تغـذیه آبزیـان

سال پنجم ،شماره اول،
بهار و تابستان 1398

تاثیر جیره حاوی کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر عملکرد رشد  ،تغذیه ،ترکیب الشه و

قابلیت هضم مواد مغذی در بچه فیل ماهی ()Huso huso
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کرامت1

 -1گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،مازندران
 -2موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ،گرگان ،گلستان
تاریخ دریافت97/12/23 :

تاریخ پذیرش98/06/30 :

چکیده
اثرات جیرههای حاوی کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر عملکرد رشد و تغذیه ،ترکیب الشه و قابلیت هضم مواد مغذی در
بچه فیلماهی ( )Huso husoبا وزن اولیه  31/18 ± 1/43گرم ،طی یک پژوهش  8هفتهای و در قالب یک طرح فاکتوریل 2 × 4
با  8تیمار ،هر یک با  3تکرار بررسی شد .تیمارها عبارت بودند از تیمار  %20 :1کنجاله کانوال بدون پرتوتابی ،تیمار  3 ،2و  4به
ترتیب %20 :کنجاله کانوال پرتوتابی شده با دوز  800وات در  5دقیقه 10 ،و  15دقیقه ،تیمار  %40 :5کنجاله کانوال بدون پرتوتابی،
تیمار  7 ،6و  8به ترتیب %40 :کنجاله کانوال پرتوتابی شده با دوز  800وات در  10 ،5و  15دقیقه .نتایج نشان داد تاثیر جیره
حاوی کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر میزان وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذا و رشد
روزانه در فیل ماهی معنیدار بود ( .)p<0/05بیشترین وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،رشد روزانه و نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار
 4و کمترین وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،رشد روزانه و نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار  5بود ( .)p<0/05ضریب تبدیل غذایی در
تیمار  5بهطور معنیدار نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی افزایش یافت ( .)p<0/05نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در مجموع،
اثر درصد کنجاله کانوال و زمان پرتوتابی به طور جداگانه و همچنین ،اثر متقابل آنها ،سبب بروز اختالف معنیدار بین شاخصهای
رشد بهجز ضریب تبدیل غذایی شد ( ،)p<0/05اما در مورد ضریب تبدیل غذایی ،تنها اثر زمان معنیدار بود ( .)p<0/05در طول
دوره هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد و بازماندگی  %100بود .جیره کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر میزان پروتئین و
چربی الشه فیلماهی اثر معنیدار ایجاد نکرد ( ،)p>0/05اما بر میزان خاکستر الشه اختالف معنیدار بود ( .)p<0/05بر اساس
نتایج حاضر ،با افزایش زمان پرتودهی ،هضمپذیری پروتئین افزایش یافت ( .)p<0/05کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر
قابلیت هضم چربی و ماده خشک اثر معنیدار نداشت ( .)p>0/05پرتوتابی با مایکروویو موجب شد تا کنجاله کانوال تا سطح %40
بدون اینکه هیچ اثر منفی بر رشد و هضمپذیری پروتئین داشته باشد ،در جیره گنجانده شود.
کلمات کلیدی :فیلماهی ،کنجاله کانوال ،مایکروویو ،قابلیت هضم
نویسنده مسئولHoseinoraji@yahoo.com :

 / 2تاثیر جیره حاوی کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر شاخص های رشد فیل ماهی (خوش باور رستمی و همکاران)

مقدمه
رشد سریع جمعیت ،محدودیت منابع تأمین مواد غذایی و
افزایش تقاضا برای منابع پروتئینی جدید و ارزان با
خصوصیات عملکردی مطلوب ،توجه دانشمندان را به منابع
پروتئین گیاهی مخصوصاً دانههای روغنی معطوف داشته
است .از جمله فرآوردههـای دانههـای روغنی ،کنجـالهها
هستند که بهعنوان یک منبع پروتئینی مناسب در تغذیه دام
و آبزیان استفاده می شوند (صفارفر .)1382 ،عمده مصرف
کانوال در تولید روغن و در مرتبه بعد ،تولید کنجاله و
محصوالت پروتئینی آن است .پسماند کنجاله آن پس از
روغنکشی ،حاوی  %40-50پروتئین با ترکیب مناسبی از
اسیدهای آمینه ضروری لیزین و متیونین است (طهمزی،
 .)1393کانوال یکی از واریتههای اصالح شده کلزاست که
روغن آن حاوی کمتر از  %2اسید اورسیک و کنجاله آن
حاوی  16تا  30میکرومول بر گرم گلوکوزینوالت است.
میزان پروتئین خام کنجاله کانوال  %38-32است و ترکیب
مناسب و با ارزشی از اسیدهای آمینه را دارد ( Boila and
 .)Ingalls, 1992در بین دانـههای روغنی ،سـویا و کـلزا
بهطور گسترده در جیره دام و آبزیان استفاده می شود
( .)Baker and Chung, 1992استفاده از آنها در جیره به
دلیل وجود مواد ضدتغذیهای مانند الیاف زیاد،
گلوکوسینوالت ،پلیفنلها و اسید فایتیک در کلزا و محدود
کننده پروتئازها (بازدارنده تریپسین و بازدارنده
کیموتریپسین) در سویا محدود است ( ;Zeb, 1998
 .)Siddhuraju et al. 2002در طی سالیان گذشته از
روشهای مختلف عملآوری برای بهبود ارزش غذایی و
کاهش مواد ضد تغذیهای در دانه و کنجاله کلزا و سویا
استفاده شده است .عمدهترین روش عملآوری ،استفاده از
حرارت است ،اما بیشتر روشهای عملآوری حرارتی در
دماهای باال سبب کاهش قابلیت هضم پروتئین میشوند
( .)Farag, 1986در اثر استفاده از دماهای باال در روشهای
حرارتی ،مجموعههای پروتئین-کربوهیدرات و پروتئین-
پروتئین (واکنش میالرد) تشکیل شده و قابلیت هضم
پروتئین در روده کاهش مییابد .همچنین ،روشهای
حرارتی سبب از بین رفتن بعضی از اسیدهای آمینه خوراک
میشوند (Mustafa et al. 2003; Fathi Nasri, 2008

