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 چکیده

مذکور در کارخانجات  دیاز تول( هزار تن 5/93)معادل درصد  12 شد که  دیتولقزل آال در کشور  یماه هزار تن 111حدود 1931در سال 

هزار تن  12تا  یدیزائدات تولساالنه برآورد ماهی ، هر برای زائدات درصد  12میانگبن توجه به با  مورد استفاده قرار گرفت. کشور یفرآور

-یم ختهیدور ر الیر اردیلیم 1312 حدود ساالنه ،برآورد گردد الیرهزار  131 لوگرم،یهر ک یبه ازا یاز فرآور یناش زیدورراگر . استبوده

مطالعات . باشدیم کیولوژیو ب ییایمیش یهابا استفاده از روش الژیس دیتول ،از زائدات یبردارمناسب جهت بهره یهااز روش یکی .شود

-یم دیخشک تول الژیوسیب لوگرمیک کیزائدات،  لوگرمیک  5/5تا  5 هر یبه ازاانجام گرفته در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نشان داد که 

 شتریبنیز ( % 13بیش از هضم آن ) تیقابل وبوده  بیشتر( % 52-32) یماه آرد( از % 32بیش از شده ) دیتول الژیوسیبدر  نی. درصد پروتئشود

مشخص گردید که فاکتورهای مذکور در  ،میکروبی و شیمیایی مولد فسادهمچنین در بررسی پارامترهای  .می باشد %(21/32)ماهی آرداز 

 ،لکایک یماه آرد متیقبوده که  الیرهزار  122 هیمواد اول متیشده با محاسبه ق دیتول الژیوسیب یینها متیق. استرد قرار داشتهدامنه استاندا

 بایتقر دشدهیتول الژیوسیادعا نمود که ب میتوان فوق با توجه به مطالعاتخواهد بود.  الژیوسیبرابر ب 95/1، نوبجماهی  آرد متیبرابر و ق 25/1

 آرد نیگزیجا منبع مناسب پروتئینمحصول، بعنوان  نیاز ا توانیبوده و م انیآبز هیجهت تغذ یمواد مصرف رسای از( ترمطلوب یمعادل )و حت

 استفاده نمود. انیآبز رهیج ونیدر فرموالس ،یماه

 ، ماهی قزل آال، شاخص های کیفیجیره غذایی، زائداتبیوسیالژ،  :کلیدي واژگان
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 بیان مسئله 

پرورش  قیاز طر انیآبز دیتول زانیکه م یطوربه افته،ی یریگذشته توسعه چشمگ یها سال یدر کشور ط یپرور یصنعت آبز

تن  111225 یگرماب انیکه سهم ماه ،استدهیرس 1931تن در سال  513213به  1939تن در سال  921172 یبیقرت زانیاز م

درصد( بود )سالنامه 72/2تن ) 1513 یاریخاو انیدرصد( و ماه 3/97) نت 111321 ی رنگین کمانآال قزل یدرصد(، ماه 91/72)

 (. 1933 ران،یا التیش یآمار

که بسته به  (1شکل ) به سر، دم، باله ها، پوست، فلس، امعاء و احشاء و ستون فقرات اشاره نمود انتویم یمواد زائد ماه از

 ن،یپروتئ یحاو زهایدورر ای(. زائدات Ideia et al., 2019دهند ) یم لیرا تشک یدرصد از کل ماه 32تا  15 نیب یگونه ماه

 ستیز یآلودگسبب و  شده ختهیدور ر یا نهیاستفاده به چگونهیه موارد بدون که در بیشتر موارد است یر مواد مغذیو سا یچرب

  گردد.می یطیمح

 
 (Ideia et al., 2019). زائدات حاصل از فرآوری در ماهی1شکل

توجه قرار گرفته و  مورد ،تالش در جهت عرضه محصوالت فرآوری شده آنقزل آال در کشور،  یماه افزایش تولیدبا توجه به 

 یماه نیا یاحمد اقدام به فرآور ریو بو هیلویکهگ و مازندران، تهران ،یاریچهارمحال بختنظیر  ییهادر استان  یکارخانجات مختلف

درصد از قزل  12با توجه به اینکه  نمایند.میسرو دم زده  یشکم خال یماهو یکامل شکم خال یماه له،یف عرضه آن بصورتو 

