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جایگزینی کامل آرد ماهی با آرد پایه قارچ پرورشی ( )Agaricus bisporusبر
برخی فاکتورهای رشد در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان پرواری
میثم صالحی  ، 1اسماعیل پیرعلی خیرآبادی  ،2عمار صالحی فارسانی ،3
1

سیدپژمان حسینیشکرابی ،*3امیرحسین امیدی ،1آرمان جعفری

چکیده
در مطالعه حاضر ،آرد پایه قارچ ( )MSMکه حاصل از ضاایعا جااارق قاارچ دکماهاق محساب مایشابد ،ععوابا
جایگزیوی عراق آرد ماهی در رژیم غذایی ماهیا قزل آالق رنگین کما در طبل  46روز آزمایش گردیا .دو جیارغ غاذایی
شامل  %0و  MSM %100فرمبله ش .ضریب جب.یل غذایی در جیمار شاه )1/35±0/036( .عه صبر معوی دارق نسبت عه
جیمااار آرد پایااه قااارچ افاازایش یافاات ( )p>%5عهتاارین نتااایز افاازایش وز ( ،)%16/50±5/18شااا ر رشاا .ویاا غ
( ،)%1/35±0/550ضااریب جباا.یل غااذا ( ،)1/29±0/660شااا ر کباا.ق ( )%1/53±0/235و شااا ر امعااا و احءااا
( )%20/52±0/763در جیمار  MSMحاصل ش )p>%5( .عر اساس نتایز ع.ست آم.غ ،عملکرد رش .ماهیا جغذیه شا.غ عاا
جایگزیوی  % 100آرد پایه قارچ عالوغ عر ایوکه کاهش نیافت علکه افزایش نیز یافت این مطالعه نءا داد که آرد پایاه قاارچ
میجبان .جا  %100جایگزین آرد ماهی در رژیم ماهی قزل آال شبد اناام جحقیقا جکمیلی جهت مءخرنمبد فرمبلهااق
مواسب از آرد ماهی نسبت عه آرد پایه قارچ در مراحل مختلف رش .ماهی قزلآالق رنگینکما نیاز است
کلید واژه :آرد پایه قارچ ،جایگزین آرد ماهی ،رش ،.قزلآالق رنگین کما

 -1شرکت آبزی اکسیر کوثر ،هلدینگ کشاورزی کوثر ،سازمان اقتصادی کوثر ،تهران ،ایران.
 -2گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 -3گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران(نویسنده مسؤول) hosseini@srbiau.ac.ir
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 -1مقدمه
آعزقپرورق عخش اساسی و در حال رش .کءاورزق و دامپرورق را در دنیا جءکیل میده .از طرفی
صوعت آعزق پرورق عای .مؤثر ،سبدآور و داراق ح.اقل اثرا زیست محیطی عاش .صوعت پرورش ماهی
قزل آالق رنگین کما در کءبر رون .صعبدق داشته عوحبق که عر اساس آ رین آمار ارائه ش.غ جع.اد
 1607مزرعه پرورش ماهیا سردآعی در  29استا کءبر فعالیت نمبدغ و در ح.ود  126000جن ماهی
قزل آال در کءبر جبلی .گردی.غ است (سالوامه آمارق شیال ایرا )1393 ،
آرد ماهی ،محصبلی جام .از ماهی است که از ضایعا ماهی عبسیله پختن ،فءرد (جغلیظ) ،وک
کرد و آسیا کرد مباد اولیه جبلی .میشبد ( )FAO, 1986مهمجرین موبع پروجئیوی در جیرغ غذایی
ماهیا عخصبص ماهیا گبشت بار از جمله آزاد ماهیا آرد ماهی است ( ;Krogdahl et al., 2000