; .)Deacon et al. 1988; Zeb, 1998دیگر روشهای
عملآوری مواد خوراکی ،شامل پرتو گاما و مایکروویو هستند
که اخیراً به آنها توجه شده است.
در چند دهه اخیر استفاده از پرتوتابی در پژوهشهای تغذیه
دام توجه محققان را به خود جلب کرده است .در مطالعات
مختلف از این پرتوها برای افزایش کیفیت پروتئین ،بهبود
قابلیت هضم مواد مغذی ،حذف عوامل ضدتغذیهای و
همچنین به منظور کاهش یا حذف آلودگی خوراک آبزیان
استفاده شده است .مایکروویو یکی از مهمترین روشهای
استخراج ترکیبات با ارزش از مواد گیاهی است .امواج کوتاه
مانند امواج نور یا امواج رادیویی ،قسمتی از طیف
الکترومغناطیس انرژی است که دو میدان الکتریکی و
مغناطیسی دارند و امکان اعمال فشار بر بار الکتریکی و
قطبهای مغناطیسی را بهطـور همزمان برای آنها فراهم
میکند .هر چه طول موج کمتر باشد ،انرژی بیشتری توسـط
موج منتقل میشود ( Fakhouri and Ramaswamy,
 .)1993; Siddhuraju et al. 2002از مزایای استفاده از
این فناوری در عملآوری خوراکها میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :برخورداری از سرعت حرارتدهی بسیار باال برای
مواد خوراکی؛ سهولت استفاده از آن و عدم وجود آلودگی
محیط زیست؛ توانایی قابل توجه در جلوگیری از کپکزدگی
خوراکها در شرایط انبار و ذخیره مواد خوراکی؛ ارجحیت
این روش در مقایسه با دیگر روشهای معمول حرارتدهی
مانند حرارتدهی با آب داغ به دلیل آسیب حرارتی کمتر به
ماده آزمایشی؛ جلوگیری از ایجاد واکنشهای بیوشیمیایی
در خوراک ()Zhao et al. 2007؛ افزایش قابلیت دسترسی
پروتئین و مواد معدنی به دلیل کاهش عوامل ضدتغذیهای
مانند بازدارندههای تریپسین ،فیتات و تانن ( Habiba,
 )2002و همچنین ،صرفهجویی در وقت و بازده انرژی
(.)Mermelstein, 1997
یکی از گونههای مهم ماهیان خاویاری ،فیلماهی ( Huso
 )husoاست که به دالیل سازگاری با شرایط پرورشی ،رشد
سریع و دارا بودن خاویار ارزشمند ،گزینهای مناسب برای
پرورش محسوب میشود ( .)Mohseni et al. 2008فیل
ماهی به دلیل رژیم گوشتخواری به درصد باالیی از
پروتئین در جیره غذایی نیاز دارد (محسنی و همکاران،
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 .)1384از آنجا که پروتئینها ،بخش عمده هزینه غذاهای
تنظیم شده را در هر گونه پرورشی تشکیل میدهند
( ،)Mohseni et al. 2013تعیین احتیاجات پروتئینی و
وارد کردن اجزای پروتئینی ارزان قیمت در فرموله کردن
غذایی واجد سطوح متعادل اسید آمینه ،اولین گام موثر در
جهت تولید جیره غذایی کم هزینه با کارایی باال در رشد
ماهیان محسوب میشود (.)Coutinho et al. 2012
تاکنون اثر عملآوری با مایکروویو بر مواد ضد تغذیهای
(اسیدفایتیک و تانن) کنجاله کانوال در جیره آبزیان مطالعه
نشده است .بنابراین ،در این مطالعه به بررسی تأثیر جیره
حاوی کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر عملکرد
رشد و تغذیه ،خصوصیات الشه و قابلیت هضم مواد مغذی
در بچه فیلماهی پرداخته شد.
مواد و روشها
آمادهسازی جیرههای آزمایشی
ابتدا کنجاله کانوال تهیه شده از شرکت خوراک دام و آبزیان
مازندران واقع در شهرستان ساری با دوز  800وات به مدت

