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کٌٌذُ خَراک  تأهیي یّب استبى فبرس ٍ کبرخبًِ یهَرد استفبدُ در هشارع پزٍرش هبّ یالآ قشل بىیهبّ یپزٍار یّب اکخَر
در استبى  یهشارع پزٍرش هبّ بسیهَرد ً GFT1  ٍGFT2خَراک  تأهیيکِ سْن عوذُ در  ییّب  کبرخبًِ يیاًجبم ضذ. اس ب یهبّ

تفبٍت  گزیبب سِ کبرخبًِ د  يی، اس ًظز پزٍتئ2 ضوبرُ کبرخبًِ GFT1 ٍGFT2خبم خَراک  يیپزٍتئ شاىیفبرس را دارًذ، ه
خبم   يیپزٍتئ شاىیکٌٌذُ حذاقل ه تأهیي 2 ضوبرُ کبرخبًِدر یذیتَل GFT1تٌْب خَراک  .(>05/0p)دارد  یدار یهعٌ یآهبر

 3ٍ  2 ضوبرُ یّب هزبَط بِ کبرخبًِ GFT3  ٍGFT4 خبم خَراک  يیپزٍتئ شاىیّب بَد. ه گزٍُ يیا یپزٍار بىیهبّ بسیهَرد ً
 بسیخبم هَرد ً  يیپزٍتئ شاىیحذاقل ه کٌٌذُ تأهیيّب،  ّوِ کبرخبًِ یبَد، ٍل تز صیب (>05/0p) 4ٍ  1 ضوبرُ یّب اس کبرخبًِ

( هشارع GFT1, GFT2, GFT3, GFT4) یپزٍار یّب خَراک یّب ًوًَِ یتوبه یآلَدگ یبزرس جیگزٍُ بَدًذ. ًتب يیا بىیهبّ
اس حذ استبًذارد  یآلَدگ شاىیٍ کپک ًطبى داد کِ ه يیّب بِ آفالتَکس خَراک يیکٌٌذُ ا تأهیي یّب ٍ کبرخبًِ یٍرش هبّپز
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  مقدمه
. اعت آثشیبى پزٍرػ در هؤثز ٍ هْن ػَاهل اس یکی ِتغذی
 رٍػ ٍ ثبكیفیت غذای تْیِ یٌذ،آفز ایي در اقذام تزیيهْن

 ،عزدآثیدر هشارع پزٍرػ هبّی  .اعت هٌبعت غذادّی
 عتغذا تأهیي ثزای خبری ّبی درفذ ّشیٌِ 60-50

كبرّبیی كِ ثتَاًذ ثِ ثْجَد راُ .(1381هبسًذراى،  )افؾبر
ثب كیفیت ی غذایی  خیزُ تْیِ خولِ اس یا تغذیِؽزایط 

عشایی در ِ تبثیز ث ،ٍ هذیزیت غذادّی كوک كٌذ خَة
ٍ عَدآٍری هشارع پزٍرػ هبّی  داردثبسدُ تَلیذی 

 دارا ثَدىاعتبى فبرط ثِ ػلت دّذ.  را افشایؼ هی عزدآثی
 ضُیٍثِ عزدآثی بىیهبّ ذیدر تَل تَاًبییٍ  یهٌبثغ آث

 بىیدر هؽؾن را  گبُیخبتي  8540ثب تَلیذ آال،  قشل
آهبرًبهِ خَد اختقبؿ دادُ اعت ) ثِكؾَر  یّب ىباعت

كِ ثؼذ اس كیفیت ٍ . ثب تَخِ ثِ ایي(1397كؾبٍرسی 
تزیي ػبهل ّبی فیشیکی ٍ ؽیویبیی آة، غذا هْن ٍیضگی

ت ٍ یتَاى ثِ اّو عت، هیآال قشلهَفقیت در پزٍرػ هبّی 
ًَع ٍ هقذار در ّز هتٌبعت ثَدى آى اس ًظز  ٍ ًقؼ غذا

 پزٍری آثشی عزیغ رؽذ .ثزدهزحلِ اس رؽذ ٍ پزٍرػ پی 

 آثشیبى غذای ثِ یا فشایٌذُ طَر  ثِ اخیز ّبی دِّ در خْبى

 هَاد خزیذ ٍ (. اًتخبة1396 )عدبدی، اعت ثَدُ هتکی

 ٍ ًَیغی( غذا فزهَالعیَى )خیزُ ،خَة كیفیت ثب خَراكی
 كیفیت ثز ذاغ هٌبعت عبخت ّبی ٍریآ في كبرگیزی ثِ

 در تغییز ػالٍُ، ثِ .اعت ارذتأثیزگ آثشیبى غذای ًْبیی

 هَاد در تغییز آثشیبى ٍ ثبساریبثی ٍ تَلیذ ّبی ٍریآ في

 كلیذی عبختبری تغییز غذا(،  ٌّذُد تؾکیل ءخَراكی )اخشا

 آیٌذُ ضزٍرت در پزٍری آثشی ثخؼ رؽذ ثزای كِ اعت

( 1395(. ؽبدًَػ ٍ پیزػلی )1396، )عدبدی  دارد
غذایی  ّبی خیزُاس  ،تقبدفی یپضٍّؾدر ًذ كِ كزدگشارػ 

