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الروهای  Tenebrio molittorو  Zophobas morioجهت تهیه جیره غذایی دام و طیور
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چکیده
با توجه به افزایش جمعیت جهان و رسیدن آن تا سال  2050به  9میلیارد نفر ،تأمین غذای موجودات زندهای که خود به عنوان
منبعی برای تغذیه انسان به حساب میآیند ،به یکی از مهمترین دغدغههای جوامع امروزی تبدیل شده است .به دلیل محدودیت
منابع و میزان انرژی مصرفی برای تهیه پروتئین حیوانی ،افزایش جمعیت ،افزایش قیمت مواد غذایی و بسیاری از موارد دیگر نیز
پیشبینی میشود .دراینبین پروتئین استخراجشده از حشرات خوراکی به دلیل اینکه ازلحاظ تراکم مواد مغذی در هر گرم،
بهمراتب از گوشت گاو یا حتی ماهی باالتر است ،میتواند در جیره غذایی دام و طیور گنجانده شود .در این پژوهش ،چربی و
پروتئین با روشهای سوکسله و کلدال ،رطوبت ،خاکستر و فیبر با روش خشک نمودن و سوزاندن و کربوهیدرات با روش معادله
ریاضی از الروهای  Tenebrio molittorو  Zophobas morioجهت تهیه جیره غذایی دام و طیور ،بعد از  3نسل تغذیه از
هویج و سیبزمینی بهصورت توأمان محاسبه شد؛ میزان آن برای پروتئین به ترتیب بهطور میانگین 19/68±0/207
و18/93±0/473درصد و برای چربی به ترتیب بهطور میانگین 13/89±0/415و 16/79±0/496درصد بود .چربی ،فیبر و
کربوهیدرات در الرو  Zophobas morioو میزان رطوبت در الرو  Tenebrio molittorزیادتر بودند .بین میزان پروتئین و
خاکستر این دو الروی موردمطالعه ،اختالف معنیداری وجود نداشت) (P<0/05ولی بین میزان چربی ،رطوبت ،فیبر و
کربوهیدرات ،اختالف معنیداری مشاهده شد) (P>0/05که میتواند با توجه به وجود این ترکیبات ،برای تغذیه دام و طیور در
جیره غذایی آنها ،لحاظ شود.
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مقدمه
از  1/4میلیون گونه جانوری کشفشده بر روی زمین،

که با عایدات آن همخوانی ندارد؛ برای مثال هفتاد درصد

حدود یکمیلیون گونه را حشرات تشکیل میدهند.

از زمینهای کشاورزی به تهیه خوراک دام و طیور

برخالف باور عمومی ،از یکمیلیون گونه حشره ،تنها

اختصاص دارند و همینطور کاربری یکچهارم از کل

حدود  5000گونه از آن برای محصوالت کشاورزی ،دام و

زمینهای جهان برای چرای دامها است[ .]7[ ,]6در

انسان مضر هستند .حشرات اجزای بسیار تأثیرگذار بر

برزیل صنعت نوپای احشام ،مسئول بخش عمدهای از

اکوسیستمها هستند و نقش مهمی در تولیدمثل گیاهان

تخریب جنگل آمازون است .از سوی دیگر با افزایش درآمد

و گردهافشانی دارند .به دلیل باال بودن درصد پروتئین

کشورهای درحالتوسعه ،مصرف گوشت نیز بیشتر میشود

نسبت به حجم بدن حشرات ،در گزارش سازمان ملل

[]3

متحد ،انواع حشرات خوراکی ،جایگزین مناسبی برای

بخش خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد ،فائو

پروتئین مرغ ،گوشت و ماهی عنوان شدهاند.

