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تاثیر جایگزینی پودر گوشت به جای آرد ماهی جیره بر تولید محصول و شاخصهای کبدی و احشائی ماهیان قزلآالی
رنگین کمان )(Oncorhynchus mykiss
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چکیده
در این پژوهش امکان جایگزینی پودر گوشت با آرد ماهی در جیره مااهی قازلآال رنگاینکماان ) (Oncorhynchus mykissبار روی
ترکیب شیمیایی الشه و شاخصهای کبدی آن مورد مطالعه قرار گرفته است .به همین منظور  4جیره غذایی با درصدهای مختلا
پودر گوشت (با مقادیر صفر 11 ،99 ،و  111درصد) در جایگزینی با آرد ماهی تهیه شد .پس از تهیه جیرهها تعاداد  211عادد بچاه
ماهی با میانگین وزن  85 ± 1/29گرم در  4تیمار و  9تکرار به مدت  11روز مورد پرورش قرار گرفتند .در هر تکارار  15عادد باه
طور تصادفی رها سازی گردیدند .نتایج نشان داد که در تجزیه شیمیایی الشه باین تیمارهاای مختلا تفااوت معنای داری از نظار
میزان پروتئین مشاهده نشد ) ،(P>0.05اما اخاتال معنای داری در چربای ،خاکساتر و رطوبات باین تیمارهاا تیمارهاا دیاده شاد
) .(P<0.05باالترین میزان چربی الشه در تیمار  9و با  1/3±1/11درصد به دست آمد ) .(P<0.05از سوی دیگر ،همچناین اخاتال
مشخصی بین شاخصهای کبدی بچهماهیان قزلآال تغذیه شده با جیرههای مختل غذایی مشاهده شد؛ بهطوریکه بین شاخصهای
وزن کبد( ،)gنسبت وزن کبد به وزن بدن ،نسبت وزن امعاء و احشاء به وزن بدن و همچناین در شااخص چربای کبادی اختالفاات
معنیداری بین تمامی تیمارهای آزمایش مشاهده شد ) .(P<0.05در این بین باالترین نسبت وزنی امعاء و احشااء در ماهیاان تغذیاه
شده با جیره حاوی  111درصد پودر گوشت (با  )19/59بدست آمد .در مجماو تیماار  2حااوی  99درصاد پاودر گوشات ،نسابت
کارآیی پروتئین و شاخصهای رشد بهتری را نشان داد .شاخصهای کبدی تیمار ماذکور نیاز باه دادههاای حاصاا از تیماار شااهد
(تغدیه شده با آرد ماهی) نزدیکتر بودند.
کلمات کلیدی :آردماهی ،پودر گوشت ،جیره غذایی ،شاخصهای کبدی ،قزلآالی رنگینکمان
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مقدمه
از مهمترین چالشهایی که توسعه پرورش آبزیان در سالهای آینده در پیش رو خواهد داشت ،تامین غذای مناسب از نظر کمیت،
کیفیت و قیمت ،برای آبزیان پرورشی است .بنابراین توجه به تولید غذای مناسب و مرغوب بر بازده اقتصادی تولید اثر تعیین کننده
دارد.
در پرورش قزلآالی رنگین کمان ) ،(Oncorhynchus mykissتغذیه ماهیان حداقا نیمی از هزینههای تولیدی را شاما میشود و
منابع پروتئینی جیره  1۶درصد هزینه کا خوراکدهی را تشکیا میدهد ( .)Higgs et al., 1979به دلیا خوشخوراکی و ارزش
غذایی باالی آرد ماهی 28 ،تا  18درصد غذای آزاد ماهیان از آرد ماهی تشکیا میشود ( .)Murai, 1992افزایش قیمت خوراک را
به محتوی پروتئین جیره نسبت دادند .آرد ماهی در پرورش آزاد ماهیان حدود  81درصد هزینه تولید را به خوداختصاص میدهد
( .)Forster, 1999این در حالی است که منابع تامین آرد ماهی در جهان افزایش چندان نیافته است

(Rumsey, 1994 ; Barlow,

) .1997کاهش ذخایر دریایی و کم شدن صید دریایی باعث شده تا تولید جهانی آرد ماهی از رشد خوبی برخوردار نباشد؛ که این امر
با توجه به افزایش تقاضا برای آرد ماهی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت آرد ماهی شده است