 10 ،5و  15دقیقه با استفاده از دستگاه مایکروویو
(سامسونگ ،مدل  )PG 3200پرتوتابی شد .برای تهیه
جیرهها ابتدا مواد اولیه خشک توسط ترازوی دیجیتال توزین
و برای همگن کردن ،ترکیبات خشک مخلوط شدند .سپس
مواد اولیه مایع ،مانند روغن ذرت ،روغن ماهی و مالس به
مخلوط اضافه شد .در این مرحله ،کنجاله کانوال پرتوتابی
شده نیز اضافه شد .پس از افزودن مقداری آب به خمیر،
مخلوط از یک چرخ گوشت بزرگ عبور داده شد تا غذا به
پلتهای استوانهای به قطر  3و طول  6میلیمتر تبدیل
شوند .در انتها ،پلتها در خشک کن در دمای  30درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک شدند .سپس ،در
بستههای مناسب و غیرقابل نفوذ بستهبندی و در دمای -15
درجه سانتیگراد نگهداری شدند .فرمول جیرههای مورد
استفاده در جدول  ،1تجزیه تقریبی جیرهها بر اساس روش
 )2000( AOACدر جدول  2و میزان مواد ضدتغذیهای
(فیتات و تانن) کانوال پرتوتابی شده در جدول  3ارائه شده
است.

جدول  1ترکیب جیرههای آزمایشی (اقالم بر اساس درصد).

اقالم خوراکی
ماهی1

پودر
آرد
آرد گندم3
مکمل معدنی4
مکمل ویتامینی5
روغن ماهی
روغن سویا
مالس
کانوال2

جیره آزمایشی
کانوال %20

کانوال %40

50
20
12
2
2
5
5
4

38
40
5
2
2
5/5
5/5
2

 .1پودر ماهی کیلکا ( ،)Clupeonella delicatulaخوراک دام مازندران ،ساری؛  .2کانوال ،خوراک دام مازندران ،ساری؛  .3آردگندم ،خوراک
دام مازندران ،ساری؛  .4هر  100گرم پرمیکس معدنی  3000میلیگرم آهن 50000 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم سلنیوم 50 ،میلیگرم
کبالت 300 ،میلیگرم مس 250 ،میلیگرم منگنز 300 ،میلیگرم کولینکلراید؛  .5هر  100میلیگرم پرمیکس ویتامینی حاوی 1500 IU
ویتامین  3000 IU ،Aویتامین تیامین 5 ،گرم ریبوفالوین 6 ،گرم نیاسین 4 ،گرم پیریدوکسین 1 ،گرم اسیدفولیک 4 ،میلیگرم
سیانوکوباالمین 30 ،گرم ویتامین  3 ،Cگرم ویتامین  9 ،K3گرم توکوفرول.
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جدول  2آنالیز تقریبی جیرههای آزمایشی.

کانوال

زمان

تیمار

پروتئین

چربی

خاکستر

%20

صفر
5
10
15

T1
T2
T3
T4

47/80
49/15
49/27
48/30

19/40
20/38
20/76
19/75

9/30
9/71
9/66
10/02

صفر

T5

46/20

19/37

9/35

5

T6

47/64

21/92

8/34

10

T7

47/60

20/15

9/52

15

T8

47/95

20/03

9/35

%40

جدول  3میزان مواد ضد تغذیهای (فیتات و تانن) کانوال پرتوتابی شده.

زمان پرتوتابی کانوال

مواد
ضد تغذیهای

صفر

5

10

15

فیتات
تانن

4/68 ± 0/91a
6/17 ± 0/67a

3/49 ± 1/05a
5/32 ± 0/35ab

0/46 ± 0/14b
4/1 ± 0/45bc

0/29 ± 0/14b
3/91 ± 0/26c

محل و شرایط انجام آزمایش
 300قطعه بچه فیل ماهی از مرکز پرورش شهید رجایی
واقع در شهرستان ساری خریداری ،و در همان محل ماهیان
به منظور عدم آلودگی با آب نمک ضدعفونی ،و سپس به
مدت  10روز برای سازش با شرایط در مخازن نگهداری
شدند .در طی این مدت ،ماهیان با جیره غذایی پایه تغذیه
شدند .ماهیان در پایان  10روز جداسازی (سورت بندی)
شده و در هر تکرار تعداد  20قطعه بچه ماهی با میانگین
وزنی  10تا  15گرم در مخازن پرورشی ذخیرهسازی شدند.
بر اساس رفتار تغذیهای بچهماهیان ،غذادهی به میزان  3تا
 4%وزن بدن در کل دوره آزمایش در حد سیری در  3نوبت
انجام شد .دوره آزمایش  8هفته بود.