( )2013و مطالعات بلیکو و همکاران( )2013احشام را

یکصدوسیزده کشور جهان از  44گونه حشره خوراکی

بهعنوان یکی از دو یا سه عامل عمده مسائل و مشکالت

بهعنوان غذا استفاده میکنند[.]1[ ،]2

زیستمحیطی ،هم در بعد محلی و هم در بعد جهانی

سازمان ملل متحد در گزارشی ،به نقش مهم حشرات

میداند .همچنین این سازمان پیشبینی کرده است که تا

خوراکی در مقابله با گرسنگی در جهان تأکید و نظرات

سال  ،2050مصرف گوشت در جهان نزدیک به دو برابر

بسیاری را به خود جلب کرده است؛ در این گزارش،

میشود .با این اوصاف حشرهخواری ،هم موجب حفظ

حشرات خوراکی میتوانند ضمن کمک به افزایش تولید

محصوالت کشاورزی میشود و هم آسیب بهمراتب

مواد غذایی ،باعث کاهش آلودگیها نیز شوند .سازمان

کمتری را نیز به دنبال دارد؛ درصد باالئی از حجم بدن

خواروبار و کشاورزی سازمان ملل ،در مورد ارزش غذایی

حشرات تشکیلشده از پروتئین است[ ،]8که آنها را به

حشرات ،گفته است؛ میزان پروتئین ،چربی و مواد معدنی

یک منبع غذایی بسیار ارزشمندتر از احشام تبدیل می-

در این جانوران باال است[. ]4[ ,]3

کند[ .]11[, ]10[, ]9پس میتوان گفت ،پتانسیل

به لحاظ تراکم مواد مغذی در هر گرم ،ارزش غذایی

حشرات برای تبدیل از مواد آلی باکیفیت پایین به مواد

حشرات بهمراتب از گوشت گاو یا حتی ماهی باالتر است

غذایی باکیفیت باال ،بسیار زیاد است[. ]12

که میتواند جایگزین مناسبی برای گوشت شود [ .]5باید

با افزایش صنعت آبزیپروری ،تقاضا و قیمت برای پودر

یادآور شد که کمتر از یکپنجم انرژی مصرفی و تنها

ماهی و سویا در سالهای اخیر افزایشیافته است و در

یکسوم از پروتئین روزانه موردنیاز بشر در حال حاضر از

همین جهت ،تحقیقاتی نیز باهدف افزایش پروتئین

گوشت تأمین میشود .این در حالی است که تولید گوشت

حشرات بهمنظور پرورش مرغ و ماهی ،توسعه یافته است

بهعنوان یک فرآورده کشاورزی به منابع زیادی نیاز دارد
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[ .]14[ ,]13محصوالت خوراکی مبتنی بر حشرات می-

مشابهی نیز در آزمایشات با کرم ابریشم ،شپشه آرد و

تواند یک بازار مشابه با پودر ماهی و سویا ،که در حال

موریانهها یافت شد؛ در میان امیدبخشترین گونهها برای

حاضر از اجزای اصلی خوراک آبزیان و دام هستند ،داشته

تولیدات غذایی صنعتی میتوان به الرو مگس خانگی ،کرم

باشد .شواهد موجود نشان میدهد که خوراک مبتنی بر

ابریشم و الرو سوسک زرد  Tenebrio molittorو

حشرات قابل قیاس با پودر ماهی و سویا است .در حال

سوسک سیاه آرد Zophobas morioاشاره کرد[.]18

حاضر ،حشرات زنده و مرده عمدت ًا بهعنوان خوراک

پنج درصد کشاورزان از موریانهها برای تغذیه ماهیها

حیوانات خانگی و حیوانات در باغوحشها استفاده می-

استفاده میکنند؛ که موریانهها را بهطور مستقیم

شوند[ . ]16[ ]15مطالعات نشان میدهد که آرد حشرات

جمعآوری و یا از جمعآوریکنندگان میخرند[ .]20در

میتواند ازنظر پروتئینی جایگزین مناسبی در جیره

هند ،در مورداستفاده از ملخ برای جیره غذایی دام و طیور

خوراک طیور باشد چراکه محتوای پروتئین خام آنها

تحقیقاتی انجام شد ،چراکه این رژیم غذایی متداول حدود

بسیار باال است و از  42تا  63درصد متفاوت است؛ این

 60درصد از کل هزینههای پرورش حیوانات اهلی را

مقدار پروتئین قابلرقابت با پروتئین آرد سویا است ولی

تشکیل میداد و از طرف دیگر نیز به علت رقابت میان

مقدار آن کمی کمتر از پروتئین آرد ماهی است. ]17[ .