 )Johnston et al., 2002عا این حال مواعع طبیعی ماهی در سراسردنیا مح.ود عبدغ و علیرغم رش.
صوعت پرورش ماهی ،جبلی .جهانی آرد ماهی نبستاً کم ش.غ که این امر مبجب افزایش قیمت و در نتیاه
افزایش جقاضا گردی.غ است ( )Jackson, 2006از سبق دیگر احتمال عروز جقلب ،انتقال عیمارقهاق
مختلف از آرد ماهی عه ماهیا وجبد دارد از اینرو محققا در دنبال معرفی محصبل پروجئیوی ارزا جر و
دردسترس در براک آعزیا هستو.
گبنههاق مت.اول از قارچهاق براکی در اروپا و شمال آمریکا و در عیش از  70کءبر دنیا کءت دادغ
و عه عوبا یک موبع پروجئیوی و سرشار از مباد مغذق ضرورق ،مباد مع.نی و ویتامینها شوا ته ش.غ
است ( )Roupasa et al., 2012سا تار مبرفبلبژق قارچ شامل کالهک ،اسپبر و پایه عبدغ که هوگام
عرضه عه عازار و عسته عو.ق ،عیش از نیمی از پایه قارچ دور ریخته و ععوبا عخش ارزا و عی ارزش در
ایرا جوها عه عوبا کبد در اک استفادغ میشبد
پروجئین عه عوبا گرا قیمتجرین عخش در رژیم غذایی دام ،طیبر و آعزیا مطرح است در حال
حاضر عسیارق از محققا در جالش مواعع پروجئین گیاهی جایگزین (عا نسبت مءخر و یا عه طبر کامل)
در وع.غهاق غذایی ،دام ،طیبر و آعزیا هستو .در یک مطالعه عه موظبر عررسی اثرا سطبح مختلف
جایگزیوی پروجئین آرد سبیا عر جرکیب اسی .چر و جغییرا کیفی فیله ماهی قزلآال رنگین کما نءا
دادغ ش .که عا ا فزایش میزا سطح جایگزیوی آرد سبیا در جیرغ میزا مامبع اسی.هاق چر غیراشباع
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سرق  6در جیرغ و فیله ماهیا حاصله افزایش معوی دارق پی.ا میکو( .جباهرق و قبادق)1390 ،
 Carterو همکارا ( )2000نءا دادن .که کوااله سبیا و کوسانترغ پروجئین نخبد عهترین پتانسیل عراق
جایگزیوی عا ح.اقل  %33از پروجئین آرد ماهی در جغذیه ماهی قزل آال رنگین کما را دارد  Kaushikو
همکارا ( )2004عا جایگزیوی آرد ماهی عا مواعع گیاهی در ماهی عاس دریایی هیچگبنه جفاو معویدارق
در نرخ رش .گزارش نکردن .نتایز پ وهش  Muinو همکارا ( )2014اثر جایگیزین آرد سببس عرنز عا
پایه قارچ پرورشی ءک ش.غ را روق ران.ما رش .جیالپیاق انگءت ق .ان.ازغ گیرق و نءا دادن .که
رژیم غذاق عا  %100جایگزیوی عهترین نتایز را عهمراغ باهو .داشت
عا جبجه عه ایوکه جغذیه ح.ود  %60از هزیوه هاق درحال گردش آعزق پرورق را عخبد ا تصاص
میده .ه.ف از این مطالعه اثر جاگزیوی کامل آرد ماهی عا آرد پایه قارچ دکمهاق پرورشی عه موظبر
عررسی عملکرد رش .در ماهیا پیشپروار قزل آالق رنگین کما اناام ش.
 -2مواد و روش کار
 -1-2تهیه آرد پایه قارچ
یک سبم پایه دورریز قارچ از مزارع جاارق پرورش قارچ دکمهاق جمع آورق و عا آ سرد شسته
ش.ن .پایهها در عخار آ ( )100 ±5 °Cعه م 6 .ساعت پخته ش.ن .پس از پخت ،مباد جبسط پرس
مارپیچ فءردغ ش.ن .سپس روغن جمع آورق و میر پایه قارچ پس از ءک و سرد ش .عا ءک کن
در آسیا (ان.ازغ مش ح.ود  1میلی متر) جهت دستیاعی عه یک آرد همگن آسیا ش.ن .مراحل جهیه آرد
پایه قارچ در یکی از کار اناا آرد ماهی (کار انه کیلکا ظفر ،استا گیال ) اناام ش.
 -2-2تهیه جیرههای غذایی
جیرغهاق غذایی طبق  )2011( NRCجبسط نرم افزار آمیوبفی )Aminofeed( .عا محتباق نیتروژنی و
کالرق عراعر جهیه ش.ن( .ج.ول  ،)1که جیرغ شاه .واج %100 .آرد ماهی و جیرغ جیمار عراعر %100
جایگزیوی آرد ماهی عا آرد پایه قارچ ( )MSMعبد جمام اجزاق جیرغ غذایی از شرکت چیوه (جهرا  ،ایرا )
جهیه ش .جهت جعیین پروفیل اسی.هاق امیوه آرد ماهی و آرد پایه قارچ میزا  10گرم از هر نمبنه عا
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دستگاغ فریز درایر ،ءک و پس از دو مرحله هضم و اشتقاق عه وسیله دستگاغ Mopper and ( HPLC