تیمار  % 20 :)T1( 1کنجاله کانوال بدون پرتوتابی ،تیمار 2
( 20% :)T2کنجاله کانوال پرتوتابی شده با دوز  800وات در
 5دقیقه ،تیمار 20% :)T3( 3کنجاله کانوال پرتوتابی شده با
دوز  800وات در  10دقیقه ،تیمار  20% :)T4( 4کنجاله
کانوال پرتو تابی شده با دوز  800وات در  15دقیقه ،تیمار 5
( 40% :)T5کنجاله کانوال بدون پرتوتابی ،تیمار :)T6( 6
 40%کنجاله کانوال پرتوتابی شده با دوز  800وات در 5
دقیقه ،تیمار  40% :)T7( 7کنجاله کانوال پرتوتابی شده با
دوز  800وات در  10دقیقه ،تیمار  40% :)T8( 8کنجاله
کانوال پرتوتابی شده با دوز  800وات در  15دقیقه .برای هر
تیمار آزمایشی 3 ،تکرار در نظر گرفته شد.
بررسی شاخصهای رشد

تیماربندی
تیمار بندی بر اساس نسبت کانوال ( 20و  )%40و پرتوتابی
مایکروویو با دوز  800وات در چهار زمان صفر 10 ،5 ،و 15
دقیقه در نظر گرفته شد.

در پایان آزمایش از هر تکرار  3عدد ماهی انتخاب و پس از
بیهوشی با پودر گل میخک ،شاخصهای رشد و غذایی از
طریق روابط زیر محاسبه شد ( Abdelghany and
:)Ahmad, 2002; Marcouli et al. 2006

رابطه  :1نرخ رشد ویژه = ]( Lnوزن نهایی Ln -وزن اولیه)  /تعداد روزهای پرورش[ × 100
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رابطه  :2میزان رشد روزانه = (وزن نهایی بدن  -وزن اولیه بدن)  /تعداد روزهای پرورش
رابطه  :3ضریب تبدیل غذا = مقدار غذای گرفته شده  /افزایش وزن توده
رابطه  :6میزان افزایش وزن بدن= وزن نهایی (گرم)  -وزن اولیه (گرم)
رابطه  :7درصد بازماندگی= (تعداد اولیه  -تعداد تلفات  /تعداد اولیه) × 100
تجزیه تقریبی الشه

هضم پذیری

برای سنجش ترکیب الشه شامل سنجش پروتئین خام،
چربی خام ،خاکستر و رطوبت از روش )2005( AOAC
استفاده شد .پروتئین خام از روش کلدال ( Kjeldahl
 )methodبا ضریب تبدیل  ،6/25چربی کل با دستگاه
 ،Soxhlet extractorخاکستر با دستگاه کوره الکتریکی و
رطوبت با دستگاه  Ovenاندازهگیری شدند.

پس از پایان هفته هشتم ،تغذیه ماهیان با جیره غذایی
حاوی  %1اکسید کروم به میزان  3تا  %5وزن بدن به مدت
 3تا  4هفته دیگر با توجه به مقادیر کمی مدفوع ادامه یافت.
برای تخلیه شکمی ماهیان هر دو روز یکبار اقدام به صید 5
تا  10ماهی شد .آنها ابتدا به وسیله پودر گل میخک بیهوش
شدند و سپس محتویات محوطه شکمی با مالش قسمت
شکمی ( )Strippingماهیان تخلیه شد .نمونه مدفوع از
ماهیان در تیوپهای سرپوشیده نگهداری و برای تجزیه
شیمیایی به آزمایشگاه انتقال داده شدند .قابلیت هضم واقعی
ماده خشک ،پروتئین خام و چربی خام با استفاده از روابط
زیر تعیین شد (:)Li et al. 2013

اندازه گیری ترکیبات ضد تغذیه ای مواد خوراکی

 de Bolandو همکاران ( )1975اندازه گیری شد .اسید
فایتیک نمونه ها با رابطه زیر محاسبه شد:

اندازه گیری تانن به روش وانیلین -اسید کلریدریک ( Burn,

 )1971انجام شد .مقدار فیتات یا اسیـد فایـتیک با روش

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

طرح کلی این تحقیق در قالب کامالً تصادفی برنامهریزی و
اجرا شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش تجزیه
واریانس دو طرفه ( )Two-Way ANOVAانجام شد .برای
مقایسه میانگین شاخصهای رشد و شیمیایی از آزمون
آماری دانکن در سطح اعتمـاد  %95استفـاده شد .از نرمافزار
 SPSSنسخه  17برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