انسان و حیوانات اهلی ،کمبود مواد غذایی مانند سویا و

الروهای دوباالن (مانند الرو مگس سرباز سیاه و مگس

ذرت به چشم میخورد .بهعالوه ،صید این ملخهای

خانگی) و الرو سوسک زرد آرد Tenebrio molittor

خوراکی در مزرعه و چمنزارها میتواند استفاده از آفت-

حاوی پروتئین کمتری نسبت به حشرات کامل راستباالن

کشهای مضر را برای کنترل آنها  ،کاهش دهد[.]21

(ملخها و جیرجیرکها) و شفیره کرم ابریشم هستند.

چهار گونه از ملخهای خانواده  Acrididaeازنظر محتوای

محتوی چربی حشرات بسیار متغیر است؛ این تفاوت ،هم

غذایی بررسی شدند که این بررسی نشان داد که

به علت تفاوت گونهها و هم به علت تفاوت مرحله زندگی

 Acrididaeها دارای مقدار پروتئین باالتری در مقایسه

و نوع رژیم غذایی است .برای مثال الروهای سوسک زرد

با پودر ماهی و سویا هستند[.]20

آرد ،حاوی  36درصد چربی هستند .ملخها در مرحله

مواد و روشها

پورگی میتوانند تا  30درصد ،چربی داشته باشند []18

این تحقیق ،در اوایل سال  1396انجام شد و حشرات

.در آزمایشی دیگر الرو سوسک زرد آرد Tenebrio

موردمطالعه از نمونههای موجود در اتاق پرورش حشرات

 molittorکه در محیط کم مغذی با محصوالت زائد

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد اسالمی

پرورش داده شده بود ،بهعنوان غذا به جیره غذایی مرغ-

واحد علوم و تحقیقات انتخاب شدند که جنس و گونه

های گوشتی ،اضافه شد .این الروها قادر بودند که محیط

الروهای موردنظر توسط اساتید حشرهشناسی شناسایی و

ضعیف غذایی با محصوالت زائد را به یک رژیم غذایی

تائید شدند.

پرپروتئین تبدیل کنند که یک منبع پروتئینی مناسب

در این پژوهش میزان پروتئین و چربی و سایر ترکیبات

برای جایگزین سویا در خوراک طیور هستند[ .]19نتایج

تقریبی موجود در الرو  T. molittorو  Z. morioبعد از
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درصد نیتروژن)ازت(
 3نسل تغذیه در سه تکرار از هویج و سیبزمینی محاسبه
 × 0/014 × 100تیتراسیون برای مصرفی اسید میزان × اسید نرمالیته
=
شد ،که میتواند جهت تغذیه دام و طیور در جیره غذایی
وزن نمونه)گرم(

آنها لحاظ شود.

(هر میلیلیتر اسیدکلریدریک  0/ 1نرمال معادل 1/4

از آنجائی که نحوه تغذیه حشرات با تیمارهای حاضر

میلیگرم ازت است).

تفاوت اندکی داشت ،برای یکسانسازی تغذیه و پرورش

از آنجائی که بهطور میـانگین 0/16مـاده پروتئینی را ازت

حشرات ،اقدام به پرورش حشرات در سه نسل شد؛ محیط

تشکیل میدهد N×6/25 ،مقدار پروتئین را نشان

پرورش در دمای  27 ± 1گراد سانتی گراد و در

میدهد.

رطوبت  65 ± 5و با فتوپریود  12ساعت روشنایی و

 × 6/25ازت درصد = درصد پروتئین

تاریکی برای هر الرو انجام گرفت[ .]19این الروها در

برای تعیین میزان خاکستر ،روش کار بر مبنای از بین

بستری از جو تازه ،سبوس گندم دستنخورده و سالم،

بردن مواد آلی و باقیمانده مواد معدنی بود که بهوسیله

تفاله حبوبات ،پرورش داده شدند و با برشهایی از سیب-

کوره الکتریکی در دمای بین  500تا  550درجه سانتی-

زمینی ،هویج و مقداری کمی سیب برای تأمین آب

گراد تعیین شد[.]22

بدنشان ،تغذیه شدند[ .]6سپس نمونههایی از نسل سوم

درصد خاکستر

بهصورت تصادفی انتخاب و اقدام به آزمایش شد .نمونهها

) × 100وزن بوته  −وزن بوته و خاکستر(

بهاندازه صد گرم برای هر تکرار و درمجموع در سه تکرار

وزن تر

انتخاب شدند.