حجم  ،شوندمی لیمختلف تبد محصوالتبه  ،یر تن(، در کارخانجات فرآورهزا 5/93معادل  ی)رقم در کشور شده دیتول یآال

اما از نمود.  یزیردر رابطه با آن برنامه توانیبوده و م تیریو مد یکه قابل جمع آور شودزیادی از زائدات در این فرآیند تولید می

 نیشده در ا دیزائدات تول ،یمحل یزارهافروشان و با یآن از بازار ماه دیو خر یماه یمردم به تازه خور لیبا توجه به تماطرفی 

 یشده بسته به نوع فرآور دیانجام داد. زائدات تول یقیدق یزیتوان در رابطه با آن برنامه ریمنسجم نبوده و نم تیریمرحله قابل مد

 11) دم و بدون سر و درصد( 12)یشکم خال یدرصد(، ماه 97بدون سر و دم ) لهیو در ف( 1)شکل انجام شده متفاوت بوده 

  .شودتخمین زده میهزار تن(  12معادل  بای)تقردرصد 12شده،  دیدرصد زائدات تول نیانگیم رونیباشد. از ایدرصد( م
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 قزل آال یشده از ماه دیزائدات تول .1شکل 

 

برآورد  الیرهزار 131 لوگرم،یهر ک یبه ازا یاز فرآور یناش زیدورر ه وبود الیهزار ر 322، یماه لوگرمیک کی متیقمیانگین 

. شودیم الیر اردیلیم 1312 منجر به دور ریز، یاز فرآور یساالنه زائدات ناش دیهزار تن تول 12که با محاسبه حداقل  شودمی

 دیتول رونی. از استا نیپائ اریبسآن  یو زمان ماندگار تیفیک رایزیست. ن آردبه  لیتبد برای یمناسبماده اولیه زائدات مذکور، 

کنسرو از انواع  دیدر کارخانجات تول این در حالی استدهند. ینشان نم یماه آردبه  لیبه استفاده از آن جهت تبد یکنندگان رغبت

 یماه ییغذا رهیج ونیاز آنها در فرموالس توانیبوده و م آردبه  لیشده )قبل و بعد از پخت(، قابل تبد دیزائدات تول ان،یتون ماه

 تیفیشده فاقد ک دیتول یاهم آردباال،  نسبتاً یچرب نیزقزل آال، بواسطه وجود امعاء و احشاء و  یاستفاده نمود. اما در زائدات ماه

 محصوالت جدید نیمهمترعنوان یکی از به الژیسبرای تولید  ،از این منبع ارزان و فراوانکه ضروری است  نی. بنابرااستمناسب 

 .وداقدام شفراسودمند 

 

 یا راهکاردستاورد 

از انواع  یدیدر روش اس شود.می دیتول کیولوژیو ب یدیاست که با دو روش اس یریمحصول تخم کی قتیدر حق الژیس

از زائدات  الژیس(. Arruda et al., 2007شود)یاستفاده مها و در روش بیولوژیک از میکروارگانیسم یو معدن یآل یدهایاس

 است شده دیتولو طیور  گویم ، یسردآب انیماه ،یگرماب انیماه ان،یقبل و بعد از پخت تون ماه تداشامل زائ انیمختلف آبز

(Delgado et al., 2008; Bhaskar et al., 2007 ،در 1912: تمدنی، 1722: صفری و همکاران 1933: صفری و همکاران .)

گردد.  یاستفاده م (عوامل میکروبیبا استفاده از ) ریو تخم (یداخل یها میبا استفاده از آنز) زیاز دو روش اتول کیولوژیروش ب

ها( و لوسیگرم مثبت اسپوردار )باس یهای، باکتریکیالکت یهایاز گروه باکتر عمدتاً برای این کارمورد استفاده  منبع میکروبی

 ی(، آبزکیولوژی)بعنوان کود ب یزکشاور عیاز آن در صنا توانیداشته و م یمتنوع یکاربردها الژیسباشند. یانواع مخمرها م
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به  الژیوسی(. بAnuraj et al., 2014) ( استفاده نمودنیبعنوان منبع پروتئ انیو آبز وریدام و ط ییغذا رهی)در ج وریو ط یپرور

تحت آن باال بوده و  یشده، زمان ماندگار دیمحصول تول یدیاس pH لیبه دل .شودیگفته م کیولوژیشده در روش ب دیتول الژیس

