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  چکیده

هاي کارایی تغذیه و میزان بازمانـدگی مـاهی   جیره بر عملکرد رشد، شاخص) پوست، دانه و پالپ(فرنگی به منظور بررسی تأثیر پودر تفاله گوجه
عدد  15طور کامالً تصادفی در پنج گروه آزمایشی در  گرم به 51/7±94/1 ماهی پنگوسی با میانگین وزنیعدد بچه 150خوار، تعداد پنگوسی گیاه

پس از یک هفته سازگاري، ماهیان . عدد ماهی در هر وان، با شرایط یکسان محیطی توزیع شدند 10با تراکم ) پنج تیمار و سه تکرار(وان پالستیکی 
وزن  %3 میـزان غـذادهی  . هفته تغذیـه شـدند   8فرنگی در کیلوگرم جیره، به مدت گرم پودر تفاله گوجه 200و  150، 100، 50با پنج مقدار صفر، 

گرم بـه   200فرنگی به جیره غذایی ماهی پنگوسی تا سطح دست آمده، افزودن پودر تفاله گوجهطبق نتایج به. توده و طی دو نوبت در روز بود زي
ـ    کارایی تغذیه در این ماهی شد اما اختالف معنیو  هاي رشدازاء هرکیلوگرم غذا، باعث بهبود جزئی شاخص . ان نـداد داري را بـا تیمـار شـاهد نش

داري کمتر از تیمار فرنگی به طور معنیگرم پودر تفاله گوجه 200همچنین براساس آنالیز شیمیایی ترکیب الشه، مقدار چربی الشه در تیمار حاوي 
ـ    200نتایج نشان داد افزودن این محصول در سطح . بود شاهد ود کیفیـت  گرم بر کیلوگرم جیره، عالوه براین که باعث افزایش رشـد مـاهی و بهب

  .تواند منجر به سودآوري بیشتر شودهاي تولید را نیز کاهش داده و میشود، هزینهگوشت ماهی می
 

  .ماهی پنگوسیکارایی تغدیه، هاي رشد، ضریب تبدیل غذایی، فرنگی، شاخصتفاله گوجه :يکلیدکلمات 
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  مقدمه
 کـه از  مصـنوعی  غذاهاي کردن فراهم به پایدار، و موفق پروريآبزي
باشـند،   صـرفه  بـه  اقتصـادي  لحـاظ  از و متعادل ،مغذي مواد لحاظ

مـاهی و آبزیـان دیگـر بـه      .(Lee and Kim, 2009) اسـت  وابسته
ترین منابع پروتئینی در بین مـواد غـذایی مـردم     عنوان یکی از غنی

اي دارنـد و بسـیاري از کشـورهاي پیشـرفته دنیـا       العاده اهمیت فوق
ین تـأم ی از پروتئین مصرفی خـود را از ایـن مـواد    توجه قابلبخش 

  .(Moinian, 2006)کنند  می
پـروري، غـذاي    نعت آبـزي براي دستیابی به تولید پایدار در صـ 

ماهیان احتیاج به جایگزینی مناسب دارد تا از این طریـق بتـوان بـه    
و در جهت تأمین  (Hardy, 2010) پیشرفت این صنعت کمک کرد

ــوان از  در ایــن زمینــه مــی. غــذاي جامعــه بشــري گــام برداشــت ت
هاي گیاهی و ضایعات کشاورزي فرآوري شده استفاده کـرد   پروتئین

گیـري از ضـایعات کشـاورزي مشـکل دفـع ایـن        که در صورت بهره
هـا فـراهم    گیـري مجـدد از آن   ضایعات برطرف شـده و امکـان بهـره   

گیري از چنین ضایعاتی آلـودگی   بهره .(Elboushy, 1986) شود می
دهد و به وسیله تهیه خوراك جدید از ضایعات، بخشی  را کاهش می

در واقع استفاده از ضایعات کشاورزي  شودمیاز نیازهاي جامعه رفع 
  .(Steffens,1994) اهمیت اقتصادي، بیولوژیکی و محیطی دارد

 هـایی کارخانـه  جملـه  از فرنگـی گوجـه  تولیـدرب  هايهکارخان
از  حاصـل  ضـایعات  .نماینـد تولید مـی  را زیادي ضایعات که هستند

درصد دانه  26 تا 24شامل  )فرنگیگوجه فالهت(فرنگی گوجه وريفرآ
در ایـران،   آن مقـدار  کـه  است فرنگیگوجه درصد پوسته 11تا  9و 