=

برای اندازهگیری میزان فیبر ،نمونه را به یک بشر به

برای اندازهگیری چربی در الرو حشرات موردمطالعه ،از

حجم  500میلیلیتر منتقل نموده و یک گرم پنبه نسوز

روش سوکسله و از حالل دی اتیل اتر استفاده شد[.]22

به آن اضافه نموده و  200میلیلیتر محلول

برای اندازهگیری پروتئین موجود در نمونههای حشرات

اسیدسولفوریک جوشان به آن اضافه کرده و همراه با

نیز از روش کجلدال استفاده شد .در این روش با استفاده

سیستم سردکننده مبرد ،آن را به مدت  30دقیقه حرارت

از اسیدسولفوریک و کاتالیزور ،نمونه حشرات هضم ،سپس

داده ،سپس محتویات بشر را با استفاده از قیف بوخنر

اتم نیتروژن بهوسیله یک واسطه قلیائی ،ترکیبات آلی

صاف نموده و اسید باقی مانده را با آب جوشانده ،سپس

نیتروژندار به سولفاتآمونیوم تبدیل و سپس در

مواد باقیمانده را همراه با  200میلیلیتر محلول

اسیدبوریک جذبشده و بهوسیله تیتراسیون با یک اسید،

هیدروکسید سدیم جوشان به مدت حدود  5ساعت

مقدار آن تعیین شد .پروتئین در سه مرحله هضم ،تقطیر

حرارت داده و درنهایت صاف نموده و با آب جوش ظرف

و تیتراسیون تعیین شد و میزان ازت با استفاده از فرمول

را شستشو و بعدازاین مرحله تمامی مواد باقیمانده را به

زیر محاسبه شد [.]22

بوته منتقل کرده و با اتانول شسته و در دمای بین 100
تا  110درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت خشک کرده
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Zophobas

و در دمای حدود  600درجه سانتیگراد سوزانده و

morio

درنهایت مقدار فیبر به دست آمد [.]22

 16/79±0/496بود ،کمتر است .میزان رطوبت در این

کربوهیدرات ،با انرژی حاصل از مواد غیر ازته ( )NFEاز

آزمایش در الرو  Tenebrio molittorبه میزان متوسط

طریق معادله زیر اندازهگیری شد[.]3

 62/86±0/329در هر  100گرم از حشره فوق بود که در

که

به

میزان

متوسط

خاکستر  +چربی  +پروتئین( 𝑁𝐹𝐸 = 100 −

مقایسه با الرو  Zophobas morioکه به میزان متوسط

)رطوبت +

 60/96±0/046بود ،بیشتر است .میزان خاکستر

𝐸𝐹𝑁  +میزان فیبر = میزان کربو هیدرات

بهدستآمده در الرو  Tenebrio molittorبه میزان

در این تحقیق ،دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS 22

متوسط  1/38±0/051در هر  100گرم از حشره فوق

تجزیهوتحلیل شد و میانگین دادهها بهوسیله آنالیز

بود که در مقایسه با الرو  Zophobas morioکه به میزان

واریانس یکطرفه( )ANOVAو آزمون دانکن

متوسط  1/20±0/034بود ،بیشتر است .میزان فیبر

( ( Duncan testبا یکدیگر مقایسه شدند که وجود و یا

بهدستآمده در الرو  Tenebrio molittorبه میزان

عدم وجود اختالف معنیدار در سطح اطمینان 95

متوسط 1/72±0/063در هر  100گرم از حشره فوق بود

درصد) (P=0/05تعیین شد .در رسم جدول نیز از

که در مقایسه با الرو  Zophobas morioکه به میزان

نرمافزار Excel 2007استفاده شد.