شاخصهای رشد
نتایج مربوط به شاخصهای رشد در جدول  4نشان داده
شده است .مطابق نتایج بهدست آمده ،تأثیر جیره حاوی
کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر میزان وزن
نهایی ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل
غذا و رشد روزانه در فیـلماهی معنیدار بود ( .)p<0/05به-
طوری که بیشترین وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،رشد
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روزانه و نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار  4و کمترین وزن
نهایی ،درصد افزایش وزن ،رشد روزانه و نرخ رشد ویژه
مربوط به تیمار  5بود ( .)p<0/05ضریب تبدیل غذا در
تیمار  5بهطور معنیدار نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی
افزایش یافت ( .)p<0/05نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
در مجموع اثر درصد کنجاله کانوال و زمان پرتوتابی به
صورت جداگانه و اثر متقابل آنها ،سبب بروز اختـالف
معنیدار بین شاخصهای رشد بهجز ضریب غذا تبدیل شد
( ،)p<0/05اما در مورد ضریب تبدیل غذا تنها اثر زمان
معنی دار بود ( .)p<0/05در طول دوره هیچ گونه تلفاتی
مشاهده نشد و بازماندگی صد در صد بود.

ترکیب شیمیایی بدن
نتایج مربوط به پروتئین ،چربی و خاکستر الشه فیل ماهی
در جدول  5نشان داده شده است .طبق این نتایج ،جیره
کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر میزان پروتئین و
چربی الشه فیل ماهی اثر معنیدار ایجاد نکرد ()p>0/05
اما بر میزان خاکستر الشه اثر معنیدار ایجاد شد (.)p<0/05
نتایج حاصل از اثرات اصلی درصد کنجاله کانوال و زمان
پرتوتابی و اثر متقابل آنها ،تفاوت معنیداری بر میزان
پروتئین و چربی الشه نداشت ( ،)p>0/05اما تفاوت اثر
درصد کنجاله بر میزان خاکستر معنیدار بود (.)p<0/05
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جدول  4نتایج مربوط به شاخصهای رشد فیلماهی تغذیه شده با جیرههای حاوی کانوال پرتوتابی شده.
کانوال

زمان
(دقیقه)

تیمار

وزن اولیه

وزن نهایی

افزایش وزن

(گرم)

(گرم)

()%

ضریب تبدیل غذا

نرخ رشد ویژه

رشد روزانه

بازماندگی

(درصد/روز)

(گرم)

()%

%20

صفر
5
10
15

T1
T2
T3
T4

31/05 ± 0/74
30/90 ± 0/03
30/53 ± 0/28
33/05 ± 0/94

99/19 ± 0/14d
99/63 ± 0/08d
102/58 ± 1/27c
118/16 ± 1/35a

219/54 ± 8/1c
222/39 ± 0/04c
236/02 ± 7/28bc
262/67 ± 5/30a

1/02 ± 0/03b
0/99 ± 0/04b
0/97 ± 0/04b
0/88 ± 0/01b

1/14 ± 0/01c 1/94 ± 0/04b
1/14 ± 0/007c 1/95 ± 0/00b
1/20 ± 0/02c 2/02 ± 0/04ab
1/41 ± 0/007a 2/12 ± 0/02a

100
100
100
100

%40

صفر
5
10
15

T5
T6
T7
T8

31/78 ± 1/84
32/58 ± 2/37
29/82 ± 0/36
29/67 ± 0/19

163/71 ± 19/10d 83/16 ± 1/35e
212/71 ± 20/41c 101/63 ± 0/77cd
235/19 ± 0/56bc 99/95 ± 1/41d
257/23 ± 6/05ab 107/60 ± 0/88b

1/28 ± 0/18a
1/05 ± 0/06b
0/98 ± 0/02b
0/87 ± 0/00b

1/61 ± 0/12c
1/90 ± 0/11b
2/01 ± 0/00ab
2/14 ± 0/02a

0/86 ± 0/04d
1/15 ± 0/02c
1/17 ±0/01c
1/30 ±0/01b

100
100
100
100

کانوال

NS

S

S

NS

S

S

-

زمان

NS

S

S

S

S

S

-

اثر اصلی و اثرات متقابل

-

اثر متقابل
S
S
NS
S
S
NS
میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار در هر ردیف و تفاوت در مقادیر اندازهگیری ( )p<0/05با حروف انگلیسی نشان داده شده اند که در آن عدم وجود حروف در هر ردیف بیانگر نداشتن اختالفات در
شاخص مذکور است .عالمت  )Significant( Sبیانگر وجود اختالف معنیدار و عالمت  )No Significant( NSبیانگر عدم وجود آن است.
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جدول  5ترکیب شیمیایی الشه فیل ماهی تغذیه شده با کانوال پرتوتابی شده.