 بـه عنـوان   عمـدتاً  کـه  شـود مـی  زده تخمین سال در تن هزار 150
 مـورد اسـتفاده   لیکوپن قرمز رنگدانه استخراج و طیور و دام خوراك

هـر گونـه تـالش بـراي      .(Majzobi et al., 2011)گیـرد  مـی  قرار
استفاده از ضایعات کشاورزي مقدار تخلیه آنها را در محیط کـاهش  

هــاي یکــی از ایــن راه. داده و اثــرات مفیــد زیــادي خواهــد داشــت
 Ulloa( باشدمیپیشنهادي استفاده از این ضایعات در پرورش ماهی 

et al., 2004(.  
 Pangasianodon suchi ماهی پنگوسـی بـا نـام علمـی    گربه

           و خـانواده  Siluriformes)(مـاهی شـکالن   گربـه  متعلق به راسته
Pangasiidae شـرقی آسـیا در   این ماهی بومی شرق و جنوب. ستا

 ,Emadi) مـی باشـد  محدوده کشورهاي تایلنـد، مـالزي و ویتنـام    
 هکـ  اي اسـت بزرگ حارهپنگوسی جزء ماهیان آب شیرین و . (2008
هـاي بـزرگ را بـراي    رودخانـه و هاي تاریک و عمیق آبگیرها  قسمت

هـا،  شامل مـواد گیـاهی، کـرم    ی آنو رژیم غذای دادهزندگی ترجیح 

، ماهیان کوچک و میگوهـاي آب  ماهیان الشه، نوزاد حشرات مختلف
  .(Webster and Lim, 2002) شیرین است

این گونه در کشور ما به عنوان مـاهی زینتـی و در بسـیاري از    
یا به عنوان ماهی زینتی شرقی آسکشورها از جمله کشورهاي جنوب

پروري نقش مهمی را در آبزيپنگوسی ی ماه .مطرح است و خوراکی
در کشورهاي جنوب شـرقی آسـیا   و  کندمی ایفاآسیا و صید تجاري 

لذا . دهدپروري را به خود اختصاص میآبزيبخش زیادي از تولیدات 
در تحقیق حاضر سعی شده اسـت تـا تـأثیر سـطوح مختلـف تفالـه       

 ،فرنگی به عنوان منبع گیاهی ارزان قیمـت، بـر هزینـه تولیـد    گوجه
  .ماهی پنگوسی مورد بررسی قرار گیردو ترکیب الشه رشد 

  

  هامواد و روش
 یوزن نیانگیبا م یپنگوس ماهیعدد بچه 150تعداد  ش،یآزما نیدر ا
شهرستان  ینتیز انیو پرورش ماه رتکثی کارگاه از گرم 94/1±51/7

بچـه  . هامون منتقل شدند المللینیو به پژوهشکده تاالب ب هیقم ته
عدد وان  15در  یشیدر پنج گروه آزما تصادفی طورکامالً به انیماه

در هـر   یعـدد مـاه   10با تراکم ) و سه تکرار ماریت جپن( یکیپالست
هفتــه  کیــپــس از . شــدند عیــتوز یطــیمح کســانیطیوان، بــا شرا

شده که حاوي پـنج سـطح    ساخته يبا غذاها انماهیه بچ ،يسازگار
در هـر   فرنگیدرصد پودر تفاله گوجه 20و 15، 10، 5، )شاهد(صفر 

دو ( تودهیوزن ز% 3 زانیهفته و به م 8بودند به مدت  رهیج لوگرمیک
 رهیـ از هر ج لوگرمیک کیساخت  يبرا. شدند یغذاده) نوبت در روز

 يگـرم غـذا   800و  850، 900، 950 ریمقـاد  بیـ بـه ترت  یشیآزما
 فرنگــیگـرم پــودر تفالـه گوجـه    200و  150، 100، 50بـا   يتجـار 

، 4/0 ریمقـاد  ن،یـ عـالوه بـر ا  . )Fajri et al., 2011( مخلوط شدند
هضم مواد  تیبه منظور بهبود قابل( ویرواب میگرم آنز 8/1و  2/1، 8/0

درصـد   20و  15، 10، 5 يحاو هايرهیازج لوگرمیبه هر ک) یخوراک
 ساخته غذاهاي .(Luo et al., 2004) افزوده شد فرنگیتفاله گوجه