متوسط  3/49±0/273بود ،کمتر است .در رابطه با میزان

نتایج

کربوهیدرات در الرو  Tenebrio molittorبه میزان

در این آزمایش نتایج نشان داد؛ میزان پروتئین در الرو

متوسط  3/91±0/075در هر  100گرم از حشره فوق

 Tenebrio molittorبه میزان متوسط 19/68±0/207

بود که در مقایسه با الرو  Zophobas morioکه به میزان

در هر 100گرم از حشره فوق بود که در مقایسه با الرو

متوسط  5/40±0/063بود ،کمتر است همچنین بین

متوسط

میزان پروتئین و خاکستر این دو الرو موردمطالعه،

 18/93±0/473بود ،بیشتر است .میزان چربی در الرو

اختالف معنیداری وجود نداشت) (P<0/05ولی بین

 Tenebrio molittorبه میزان متوسط 13/89±0/415

میزان چربی ،رطوبت ،فیبر و کربوهیدرات اختالف معنی-

در هر  100گرم از حشره فوق بود که در مقایسه با الرو

داری مشاهده شد)((P>0/05جدول .)1

morio

Zophobas

که

به

میزان

جدول  -1میانگین میزان تقریبی ترکیب های شیمیائی در دو الرو

 Tenebrio molittorو ( Zophobas morioدرصد)

خصوصیات فیزیکوشیمیایی (درصد)
رطوبت
خاکستر
(درصد)
(درصد)

نوع الرو

کربوهیدرات
(درصد)

فیبر
(درصد)

Tenebrio molittor
)(Mealworms
Zophobas morio

3/91±0/075b

1/72±0/063a

1/38±0/051a

5/40±0/063c

3/49±0/273b

1/20±0/034a

)(Super worms

چربی
(درصد)

پروتئین
(درصد)

62/86±0/329g

13/89±0/415d

19/68±0/207f

60/96±0/046h

16/79±0/496e

18/93±0/473f

*حروف غیرمشترک در هر ستون اختالف معنیدار را نشان میدهد).(P>0/05
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