( Tacon et al.,

 ،)2008این شرایط ،جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتئینی ارزان قیمت دیگر را ناگزیر ساخته است.
یکی از روش های کاهش قیمت تمام شده غذا برای تولید هر کیلوگرم ماهی پرورشی ،کاهش میزان منبع تامین پروتئین آن یعنی
آرد ماهی و جایگزینی آن با منابع دیگر پروتئینی میباشد .استفاده از مواد ارزانتر نظیر پودر ضایعات کشتارگاه دام و طیور که از
ضایعات کشتارگاهی صنعت دام و طیور تهیه میشوند ،میتواند جایگزین مناسبی برای آرد ماهی باشد.
در سالهای اخیر تحقیقات برای یافتن جایگزینی برای تامین پروتئین به جای آرد ماهی افزایش یافت است.
بطوریکه پیرامون جایگزینی مواد همچون آرد استخوان ،پورد گوشت ،آرد سویا ،گلوتن ذرت ،کنجاله سویا در خوراک ماهیان تیالپیاا
) ،(Hasan et al., 2012گربااه ماااهی سااوتچی ) ،(Abdul Kader et al., 2011) (Pangasius hypophthalmusماااهی پمپااانو
) ،(Davis and Rossi, 2014) (Trachinotus carolinusماهی تای فلسآبی ( )Lepomis macrochirusجوان

(Masagounder et al.,

) ،2014تیالپیای رود نیا ) (Suloma et al., 2013) (Oreochromis niloticusبررسای صاورت گرفات .همچناین  Sevgiliو Erturk

( )2114و  )1334( Steffensو  )1332( Gouveiaدر تغذیه ماهی قزلآالی رنگین کمان ،پودر ضایعات کشتارگاهی دام را تاا ساط
 81درصد جایگزین آرد ماهی در خوراک معرفی و گزارش نمودند که استفاده از ساطو بااالی پاودر ضاایعات کشاتارگاهی دام اثار
معنی داری در ضریب چاقی ایجاد نمیکند .از سوی دیگر محققانی همچاون  )2112( Millamena ،)1352( Pokornyو  Hussainو
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همکاران ( )2111نیز به بررسی قابلیت هضم ظاهری غذای حاوی آرد ماهی ،پودر خون و پودر گوشت برای ماهیان مختل پرورشی
اقدام نمودند و نسبتهایی از جایگزینی بین  1۶تا  51درصد را پیشنهاد کردند.
منابع پروتئین حیوانی عمدتا محصوالت فرعی گردآوری شده حاصا از فرآوری محصوالت شاما پودر استخوان و گوشت و نیز پودر
ضایعات کشتارگاه طیور ،که محتوی  48تا  18درصد پروتئین خام و اغلب حاوی منابع خوب اسیدهای آمینه ضروری هستند؛
هرچند کیفیت این پودرها بستگی به کیفیت خام اجزاء و مکانیزم مراحا تولید آن دارد (Higgs et al., ; Dong et al., 1993

 .)1995قابلیت هضم و جذب یک ماده غذایی نشاندهنده توانایی موجود زنده در استفاده از آن ماده در سوخت و ساز بوده و یک
شاخص ایدهآل برای ارزشگذاری مواد اولیه غذای در صنعت غذاسازی میباشد ) . (Amirkolaie et al., 2005تعیین قابلیت استفاده
و میزان کارآیی و هضم و جذب مواد مغذی پودر کشتارگاهی دام میتواند اطالعات پایهای مناسبی در جهت تهیه جیره متناسب
برای گونه های متفاوت ماهیان پرورشی با استفاده از این محصوالت را فراهم آورد ( .)Sargent et al., 1995بطورکلی ماهیان توانایی
باالیی برای هضم آرد ماهی دارند که در حدود  51درصد برآورد شده است ) (Amirkolaei, 2005ولی اطالعات زیادی در رابطه با
توانایی ماهی قزلآالی رنگین کمان برای هضم مواد مغذی پودر کشتارگاهی دام و عواما تاثیر گذار بر میزان هضم پذیری وجود
ندارد.
در پژوهش کنونی به تاثیر جایگزینی پودر گوشت با آرد ماهی جیره قزلآالی رنگین کمان بر روی ترکیب الشه و شاخصهای
کبدی آن پرداخته شده است.
مواد و روش کار
در آبان  1939تعداد  211عدد ماهی قزلآالی رنگین کمان (با میانگین وزن  85±1/29گرم و میانگین طول  15± 1/84سانتیمتر)
در کارگاه پرورشی دارای سیستم مدار بسته دانمارکی (واقع در استان مازندران ،شهرستان ساری) منتقا و به صورت تصادفی در
تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند .در این پروژه تعداد  4تیمار با  9تکرار مورد بررسی قرار گرفت .این تیمارها به ترتیب شاما تیمار1
(شاهد) ،تیمار( 2حاوی  %99پودر گوشت) ،تیمار ( 9حاوی  %11پودر گوشت) و تیمار ( 4حاوی  %111پودر گوشت) بودند .تیمار
شاهد فاقد پودر پودر کشتارگاهی دام بود (جدول .)1