 تا و )1جدول (آنالیزشده  ها آن ترکیب تقریبی تعیین منظور به شده
 گرادسانتی درجه -20پالستیکی دردماي  هايکیسه در تغذیه زمان
  .داري شدندنگه

هـا،  آن سهیمختلف و مقا یغذای هايعملکرد جیره یبررس يبرا
ــده ماه  100 ــوده زن ــد ت ــدرص ــط و پا  انی ــاز، وس ــدر آغ دوره  انی

گرم و طول کل  01/0با دقت  یبا ترازوی نیتوز. شدند سنجی ستیز
 یابیـ ارز يبـرا . شـد  گیـري متر،انـدازه با خط کش با دقت یک میلی

  .دیاستفاده گرد ریمعادالت ز زا هیتغذ ییکارا و رشد يهاشاخص
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  )خشک مادهبر اساس ( یپنگوس یماه يغذا یمیاییش یبترک یبیتقر یهتجز :1 جدول

کنسانتره  يغذا  
  )یضاءب(

  )گرم(فرنگی  جیره حاوي تفاله گوجه
50  100  150  200  

  65/12  37/11  61/12  68/12  80/12  )درصد(رطوبت 
  5/41  87/42  25/44  62/45  47  )درصد ماده خشک(ین پروتئ
  90/11  92/11  95/11  97/11  12  )درصد ماده خشک(ی چرب

  60/10  70/10  80/10  90/10  11  )درصد ماده خشک(خاکستر
  4/8  8/6  2/5  6/3  2  )درصد ماده خشک( خام یبرف

  4010 5/4082 4155  5/4227  4300  )ماده خشک یلوگرمبر ک یلوکالريک(ي انرژ
 

  گیري شدهاندازههاي شاخص
 از تغذیـه  کارآیی و رشد هايشاخص ارزیابی در پایان آزمایش، براي

 :استفاده شد زیر روابط
  :1 ،(Tacon, 1990)(BWI)افزایش وزن بدن 

افزایش وزن بدن)گرم( )گرم(نهایی وزن  =  – )گرم(وزن اولیه   
  :2،(Fortes-Silva et al., 2011)(FER)تغذیه  ییکاراضریب 

هتغذی کارآیی   = (گرم) وزن حاصله شده (گرم)   مقدار غذاي خورده
  :3،(Frederic et al., 2008)(PER)پروتئین  ییکاراضریب 

کارآیی تبدیل پروتئین
= (گرم) افزایش وزن ماهی  پروتئین خام مصرف شده (گرم)

  :4 ،(Pratoomyot et al., 2010)(TGC)دماي  رشد ضریب
گرم(ضریب رشد دمایی= 

  )روزدرجه
1000)نهاییوزن (3/1−) یهوزن اول(3/1×) درجه روز(-1[ × [ 
  :5،(Pratoomyot et al., 2010)(FCR)غذایی  تبدیل ضریب

ضریب تبدیل غذایی =  
غذاي خورده شده در طول دوره پرورش(گرم)

افزایش وزن ماهی
 

  :6،(Pereira et al., 2002)(DFC)روزانه  غذاي مصرف
  روزانه مصرف غذاي)درصد در روز(=

غذاي خورده شده وزن نهایی)} + 2/(وزن اولیه × (روز) {دوره آزمایش × 100 

  :7،(Brett et al., 2004)(DGC)روزانه  رشد ضریب

گرم)
روز (ضریب رشد روزانه   = [

میانگین وزن نهایی
1
3 میانگین وزن اولیه

1
3

روز طول دوره آزمایش ] ×100 

  :8،(Pratoomyot et al., 2010)(HI)کبدي  شاخص

                                                
1 Body Weight Increase 
2 Food Efficiency Ratio 
3 Protein Efficiency Rate 
4 Thermal Growth Coefficient 
5 Feed Conversion Ratio  
6 Daily Feed Consumption  
7 Daily Growth Coefficient 
8Hepato somatic Index  

شاخص رشد کبدي = (گرم) وزن کبد گرم وزن ماهی × 100 

  :9،(Pratoomyot et al., 2010)(SGR)ویژه  رشد نرخ
درصد در (نرخ رشد ویژه 

)روز =
لگاریتم طبیعی وزن ثانویه لگاریتم طبیعی وزن اولیه

روز طول دوره آزمایش × 100 

 
  ماهیان پنگوسیآنالیز تقریبی الشه بچه 

  هاسازي نمونهکنی و آماده فیله
محتویـات   وهـا جـدا   بدین منظور با استفاده از از قیچی سـر و بالـه  

هاي فیلـه نیـز جـدا    پوست و استخوان سپسداخل شکم تخلیه شد 
 هاي تهیـه شـده پـس از خردکـردن و همگـن     فیلهدر نهایت . شدند

 ,.Akbari et al(سازي براي انجام آنالیزهاي بعـدي آمـاده شـدند    
2010(.  