 )Lindroth, 1979جازیه و جحلیل قرار گرفت.
جدول .1فرمول غذایی جیرههای غذایی با منبع پروتئینی مختلف در ماهی قزلآال رنگین کمان پروراری (گرم
در  100گرم غذا)
اجزاق جیرغ

جیرغ شاه.

جیرغ واج .آرد قارچ

آرد پایه قارچ

42/8

-

آرد ماهی

-

40

آرد گو.م

9/8

22

آرد سبیا

5/5

6

روغن سبیا

3/8

7

آرد ضایعا گبشت

32/6

20

همبو( .مالس چغو.رقو).

1

1

پرمیکس ویتامین

1

1

پرمیکس مباد مع.نی

1

1

Dl-Methionine

1/5

1

پرکوو.غ

1

1

پروجئین کل جیرغ ()%

36

36

 -3-2محل انجام آزمایش
در این مطالعه جیمارهاق آزمایءی را  9900قطعه ماهی پیشپروار قزل آالق رنگین کما (متبسط
وز اولیه  )220±10عه بد ا تصاص دادغ که در مزرعه ماهیچال کبثر (استا لرستا  ،ایرا ) اناام ش.
دو جیرغ غذایی عا سه جکرار شامل  2475ماهی جیمارهاق آزمایءی این مطالعه را جءکیل داد ماهیا عه
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طبر جصادفی عه چهار استخر پرورشی یک ان.ازغ ( )20×4×0/8 mعا  20لیتر در ثانیه جریا آ ورودق
موتقل ش.ن .دماق آ  pH ،و اکسی

محلبل عصبر روزانه در ساعت  12ظهر جبسط دیستگاغ مبلتی-

متر قاعل حمل (م.ل  ، AZجایبا ) کوترل ش.غ و عه جرجیب این شرایط محیطی در مح.ودغ دمایی ثاعت
 9-8درجه سانتی گراد نگه.ارق ش .سیستم پرورش عصبر آ جریا دار ع.و فیلتراسیب آ عبد
 -4-2اندازهگیری ترکیبات تقریبی
ان.ازغ گیرق پروجئین ام عه روش کال.ال جعیین نیتروژ کل و ضر آ در ضریب  6/25محاسبه
گردی .چرعی ام از طریق حل کرد چرعی در هگزا

و جعیین مق.ار آ عه روش سبکسله و عا دستگاغ

سبکسله اجبماجیک اناام ش .رطبعت از طریق قرارداد نمبنه در اجبکالو در حرار  105درجه سانتیگراد
عه م 6 .ساعت و اکستر از طریق قرار داد نمبنه در کبرغ الکتریکی در حرار  550درجه سانتیگراد
عه م.

 24ساعت ان.ازغگیرق ش.)AOAC, 1990( .