 ،مناسب نهیآم یدهایاس لیقابل هضم باال و پروفا نیشده به واسطه پروتئ دی. محصول تولگیردیقرار نم هیثانو یها یآلودگ ریتأث

توان از آن یرا دارا بوده و م یمنیا ستمیس تیرشد و تقو یهاشاخص شیافزابا هدف  انیآبز رهیج ونیاستفاده در فرموالس تیقابل

 جهیبوده و در نت یماه آرد ان،یآبز رهیماده مورد استفاده در ج نیتراستفاده نمود. گران یماه آردکامل  ایو  یسبن نیگزیبه عنوان جا

عالوه بر . ابدییکاهش م یریشده به طور چشمگ هیته ییغذا رهیتمام شده ج متیق الژ،یوسیبا ب یماه آردنمودن  نیگزیپس از جا

مختلف و  یهایماریدر برابر برا  اهیو مقاومت گ کرداستفاده  یدر کشاورز کیولوژیان کود ببعنوتوان از سیالژ تولید شده این، می

 (Palkar et al., 2018) را افزایش داد وهیاندازه م ،یرشد ساقه، گل ده همچنین

کده اکولوژی بهینه شده، محصول بیوسیالژ از زائدات ماهی قزل آال در پژوهش روشبرای اولین بار در کشور با استفاده از 

روز و در برخی  92از باکتریهای بومی استفاده شده و زمان تخمیر از  ،. در این روش(5 تا 9 های)شکل دریای خزر تولید گردید

شود. فرآیند تولید بیوسیالژ شامل چرخ کرن اولیه زائدات، اضافه نمودن به میروز کاهش داده  1تا  1روز  به  12از منابع از 

-زمان منبع کربوهیدرات و باکتریهای شاخص میفرمانتور، پاستورایزاسیون، تنظیم دما در محدوده رشد باکتریها، اضافه نمودن هم

ها از دستگاه سپراتور عبور داده شده تا روغن از نمونه اصلی جدا گردد. نمونه فاقد روغن با باشد. بعد از پایان زمان تخمیر، نمونه

در محصول تولید شده (. 1933شود )صفری و همکاران، درجه خشک می 55تا  52در محدوده دمایی  استفاده از خشک کن

 و ییایمیفساد ش یهاشاخص ن،یهضم پروتئ تیچرب، قابل یدهایو اس نهیآم یدهایاس لیپروفا ،یفیکهای شاخصپارامترهای 

 الژیوسیب لوگرمیک کیزائدات،  لوگرمیک 5/5تا  5 هر یازاکه به  دادنشان  جینتا. گیردمورد بررسی قرار می یکروبیم یفاکتورها

هضم  تیقابل ودرصد( بوده  52-32) یماه آرداز  بیشتردرصد(  12/31شده ) دیتول الژیوسیب نی. درصد پروتئشودیم دیخشک تول

، اسیدهای نهیآم یدهایسانتایج حاصل از ارزیابی  (،1) در جدول( . درصد 21/32) باشدمی آرداز  شتریبنیز درصد(  75/13آن )

  است.شیمیایی مولد فساد و پارامترهای میکروبی در بیوسیالژ نشان داده شده فاکتورهایچرب، 
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شیمیایی مولد فساد و پارامترهای میکروبی در بیوسیالژ تهیه  فاکتورهای، اسیدهای چرب، نهیآم یدهایسا مقادیر .1جدول 