64

تاثیر جایگزینی پودر گوشت به جای آرد ماهی جیره بر.......................

هدایتی فرد و همکاران

جدول  -1فرموالسیون و درصد اجزای تشکیل دهنده جیرههای آزمایشی ماهی قزل آال رنگین کمان
تیمار 1

تیمار 2

تیمار ٣

تیمار 4

اجزا

(شاهد)

( %٣٣پودر گوشت)

( %66پودر گوشت)

( %111پودر گوشت)

آرد ماهی

48

91

18

1

پودر کشتارگاهی دام

1

18

91

48

آرد سویا

21

21

21

21

گلوتن گندم

8

3

11

19

آرد گندم

1

4

4

2

آرد ذرت

8

9/8

2

1

روغن ماهی

8/1

8/1

1

1

روغن ذرت

5/4

5/4

3

3

بایندر ( مالس چغندر)

1/8

1

1/8

1/8

مواد معدنی

1/8

1/8

1/8

1/8

ویتامین

1/8

1/8

1/8

1/8

اکسید کروم

1/8

1/8

1/8

1/8

تغذیه با جیرههای تهیه شده به مدت  11روز انجام شد .میزان غذا دهی در طول دوره  2درصد بیومس ماهیان هر تکرار در نظر
گرفته شد ( .)Ingle de la Mora et al., 2006پس از انجام مراحا بیهوشی توسط تریکائین متانوسولفات با غلظت  111میلیگرم در
لیتر ،بررسی اثرات احتمالی جیره های مصرفی بر روی پارامترهای رشد (وزن و طول نهایی ،افزایش وزن ،درصد افزایش وزن ،رشد
روزانه  ،DGRتبدیا غذایی  ،FCRضریب ویِژه رشد  ،SGRشاخص وضعیت  ،CFنسبت کارآیی پروتئین  ، PERارزش تولیدات
پروتئینی ،درصد بازماندگی) و شاخصهای گوارشی و کبدی (شاما وزن کبد (گرم) ،شاخص کبدی ) ،(HSIشاخص احشائی
) (VSIو درصد چربی کبد) هر  18روز یکبار اقدام به
 -1افزایش وزن مطلق ):(Biswas, 1993) (WG
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وزن ابتدایی بدن(گرم)  -وزن نهایی بدن (گرم) =

WG

 -2درصد افزایش وزن بدن (:(Biswas, 1993) )%BWi
%BWI  ( Bwf  Bwi ) / Bwi 100

که در آن = Bwi :متوسط وزن اولیه هر حوضچه = Bwf ،متوسط وزن نهایی در هرآکواریوم است.

 -9رشد روزانه (گرم/روز) ):(Biswas, 1993) (DGR

G.R  ( Bwf  Bwi ) / n
که در آن = Bwi :متوسط وزن اولیه در هر حوضچه = Bwf ،متوسط وزن نهایی در هر

حوضچهn .

= تعداد روزهای پرورش است.

 -4ضریب تبدیا غذایی (:(Biswas, 1993) )FCR
)FCR=F/(Wt – Wo

که در آن = F :مقدار غذای مصر شده =Wo .میانگین بیوماس اولیه (گرم) = Wt ،میانگین بیوماس نهایی (گرم) است.
 -8ضریب ویژه رشد )( (SGRهدایتیفرد و رمضانی:)1951 ،
S.G.R  ( Lnwt  Lnwo) / t 100

که در آن = Wo :میانگین بیوماس اولیه (گرم) = Wt .میانگین بیوماس نهایی (گرم)  =t.تعداد روزهای پرورش است.
 -1ضریب چاقی یا فولتون ):(CF

