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  تولید غذای سگ خانگیدر از ضایعات آبزیان پرورشی  استفاده

 

 *افشین فهیم

 

  های داخلی، گیالن، بندر انزلی، ایرانپروری آبفرآوری آبزیان، پژوهشکده آبزی تحقیقات بخش کارشناس ارشد

 

 اهمیت موضوعبیان مسئله و 

شته  در ست  اثرات مورد در کمی نگرانی گذ شت  وجود ماهیگیری صنعت  محیطیزی  و طبیعی منابع امروزهاما، . دا

 بر دولت ستیاستت   حاضتر،  حال در. دارد وجود زمینه این در هایینگرانی و گرفته قرار تهدید معرض در زیستت محیط

ست  متمرکز منابع از حفاظت سبب آلودگی      آبزیان یکی از ضایعات  . ا ست که  شیالت ا صنعت  ضالت  ست محیط مع   زی

 شود.می ضایعات زیادی مقدار تولید به منجر ماهی فرآوری و صیدطوری که به. شودمی

  360) درصد  42شده، حدود   زده تخمین تن 852نزدیک به  که انگلستان  در شده  صید  صدف  و ماهی مجموع از

ماهی که   ضایعات  بیشتر . شود می گرفته نظر در ضایعات  عنوانبه( تن 492) باقیمانده و رسد می انسان  مصرف  به( تن

ست       35 شده ا صد برآورد   به زیادی مقدار به دریا در ضایعات  ریختن شود. می تولید ساحل  در فرآوری بخش دردر

  تغییر بابایستتت رفع کرده ولی این فرآیند می را مستتهله این ماهیگیری. البته فناوری دارد بستتتگی صتتیادی مدیریت

سیدهای آمینه، چربی، م  ماهی ضایعات . شود  همراه ساختار  سلنیوم(  معدنی وادحاوی پروتهین، ا و   هاآنزیم ،)روی، 

ست. این  هرنگدان شد و تکامل حیوان  تواند درضایعات می ها ا شد و     های خانگیر شته با این  در تغذیه نقش مهمی دا

ستفاده قرار گیرد.  حیوان ضایعات آبزیان   ها مورد ا ستفاده از  تهیه غذای   برایمواد اولیه مورد نیاز  تأمینشور را در  ، کا

های پرورشتتی در تهیه غذای  در این مقاله، دستتتورالعمل استتتفاده از ضتتایعات ماهی .کندمینیاز خانگی بیهای حیوان

  سگ خانگی شرح داده شده است.

 

 معرفی دستورالعمل

 های پرورشی به شرح زیر است:ضایعات ماهی مراحل تهیه غذای سگ خانگی از

برای مدت   سلسیوس  درجه  60دمای  احشاء( و پخت ضایعات در   امعاء و، دم، ضایعات ماهی )سر  شستشوی     -الف

  (.1 )شکل دقیقه 30زمان 

 

 

 fshnfahim@yahoo.com: مسهول ۀنگارند * 
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 )ب( )الف(

 پخت ماهی، ب( شستشوی ضایعات ماهی الف( -1شکل 

 

. دمای مناسب برای  کنداخل دستگاه خشک  گذاشتن   های مخصوص و روی سینی  هادورریز ماهیقرار دادن   -ب

 (.2ساعت است )شکل  48و زمان مورد نیاز برای خشک کردن،  سلسیوسدرجه  100خشک کردن ضایعات ماهی، 

  

 
 کردن ضایعات ماهی خشک کن برای دستگاه خشک -2شکل 

ضایعات    پودر  -ج شک ماهی. در این مرحله،  ضایعات خ شده    کردن  شک  سیاب     ماهی خ ستگاه آ ستفاده از د   ،با ا

 الف(. -3آید )شکل در می پودرصورت و بهخرد شده  کامالً

درصد ضایعات خشک و      40تهیه غذای سگ خانگی. فرموالسیون غذای سگ خانگی با استفاده از ضایعات ماهی شامل        -د

   2درصد مولتی ویتامین و   2درصد روغن کانوال،   1درصد آرد ذرت،   15درصد آرد گندم،   15درصد سویا،    25پودر شده ماهی،  
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 استفاده از ضایعات آبزیان پرورشی در تولید غذای سگ خانگی

 