 -5-2فاکتورهای رشد
ماهیا در دو جکرار عصبر کامالً جصادفی عر اساس ج.اول پیءوهادق طبق دما و وز (%2-1/5
وز ع ) .غذادهی ش.ن .وع.غهاق غذادهی در روز دو عار در ساعت  8صبح و  17:30عع.ازظهر اناام
ش .صبصیا مبرفبمتریک (وز ع .و طبل کل) هر دو هفته یک عار در در دورغ زمانی  46روزغ اناام
ش .جهت عیبمترق  %20از هر جمعیت عصبر جصادفی نمبنه عردارق و پس از عیهبشی ماهیا عا اسانس
گل میخک ( )ppm 150-100فرآیو .عیبمترق اناام ش .عراق عررسی عملکرد رش .در جیمارهاق مختلف،
وز  ،درص .افزایش ،ضریب جب.یل غذایی ( ،(FCRشا ر وز ع ،(BWI) .درص .روزانه رش،(GR) .
ضریب رش .وی غ )(SGRدر جیمارهاق مختلف از طریق فرمبلهاق ،زیر ع.ست آم)Biswas, 1993( .
× 100

وز اولیه  −وز ثانبیه

× 100

وز اولیه
میزا غذاق دادغ ش.غ
مق.ار وز نهایی

= درص .افزایش وز ع.
= ضریب جب.یل غذایی
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× 100
× 100

وز اولیه 𝑁𝐿  −وز ثانبیه𝑁𝐿
جع.اد روزهاق آزمایش

= شا ر رش .وی غ

میانگین وز انتهاق دورغ عه گرم
میانگین طبل انتهاق دورغ عه سانتی متر

= شا ر وضعیت

در پایا آزمایش  %20از جمعیت هر جیمار پس از عیهبشی جءریح ش.غ و عا وز کرد کب .و امعا و
احءا ،شا ر کب.ق و امعا و احءا محاسبه ش:)Biswas, 1993( .
× 100
× 100

وز کب.
وز نهایی ع.
وز امعا و احءا
وز نهایی ع.

= 𝐼𝑆𝐻
= 𝐼𝑆𝑉

 -6-2آنالیز آماری
جمام آنالیزهاق آمارق عا استفادغ از عرنامه ( SPSSورژ  )20اناام گرفت و عع .از نرمال کرد دادغها
مبرد سواش آنالیز واریانس یکطرفه قرار گرفته ( )ANOVAو درص .معوی دار عبد ا تالف عین
میانگین دادغها جبسط آزمب چو .داموهاق دانکن در سطح  %95مبرد ارزیاعی قرار گرفت جمامی نمبدارها
و ج.اول جبسط عرنامه  EXCELورژ  2013اناام ش.
 -3نتایج
ا تالف جرکیبا شیمیایی جقریبی آرد ماهی کیلکا دریاق زر و آرد پایه قارچ در ج.ول  1و  2الصه
ش.غ است نتایز نءا داد که جیرغ آرد ماهی عاالجرین مق.ار پروجئین و اسی .آمیوه الیزین را نسبت عه آرد
پایه قارچ دارد ()p>%5
جدول  1ترکیب تقریبی آرد پایه قارچ و آرد ماهی کیلکا شمال ( %وزن خشک) .حروف مختلف در هر ستون
نشان دهنده وجود اختالف معنی دار است ()n=3, AveSTDV, P0.05
نمبنه
آرد پایه قارچ
آرد ماهی

پروجئین
b
33/59±0/445
a
55/21±0/ 291

رطبعت
b

6/53 ±0/339
a
9/63±0/240

چرعی
a
11/16±0/205
b
7/80±0/276

اکستر
a
16/44±0/087
b
13/28±0/460
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جدول  .2پروفیل اسیدهای آمینه آرد پایه قارچ و آردماهی کیلکا (درصد در کل ماده غذایی)
آمینو اسید

آرد پایه قارچ

آرد ماهی کیلکا

Methionine
Cystine
Cystine+Methionine
Lysine
Threonine
Arginine
Isoleucine
Leucine
Valine
Histidine
Phenylalanine
Glycine
Serine
Proline
Alanine
Aspartic
Glutamic acid

0.320
0.627
0.947
1.134
1.288
1.487
1.248
2.207
1.708
0.499
2.142
2.050
1.817
1.884
1.912
2.269
3.305

0/606
0/440
1/12
1/866
1/897
3/117
1/957
3/580
2/773
0/769
2/130
گزارش نء.
گزارش نء.
گزارش نء.
گزارش نء.
گزارش نء.
گزارش نء.