CF  ( Bw / TL3 ) 100
که در آن = Bw :میانگین وزن نهایی بدن (گرم)؛  = TLمیانگین طول کا نهایی (سانتیمتر) است.
 -۶نسبت کارآیی پروتئین ) : (PERاین نسبت گرم اضافه وزن بر گرم پروتئین مصرفی بیان شده ،افزایش وزن ماهی را برحسب
پروتئین مصر شده نشان می دهد .پروتئین مصرفی نیز با ضرب درصد پروتئین خوراک در میزان خوراک مصرفی حاصا میشود
):(Helland et al., 1996

 -5ارزش تولیدات پروتئینی ) : (PPVتوسط آنالیز بافت ماهی قبا و بعد از تغذیه با خوراک حاوی پروتئین معین به دست آمد و
عموما به عنوان درصدی از پروتئین حفظ شده از خوراک مصر شده بیان میشود (هدایتی فرد و رمضانی:)1951 ،
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که در آن  CPمیزان پروتئین خام fish1, fish2 ،ماهیان قبا و بعد از خوراکدهی و  W1, W2وزن ماهیان قبا و بعد از خوراکدهی
هستند.
 -3درصد بازماندگی ):(Biswas, 1993) (S

 -11شاخص کبدی ) : (HSIنسبت کبد به وزن بدن (هدایتیفرد و رمضانی)1951 ،
 -11شاخص احشائی ) : (VSIنسبت امعاء احشاء به وزن بدن (هدایتیفرد و رمضانی)1951 ،
تجزیه و تحلیل آماری
جهت انجام محاسبات آماری از طر کامالً تصادفی ( )CRDاستفاده شد .تجزیه و تحلیا آماری دادههای با نرم افزار SPSS 17

انجام گردید .با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه

(ONE WAY

 )ANOVAاستفاده شده است.

همچنین از آزمون تکمیلی دانکن ( )Duncanدر سط اطمینان  38درصد ) (P<0.05برای تعیین اختال ها بین گروههای آزمایشی
استفاده گردید .جداول و نمودارها نیز به وسیله نرم افزار  Excel 2007ترسیم شدند.
نتایج و بحث
در جدولهای  2و  9به ترتیب مقایسه تجزیه شیمیایی الشه و پارامترهای رشد ماهی قزل آال تغذیه شده با جیره های مختل
حاوی پودر گوشت نشان داده شده است.
نتایج حاصا از تجزیه شیمیایی الشه اختال معنی داری را در بین تیمارهای مختل

آزمایشی از نظر میزان پروتئین الشه نشان

نداد ( .)P<0.05بیشترین میزان پروتئین الشه مربوط به تیمار  11درصد پودر گوشت بود .نتایج اختال معنیداری بین تیمار 111
درصد پودر گوشت با سایر تیمارها از نظر میزان چربی نشان داد ( .)P<0.05با توجه به نتایج بیشترین میزان چربی الشه در تیمار
 111درصد پودر گوشت و کمترین میزان آن در تیمار  11درصد مشاهده شد (جدول  .)2رطوبت الشه تیمار شاهد و تیمار 111
درصد اختال

معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)P>0.05هم چنین تیمارهای  99درصد و  11درصد نیز اختال

معنیداری با

یکدیگر از خود نشان ندادند ( .)P>0.05مطابق با نتایج به دست آمده بیشترین میزان رطوبت الشه در تیمار  11درصد پودر گوشت و
کمترین میزان آن در تیمار  111درصد پودر گوشت مشاهده شد .بین تیمارهای مختل از نظر میزان خاکستر نیز اختال مشاهده
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شد ( . )P<0.05مطابق با نتایج به دست آمده بیشترین میزان خاکستر در تیمار شاهد و کمترین میزان در تیمار  111درصد پودر
گوشت مشاهده شد (جدول .)2
جدول  -2مقایسه تجزیه شیمیایی الشه ماهی قزل آال تغذیه شده با جیره های مختلف حاوی پودر گوشت
ترکیبات الشه

پیش تیمار

تیمار 1

تیمار 2

تیمار ٣

تیمار 4

(پیش از

(شاهد)

( %٣٣پودر گوشت)

( %66پودر گوشت)

( %111پودر گوشت)

غذادهی)