 كوبى در هزاحل اًگؾت قذی آالی رًگیي هبّی قشل
(FFT)رؽذ ، (GFT1)  پزٍار ٍ (GFT2)  در هشارع
در اعتبى  تَلیذكٌٌذُّبی  دٌّذگبى ٍ كبرخبًِ پزٍرػ

ّب ثزای  . ًوًَِكزدًذ گیزی ، ًوًَِچْبرهحبل ٍ ثختیبری
درفذ پزٍتئیي خبم، چزثی خبم، خبكغتز، رطَثت،   تدشیِ

فغفز ٍ هیشاى است آساد، ؽوبرػ كل هیکزٍثی ٍ تؼذاد 
زرعی ًؾبى داد كِ درفذ پزٍتئیي . ثؽذفزم اعتفبدُ  كلی

در ثزخی هَارد  ؽذُ  ثزرعیّبی  كبرخبًِ  خبم ثیي خیزُ
 ؽذُ  ثزرعیّبی  در خیزُ داؽت.دار  اختالف آهبری هؼٌی

چزثی خبم ثب ًیبسّب ٍ اعتبًذاردّبی  پزٍتئیي خبم، فغفز ٍ
هطبثقت ًذاؽت ٍ در ثغیبری  كوبى رًگیيآالی  هبّیبى قشل

هیشاى است . (>05/0p)تز ثَد  هَارد اس هیشاى هَرد ًیبس كن
تز اس حذ  ثیؼثغیبر  ؽذُ ثزرعیّبی  آساد در ًوًَِ

 ثز فزم كلی تؼذاد اعتبًذارد ثَد. ؽوبرػ كل هیکزٍثی ٍ
ثِ طَر  ثَد.  هتفبٍت هختلف ّبی خبًِكبر ثیي هَرد حغت

ًؾبى داد كِ السم اعت اس ًظز اعتفبدُ اس  ؼیآسهب ،یكل
 ییغذا یّب زُیهٌبعت ٍ تبسُ در خ تیفیثب ك یهَاد خَراك

 بىیهبّ ییغذا بجیهتٌبعت ثب احت یٍ تؼبدل هَاد هغذ
هزاحل هختلف پزٍرػ در آى  یثزا كوبى يیرًگ یآال قشل

اػوبل ؽَد. ثب تَخِ ثِ  یتز عتهٌب تیزیّب هذ كبرخبًِ
 ذیتَل يیؾتزیث بیتبلیًزٍص ٍ ا ،یلیثؼذ اس ؽ زاىیا كِ آى

 Adely andدر خْبى اعت ) یعزدآث بىیكٌٌذُ هبّ

Baghaei, 2013ثِ  یبدیس یّب ّب ٍ كبرخبًِ (، ؽزكت
 ی، ٍلّغتٌذ هؾغَل زاىیدر ا بىیهبّ يیا یغذا ذیتَل
  غِیهقب ،يیٌبثزاغذاّب هتٌَع اعت. ث يیا وتیٍ ق تیفیك
ٍ  رعذ یدٌّذگبى ه پزٍرػ تكِ ثِ دع ییغذا تیفیك

 يیدٌّذگبى اس ا ٍ اعتفبدُ پزٍرػ یدار ًگِ طیؽزا یثزرع
هْن  بریثغ یثبسدُ پزٍرؽ يیثِ ثْتز یبثی دعت یغذا، ثزا

 یفیك تیٍضؼ یپضٍّؼ ثزرع يیاعت. ّذف اس اًدبم ا
 یهبّ آال در هشارع پزٍرػ قشل بىیهبّ یتدبر یّب خَراک

ّب در اعتبى فبرط  خَراک يیا  كٌٌذُ تأهیي یّب ٍ كبرخبًِ
 ثَد.

 
 ها مواد و روش

 یاز خَراک هصرف یریًوًَِ گ
 ٍگیزی اس خَراک هقزفی در هشارع پزٍرػ هبّی  وًًَِ

ٍ ثزرعی  یكٌٌذُ خَراک هبّ تأهیي یّب كبرخبًِ
در اثتذا ثب تَخِ  اًدبم ؽذ. آًْبخقَفیبت فیشیکَؽیویبیی 

آال در اعتبى كِ ثز اعبط  ذاد هشارع پزٍرػ هبّی قشلثِ تؼ
ثب  ،ثَد ٍاحذ 74 فبرط اعتبىآهبر هذیزیت ؽیالت 

 گزفتي طزح ًظز درّوکبری كبرؽٌبعبى آى هذیزیت ٍ ثب 
درفذ ٍاحذّبی  40 ،پزاكٌؼ ؽْزعتبًی ایي ٍاحذّب
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ٍاحذ( ثِ  30ی هختلف )حذٍد ّب ىبهَخَد در ؽْزعت
ثب . ؽذ ایي پضٍّؼبی فَرت تقبدفی اًتخبة ٍ هجٌ

ی ّب ىبدر سههٌتخت هزاخؼِ ثِ هشارع پزٍرػ هبّی 
بى پزٍاری گیزی اس خَراک هقزفی هبّی هؾخـ ٍ ًوًَِ

  كٌٌذُ تأهیي ػوذُ  كبرخبًِچْبر ٍ اس در هشارع هَخَد 
)ّز ًَع خَراک در ّز هشرػِ ٍ ّز  خَراک هبّی پزٍاری