  

  هاي شیمیاییآزمایش
ـ . سنجش رطوبت به روش خشک کردن در آون صورت گرفت ین دب

سـاعت   24به مدت  هاي همگن شده فیله پس از توزیننمونه منظور
ها پس از نمونه. گراد خشک شدنددرجه سانتی 105در آون با دماي 

خروج از آون مجدداً وزن کشی شدند و میزان رطوبت با اسـتفاده از  
  .(AOAC, 2005)رابطه زیر محاسبه گردید 

 (%)میزان رطوبت  =})وزن اولیه –وزن ثانویه / (وزن اولیه {×100
دو به این منظـور،  . انجام گرفت10روش سوکسلهکلبه چربی  سنجش

دسـتگاه   11اسـتخراج کننـده  در بخش هموژن شده گرم نمونه  تا سه
لیتر میلی 450درون مخزن سوکسله مقدار . قرار داده شد سوکسله 

 ،پـس از تنظـیم دسـتگاه   . بنزن به عنوان حالل چربـی ریختـه شـد   
ها از طریـق تبخیـر و تبریـد بنـزن و عبـور آن از روي      انحالل چربی

عمـل انحـالل    پایـان پس از . ها به مدت چهار ساعت انجام شدنمونه
                                                
9  Specific Growth Rate 
10  Soxhlet method 
11  Extractor 
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ها از سوکسله خارج شدند و به مدت سه ساعت در زیـر  ی، نمونهچرب
. هـا تبخیـر شـود   مانده روي نمونـه هود قرار داده شدند تا بنزن باقی

هاي خشک شده وزن کشی شده و مقدار چربی کـل از رابطـه   نمونه
  :(Akbari et al., 2010)دست آمد ه زیر ب

  (%)میزان چربی = 
   })وزن اولیه نمونه–نمونه پس از سوکسلهوزن (/وزن اولیه نمونه{×100

 بـه  بـدین منظـور  . سنجش پروتئین به روش کلدال صورت پـذیرفت 
  سـولفات سـدیم،   %96(گرم کاتالیسـت   6،نمونه خشکاز گرم  5/0
سی اسـید  سی 15و ) دي اکسید سلنیوم 5/0سولفات مس و  5/3%

سولفوریک غلیظ افزوده و براي انجام عمـل هضـم، داخـل دسـتگاه     
ی حـدود  عمل هضم در دمـای . هضم کلدال در زیر هود قرار داده شد

. شـد به مدت حدود یک و نیم ساعت انجـام  گراد، درجه سانتی 400
گردید کـه  ها به بخش تقطیر کلدال منتقل نمونهپس از پایان هضم، 
سـی محلـول هیدروکسـید    سـی  80تـا   60مقدار به صورت خودکار 

بوریک دو درصد  محلول اسیدسی سی 40درصد و  30) سود(سدیم 
حاصل از تقطیر در ظرف حاوي اسید  هايو بخار دبه نمونه اضافه ش

متیل رد و بروموکرزول گرین محلول (و چند قطره معرف  %2بوریک 
د کلریـدریک  عمل تیتراسیون با اسی وارد شد و در پایان) در متانول

فرمـول زیـر   میـزان نیتـروژن نمونـه از طریـق     . دنرمال انجام ش 1/0
محاسبه و در پایان جهـت تبـدیل میـزان نیتـروژن بـه پـروتئین از       

  .(Akbariet al., 2010)د استفاده ش 25/6ضریب 
  

  (%)میزان نیتروژن = 
  } 4007/1 ×نرمالیته اسید×)سیسی(حجم اسید مصرفی {/وزن نمونه اولیه

شود تا مقدار پروتئین ضرب می 25/6اکنون مقدار ازت کل در عدد 
  :دست آیدکل به 

  (%)میزان پروتئین =درصد نیتروژن × 25/6
نمونـه داخـل    از هـر  گـرم  5، مقـدار  اي سنجش میـزان خاکسـتر  بر

درجـه   550ریخته شد و در کوره الکتریکی با دماي  ي چینیها بوته
طبق رابطه زیر آنچه . حرارت داده شدساعت  5گراد، به مدت سانتی

 ,.Akbariet al(باقیمانده بود به عنوان خاکسـتر محاسـبه گردیـد    
2010(.  