پروتئین

11/۶5

1۶/85±1/1۶a

1۶/8۶±1/15a

1۶/11±1/1۶a

1۶/4۶±1/15a

چربی

۶/9

8/18±1/9b

4/13±1/4b

4/14±1/2b

1/3±1/1a

رطوبت

۶8/34

۶4/11±1/4b

۶8/88±1/9a

۶8/51±1/9a

۶9/58±1/1b

خاکستر

9/22

9/2±1/15a

2/1±1/11c

2/4±1/18b

1/1±1/1۶d

حرو متفاوت نشان دهنده اختال معنی دار در هر ردی است ).(P<0.05
با توجه به نتایج بدست آمده از نظر آماری اختال معنی داری بین تیمار شاهد و تیمارهای مختل

حاوی پودر گوشت از نظر وزن

نهایی ،طول نهایی ،درصد افزایش وزن ،ضریب تبدیا غذایی ،ضریب رشد ،شاخص وضعیت ،افزایش وزن ،نسبت کارآیی پروتئین،
ارزش تولیدات پروتئین و باز ماندگی مشاهده شد )( (P<0.05جدول .)9

جدول  -٣مقایسه پارامترهای رشد ماهی قزلآال تغذیه شده با جیرههای مختلف حاوی پودر گوشت
شاخص رشد

وزن نهایی (گرم)

طول نهایی

()cm

درصد افزایش وزن
رشد روزانه

(گرم)

ضریب تبدیا غذایی

FCR

تیمار 1

تیمار 2

تیمار ٣

تیمار 4

(شاهد)

( %٣٣پودر گوشت)

( %66پودر گوشت)

( %111پودر گوشت)

121/۶±1/1۶b

122/۶1 ±1/1a

115/41±1/1c

58/12±1/1d

24/۶±1/11a

29/11±1/12b

21/59±1/11c

13/99±1/19d

149/23±1/11a

149/44±1/1۶a

118/۶8±1/13b

39/51±1/19c

1/92±1/11a

1/1۶±1/11b

1/31±1/11c

1/8۶±1/11d

1/42±1/11c

1/9±1/11d

1/13±1/11b

2/4۶±1/11a
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ضریب ویِژه رشد ( %در روز)

1/۶91±1/11a

1/121±1/11b

1/891±1/11c

1/99±1/11d

شاخص وضعیت CF

1/52±1/11d

1/39±1/11c

1/19±1/11b

1/19±1/11a

افزایش وزن (گرم)

۶1/11±1/1a

۶1/۶1±1/1b

11/59±1/1c

98/81±1/1d

نسبت کارآیی پروتئین

1/1۶±1/11b

1/58±1/11a

1/48±1/11c

1/11±1/12d

ارزش تولیدات پروتئینی

94/48±1/11a

92/49±1/19b

25/92±1/19c

15/2۶±1/19d

درصد بازماندگی

31/9±1/11d

111a

35/۶۶±1/11c

33/11±1/1b

حرو متفاوت نشان دهنده اختال معنی دار در هر ردی است ).(P<0.05

نتایج نشان داد بین شاخصهای رشد ماهیان قزلآال در اثر مصر جیرههای متفاوت ،اختال وجود دارد ) .(P<0.05این تفاوت در
پارامترهای طول نهایی ،وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،افزایش وزن روزانه ،ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیا غذایی در بین
تیمارهای مختل

آزمایشی مشاهده شده است .افزودن پودر گوشت به جیره ماهیان موجب افزایش شاخصهای رشد و کاهش

ضریب تبدیا غذایی گردید.
همچنین نسبت کارآیی پروتئین و ارزش تولیدات پروتئین در گروه های آزمایشی مختل