ؽیویبیی  ٍ تؼییي تزكیجبتؽذُ اًدبم  كبرخبًِ عِ ًوًَِ(
 NDFخبم،  یخبم، خبكغتز خبم، چزث  يیرطَثت، پزٍتئ)

 بفی)ال ADF( ٍ یخٌث  ٌذُیًبهحلَل در ؽَ بفی)ال
دام ٍ   تغذیِآسهبیؾگبُ  در( یذیاع  ٌذُیًبهحلَل در ؽَ

طیَر هزكش تحقیقبت ٍ آهَسػ كؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی 
ثِ ّب  ًوًَِ یاهکبى آلَدگثزرعی ٍ اعتبى فبرط 

ًَآٍراى كبؽف ؽْز راس آسهبیؾگبُ  درٍ كپک  يیآفالتَكغ
 اًدبم ؽذ.

 
 گیری تركیببت شیویبيی اًدازُ

  ، هبدُخَراک هبّیگیزی خقَفیبت ؽیویبیی  ثزای اًذاسُ
، (Oven drying)خؾک ثِ رٍػ خؾک كزدى در آٍى 

آلی ثب رٍػ عَساًذى در كَرُ، ٍ كل ًیتزٍصى ثِ رٍػ   هبدُ
 (.AOAC, 1975, Hertrich, 1990ذ )كلذال تؼییي ؽ

ADF ثب رٍػVan Soest  (1963 )ٍNDF    ثب رٍػ ٍى
 ,Van Soest and Wine) گزدیذیي تؼییي اعَعت ٍ ٍ

ثزای ثزرعی هیشاى ّبی خَراک تْیِ ؽذُ  . ًوًَِ(1976
التَكغیي ٍ كپک ثِ آسهبیؾگبُ ًَآٍراى فثِ آآلَدگی 

كبؽف ؽْز راس ثب گَاّی تبییذ فالحیت اعتبًذارد 
2968/Fa حذ هدبس آفالتَكغیي در خَراک ؽذ.  ارعبل
حذ ٍ  ppb 20 ،(5925ثز اعبط اعتبًذارد هزخغ ) هبّی

ٍ  (5661)ثز اعبط اعتبًذارد  هدبس كپک در خَراک هبّی
اعتبًذارد  هؤعغِ) ًوًَِ اعتگزم در  103 ،(2-10899)

 .   (1380 ،زاىیا یفٌؼت قبتیٍ تحق
 

 تحلیل آهبری
هزاحل اًدبم  درؽذُ  آٍری ثجت اطالػبت خوغثزای 

ّبی  تزكیجبت ؽیویبیی، هَاد هغذی ًوًَِاس قجیل  آسهبیؼ
ٍ ًتبیح ثزرعی اهکبى آلَدگی آفالتَكغیي ٍ كپک  خَراک

ثب  ثٌذی ؽذُ دعتِاطالػبت  ٍ  Excelافشار اس ًزم
 غِیهقب یٍ ثزا لیٍ تحل ِیتدش SPSSافشارّبی  ًزم

درفذ  5بل ثب عطح احتوّب اس آسهَى داًکي  دادُ يیبًگیه
 اعتفبدُ ؽذ.

 
  نتایج
 هبّی خَراک از  یریگ ًوًَِ

ّبی تْیِ ؽذُ اس  ًوًًَِتبیح تدشیِ تزكیجبت ؽیویبیی 
ّبی هزثَط ثِ  اًجبر خَراک هشارع پزٍرػ هبّی ٍ ًوًَِ