  (%) میزان خاکستر =} )وزن نهایی نمونه/ وزن اولیه نمونه ({×100
  

  اهداده لیو تحل هیو تجز يروش آمار
و  SPSSخام، با استفاده از نرم افزار  هايداده يآمار لیو تحل هیتجز

Excel  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  هـا داده بـودن نرمـال . رفتیانجام پـذ 
و در قالب طرح ) Kolmogrov-Smirnov( رنوفاسمی -کلموگروف

 One( طرفـه کیـ  انسیو از وار دیگرد یبررس یکامالً تصادف يآمار
way-ANOVA (اسـتفاده شـد   هاماریت نیاختالف ب سهیجهت مقا .

ـ  داریوجـود تفـاوت معنـ    نییتع يبرا نیهمچن در  هـا نیانگیـ م نیب
 95 نـان یسطح اطم در )Tukey( یمختلف، از آزمون توک يمارهایت

  .درصد استفاده شد

 
  )میانگین±خطاي معیار (هاي رشد در تیمارهاي مختلف در هفته آخر نتایج حاصل از شاخص :2جدول

  غذاي کنسانتره  
  )بیضاء(

  )گرم(فرنگی  گوجهجیره حاوي تفاله 
50  100  150  200  

  a07/2±43/7  a81/1±49/7  a05/2±49/7  a96/1±62/7  a91/1±53/7 (g)وزن اولیه 

  a40/7±14/24  a20/4±07/23  a34/5±26/24  a60/2±64/24  a20/5±50/25 (g)وزن نهایی

BWI (g) a65/7±08/16  a52/1±60/15  a69/2±02/17  a88/0±13/17  a51/1±88/17  

FCR  a58/0±26/1  a07/0±10/1  a18/0±07/1  a03/0±08/1  a01/0±02/1  

SGR (day-1) a67/0±98/1  a13/0±01/2  a13/0±11/2  a03/0±11/2  a13/0±16/2  

FER a32/0±89/0  a05/0±92/0  a11/0±95/0  a03/0±92/0  a01/0±98/0  

PER a69/0±89/1  a12/0±01/2  a25/0±15/2  a07/0±15/2  a04/0±37/2  

TGC (
 ̊

)  a21/0±55/0  a04/0±55/0  a07/0±58/0  a02/0±58/0  a04/0±60/0  

DFC (day-1)  a41/1±34/8  a42/0±13/8  a31/0±52/8  a11/0±78/8  a73/0±60/8  

DGC ( ) a60/0±58/1  a11/0±58/1  a19/0±68/1  a05/0±69/1  a13/0±75/1  

HI (%) a17/0±63/1  a18/0±75/1  a20/0±77/1  a18/0±75/1  a09/0±88/1  
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  نتایج
دست آمـده از بررسـی تـأثیر سـطوح مختلـف پـودر تفالـه        ه نتایج ب
 2ماهیان پنگوسـی، در جـدول   هاي رشد بچهفرنگی بر شاخص گوجه

ماهیان در شروع آزمایش در  میانگین وزن اولیه بچه. ارائه شده است
تیمارها مشاهده داري بین بوده و اختالف معنی 51/7±94/1حدود 

هاي رشد و کارایی تغذیه در بچه ماهیان تغذیه شده با شاخص. نشد
فرنگی تفاوتی را پودر تفاله گوجه+ غذاي کنسانتره و غذاي کنسانتره 

همچنین نتـایج حاصـل از آنـالیز شـیمیایی الشـه بچـه       . نشان نداد
ماهیان در پایان دوره آزمایش نشان داد کـه سـطوح مختلـف پـودر     

فرنگی جیره غذایی بر میزان رطوبت، پروتئین و خاکسـتر  گوجه تفاله
ماهی پنگوسی تأثیري نداشته اما مقـدار چربـی الشـه در     الشه بچه

فرنگـی  گرم پودر تفالـه گوجـه   200شده با جیره حاوي  تیمار تغذیه
 .داري کاهش یافتنسبت به تیمار شاهد به طور معنی

  
  حثب

فرنگی تـا سـطح    استفاده از تفاله گوجهبراساس نتایج به دست آمده 
تواند در بهبـود وزن،   گرم بر کیلوگرم جیره ماهی پنگوسی، می 200