 شده از زائدات ماهی قزل آال

 واحد نتیجه فاکتور واحد نتیجه فاکتور

مجموع اسیدهای 

 آمینه ضروری

گرم  122در  11/91

 پروتئین

1
TVB-N 32/79 گرم ماده  122گرم در یلیم

 هیاول

مجموع اسیدهای 

 آمینه غیر ضروری

گرم  122در  23/12

 پروتئین

PV
در  دیواالن پراکس یاکیلیم 31/1 1

 یچرب لوگرمیک کی

گرم  122در  11/53 لاسیدهای آمینه ک

 پروتئین

9
TBA 21/1 دی آلدئیمالون د گرمیلیم 

 هیماده اول لوگرمیدر هر ک

(PUFA
-یشمارش کل گرم چربی 122در  12/95 (7

 هایباکتر

 تعداد در گرم تمیلگار 21/1

به  3-نسبت امگا

 9-امگا

 تعداد در گرم تمیلگار 19/9 کپک و مخمر گرم چربی 122در  29/3

5مجموع
EPA  و

DHA
3 

 تعداد در گرم تمیلگار 21/1 هافرمیکل گرم چربی 122در  11/1

تعداد در  تمیلگار <1 یکل ایاشرش

 گرم

 یهافرمیکل

 ریغ یمدفوع

 یکل ایاشرش

 تعداد در گرم تمیلگار 11/1

تعداد در  تمیلگار منفی سالمونال

 گرم

 تعداد در گرم تمیلگار 75/3 کیالکت یهایباکتر

 

 تری قرار دارد.و در وضعیت مطلوب بوده یماه آردکمتر از  الژیوسیمولد فساد در بو شیمیایی  یکروبیم یمترهاپارا ریمقاد 

برآورد  الیرهزار  122موارد،  ریو سا یدراتیمنابع کربوه ها،یباکتر ه،یمواد اول متیشده با محاسبه ق دیتول الژیوسیب یینها متیق

 خواهد بود. الژیوسیبرابر ب 95/1، جنوبماهی  آرد متیبرابر و ق 25/1، لکایک یماه آرد متیق ن،ی. با توجه به اگرددیم

                                           
1 Total Volatile Basic Nitrogen 
2 Peroxide value 
3 Thiobarbituric acid reactive substances 
4Polyunsaturated fatty acids  
5 Eicosapentaenoic acid 
6 Docosahexaenoic acid 
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 تهیه شده از زائدات ماهی قزل آال ی. بیوسیالژ رسیده و تخمیر9شکل

 
 تهیه شده از زائدات ماهی قزل آال . بیوسیالژ نیمه خشک7شکل 

   
 آالاز زائدات ماهی قزل تهیه شده  . بیوسیالژ خشک شده5شکل 

 ترویجی هتوصی

پرورش دهندگان  یمتعارف از دغدغه ها متیق با تیفیباک یغذا هیغذا بوده که ته ،یپرور یدر آبز یاصل یهااز نهاده یکی

 توان ادعا نمود که بیوسیالژ تولید شده از زائدات ماهی قزل آال به لحاظ درصد و قابلیتیا توجه به مطالب ارائه شده میباشد. یم

در فرموالسیون  آنمناسب  نیگزیجاتواند میماهی،  آردهای پروبیوتیک و قیمت قابل رقابت با باال، دارا بودن باکتریپروتئین 

 .باشدیم هیتغذرفت آن در هنگام  باال و عدم هدر تیفیتر باشد نشان از کنیپائ ییغذا لیتبد بیهرچه ضرباشد. خوراک آبزیان 

، نه یماه آرد نیگریبعنوان جا الژیوسیاستفاده از ب را به وزن مطلوب رساند. یماه توانیا، ماز غذ یبا مصرف کمتر گریعبارت دهب
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خواهد بود.  یباالتر تیفیکشده دارای  دیباشد بلکه محصول تولیم رگذاریفرموله شده تاث رهیج یینها متیق اهشتنها بر ک

بوده و بر  ،یتا پروار یدر مراحل مختلف از الرو گویو م یمعمول قزل آال، کپور یماه رهیشده، قابل استفاده در ج دیتول الژیوسیب

  .تنظیم نمودمختلف  یها رهیرا در ج یینها نیدرصد پروتئ توانیم ،یاهیگ یهانیو پروتئ الژیوسیاساس درصد ب

 ،یاهم میعرضه مستق یهادر کالن شهرها ، مکان یعرضه ماه یمرکز یشده در بازارها دیزائدات تول یبا سامانده

را فراهم کرده و  الژیوسیب دیتول هیاول ماده توانی، میزائدات از کارخانجات فرآور یجمع آور نیو همچن یساحل یهاشهرستان

 نمود. دیبرتر تول تیفیبا کاقتصادی و  یمحصول
 

 تشکر و قدردانی

ستادی موسسه تحقیقات علوم  از همکاران محترم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اداره کل شیالت مازندران و همکاران

 کمال تشکر و قدردانی را دارم. ،شیالتی کشور برای فراهم نمودن بستر پژوهش
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