در  خَراک هبّی پزٍاری هَخَد در كبرخبًِ خَراک 
 اعت.ؽذُ  ارائِ 4 الی 1خذاٍل 

 
 ( GFT1) 1 پرٍاریخَراک 

تدشیِ تزكیجبت ؽیویبیی حبفل اس  (1خذٍل )بیح ًت

پزٍرػ هشارع  GFT1خَراک ّبی تْیِ ؽذُ اس  ًوًَِ

دّذ كِ هشارع پزٍرػ هبّی در اعتبى  ًؾبى هیهبّی 

ثِ طَر ػوذُ  ،در هحذٍدُ سهبًی اًدبم ایي پضٍّؼفبرط 

 تأهیيهبّیبى خَد را اس عِ كبرخبًِ  GFT1خَراک 

 GFT1ّبی خَراک  ًوًَِ خبم  كٌٌذ. هیشاى پزٍتئیي هی

ثیؾتز اس   ، اس ًظز پزٍتئیي2 ؽوبرُ كبرخبًِتْیِ ؽذُ اس 

ٍ ثب ّن تفبٍت آهبری  اعتخَراک دٍ كبرخبًِ دیگز 

ثب تَخِ ثِ ٍخَد  در ضوي،. (>05/0p)داری دارًذ  هؼٌی

در اعتبى  GFT1كٌٌذُ خَراک  تأهیيچْبر كبرخبًِ 

 حیدبم ؽذ. ًتباً آًْب ّوِخَراک اس  یثزدار ًوًَِ ،فبرط

ؽذُ اس  ِیخَراک تْ یّب ًوًَِ ییبیویؽ جبتیتزك ِیتدش

(، 2)خذٍل  GFT1خَراک  كٌٌذُ تأهیي كبرخبًِچْبر 

اس عِ كبرخبًِ  2 ؽوبرُ كبرخبًِ  ًؾبى داد كِ خَراک

 ،خبم ی. اس ًظز چزثاعتخبم ثْتز  يیاس ًظز پزٍتئ گزید

( ًغجت ثِ 1ؽذُ اس هشارع )خذٍل  ِیتْ یّب ًوًَِ

هختلف  یّب خَراک اس كبرخبًِ يیّو  ؽذُِ یتْ یّب وًًَِ

 GFT1ّبی خَراک  . ًوًَِاعتتز  ثغیبر كن(، 2)خذٍل 

اس ًظز چزثی خبم  ،ّب تْیِ ؽذُ ثَد اس كبرخبًِ كِ هغتقیوبً

ثیؾتز اس عِ كبرخبًِ دیگز ثَد  3  در كبرخبًِ ؽوبرُ

(05/0p<).  
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بب در ًظر گرفتي  یهسارع پرٍرش هبّبرداری شدُ از  ًوًَِ GFT1 یخَراک پرٍار يیبیویش بی( تركبریهع خطبی±) يیبًگیه :1جدٍل   

 تَلیدكٌٌدُ )%(    یّب كبرخبًِ

Table 1: Mean (± SE) chemical composition of GFT1 fattening feed sampled from fish farms considering 

manufacturing factories (%)  
  شٌبسِ

 كبرخبًِ
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي ی خشک هبدُ

الیبف ًبهحلَل در 

 ی خٌثی شَيٌدُ

1 340/0±99/95 b320/0±66/38 352/0±42/8 a630/0±82/10 a033/4±42/37 

2 740/0±10/95 a825/0±66/40 244/0±94/7 b0980/3±32/6 b012/3±99/17 

3 517/0±41/96 b525/0±94/38 517/0±52/8 a614/0±26/11 ab207/1±42/27 

 اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )

 

كٌٌدُ خَراک هبّی  تأهیيّبی  برداری شدُ از كبرخبًِ ًوًَِ GFT1خطبی هعیبر(تركیب شیویبيی خَراک پرٍاری ±هیبًگیي ) :2جدٍل 

 هسارع پرٍرش هبّی استبى فبرس )%(   

Table 2: Mean (± SE) chemical composition of GFT1 feed sampled from feed supplier factories of fish farms in Fars 

province (%) 
شٌبسِ 

 كبرخبًِ
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي هبدُ خشک

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ خٌثی

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ اسیدی

1 b240/0±73/94 b548/0±38/38 c091/0±16/8 c513/0±21/13 a386/0±08/23 c115/0±70/8 

2 a442/0±88/97 a449/0±12/42 a032/0±97/8 b120/0±83/13 b088/0±03/19 a584/0±07/15 

3 b183/0±93/93 b347/0±53/37 b062/0±44/8 a079/0±50/14 a291/0±53/32 b290/0±53/10 

4 c367/0±68/91 b106/0±85/37 d064/0±65/7 d178/0±42/12 c289/0±48/17 a184/0±39/14 

 اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )

 
 (GFT2) 2پرٍاری خَراک 

ّبی تْیِ  ًتبیح حبفل اس تدشیِ تزكیجبت ؽیویبیی ًوًَِ
دّذ هشارع پزٍرػ هبّی ًؾبى هی GFT2ؽذُ اس خَراک 

كِ هشارع پزٍرػ هبّی در اعتبى فبرط در هحذٍدُ سهبًی 
هبّیبى  GFT2پضٍّؼ ثِ طَر ػوذُ خَراک اًدبم ایي 

 . (3)خذٍل  كٌٌذ هی تأهیيخَد را اس عِ كبرخبًِ 
 

گرفتي  در ًظربرداری شدُ از هسارع پرٍرش هبّی بب  ًوًَِ GFT2خطبی هعیبر( تركیب شیویبيی خَراک پرٍاری ±هیبًگیي ) :3جدٍل

 ّبی تَلیدكٌٌدُ )%(   كبرخبًِ

 Table 3: Mean (± SE) chemical composition of GFT2 fattening feed sampled from fish farms considering 

manufacturing factories (%) 
  شٌبسِ

 كبرخبًِ 
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي خشک  هبدُ

الیبف ًبهحلَل در 

 ی خٌثی شَيٌدُ

1 550/1±32/94 336/0±43/40 374/0±78/8 a 299/1±92/9 b 104/6±64/28 

2 494/4±05/91 716/0±36/40 369/0±55/8 b511/0±64/7 c 941/0±19/16 

3 093/0±13/96 397/0±76/40 546/0±93/8 a803/1±99/10 a 148/8±70/34 

 اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )

 
، 3 ؽوبرُ كبرخبًِخٌثی   هیشاى الیبف ًبهحلَل در ؽَیٌذُ

 اعت 2 ٍ 1 ؽوبرُ كبرخبًِتز اس هیشاى آى در  یؼث ثغیبر
(05/0p<).  درفذ 7-10، ثزرعیهیشاى چزثی خبم در ایي 

  .(>05/0p) داری داؽتٌذ تفبٍت آهبری هؼٌیكِ  ثَد



 33( 2) 1433مجله علمی شیالت ایزان 

 

5 

 