نتایز نءا داد ماهیا جغذیه ش.غ عا جیرغ واج .آرد پایه قارچ ( )MSMداراق میزا وز نهایی
( )375/40±0/849عیءترق نسبت ماهیا جیرغ آرد ماهی ( )363/15±0/636میعاش( )P<0/05( .ج.ول
 )3ضریب رش .وی غ در ماهیا جغذیه ش.غ عا  )1/35±0/055( MSMنسبت ماهیا جغذیه ش.غ عا جیرغ
آردماهی در مق.ار عاالجرق ثبت ش )P<0/05( .همچوین نتایز نءا داد که ماهیا جغذیه ش.غ عا MSM

داراق ضریب جب.یل غذایی ( )1/29±0/066کمترق نسبت ماهیا جغذیه ش.غ عا جیرغ آردماهی (0/0 36
 )1/35±میعاشو( )P<0/05( .ج.ول  )3ا تالف معوی دارق عین درص .عقا ماهیا جغذیه ش.غ عا جیرغ
 )98/92± 0/127( MSMو ماهیا جیرغ آرد ماهی ( )98 /91±0/066مءاه.غ نء( )P <0/05 ( .ج.ول
 )3همچوین نتایز نءا داد که ماهیا جغذیه ش.غ عا  MSMداراق شا ر کب.ق و امعا و احءا
عیءترق نسبت ماهیا جیرغ آردماهی است ( ( )P<0/05ج.ول )3
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ج.ول  3عملکرد رش .و عازدغ براک ماهی قزل آالق رنگین کما جغذیه ش.غ عا رژیمهاق غذایی
پایه و جایگزیوی کامل آرد ماهی عا آرد پایه قارچ حروف مختلف در هر ستب نءا دهو.غ وجبد ا تالف
معوی دار است ()n=3, AveSTDV, P0.05
فاکتبرهاق مبرد عررسی
وز نهایی ))g
افزایش وز ع(BWG) (%) .
ضریب رش .وی غ ))SGR
ضریب جب.یل غذایی ))FCR
درص .عقا ()%
شا ر کب.قHSI%
شا ر امعا و احءاVSI%

جیرغ واج .آرد قارچ
a
375/40 ±0/849
a
16/50 ± 5/18
a
1/35 ±0/55
b
1/29±0/066
a
98/92±0/127
a
1/53±0/235
a
20/52±0/763

جیرغ آرد ماهی
b
363/15±0/636
b
15/2±3/904
b
1/29±0/360
a
1/35±0/063
a
98/91±0/066
b
1/48±0/279
a
19/81±0/3380

 -4بحث
آرد ماهی ععوبا یک موبع پروجئیوی گرا قیمت در رژیم غذایی آعزیا مطرح عبدغ و محققا گزارش
کردغان .که موبع پروجئین گیاهی جا ح.ق و یا کامالً میجبان .عه عوبا جایگزین آرد ماهی استفادغ شبد
()Kaushik et al., 1995; Olli et al., 1994; Gaylord et al., 2006; Jalili et al., 2013
نتایز پ وهش  Regostو همکارا در ( )1999در جایگزیوی آرد ماهی عا گلتب گو.م در رژیم غذاق
قزل آالق رنگین کما نءا دان .که ضریب رش .ماهی عا افزایش میزا سطبح جایگزیوی کاهش پی.ا
میکو .عر الف نتایز ع.ست آم.غ در مطالعه قبلی در این جحقیق شا ر هاق رش .ماهی قزل آال رنگین
کما در جیرغ واج .آرد پایه قارچ عهببد یافت که علت این افزایش رش .در ماهیا جغذیه ش.غ عا آرد پایه
قارچ احتماال وجبد عتا گلبکا در قارچ و نقش پروعیبجیکی آ است ()Carbonero et al., 2006
نتایز پ وهش  Buwjoomو  )2005( Yamauchiدر جایگزیوی آرد ماهی عا آرد ساقه قارچ شیتاکه
( )Lentinula edodesدر رژیم غذاق جبجههاق گبشتی نءا داد که پروفیلهاق اسی .آمیوه لیزین پایه
قارچ کمتر از آرد ماهی عبدغ اما متیبنین آ عیءتر است این دو اسی .آمیوه در شا ر رش .و غلظت
همبگلبین ،مق.ار گلبعبل سفی .و پروجئین ب ماهی اثر گذار هستو.
نتایز پ وهش  Muinو همکارا