تحت تاثیر قرار گرفت ) (P<0.05و با

افزایش میزان حضور پودر گوشت در جیره از میزان این دو فاکتور کاسته شده است .عالوه بر این با افزایش مقدار پودر گوشت،
میزان ارزش تولیدات پروتئین کاهش نسبی از خود نشان داده است که میتوان به کاهش مقدار پروتئین جیره در نتیجه کمبود آرد
ماهی به عنوان منبع اصلی تامین کننده پروتئین جیره نسبت داد ).(Hasan et al., 2012
با توجه به نتایج پارامترهای مرتبط با رشد ،می توان نتیجه گیری نمود که با افزایش میزان پودر گوشت در جیره قزلآالی رنگین
کمان ،کاهش محسوسی در میزان نسبت کارآیی پروتئین و ارزش تولیدات پروتئین رخ میدهد؛ این تغییر هم زمان با کاهش میزان
حضور آرد ماهی از تیمار شاهد (صرفا با آرد ماهی) تا تیمار ( 4بدون حضور آرد ماهی) بود .علت این روند کاهشی نمیتواند صرفا به
دلیا تغییر میزان پروتئین جیرهها باشد چرا که علیرغم روند عددی کاهشی پروتئین در تیمارهها (از شاهد به سمت تیمار  ،)4لیکن
این تفاوت معنیدار نبوده است (جدول )1؛ لذا نقش عملکردی و مکانیز هضم آرد ماهی در تغذیه آبزیان میتواند عاما این تفاوت
شاخصهای پروتئینه در ماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی پودر گوشت باشد.
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همچنین شاخص وضعیت (یا ضریب چاقی  )CFو درصد بازماندگی نیز در تیمارهای مختل تفاوت نشان داد ) (P<0.05بطوریکه با
افزایش میزان پودر گوشت در جیره ،بهبود کیفی و افزایش در شاخص  CFمشاهده شد ،لیکن علیرغم تغییرات معنیدار ،اختال
چشمگیری در پارامتر بازماندگی و بقاء ماهیان مشاهده نشد.
نتایج حاصا از تحقیق کنونی با اظهارات  Hasanو همکاران ( )2112همسو بود سط جایگزینی  99درصد یا یکسوم پودر گوشت
به جای آرد ماهی را مناسب دانسته بودند .درحالیکه  Abdul Kaderو همکاران ( )2111و  Sulomaو همکاران ( )2119مقادیر
باالتر یعنی به ترتیب  1۶و  ۶5درصدی را برای جایگزینی پودر گوشت پیشنهاد نموده بودند که میتواند به اختال شرایط پرورش
و گونه ماهی مرتبط باشد .درحالیکه  Masagounderو همکاران ( )2114در میزان شاخصهای رشد اختالفی مشاهده نکردند.
درحالیکه  )1352( Pokornyنشان داد که  41درصد پودر ضایعات کشتارگاهی دام و  11درصد چربی دام میتواند جایگزین
مناسب آرد ماهی در خوراک قزل آال گردد .اما  Emreو همکاران ( )2119هیچگونه اختالفی در جایگزینی پودر ضایعات کشتار گاه
طیور با آرد ماهی در جیره بچه ماهی انگشت قد کپور ( )Cyprinus carpioمشاهده نکردند .که تفاوت عملکرد در ماهی همه-
چیزخوار کپور با ماهی گوشتخوار قزلآالی رنگین کمان را نشان میدهد .از سوی دیگر ،افزودن مکما میتواند موجب بهبود
عملکرد هضم و پذیرش جایگزینهای آرد ماهی گردد ( .)Rossi and Davis, 2014در پژوهش کنونی جایگزینی  111درصدی پودر
گوشت به جای آرد ماهی موجب کاهش شاخصهای رشد و گوارشی قزلآال شده بود که پیش از این نیز توسط  Rossiو

Davis

( )2114ماهی پمپانو تایید شده بود.
از طر فی بکار بردن پودر گوشت در جیره موجب کاهش قیمت خوراک و کاهش هزینه تولید خواهد شد؛  Masagounderو همکاران
( )2114در جایگزینی آرد ماهی با پودر گوشت و استخوان ،کنجاله سویا و گلوتن ذرت در رژیم غذایی ماهی تای فلس آبی نشان
دادند که جیره متشکا از کنجاله سویا و پودر گوشت و استخوان مقرون به صرفه ترین جیره میباشد.
نتایج تایید کننده نظرات  Sulomaو همکاران ( Sevgili ،)2119و  )1332( Gouveia ،)1334( Steffens ،)2114( Erturkبود.
همچنین مطابق جدول  4مقایسه پارامترهای کبدی و دستگاه گوارش ماهی قزلآال تغذیه شده با جیرههای مختل حاوی پودر گوشت نشان
داد که وزن کبد ،نسبت کبد به وزن بدن ،نسبت امعاء و احشا به وزن بدن و درصد چربی کبد ،دارای اختال معنی داری در بین
تیمارهای مختل آزمایشی بود (.)P<0.05
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جدول  -4مقایسه پارامترهای کبدی و دستگاه گوارش ماهی قزلآال تغذیه شده با جیرههای مختلف حاوی پودر گوشت