Journal of Halal Research
Volume 3, Issue 2, 2020

75

استادی و معطوفی

تعیین و مقایسه ترکیبات تقریبی الروها

بحث و نتیجهگیری

طبق تحقیقات شورای عالی تحقیقات ایاالتمتحده آمریکا

در پژوهش حاضر میزان پروتئین ،رطوبت و خاکستر در

در سال  ،2004میزان پروتئین ،چربی ،فیبر و خاکستر به

الرو  Tenebrio molittorنسبت به الرو Zophobas

ترتیب برای الرو  Tenebrio molittorبرابر با 50/16

 morioبیشتر بود .محتوای پروتئین خام حشرات بسیار

درصد 31/09 ،درصد 5/77 ،درصد و  30/70درصد بود و

باال است و از  42تا  63درصد متفاوت است .این مقدار

برای الرو حشره  Zophobas morioاین مقادیر به

پروتئین قابلرقابت با پروتئین آرد سویا است ولی از

ترتیب برابر با 43/13درصد 38/21 ،درصد 4/22 ،درصد

پروتئین آرد ماهی کمی کمتر است .الرو سوسک زرد آرد

و  2 /68درصد بود[.]26

یا  Tenebrio molittorپروتئین کمتری نسبت به

تحقیقات  Tranو همکاران در سال  2015بر روی الرو

حشرات کامل راستباالن (ملخها و جیرجیرکها) و

حشره  Tenebrio molittorمیزان پروتئین و چربی را به

شفیره کرم ابریشم دارد[ .]23هرچند مقدار خاکستر

ترتیب به میزان  52/8درصد و  36/1درصد نشان

حشرات معمو ًال کمتر از  5درصد وزن خشک است ،ولی

داد[ .]23بررسیها نشان داده است که غلظت و پروفایل

در بعضی گونهها مانند الروهای مگس سرباز سیاه مقدار

چربی حشرات بسیار وابسته به رژیم غذایی است و

آن بیش از  15درصد وزن خشک گزارش شده است[.]24

میتواند با تغییر ترکیب بستر پرورش ،تغییر یابد[.]7

همچنین میزان چربی ،فیبر و کربوهیدرات در الرو

برای تحقیق و استقبال از مصرف الرو حشرات در ایران

Tenebrio

محدودیتهایی وجود دارد .در بین موانع موردبررسی در

 molittorبود که بیشتر بودن میزان کربوهیدرات در الرو

پژوهش استادی و همکاران در سال  1394و  1396در

 Zophobas morioنسبت به الرو Tenebrio molittor

رابطه با موانع تولید حشرات در ایران ،موانع بهداشتی و

به دلیل بیشتر بودن میزان کیتین در اینگونه از الروها

غذایی در اولویت نخست موانع تولیدکنندگان دام و طیور

است[.]23

قرار گرفت و ازنظر احتمال آلودگیهای شیمیایی و

در تحقیقات Ravindranو همکاران در سال ،1999

بیولوژیکی و مصرف حشرات بهصورت خام ،نگرانیهایی

میزان خاکستر ،پروتئین ،چربی و فیبر به ترتیب برای الرو

مشاهده شد که پیشنهاد داده شد ،جهت امنیت غذایی

 Tenebrio molittorبرابر با  3/52درصد30/76 ،

حشرات خوراکی ازنظر بهداشتی ،این محصوالت بهصورت

درصد 17/51 ،درصد و  6/65درصد بود [.]24

ال فراوریشده که در آن فرآیند پخت و انجماد
کام ً

طبق تحقیقات  Finkeدر سال  ،2002میزان پروتئین،

بهصورت کامل انجامگرفته ،عرضه شود .در پخت و انجماد

چربی ،فیبر و خاکستر به ترتیب برای الرو حشره

بسیاری از آلودگیهای بیولوژی مانند انگل و باکتری از

 46/75 Zophobas morioدرصد 42/04 ،درصد ،به

بین میروند .همچنین پذیرش حشرات به شکل پودر شده

مقدار ناچیز و  2/38درصد و برای الرو Tenebrio

 ،میتواند باعث جلوگیری از آلودگی میکروبی شود که آن

 molittorبه ترتیب  49/08درصد 35/17 ،درصد ،به

را در محصول نهایی مواد ضد میکروبی بیولوژیکی نیز

میزان ناچیز و  2/36درصد بود[.]25

اضافه نمود .باقیمانده سموم شیمیایی و فلزات سنگین در

 Zophobas morioبیشتر از الرو
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بدن حشرات خوراکی نیز ،از موانع مهمی از دیدگاه
تولیدکنندگان بود که این مانع را میتوان با استفاده از
محیطهای بسته و کنترلشده و عدم استفاده از مواد
شیمیایی در پرورش ،میزان بقایای این مواد را در بدن
حشرات خوراکی به حداقل رساند[ .]1[ ،]2در پژوهشی
در جمهوری چک ،گرسنگی دادن به الروها به مدت یک
تا سه روز و قرار دادن آنها در آب جوش قبل از فرآوری،
توصیه شده است[ .]27همچنین در پژوهشی در زیمباوه،
تأکید شده برای افزایش ایمنی در برابر میکروارگانیسمها
از روشهای جوشاندن ،سرخ کردن و تفت دادن استفاده
شود[.]28
از محدودیتهای دیگر تحقیق ،بحث حرام بودن مصرف
حشرات توسط انسان است .طبق فتاوای مراجع عظام
تقلید شیعه و اهل تسنن(بهجز مذهب مالکی) بهغیراز
ملخ ،آنهم طی شرایط خاص ،حشرات برای استفادهی
انسانها حرام اعالمشده است که البته برای مصارف
پزشکی اگر ضرورتی داشته باشد در حد نیاز اشکال ندارد
و از طرف دیگر با توجه به اینکه بهطور سنتی در سبد
غذایی دام و طیور حشرات جای دارند و طبق فتاوای
موجود؛ استفاده از گوشت دام و طیوری که از حشرات
تغذیه میکنند ،مشکلی نداشته و حالل است[.]1[ ،]2
از نقاط قوت این پژوهش میتوان گفت؛ امروزه بسیاری از
پرورشدهندگان طیور از این الروها برای تغذیه طیور
خود استفاده میکنند و ازآنجاکه کرمها خود از سبوس،
جو ،سویا ،تغذیه میکنند ،بهترین مکمل غذایی برای
پرورش مرغ ،بوقلمون ،بلدرچین هستند که نتیجه آن رشد
پرنده و تولید گوشت کامالً طبیعی و باکیفیت است .به
دلیل باال بودن ارزش غذایی میل ورم،یکی از روشهای
عرضه آن به این صورت است که؛ این محصول را با
پودرهای خنثی و یا ارزانقیمت مخلوط کرده تا کیفیت
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