شکل       ست ) صد مینرال ا ستگاه پلت   ب(. این مواد، پس از  -3در شدن، به د های  صورت پلت شوند و به زن منتقل میمخلوط 

 ج(.   -3شوند )شکل ای درشت تهیه میمیله

 

   
 )ج( )ب( )الف(

الف(پودر کردن ضایعات خشک ماهی، ب( اضافه کردن  مواد افزودنی به ضایعات خشک و پودر شده  -3شکل 

 زن  دستگاه پلت ماهی  و ج(

سینی ها ها. در این مرحله، پلتخشک کردن پلت  -ه قرار داده شده   کندر داخل اتاق خشک  مخصوص  هایروی 

 (.  الف -4شوند )شکل خشک می، سلسیوسدرجه  100دمای و در 

تحت شرایط   و  شده  های متاالیز ریختهکیسه کن در های خشک پس از خروج از خشک  ها. پلتبندی پلتبسته  -و

 .(ب -4شوند )شکل میبندی بسته خالء،

 

  
 )ب( )الف(

 هابندی پلت، ب( بستههاهای محتوی پلتسینیالف(  -4شکل 
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  شرایط نگهداری غذای سگ خانگی )غذای پلت(

سته  درباید  خانگی سگ  غذای سب و در  ب شک  و خنک مکانیبندی منا سبی  )رطوبت خ صد و  40الی  30 ن دمای   در

سیوس   درجه  10 شد. پس از        .شود  نگهداری (سل ساد غذای حیوان خواهد  سبب تجزیه و ف گرما و رطوبت زیاد هوا 

 زد.   تا محکمباید  را باالی بسته قسمت، خانگی سگ غذایاستفاده از 

 

 کارگیری/ نحوه اجرایی شدن   فرآیند به

شامل مراکز نگهداری سگ    برداران بهرهقابل کاربرد است.   خانگی هایمراکز تولید غذای حیوان برایاین دستورالعمل   

استتتت. این  و کلیه مراکز فروش غذای حیوان خانگی    کنند  افرادی که در منزل از حیوان خانگی نگهداری می    ،و گربه 

  در قالب بروشتتور و پمفلت در اختیار افرادی که به نحوی از حیوان خانگی در منزل نگهداریتوان دستتتورالعمل را می

  .خانگی قرار داد هایحیوان مراکز عرضه غذایکنند و نیز یم

 

 اثر بخشی   مزایا و

که با   شوندعنوان یک معضل جدی و خطرناک محیطی محسوب میهضایعات و محصوالت جانبی مواد غذایی دریایی ب

سادپذیری باال  توجه به سب دارند    های آنف صحیح و منا ضایعات یا مواد    عنوانبه ،صورت ، در غیر ایننیاز به مدیریت 

که با استتتفاده از   استتتمختلف  غذایی از ترکیباتبا ارزشتتی منبع  ،ضتتایعات ماهی. شتتوندمعدوم میارزش یفرعی ب

کرد.  برداری به اشتتکال مختلف در صتتنایع غذایی بهره توان از این ضتتایعاتمیو  ههای اصتتولی قابل بازیافت بودروش

و کشور را   مؤثر بوده انگی های خدر رشد حیوان  ،تزیس محیطاستفاده از ضایعات آبزیان عالوه بر جلوگیری از آلودگی   

مقدار چربی و پروتهین در غذای گربه و     . کند مینیاز  تهیه غذای حیوان خانگی بی    برایمواد اولیه مورد نیاز    تأمین در 

غذای سگ خانگی تهیه شده با این دستورالعمل     (. 1ول کودکی و بزرگسالی متفاوت است )جد  سگ خانگی در سنین   

درصد رطوبت   5/8درصد چربی،   10درصد پروتهین،   31درصد ضایعات ماهی( فاقد پراکسید بوده و دارای حدود     40)

ست.      3و  ستر ا صد خاک سگ خانگی   مقدار  در ستورالعمل    پروتهین و چربی در غذای  شده با این د سنین    تهیه  در 

 است.بزرگسالی مطابق استاندارد جهانی 

 

 AAFCOخانگی )ماده خام( مطابق استاندارد و سگ در غذای گربه مقدار پروتئین و چربی  -1جدول 

 سگ خانگی  گربه خانگی 

 بزرگسالی کودکی  بزرگسالی کودکی

 18 5/22  26 30 پروتهین )درصد(

 5/5 5/8  9 9 چربی )درصد(
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