شاخص کبدی و

تیمار 1

تیمار 2

تیمار ٣

تیمار 4

احشائی

(شاهد)

( %٣٣پودر گوشت)

( %66پودر گوشت)

( %111پودر گوشت)

وزن کبد ()g

149/23±1/11b

149/44±1/1۶a

118/۶8±1/13c

39/51±1/19d

شاخص کبدی)(HSI

1/28±1/11c

1/14±1/11d

1/99±1/11b

1/81±1/11a

11/۶1±1/1c

5/8±1/15d

12/4±1/14b

19/59±1/11a

11/41±1/19d

14/۶1±1/14c

1۶/11±1/12b

21/21±1/1a

شاخص احشائی

)(VSI

چربی کبد ()%

حرو متفاوت نشان دهنده اختال معنی دار در هر ردی است ).(P<0.05

در پژوهش حاضر در بین تیمارهای مختل
امعا و احشا به وزن بدن اختال

آزمایشی از نظر وزن کبد ،چربی کبد ،نسبت وزن کبد به وزن بدن و نسبت بین وزن

مشاهده شد ) .(P<0.05بطوریکه وزن کبد بچهماهیان تیماره ( 2با  99درصد پور گوشت) با

 149/23گرم ،نسبت به سایر تیمارها ،حتی تیمار شاهد که صرفا با آرد ماهی به عنوان منبع پروتئین تغذیه شدند ،باالتر بود.
علیرغم معنیدار بودن ) ،(P<0.05اختال عددی زیادی بین تیمار  2و تیمار شاهد دیده نشد و بعد از جایگزینی تا  99درصد از آرد
ماهی جیره با پودر گوشت ،همزمان با افزایش این ماده غذایی ،وزن کبد کاهش یافته است.
شاخص کبدی  HSIتیمار  2نیز با  1/14کمترین میزان را در بین سایر تیمارها نشان داد ) (P<0.05لیکن کمترین تفاوت را نیز
همانند شاخص وزن کبد با تیمار شاهد نشان داد .شاخص احشایی  VSIنیز روندی همانند  HSIنشان داد و در تیمار ( 2با 99
درصد پودر گوشت جایگزینشده) کمترین میزان را با سایر تیمارها نشان داد ) (P<0.05به طوریکه در این تیمار  VSIبا
 5/81±1/15نزدیکترین شاخص را با تیمار شاهد (با  )11/41±1/19نشان داد ،درحالیکه در تیمارهای  9و ( 4با  11و  111درصد
جایگزینی پودر گوشت) به ترتیب با  12/4±1/14و  21/21±1/1بیشترین تفاوت را نشان داد.
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در مطالعه مشابه  Shapawiو همکاران ( )211۶کاربرد پودر گوشت اثری بر شاخص  HSIو  VSIدیده نشده بود که موید نتایج
پژوهش کنونی نیز میباشد .سطو مختل

پودر ضایعات کشتارگاه طیور در جیره غذایی قزلآال و سیم دریایی سرخ

(Red

) seabreamبر شاخص  HSIاثر داشت ( .)Takagi etal., 2000; Steffens, 1994در همین حال جانمحمدی و همکاران ()1955
اعالم کردند شاخص کبدی در سط  21درصد جایگزینی با دیگر تیمارها اختال دارد و همچنین شاخص احشائی  VSIدر بین
جیرههای تنظیم شده (به استثناء جایگزینی  11درصد با ضایعات کشتارگاه طیور و حتی با جیره غذایی تجاری) تفاوت معنیداری
نشان نداد.
افزایش در میزان چربی کبد در تیمار  111درصد جایگزینی پودر گوشت (تیمار  )4منطبق بر افزایش چربی الشه در این تیمار نیز
میباشد ،که میتوان به باال رفتن میزان چربی در جیره نسبت داد.
یافته ترویجی
با توجه به نتایج حاصا از پژوهش چنین نتیجه گرفته میشود که افزودن پودر گوشت به جیره قزلآالی رنگینکمان تا سط 99
درصد میتواند منجر به بهبود فاکتورهای رشد ،بازماندگی و همچنین شاخصهای کبدی ) (HSIو احشائی ) (VSIگردد و پورد
گوشت میتواند جایگزین مناسبی برای آرد ماهی در مناطق دور از ساحا و یا در شرایط دشوار بودن دسترسی با آن باشد.
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