( )2014در جایگزیوی پایه ءک ش.غ قارچ پرورشی Pluetra

 floridaدر جیرغ غذایی ماهی جیالپیا عااق سببس عرنز نءا داد که جایگزیوی کامل سبب کاهش
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 FCRش.غ که در مقایسه عا نتایز این جحقیق عاالجر است این جفاو احتماالً عه دلیل حرار دی .پایه
قارچ در فرآیو .جبلی .آرد و کاهش میزا سلبلز و جغلیظ محتبیا پروجئین آ است البته شا ر  FCRعه
فاکتبرهاق متع.دق از جمله گبنه ماهی و شرایط جغذیه و پرورش مرجبط است
صفرق ( )1387در جایگزیوی کوااله سبیا عه جاق آرد ماهی در ماهی قزل آالق رنگین کما عا
افزایش جایگزیوی جا سطح  %40نءا دادن .که شا ر هاق رش .ماهی کاهش می یاع .این نتایز الف
نتایز این مطالعه است که علت آ احتمال وجبد مباد ض .جغذیه اق گزارش ش.غ در کوااله سبیا عر الف
آرد پایه قارچ است
جباهرق و قبادق ( )1390در جایگزیوی آرد سبیا عه جاق آرد ماهی نءا دادن .که افزایش سطح آرد
سبیا قارچ عه دلیل دارا عبد اسی.هاق آمیوه ضرورق ،نیاز جغذیهاق پروجئین ماهی قزل آال را جأمین
میکو .که همسب عا نتایز این مطالعه است و جاکی .عر این مبضبع دارد که پروجئینهاق گیاهی قاعلیت
جایگزیوی عا آرد ماهی را در جیرغ غذایی ماهیا دارن.
عا جبجه عه حضبر مهارکوو.غهاق جریپسین ،لیکتینها ،ساپبنینها و مباد کم هضم ،مانو .کرعوا ها و
دیگر عبامل ض .مغذق در مواعع پروجئین گیاهی ،الزم عه ذکر است که از قارچها هیچ عامل ض .جغذیهاق
هوبز گزارش نء.غ است ( ;Krogdahl et al., 1994; Arndt et al., 1999; Francis et al., 2001

 )Iwashita et al., 2008عالوغ عر این گزارش ش.غ که جرکیب اسی .آمیوههاق ضرورق در محتباق
پروجئین اکثر گبنههاق قارچها ارزش عاالجرق نسبت عه اکثر گیاها

دارنBelitz and Grosch, .

))1999

این مطالعه نءا داد که آرد پایه قارچ میجبان .جا  %100جایگزین آرد ماهی ع.و اثرا کبجاغ م.
موفی در رژیم ماهی قزل آالق رنگین کما همراغ عا سایر مباد مغذق استفادغ شبد
فهرست منابع
 1جواهری م .و قبادی ،ش .)1390( ،.اثر جایگزیوی آرد ماهی عا آرد سبیا در جیرغ غذایی عر جرکیب اسی.
چر و جغییرا کیفی فیله ماهی قزل آال رنگین کما ( )Oncorhynchus mykissزیست شواسی دریا،
دورغ  ،3شمارغ  ،9صفحا 71-61
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