در این مطالعه افزودن آنزیم به جیـره نیـز    .ثرتر واقع شودؤمفید و م
زیرا در تحقیقات قبلی نیز  نبوده استتأثیر در بهبود رشد ماهیان بی

اي بـه  سـاکاریدهاي غیرنشاسـته  کننده پلی هاي تجزیهافزودن آنزیم
جیــره، نــرخ رشــد ویــژه و کــارایی تغذیــه را در مــاهی بــاس        

)Dicentrarchus zabrax ( هـا عـالوه بـر    ایـن آنـزیم  . افـزایش داد
سـلولز  اي گیاهی، هضم زیالن، سلولز و همیکاهش اثرات ضد تغذیه

شوند و در واقـع  را افزایش داده که منجر به هضم بیشتر پروتئین می
 ,Qinghui( دهنـد افزایش هضم غذا و پروتئین رشد را بهبود می با

2007( .  
فرنگی تا اي مشخص شد که افزودن پودر تفاله گوجهدر مطالعه

گـذار، باعـث بهبـود    گرم بر کیلوگرم جیره مرغـان تخـم   100سطح 
در تأیید نتیجـه  .(Mansoori et al., 2008) شودمی ها آنعملکرد 

نیـز گـزارش کردنـد،    ) 1978(و همکـاران   Renitzتحقیق حاضـر،  
ضریب تبدیل خوراك با انرژي مصرفی ارتبـاط داشـته و در صـورت    

، بـه  )به ویژه از طریـق مصـرف چربـی   (تأمین انرژي مورد نیاز ماهی 
 شـود ازاي هر گرم خوراك مصرفی افزایش وزن بیشتري حاصل مـی 

(Renitz et al., 1978).  
درصـد، قابلیـت هضـم     20 در تحقیقی افزودن سلولز در سطح

 Dicentrarchus(پـروتئین یـا عملکـرد رشـد را در مـاهی بـاس       
zabrax (  تحت تأثیر قـرار نـداد (Jorge et al., 1998).   همچنـین

جایگزینی نیمی از آرد ماهی با آلفاسلولز آرد گیاهی در جیره غذایی 
، قابلیت کارایی پروتئین را تحت تأثیر )Gadus morhua(ماهی کاد 

  . (Anette et al., 2010)قرار نداده است 

 بیان کردند که) 2008(در تأیید تحقیق حاضر، صفري و بلداجی 
 بدون شود، ماهی آرد جزیی جایگزین طور به تواندمیکانوال  کنجاله

نیـز   آزمـایش  این در .دهد کاهش را آالقزل ماهی رشد میزان اینکه
 جیره با داريمعنی تفاوت کانوال با شده تغذیه ماهیان در رشد عملکرد

 ,Safari and Boldaji( بود آن از کمی بهتر ظاهراً ولی نداشت، شاهد
-هـم ) 2012(زاده و نویریـان  هللانصرااین مطالعه با آزمایش  .)2008

گزارش کردند که استفاده از سطوح مختلـف پـودر   ها آن. خوانی دارد
 در جیره غذایی ماهی کپور معمولی بر عوامل) درصد 12تا  0(آزوال 
 پودر درصد12 توانداري نداشته است و میاین ماهی تأثیر معنی رشد
 فاکتورهاي بر تأثیر بدون جوان معمولی کپور غذایی جیره در را آزوال
 نمود زیـرا  ماهی آرد جایگزین بدن، شیمیایی و ترکیبات بقاء و رشد
 و جذب هضم را باالیی سلولزي و اينشاستهد موا تواندمی ماهی این
  .)Nasrolahzadeh and Navirian, 2012( کند

فرنگـی  علت افزایش اشتهاي ماهیان با افزایش پودر تفاله گوجه
خـوراکی غـذا یـا    جیره، احتماالً ممکن است به دلیل افزایش خـوش 

مطالعـات  در . کاهش میزان انرژي به دلیل فیبر زیاد در جیره باشـد 
خوراك در جیره فرنگی به عنوان یک غذاي خوشقبلی از تفاله گوجه

  .(Jafari et al., 2008)هاي گوشتی نام برده شده است جوجه
  

  یانبچه ماهآنالیز شیمیایی الشه 
 انیالشه ماه بیبر ترک یاثرات متفاوت يدارا ییمختلف غذا باتیترک

درصد و  یو حت رهیج باتیترک ریبدن همواره تحت تأث باتیترک. است
نتـایج  . (Falahatkaret et al., 2006)روزانه است  یمقدار غذاده