کانوال

زمان

تیمار

پروتئین

چربی

%20

صفر
5
10
15

T1
T2
T3
T4

63/00 ± 2/47
62/65 ± 0/49
62/47 ± 0/74
65/97 ± 0/24

32/23 ± 7/63
29/35 ± 0/28
28/21 ± 1/83
23/84 ± 0/82

8/89 ± 0/93
11/09 ± 0/25ab
10/98 ± 0/23ab
11/61 ± 0/64a

%40

صفر
5
10
15

T5
T6
T7
T8

63/35 ± 1/48
60/72 ± 0/74
63/00 ± 5/44
63/17 ± 0/74

24/94 ± 3/62
30/56 ± 0/39
27/68 ± 6/48
28/24 ± 1/82

12/15 ± 1/44a
11/32 ± 0/98ab
12/10 ± 1/85a
11/84 ± 0/24a

کانوال

NS

NS

S

زمان

NS

NS

NS

اثر متقابل

NS

NS

NS

اثر اصلی
و اثرات
متقابل

خاکستر
b

میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار در هر ردیف ،تفاوت در مقادیر اندازهگیری ( )p<0/05با حروف انگلیسی نشان داده شدهاند که در آن ،عدم
وجود حروف در هر ردیف بیانگر نداشتن اختالفات در شاخص مذکور است .عالمت  )Significant( Sبیانگر وجود اختالف معنیدار و عالمت
 )No Significant( NSبیانگر عدم وجود آن است.

قابلیت هضمپذیری ظاهری
نتایج مربوط به قابلیت هضم ظاهری پروتئین ،چربی و ماده
خشک در جدول  6ارائه شده است .بر اساس این نتایج ،با
افزایش زمان پرتودهی ،هضم پذیری پروتئین افزایش یافت
( ،)p<0/05بهطوری که تیمارهای  4و  8دارای بیشترین
قابلیت هضم بودند .کنجاله کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو
بر قابلیت هضم چربی و ماده خشک اثر معنیدار نداشت
( .)p>0/05نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در مجموع،
اثر درصد کنجاله کانوال و زمان پرتوتابی بهطور جداگانه و اثر
متقابل آنها ،سبب بروز اختالف معنیدار بر قابلیت هضم
چربی و ماده خشک نمیشود ( ،)p>0/05اما اثرات اصلی
درصد کانوال و زمان پرتوتابی ،بهطور جداگانه سبب بروز
اختالف معنیدار در قابلیت هضم پروتئین شد (.)p<0/05
بحث
نتایج حاصل از پرتوتاپی مایکروویو بر روی نشان داد
بیشترین تأثیر پرتوتاپی بر روی مواد ضدتغذیهای بوده است،
به طوری که پرتوهای الکترون تأثیری بر روی چربی،
خاکستر و پروتئین کنجاله کانوال نداشته است ،ولی مواد

ضدتغدیهای تانن و اسید فایتیک در کنجاله کانوال را کاهش
داده است Taghinejad .و همکاران ( )2009با استفاده از
پرتوهای الکترون در دوزهای مختلف بر حسب کیلوگری بر
روی دانه کانوال و سویا به نتایج مشابهی دست یافتند .در
مطالعه  Shawrangو همکاران ( )2011که بر روی دانه
ذرت انجام شد ،پرتوهای الکترون در دوزهای مختلف بر
حسب کیلوگری نیز تأثیری بر مقادیر چربی ،پروتئین و
خاکستر این گیاه نداشته ،ولی میزان تانن در ذرت علوفهای
را کاهش داده است .همچنین ،استفاده از پرتوهای الکترون
در دوزهای مختلف سبب کاهش و حذف کامل اسید فایتیک
در گیاه لوبیا ،دانههای کانوال و سویا شده است
( ;Siddhuraju et al. 2002; Al Kaisey et al. 2003
 .)Taghinejad et al. 2010مطالعات نشان داد که
پرتوتابی با الکترون در دوزهای مختلف نسبت به دیگر
روشهای عملآوری ،تأثیر بهتری بر کاهش میزان اسید
فایتیک در دانههای گیاهی دارد .علت کاهش میزان اسید
فایتیک توسط پرتوهای الکترون را میتوان به شکستگی در
ساختار فیتات نسبت داد ( Duodu et al. 1999; Bhat et
 Khattab .)al. 2007و  )2009( Arntfieldگزارش کردند
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که پرتوتابی با مایکروویو میتواند میزان تانن را تا  %90در
گیاهان کاهش دهد .تفاوت در میزان کاهش تانن در این
مطالعه نسبت به دیگر مطالعات ،ممکن است به دلیل
خصوصیات بیوشیمیایی متفاوت گونههای گیاهی مورد
آزمایش باشد .به عالوه ،دیگر عوامل هم در کاهش مقادیر
تانن و اسید فایتیک در بقوالت تأثیر دارند که یکی از آنها،
پایداری ترکیبات فنولی در این گیاهان است ( Debnath et

 .)al. 2005ابراهیمی و همکاران ( )1395نیز با فرآوری دانه
منداب بومی توسط پرتوی مایکروویو گزارش کردند که
عملآوری با این پرتو (با قدرت  800وات) بیش از  2دقیقه
موجب کاهش اسید فایتیک در دانه منداب بومی میشود که
با نتایج این مطالعه همخوانی داشت.

