protein belonged to fish fed PBM20 (%16.97±0.36) with significant 

difference with PBM40 (% 15.41 ± 0.67), respectively. Body lipid fish fed PBM80 and 

PBM100 (%6.63±0.016) (%7.49±0.17) were significantly lower than other treatments. The 

Synchronic hepatosomatic index increased with increasing poultry by product in diets and 

highest rate were found in fish fed PBM 100 , but except PBM20, visceral index in fish fed 

other treatments was same. The result showed that up to 80% fish meal could be replaced by 

poultry by product with no adverse effect on growth and feed conversion ratio for Huso huso 

within growth period. 
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