كٌٌذُ  تأهیيثب تَخِ ثِ ٍخَد چْبر كبرخبًِ  ّوچٌیي
ثزداری خَراک اس  ًوًَِ ،در اعتبى فبرط GFT2خَراک 

ًدبم ؽذ. ًتبیح تدشیِ تزكیجبت ؽیویبیی ا آًْب ّوِ
  كٌٌذُ تأهیي كبرخبًِّبی خَراک تْیِ ؽذُ اس چْبر  ًوًَِ

 هیشاى پزٍتئیي كِ (، ًؾبى داد4)خذٍل  GFT2خَراک 
كبرخبًِ دیگز  عِثب   ، اس ًظز پزٍتئیي2خبم كبرخبًِ ؽوبرُ 
 . (>05/0p)داری دارًذ  تفبٍت آهبری هؼٌی

 
كٌٌدُ خَراک هبّی هسارع پرٍرش هبّی  تأهیيّبی  كبرخبًِ GFT2طبی هعیبر( تركیب شیویبيی خَراک پرٍاری خ±هیبًگیي ) :4جدٍل 

 استبى فبرس )%(   

Table 4: Mean (± SE) chemical composition of GFT2 feed sampled from feed supplier factories of fish farms in Fars 

Province (%) 

  شٌبسِ

 كبرخبًِ
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي خشک  بدُه

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ خٌثی

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ اسیدی

1 a167/0±66/94 c539/0±84/36 a110/0±54/8 a150/0±23/15 a455/0±53/42 c088/0±57/8 

2 a441/0±19/95 a516/0±52/41 a194/0±87/7 a376/0±82/14 c176/0±13/13 b684/0±14/12 

3 a194/0±78/94 b231/0±19/39 b363/0±31/6 a093/0±49/15 c290/0±47/12 c101/0±18/9 

4 b352/0±80/92 c273/0±48/37 a100/0±31/8 b061/0±11/11 b577/0±50/19 a557/0±99/15 

 اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )

 (GFT3) 3 یخَراک پرٍار
ّبی تْیِ  ًتبیح حبفل اس تدشیِ تزكیجبت ؽیویبیی ًوًَِ

دّذ هشارع پزٍرػ هبّی ًؾبى هی GFT3ؽذُ اس خَراک 

كِ هشارع پزٍرػ هبّی در اعتبى فبرط در هحذٍدُ سهبًی 
هبّیبى  GFT3اًدبم ایي پضٍّؼ ثِ طَر ػوذُ خَراک 

 (. 5)خذٍل  كٌٌذ هی تأهیيخَد را اس چْبر كبرخبًِ 
 

بب در ًظر گرفتي  یهسارع پرٍرش هبّ برداری شدُ از ًوًَِ GFT3 یخَراک پرٍار يیبیویش بی( تركبریهع  خطبی±) يیبًگیه :5جدٍل

 تَلیدكٌٌدُ )%(   یّب كبرخبًِ

Table 5: Mean (± SE) chemical composition of GFT3 fattening feed sampled from fish farms considering 

manufacturing factories (%) 
  شٌبسِ

 كبرخبًِ
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي خشک  هبدُ

ًبهحلَل در  بفیال

 یخٌث  ٌدُيشَ

1 540/0±47/95 b548/0±43/38 472/0±76/8 ab583/0±63/14 a187/1±09/44 

2 228/0±37/96 a669/0±69/40 619/0±87/8 a573/0±37/15 c505/4±13/31 

3 185/0±23/96 a133/1±10/40 190/0±46/8 c156/1±29/10 a415/3±97/45 

4 517/0±57/95 b689/0±57/38 494/0±33/9 b449/0±36/13 b352/0±03/39 

 اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )

 GFT3خَراک خٌثی   ؽَیٌذًُبهحلَل در  بفیال شاىیه
 آًْبكٌٌذُ  تأهیيجغ هشارع پزٍرػ هبّی ثب تَخِ ثِ هٌ

داری داؽتٌذ  هختلف( تفبٍت آهبری هؼٌی یّب  كبرخبًِ)
(05/0p<.) هشارع  3پزٍاری خبم خَراک   يیپزٍتئ شاىیه

 3ٍ  2 ؽوبرُ یّب كبرخبًِ آًْبخَراک  تأهیيكِ هٌجغ 
 ،تز ثَد ثیؼ (>05/0P) 4 ٍ 1 ؽوبرُ یّب كبرخبًِ اس ،ثَدًذ

هشارع پزٍرػ هبّی ثب  3پزٍاری خبم خَراک   چزثی شاىیه
تفبٍت آهبری  ّب آىخَراک  تأهیيتَخِ ثِ هٌجغ 

تَخِ ثِ ثب  ،دیگز عَیاس  .(>05/0P)داری داؽتٌذ  هؼٌی
در  GFT3كٌٌذُ خَراک  تأهیيٍخَد چْبر كبرخبًِ 

اًدبم ؽذ.  آًْب ّوِثزداری خَراک اس  ًوًَِ ،اعتبى فبرط
ی خَراک تْیِ ّب ًتبیح تدشیِ تزكیجبت ؽیویبیی ًوًَِ

 GFT3ی خَراک  كٌٌذُ تأهیي كبرخبًِؽذُ اس چْبر 
خبم كبرخبًِ ؽوبرُ   (، ًؾبى داد هیشاى پزٍتئیي6)خذٍل 