 انیدر پا يماریت هايگروه انیالشه بچه ماه ییایمیش زیآنالحاصل از 
 فرنگیزان پودر تفاله گوجهیم ریینشان داد که تغ )3جدول ( شیآزما

و خاکستر الشه در  نیرطوبت و پروتئزانیبر م داريیمعن ریتأث ره،یج
 یچرب زانیاما م). p<05/0(نداشته است  هیاول یبا الشه ماه سهیمقا

در  ان،یالشه بچه ماه یمقدار چرب. قرار داده است ریالشه را تحت تأث
به  ،فرنگیتفاله گوجه رگرم پود 200 يحاو رهیشده با ج هیتغذ ماریت

از  یمهمـ  بخش .افتیشاهد کاهش  مارینسبت به ت داريیطور معن
و عوامل  باشدیو آب م چهیبه علت ماه انیدست آمده در ماهه وزن ب
 زانیدر م ینقش مهم طیو مح ییغذا تیوضع ک،یمانند ژنت یمختلف

و رطوبـت   رهیـ ج یچرب زانیم نیارتباط ب. بدن دارند یاندوخته چرب
باالتر منجر به کاهش مقدار آب  یالشه ثابت شده است و مقدار چرب

و  تیـ کم. داشته باشد نیپروتئ زانیبر م يریتأث نکهیا نوبد شودیم
 هاينیپروتئ رایمؤثر است ز یچرب هیدر تجز زین رهیج نیپروتئ تیفیک

از  یکه دارند، منبع خوب ییو جذب باال يرپذیهضم لیبه دل تیفیبا ک
جوان کمتر از دو سال جهـت   انیدر ماه. هستند انیماه يبرا يانرژ

یاتفاق م هایاز چرب شتریب هانیپروتئ هیتجز د،یجد هايساخت اندام
 رهیو ذخ يانرژ يبرا هاها، چربیمقدار آب اندام شیسپس با افزا. افتد
  .(Dallaire, 2007)شوند یمصرف م نیپروتئ
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 )درصد( یپنگوس انیالشه بدن بچه ماه هیتجز :3 جدول

  غذاي کنسانتره  
  )بیضاء(

  )گرم(فرنگی  جیره حاوي تفاله گوجه
50  100  150  200  

  a67/0±73/76  a10/1±80/76  a75/0±06/77  a02/1±47/77  a06/1±07/78 رطوبت
  a96/0±91/16  a19/1±00/17  a83/0±55/17  a02/1±12/17  a56/1±93/15 *پروتئین

  b06/0±29/2  b17/0±09/2  ab12/0±01/2  ab28/0±79/1  a12/0±39/1  *چربی
  a27/0±26/3  a44/0±53/3  a48/0±54/3  a45/0±57/3  a64/0±29/3 خاکستر

  .برحسب وزن تر محاسبه شدند⃰ ).>05/0p(دار است  حروف غیرهمسان در هر ردیف نشانه اختالف معنی
  
 روي ايدر مطالعـه ) 2002(و همکاران  Grigiraskisراستا  نیا در

و  یانـدازه مـاه   نیکردند که ب انیب) Sparus aurata(شانک  ماهی
 Grigiraskis et)وجود ندارد یمیبدن آن رابطه مستق یچرب زانیم

al., 2002)  . قـات یطبـق تحق Rasmussen   2006(و همکـاران (
 ورتـن آلبـاک   یبـدن مـاه   یو محتواي چرب یاندازه ماه نبی ايرابطه

(Thunnus alalunga) وجود ندارد (Rasmussen et al., 2006) .
ـ  زانیمطالعات مختلف ثابت شده است که م یدر ط نیهمچن  یچرب

ـ  يبـا سـطح انـرژ    یمیارتباط مستق یالشه ماه  دارد رهیـ ج یو چرب
)Alvarez et al., 1998; Grisdale and Helland, 1997; 

Chou and Shiau, 1996; Takeuchi et al.,1978( .مطلب  نیا
که در مطالعه حاضر نیز به علت کاهش میـزان انـرژي    دهدینشان م
اسـتفاده کـرده    يانـرژ  مینأالشه خود جهت ت یچرب از یماه جیره،

  .تاس
ـ   رییـ در نظر داشت که معموالً تغ دیبا  نیو پـروتئ  یسـطح چرب

ــج ــأث رهی ــ ریت ــدک اریبس ــت    یان ــد داش ــه خواه ــتر الش در خاکس
(Alamehfani et al., 1999) .نـــهیزم نیـــدر ا Alvarez  و