استادی و معطوفی

متعادل پیدا کند و ارزش کلی محصول باالتر برود .برای
مثال میتوان این کرمها را با آرد گندم و یا جو با نسبت
 30درصد از این کرم و  70درصد آرد و یا مواد مشابه
مخلوط کرد و محصول نهایی که خمیری شکل است را به
قطعات ریز تبدیل کرد و پس از خشک شدن برای تغذیهی
انواع ماهی و یا طیور استفاده کرد[.]21
رقابت محصوالت جدید با محصوالت مشابه ،بستگی به
مقرونبهصرفه بودن تولید آن ،دارد .تولید و پرورش
حشرات خوراکی و استفاده از آن در جیره غذایی دام و
طیور و آبزیان نیز از این اصل مستثنا نیست .هرچند در
حال حاضر سایر رقبای آرد حشرات مانند آرد سویا و آرد
ضایعات کشتارگاهی ،به علت سابقه و تولید در مقیاس
صنعتی از قیمت مناسبتری برخوردار هستند ،ولی باید
توجه داشت که دسترسی به هرکدام از آنها در آینده
نزدیک دارای محدودیتهایی خواهد بود .پس با توجه به
نتایج پژوهشهایی که تاکنون انجام شده است ،میتوان
دریافت که حشرات از پتانسیل خوبی برای تأمین غذای
دام و طیور و آبزیان ،برخوردار هستند .همچنین
باوجوداینکه پرورش و مصرف حشرات در حال حاضر برای
ایرانیانی که استانداردهای غذاییشان ازلحاظ فرهنگی و
مذهبی بسیار متفاوت است ،امری دور از ذهن و
درعینحال ناخوشایند است اما جالب است که در حال
حاضر ،حشرات در بخشهای کوچکی از سبد غذایی کشور
بهصورت سنتی وجود دارد ،حال اگر از بخش تغذیه انسان
از حشرات عبور نماییم ،میتوانیم با تولید حشرات
خوراکی ،مانند بسیاری از کشورها ،برای تغذیه دام و
طیور ،حیوانات خانگی و آبزیان به شکل آرد حشره
استفاده کنیم[]2و [.]1
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تعارض نمی باشد.
Journal of Halal Research
Volume 3, Issue 2, 2020

77

استادی و معطوفی

Research article

تعیین و مقایسه ترکیبات تقریبی الروها

Journal of Halal Research/ 2020;3(2):71-80

Determine and compare the chemicals composition (protein, fat, ash,
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larvae for livestock and poultry rations
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ABSTRACT
Considering that the world's population will increase to 9 billion by 2050, an important
concern of today's societies is food supply for living organisms. Due to resource
constraints, the amount of energy consumed to prepare animal protein, a population
increase, rising food prices and many other cases, it is anticipated that extracted protein
from edible insects due to the density of nutrients per gram, they are far better than beef
or even fish, which can be included in the diet of livestock and poultry. In this study, fat
and protein calculated together by Soxhlet and Keldal methods, moisture, ash and fiber by
drying and burning method and carbohydrates by mathematical equation by Tenebrio
molittor and Zophobas morio larvae to prepare livestock and poultry rations after 3
generations of feeding from carrots and potatoes With an average of 19.68 ± 0. 207 and
18.93 ± 0. 383 for protein and an average of 13.89± 0. 415 and 16.79± 0. 496 for fat. Also,
fat, fiber and carbohydrate were higher in Zophobas morio larvae and moisture content
was higher in Tenebrio molittor larvae, which there was no significant difference between
the protein and ash content of the two larvae (P>0.05), but significant differences were
observed between fat content, Moisture, fiber and carbohydrates (P<0.05) which can be
considered in the diet of livestock and poultry due to the presses of these compounds.
Keywords: Chemicals composition, Tenebrio molittor, Zophobas morio, Livestock and poultry
rations, Edible insects
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