كبرخبًِ دیگز تفبٍت آهبری  عِثب   ، اس ًظز پزٍتئیي2
 . (>05/0p)داری دارًذ  هؼٌی
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كٌٌدُ خَراک هبّی هسارع پرٍرش هبّی  تأهیيّبی  كبرخبًِ GFT3خطبی هعیبر(تركیب شیویبيی خَراک پرٍاری ±هیبًگیي ) :6جدٍل 

 استبى فبرس )%(  

Table 6: Mean (± SE) chemical composition of GFT3 feed sampled from feed supplier factories of fish farms in Fars 

Province (%) 

  شٌبسِ

 كبرخبًِ
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي ی خشک هبدُ

هحلَل در الیبف ًب

 شَيٌدُ خٌثی

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ اسیدی

1 a207/0±99/93 c442/0±52/36 a084/0±17/9 b214/0±30/15 a192/0±22/40 c440/0±17/4 

2 c162/0±01/92 a524/0±21/41 b182/0±66/8 a317/0±63/16 c582/0±07/18 c104/0±18/5 

3 ab522/0±75/93 b629/0±46/39 c027/0±07/8 b195/0±24/15 b405/0±33/32 a425/0±39/23 

4 bc398/0±63/92 d430/0±47/33 b984/0±52/8 a357/0±36/16 c636/0±91/17 b845/0±18/8 

اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )

 

 (GFT4چْبر ) یخَراک پرٍار
 یرػ هبّكِ هشارع پزٍ دّذ یًؾبى ه 7در خذٍل  حیًتب

در هحذٍدُ سهبًی اًدبم در اعتبى فبرط هَرد هطبلؼِ 
 خَد را اس كبرخبًِهشارع  بىیهبّ GFT4خَراک  ،پضٍّؼ

 10/40خبم ایي خَراک   يیپزٍتئهیشاى . كٌٌذ یه تأهیي 2
 ،دیگز عَیاس دعت آهذُ اعت.  درفذ در هبدُ خؾک ثِ

كبرخبًِ عْن چْبردّذ كِ  ًؾبى هی 8ًتبیح در خذٍل 

هشارع پزٍرػ  هَرد ًیبس 4خَراک پزٍاری  تأهیيدر  ػوذُ
كِ تزكیجبت ؽیویبیی دارًذ هبّی در اعتبى فبرط 

هختلف ّبی  ّبی تْیِ ؽذُ اس ایي خَراک كبرخبًِ ًوًَِ
كبرخبًِ  پزٍاریخبم خَراک   هیشاى پزٍتئیيًؾبى داد كِ 

داری  كبرخبًِ دیگز تفبٍت آهبری هؼٌیعِ ، ثب 2ؽوبرُ 
 . (>05/0p)دارًذ 

 

 

 یّب بب در ًظر گرفتي كبرخبًِ یهسارع پرٍرش هبّبرداری شدُ از  ًوًَِ GFT4 یخَراک پرٍار يیبیویش بیترك يیبًگیه :7جدٍل

 تَلیدكٌٌدُ )%(

Table 7: Mean chemical composition of GFT4 fattening feed sampled from fish farms considering manufacturing 

factories (%) 
 الیبف ًبهحلَل در شَيٌدُ خٌثی چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي هبدُ خشک  كبرخبًِ  شٌبسِ

2 69/95 10/40 15/8 65/11 47/47 

 

كٌٌدُ خَراک هبّی هسارع پرٍرش هبّی  تأهیيّبی  كبرخبًِ GFT4خطبی هعیبر(تركیب شیویبيی خَراک پرٍاری ±هیبًگیي ) :8جدٍل 

 استبى فبرس )%(   

Table 8: Mean (± SE) chemical composition of GFT4 feed sampled from feed supplier factories of fish farms in Fars 

Province (%) 
شٌبسِ 

 كبرخبًِ
 چربی خبم خبكستر خبم خبم  پرٍتئیي ی خشک هبدُ

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ خٌثی

الیبف ًبهحلَل در 

 شَيٌدُ اسیدی

1 b623/2±80/88 c162/0±61/36 a084/0±78/8 b099/0±48/15 a491/0±97/35 a081/0±07/11 

2 ab228/0±80/92 a450/0±67/41 b182/0±52/5 b258/0±34/15 b577/0±00/22 c104/0±71/7 

3 ab434/0±32/93 b280/0±30/39 c467/0±09/3 c193/0±73/14 d211/0±70/12 c608/0±90/7 

4 a342/0±53/93 c324/0±43/36 a195/0±96/8 a133/0±10/17 c277/0±57/18 b899/0±47/9 

 اعت. (>05/0pحزٍف اًگلیغی هتفبٍت در ّز عتَى ثیبًگز تفبٍت آهبری هؼٌی دار )
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 آلَدگی بِ آفالتَكسیي ٍ كپک
ّبی پزٍاری  خَراکّبی  توبهی ًوًَِ یآلَدگ یثزرع حیًتب
(GFT1, GFT2, GFT3, GFT4) ّی ٍ هشارع پزٍرػ هب

ٍ  يیثِ آفالتَكغ ّب كٌٌذُ ایي خَراک تأهیيبی ّ كبرخبًِ
تز  اس حذ اعتبًذارد كن یآلَدگ شاىیهًؾبى داد كِ  كپک
   اعت.