جدول  6نتایج قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی فیل ماهی تغذیه شده با کانوال پرتوتابی شده.

کانوال
%20

%40

اثر اصلی و
اثرات
متقابل

پروتئین خام

چربی خام

زمان

تیمار

ماده خشک

86/45 ± 0/42

صفر

T1

66/43 ± 1/30

71/01 ± 0/63b

5

T2

67/21 ± 0/28

b

72/85 ± 0/28

88/03 ± 0/67

10

T3

68/42 ± 0/34

72/43 ± 1/83b

89/35 ± 0/46

15

T4

68/43 ± 0/85

74/84 ± 0/82a

89/93 ± 0/26

صفر

T5

67/25 ± 1/94

c

70/85 ± 0/42

87/16 ± 1/12

5

T6

67/36 ± 0/62

71/36 ± 0/24bc

87/32 ± 0/91

10

T7

66/52 ± 0/97

b

72/12 ± 0/13

88/56 ± 1/46

15

T8

66/17 ± 0/46

73/01 ± 0/25a

87/71 ± 0/75

کانوال

NS

S

NS

زمان

NS

S

NS

اثر متقابل

NS

NS

NS

میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار در هر ردیف ،تفاوت در مقادیر اندازهگیری ( )p<0/05با حروف انگلیسی نشان داده شدهاند که در آن ،عدم
وجود حروف در هر ردیف بیانگر نداشتن اختالف در شاخص مذکور است .عالمت  )Significant( Sبیانگر وجود اختالف معنیدار و عالمت
 )No Significant( NSبیانگر عدم وجود آن است.

با توجه به نتایج به دست آمده ،جیرههای حاوی کنجاله
کانوال پرتوتابی شده با مایکروویو بر شاخصهای رشد در فیل
ماهی اثر معنیدار داشت ،به طوری که بیشترین درصد
افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و
رشد روزانه در تیمارهای پرتوتابی شده بهوسیله مایکروویو
در زمان  15دقیقه در هر دو سطح جایگزینی کنجاله سویا
( 20و  )% 40مشاهده شد .کمترین میزان در تیمارهای
پرتوتابی نشده بهدست آمد .علل این امر با توجه به جدول
 ،3ممکن است کاهش مواد ضدتغذیهای فیتات و تانن در
جیرههای پرتوتابی شده با مایکروویو باشد .در مطالعه
 Thongprajukaewو همکاران ( )2011اثرات جیرههای

اصالح شده (اشعه گاما ،پرتوی مایکروویو ،مکمل پرهبیوتیک
و مکمل کربوهیدرات) بر عملکرد رشد ،فعالیت آنزیمهای
گوارشی و ترکیبات عضالنی در ماهی Betta splendens
نشان داد که ماهیهای تغذیه شده با رژیم غذایی تیمار شده
با مایکروویو ،بیشترین مقدار را در تمام شاخصهای رشد و
فعالیت آنزیمهای گوارشی داشتند که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد .در مطالعه حسام پور و همکاران ( )1394نیز
گزارش شد که دانه نخود پرتوتابی شده تا سطح  %40در
جیره بچه ماهی قزلآالی رنگین کمان مورد مناسبی برای
جایگزینی با پودر ماهی است ،بدون اینکه تأثیر منفی بر
شاخصهای رشد داشته باشد .در دیگر مطالعات مشابه با
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جیرههای غنیشده با فیتات ،کاهش میزان رشد و کاهش
قابلیت هضم پروتئین در ماهی آزاد چینوک
( ،)Oncorhynchus tshawytschaقزلآالی رنگینکمان
و کپور ( )Cyprinus carpioمشاهده شده است ( Spinelli
et al. 1983; Reddy et al. 1989; Hossain and
.)Jauncey, 1993