در  یمختلف چرب رمقادی با کهکردندگزارش  زین) 1998(همکارانش 
 نخواهـد شـد   دهید الشهکسترخا يدر محتو داريیتفاوت معن رهیج

(Alvarez et al., 1998) .ن یهمچنShearer )1994 (کـرد   انیـ ب

 سـتم یس ریتحـت تـأث   شـتر یب یخاکستر کل الشـه مـاه   شیکه افزا
خاکسـتر دور   زانیم جیتفاوت در نتا نیبنابرا باشد،یم یماه یاسکلت

  .(Shearer, 1994) ستیاز انتظار ن
فرنگـی بـر   تأثیر سطوح مختلف پودر تفاله گوجهنتایج حاصل از

بـا  . آمـده اسـت   4هاي تولید غذا و ماهی پنگوسی در جـدول  هزینه
گـرم   200توان گفت که افزودن محاسبه تغییرات به دست آمده می

ریـال کـاهش    60884جیره،  فرنگی به هر کیلوگرمگوجهپودر تفاله 
بـه عبـارت دیگـر    . قیمت تمام شده ماهی را به دنبال خواهد داشـت 

 7200با قیمـت کیلـویی   (فرنگی گرم پودر تفاله گوجه 200افزودن 
بـه میـزان   ، )ریال 120000با قیمت کیلویی (به جیره تجاري ) ریال

درصد از  38غذا و به میزان  درصد از هزینه تولید هر کیلوگرم 8/18
بـدیهی اسـت در    .هزینه تولید هـر کیلـوگرم مـاهی خواهـد کاسـت     

اي هزینه تمام شده از هزینه آزمایش کمتـر بـوده و   مقیاس کارخانه
 آزمایش این به این ترتیب با توجه به نتایج. توجیه پذیرتر خواهد بود

ه سـود افـزود   وافـزایش  جیـره  شـده تمـام  قیمـت  کاهشراستاي  در
 بـدون  را تولیـد  هزینـه  زیـادي  حد تا توانمی پروري،آبزي دربخش

همچنـین از ایـن   . داد کـاهش  مـاهی  عملکـرد  در توجـه  قابل تغییر
طریق، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزي و جلوگیري از هدر رفتن 

  .شودمحقق می ها آن
  

  فرنگی برحسب درصدنتایج حاصل از آنالیز قیمتی غذاهاي مخلوط شده با پودر تفاله گوجه :4جدول

  غذاي کنسانتره  
  )بیضاء(

  )گرم(فرنگی  جیره حاوي تفاله گوجه
50  100  150  200  

  2/81  9/85  6/90  3/95  100  )درصد(قیمت هر کیلوگرم غذاي تولید شده 
  62  5/69  6/72  6/79  100  )درصد(قیمت غذا براي تولید هر کیلوگرم ماهی 

 

  گیري نتیجه
استفاده از غذاي ماهی پنگوسی به همراه مطالعه نشان داد  ینا یجنتا

گرم بر کیلـوگرم جیـره، تـأثیر     200فرنگی تا سطح پودر تفاله گوجه
عـالوه بـر    و ماهی پنگوسی نـدارد هاي رشد بچهنامطلوبی بر شاخص

هـاي تولیـد غـذا    افزایش جزئی رشـد مـاهی، باعـث کـاهش هزینـه     
حاصـل از ترکیـب    جینتـا همچنین  .گردد و توجیه اقتصادي دارد می

به همراه  یپنگوس یماه يد استفاده از غذادانشان الشه بچه ماهیان 

بـر   ره،یـ ج لـوگرم یگـرم بـر ک   200تا سـطح   فرنگیپودر تفاله گوجه
نداشـته   يریتأثها ماهیو خاکستر الشه بچه نیپروتئ بت،رطو زانیم

گوشـت   تیـ فیک نیبنـابرا  ؛شـود یالشه مـ  یمنجر به کاهش چرب اما
را کــاهش  يریو ســرعت فســادپذ دادهقــرار  ریرا تحــت تــأثمــاهی 

ــاالتر ســطوح اثــرات گرچــه .دهــد یمــ ــودر درصــد 20از ب ــه  پ تفال
 مطالعـه  و مسـتلزم پـژوهش   غذایی این ماهی، جیرهر د فرنگی گوجه
 .باشدمی بیشتر
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