 
 بحث 

هیشاى پزٍتئیي خبم هَرد ًیبس هبّی در خَراک پزٍاری 
ذی ٍ حبفظیِ ئقب;  Hardy, 2002) درفذ اعت 42یک، 

( 1397ثز اعبط پضٍّؼ ػالهِ ٍ ًْبًٍذی )(، ٍلی 1397
دعت آهذُ در ایي هطبلؼِ در داهٌِ خبم ثِ  پزٍتئیي هیشاى

 ،گزید عَیاس ًیبس هبّیبى پزٍاری ایي گزٍُ اعت. 
  كٌٌذُ تأهیي كبرخبًِؽذُ اس چْبر  ِیخَراک تْ یّب ًوًَِ

اس  2 ؽوبرُ كبرخبًِ  ًؾبى داد كِ خَراک GFT1خَراک 
  كٌٌذُ تأهیيخبم ثْتز ٍ  يیاس ًظز پزٍتئ گزیعِ كبرخبًِ د

گزٍُ اعت ٍ خَراک عِ كبرخبًِ  يیا یآال قشل یهبّ سبیً
. اس غتیگزٍُ ً يیا یپزٍار یهبّ بسیً كٌٌذُ تأهیي گز،ید

  كٌٌذُ تأهیيؽذُ اس هشارع  ِیتْ یّب ًوًَِ ،خبم یًظز چزث
آالی ایي گزٍُ ًیغت. ایي هؾکل را  ًیبس هبّیبى قشل

ٍ  تَاى ثِ ؽزایط ًبهٌبعت اًجبرداری اس ًظز دهب، رطَثت هی
  GFT1. ًتبیح تزكیت ؽیویبیی خَراکًغجت دادتَْیِ 

هزثَط ثِ عِ كبرخبًِ تَلیذی اعتبى چْبرهحبل ٍ 
 37-38ثختیبری ًؾبى داد كِ پزٍتئیي خبم ایي خَراک را 

ّب  درفذ ثیي كبرخبًِ 14-19درفذ ٍ اس ًظز چزثی خبم 
 (. 1395 ،هتغیز ثَد )ؽبدًَػ ٍ پیزػلی

  كٌٌذُ تأهیيؽذُ،  ثزرعی ّب  كبرخبًِ 2خَراک پزٍاری 
خبم هَرد ًیبس هبّیبى پزٍاری ایي   هیشاى پزٍتئیي  كویٌِ

گزٍُ اعت ٍ اس ًتبیح پضٍّؼ گشارػ ؽذُ ؽبدًَػ ٍ 
ًتبیح تزكیت  تز ثَد. در پضٍّؼ آًبى، ( ثیؼ1395پیزػلی )

هزثَط ثِ عِ كبرخبًِ تَلیذی   GFT2ؽیویبیی خَراک
كِ پزٍتئیي خبم  اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری ًؾبى داد

درفذ(، ثِ طَر  39) 2 ؽوبرُ كبرخبًِایي خَراک در 
ٍ دٍ  (>05/0P)دیگز ثَد  كبرخبًِتز اس دٍ  داری ثیؼ هؼٌی

داری ًذاؽت )ؽبدًَػ ٍ  دیگز ثب ّن تفبٍت هؼٌی كبرخبًِ

تز اس   (. هیشاى چزثی خبم در ایي ثزرعی كن1395پیزػلی، 
( 1395پیزػلی ) حذ اعتبًذارد ثَد. در ثزرعی ؽبدًَػ ٍ

ّب هتغیز ثَد.   درفذ ثیي كبرخبًِ 16تب  13چزثی خبم اس 
كٌٌذُ  تأهیي 2كبرخبًِ ؽوبرُ  GFT2خَراک پزٍاری 

خبم هَرد ًیبس ایي گزٍُ ثَدُ ٍ عِ   حذاقل هیشاى پزٍتئیي
كٌٌذُ ًیبس هبّیبى پزٍاری ایي گزٍُ  تأهیي كبرخبًِ دیگز

چٌذ ثز ّز  ، (1397ًضاد ٍ ّوکبراى،  )ػلیثبؽٌذ  ًوی
( ایي ًتبیح در 1397هطبلؼِ ػالهِ ٍ ًْبًٍذی )اعبط 

 ثبؽذ. داهٌِ ًیبس هبّیبى پزٍاری ایي گزٍُ هی
 ،هشارع پزٍرػ هبّی 3پزٍاری خبم خَراک   يیپزٍتئ شاىیه

را گزٍُ  يیا بىیهبّ بسیخبم هَرد ً  يیپزٍتئ شاىیحذاقل ه
ؽذُ ثزداری  ًوًَِ GFT3خَراک پزٍاری  .ٌذك هی تأهیي

  كٌٌذُ حذاقل هیشاى پزٍتئیي تأهیي ،2اس كبرخبًِ ؽوبرُ 
 تأهیيخبم هَرد ًیبس ایي گزٍُ ثَدُ ٍ عِ كبرخبًِ دیگز 

ّوچٌیي  ثبؽٌذ. كٌٌذُ ًیبس هبّیبى پزٍاری ایي گزٍُ ًوی
ثزداری ؽذُ اس كبرخبًِ  ًوًَِ GFT4خَراک پزٍاری  