تحقیقات نشان داد که یکی از علل کاهش کارایی رشد در
سطوح باالی گنجاندن پروتئینهای گیاهی در جیره غذایی
ماهیان گوشتخوار ممکن است افزایش حضور مواد
ضدتغذیهای و کاهش خوشخوراکی ( Francis et al.
 )2001; Oliva-Teles and Pereira, 2002باشد.
همچنین ،پیوند اسید فایتیک با برخی از اسیدهای آمینه،
پروتئین و یا نسبت اسیدهای آمینه باعث عدم جذب
پروتئین کافی در لوله گوارش میشود (حسامپور و همکاران،
 .)1394نسبت اسیدهای آمینه در پروتئین خام ممکن است
بر میزان پروتئین ،رطوبت ،چربی و خاکستر بافت عضـله
ماهیـان تأثیرگذار باشد ( .)Helland et al. 2006همچنین،
پرتوی مایکروویو موجب افزایش ژالتینه شدن نشاسته و
قابلیت حل شدن در آب می شود .بهبود عملکرد رشد در
ماهـیان که با جیره غـذایی پرتودیده با مـایکروویو تغـذیه
میشوند ،تنها به دلیل بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی
رژیم غذایی نیست ،بلکه بهبود میزان مصرف غذا نیز در این
امر موثر است (.)Thongprajukaew et al. 2011
بر اساس نتایج حاصله ،قابلیت هضمپذیری پروتئین و چربی
با افزایش میزان کنجاله کانوال در جیره غذایی فیل ماهی
کاهش یافته است .تیمارهای تحت تأثیر پرتوتابی مایکروویو
در زمـانهـای باالتـر ( 10و  15دقیقه) دارای قابلیت
هضـمپذیری بهتری نسبت به دیگر تیمارها بودند .همچنین،
 Thongprajukaewو همکاران ( )2015نشان دادند که
عملآوری سویا با استفاده از پرتوی مایکروویو هضم پروتئین
و کربوهیدرات در شرایط  in vitroبرای ماهیان آب شیرین
را بهبود میبخشد .محققان دیگر نیز یکی از عوامل کاهش
میزان هضمپذیری این دانههای گیاهی را حضور فیتات
عنوان کردهاند ( ;Olli and Krogdahl, 1994
.)Mwachireya et al. 1999; Borgeson et al. 2006
هضمپذیری ظاهری پروتئین در جیرههای حاوی کنجاله

پرتوتابی شده به دلیل حذف مواد ضد تغذیهای کنجاله کانوال
در اثر پرتوتابی مایکرویوو است .در تأیید این نتایج،
 Shawrangو همکاران ( )2011گزارش کردند که پرتوتابی
با الکترون در دوزهای مختلف بر حسب کیلوگری سبب
افزایش معنیدار قابلیت هضم پروتئین در دانه سورگوم می
شود .نتایج به دست آمده ،نشان داد که پرتوتابی با مایکروویو
با توان  800وات و در زمان  15دقیقه ،موجب کاهش
معنیدار مواد ضدتغذیهای (فیتات و تانن) کنجاله کانوال می-
شود ،به طوری که قابلیت هضمپذیری پروتئین را در این
جیرهها افزایش میدهد و موجب افزایش رشد در فیلماهی
میشود .پرتوتابی با مایکروویو موجب شد تا کنجاله کانوال تا
سطح  %40بدون اینکه هیچ اثر منفی بر رشد و هضم پذیری
پروتئین داشته باشد ،در جیره گنجانده شود.
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Abstract
Effects of diets containing microwave-irradiated canola meal were evaluated on growth, nutrition
performance, carcass composition and digestibility of nutrients in Huso huso fry with 31.18 ±
1.43 g in initial weight during 8-week experiment in a factorial design 4 × 2 with 8 treatments,
each with 3 replications. Treatments included T1: %20 canola meal without irradiation; T2, T3 and
T4: 20% irradiated-canola meal at 800 watts for 5, 10 and 15 min respectively; T5: 40% canola
meal without irradiation; T6, T7, and T8: %40 800 watt – radiated canola meal at 5, 10 and 15
min respectively. At the end of the experiment, according to the results, the effects of diet
containing microwave-irradiated canola meal on the final weight, weight gain, specific growth
factor, feed conversion ratio and daily growth in H. huso fry were significant (p<0.05). The
highest final weight, percentage of weight gain, daily growth and specific growth rate were
found in T4, while the lowest ones in T5 (p<0.05). Food conversion ratio increased significantly
in T5 compared to the other treatments (p<0.05). The results of analysis of variance exhibited
that the effects of both canola meal rate (%) and irradiation time and also their interactions
caused significant differences in the growth indices except for the coefficient of conversion
(p<0.05), but only irradiation time displayed significant effect on food conversion ratio (p
<0.05). During the experiment, survival rate was 100%. Microwave-irradiated canola meal diet
did not significantly affect the protein and fat contents of the fish carcasses (p>0.05), but showed
significant effect on the carcass ash content (p<0.05). According to these results, by increasing
irradiation time, the protein digestibility increased (p<0.05). Microwave-irradiated canola meal
exhibited no significant effects on fat digestibility and dry matter content (p>0.05). So, it can be
added to the diet up to 40% without any unfavorable effect on protein digestibility and growth
rate.
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