رد خبم هَ  كٌٌذُ حذاقل هیشاى پزٍتئیي تأهیي ،2ؽوبرُ 
كٌٌذُ ًیبس  تأهیيًیبس ایي گزٍُ ثَدُ ٍ عِ كبرخبًِ دیگز 

 ثبؽٌذ.  هبّیبى پزٍاری ایي گزٍُ ًوی
ّبی پزٍاری  خَراکّبی  توبهی ًوًَِ یآلَدگ یثزرع حیًتب
(GFT1, GFT2, GFT3, GFT4) ّی ٍ هشارع پزٍرػ هب

ٍ  يیثِ آفالتَكغ ّب كٌٌذُ ایي خَراک تأهیيّبی  كبرخبًِ
تز اعت. در  اس حذ اعتبًذارد كن ؼدر ایي پضٍّ كپک

كپک  شاىیه شی( 1395ً) یزػلیؽبدًَػ ٍ پ پضٍّؼ
 یّب كبرخبًِ 1خَراک پزٍاری  یّب هَخَد در ًوًَِ

هحبل ٍ ردر اعتبى چْب یخَراک هبّ ذیهختلف تَل
حذ هدبس  ػذد در گزم ًوًَِ ثَد. 10تز اس  كن یبریثخت

در قغوت  20آلَدگی خَراک هبّی ثزای آفالتَكغیي 
ػذد در یک گزم ًوًَِ  1000ثزای كپک ٍ  َىیلیث

یبى اس خَراک آثش (.1395 ،)ؽبدًَػ ٍ پیزػلی ثبؽذ هی
هختلفی تؾکیل ؽذُ اعت. كیفیت ًبهطلَة ّز یک  ءاخشا
ّب  گذارد. قبرذ تأثیز هی یثز كیفیت گَؽت تَلیذ آًْباس 

ػبهل آلَدگی ٍ تَلیذ عن در هَاد غذایی ّغتٌذ. 
ّب  عوَم قبرذ بىیدر ه یا ضُیٍ تیاّو ّب اس يیآفالتَكغ

خَراک  قیاًتقبل اس طز ییتَاًبدارای عن  يیا .ثزخَردارًذ
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ًضاد ٍ ّوکبراى  ػلی .ثبؽذ هیٍ عپظ اًغبى  یثِ هبّ
هشرػِ پزٍرػ هبّی  8( در هطبلؼِ خَد اس ثیي 2018)

ّبی  آال، هیشاى آلَدگی ثِ آفالتَكغیي در ًوًَِ قشل
 03/2-64/11ٍ ثب داهٌِ  36/5خَراک را ثِ طَر هتَعط 

 قغوت در ثیلیَى گشارػ كزدًذ.
 

 تشکر و قدردانی
اعتبى  التیهحتزم ؽ تیزیٍعیلِ اس هذ ثذیي ًَیغٌذگبى

 ی،هٌبثغ هبل تأهیيٍ  وبًِیفو یّوکبر ثزایفبرط 
ثب  یٍ ّوزاّ یكبرؽٌبعبى هحتزم آى ادارُ در ّوبٌّگ

 ِتْیهختلف ٍ  یّب أىدر ؽْزعت یهشارع پزٍرػ هبّ
ٍ  قبتیهحتزم هزكش تحق تیزیهذ ی،خَراک هبّ یّب ًوًَِ

فبرط در فزاّن ًوَدى  یؼیٍ هٌبثغ طج یآهَسػ كؾبٍرس
ّوکبراى ًیش اس ٍ پضٍّؼ  يیا یاخزا یالسم ثزا یّب  ٌِیسه

كِ ثب  یػلَم داه قبتیثخؼ تحقایي پضٍّؼ ٍ هحتزم 
 یبریپضٍّؼ  يیتوبم هب را در اًدبم ا یعَس حَفلِ ٍ دل

 كٌٌذ. هی یگشار عپبط، دادًذ

 
 منابع
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Abstract 

This study was carried out to evaluate the qualitative status of chemical analysis including 

moisture, crude protein, crude ash, crude fat, NDF, (Insoluble fibers in neutral detergent) and 

ADF. (Insoluble fibers in acidic detergent), and the possibility of aflatoxin and mold 

contamination in fattening salmon feed used in fish farms in Fars province and fish feed 

supply factories. The obtained data were analyzed using SPSS software and Duncan test was 

used to compare the means of the data. The results showed that crude protein in feed GFT1 

and GFT2 of factory No.2 had statistically significant difference (P<0.05) from other three 

factories. Only feed of a factory No. 2 provides the minimum amount of crude protein 

required for fish in these groups. The amount of crude protein in GFT3 and GFT4 related to 

factories 2 and 3 higher than that in factories 1 and 4 (p<0.05), but all factories have the 

minimum amount of crude protein needed by this group. The results of contamination of all 

samples of forage feed (GFT1, GFT2, GFT3, and GFT4) of fish farms and factories to 

aflatoxins and mold showed that the contamination rate is lower than the standard. In general, 

due to the different chemical composition of feed samples in fish farms, different feed supply 

factories and failure to meet the needs of fish at different ages, it is mandatory to continuous 

monitoring of feed produced in different factories and providing corrective guidelines to 

improve nutritional status of fattening fish. 
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