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چكيده
تحقیق حاضر به منظور جایگزینی کردن سطوح مختلف کنجاله کانوال جای پودر ماهی و تأثیر آن بر عملکرد رشد ،قابلیت
هضم ،برخی پارامترهای خونی و سطوح هورمونهای تیروئیدی (ترییدوتیرونین و تیروکسین) تاس ماهی سیبری
( )Acipenser baeriiطراحی و اجرا گردید .ماهیان با وزن اولیه  22/80±0/34گرم (میانگین ±انحراف معیار) در قالب پنج
تیمار و سه تکرار به مدت  10هفته با جیره محتوی سطوح مختلف کنجاله کانوال شامل ( 0شاهد)20 ،)CM10( 10 ،
( )CM30( 30 ،)CM20و  )CM40( 40درصد (جایگزین شده با پودر ماهی) ،به ترتیب دارای پروتئین و انرژی یکسان (45
درصد و  18/53کیلوژول بر گرم) تا حد سیری تغذیه شدند .در پایان دوره پرورش ،باالترین مقادیر متوسط وزن نهایی بدن،
وزن کسب شده ،نرخ ر شد ویژه و نرخ کارایی پروتئین در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای شاهد CM10 ،و  CM20مالحظه شد
که با ماهیان  CM40دارای اختالف معنی دار آماری بود ( .)P< 0/05اضافه کردن کانوال در جیره ،منجر به ایجاد تفاوت
معنیدار در مقادیر متوسط هماتوکریت ،گلبول قرمز ،گلبول سفید ،منوسیت و ائوزینوفیل نسبت به تیمار شاهد نشد .با افزایش
سطوح مختلف کنجاله کانوال در تیمارهای غذایی مختلف اختالف معنیداری در سطح هورمون  T3مشاهده نشد .کمترین
میزان هورمون  T4در تیمار  CM40مشاهده شد که با ماهیان تغذیه شده با تیمار شاهد CM10 ،و  CM30دارای اختالف
معنیدار آماری بود .قابلیت هضم ظاهری پروتئین در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد بطور معنی داری از ماهیان  CM30و
 CM40باالتر بود .قابلیت هضم ظاهری چربی ماهیان تغذیه شده با جیره  CM40بطور معنی داری پایئنتر از سایر تیمارها بود.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،میتوان تا  20درصد کنجاله کانوال را در جیره غذایی تاس ماهی سیبری ،بدون تاثیر منفی بر
عملکرد رشد ،قابلیت هضم ،پارامترهای خونی و هورمون تیروئیدی جایگزین پودر ماهی نمود ،بطوریکه عالوه بر کاهش میزان
مصرف آرد ماهی ،از لحاظ اقتصادی نیز برای پرورش دهندگان مقرون به صرفه باشد.
لغات كليدي :کنجاله کانوال ،تاسماهی سیبری ( ،)Acipenser baerii Brandt, 1869قابلیت هضم ،هورمونهای تیروئیدی
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( )Brassica napusاست که میزان گلوکوسینوالت آن
کمتر از  30میکرومول بر گرم ماده خشک و اوریک اسید
آن کمتر از  2درصد در روغن استخراج شده از دانه باشد
( .)Bell, 1993کنجاله کانوال دارای منابع غنی از سولفور
و شامل آمینواسیدهای الزم برای رژیم غذایی ماهی است
( .)Buchman et al., 1997این دانه روغنی پس از سویا
بهعنوان شناخته شدهترین گیاه برای تولید روغن و کنجاله
در دنیا مطرح است .کنجاله کانوال پس از سویا مقام دوم
تولید را در بین دانههای روغنی در جهان دارا میباشد.
کنجاله کانوال با توجه به شرایط آب و هوایی ،نوع واریته و
روش فرآوری حاوی  32-38درصد پروتئین میباشد.
پروتئین کنجاله کانوال توازن خیلی خوبی از نظر
آمینواسیدها ضروری را نسبت به سایر پروتئینهای گیاهی
دارا میباشد و منبع خوبی از آمینواسیدهای گوگرددار
متیونین و سیستین است ولی مقدار الیزین آن کم است
( .)Enami, 2011مقدار انرژی و پروتئین خام کنجاله کلزا
نسبت به کنجاله سویا اندکی کمتر ولی از نظر
آمینواسیدهای گوگرددار مناسبتر از کنجاله سویا میباشد
( .)McCurdy et al., 1992قابلیت هضم پروتئین خام
کلزا  81/9 -82/6درصد تعیین شده است ( Gruhn and
 Higgs .)Zender, 1989و همکاران ( ،)1995ارزش
پروتئینی کنجاله کانوال را برحسب شاخص آمینواسیدهای
ضروری برابر با ارزش پروتئینی آرد ماهی و باالتر از ارزش
پروتئینی کنجاله سویا و پنبه دانه بیان کردند .در سالهای
اخیر کشت کنجاله کانوال و استفاده از آن توسط مزارع
آبزیپروری روند رو به افزایشی در ایران و همچنین
کشورهای دیگر نشان داده است ( .)Enami, 2011بیشتر
منابع پروتئینی گیاهی از جمله کنجاله کانوال دارای برخی
از فاکتورهای ضد تغذیهای از جمله فیبر ،الیگوساکاریدها،
ترکیبات فنولیک ،اسید فیتیک و گلوکوسینوالت میباشد
( )Higgs et al., 1995که باعث محدودیت استفاده از آن
در جیره میشود .با این وجود در واریتههای تجاری کانوال
سطح مواد ضد تغذیهای کاهش یافته و قابلیت هضم و
استفاده از پروتئین آن افزایش یافته است .در ایران
بیشترین کشت گیاه کلزا مربوط به استان گلستان

Downloaded from isfj.ir at 0:31 +0330 on Friday February 22nd 2019

مقدمه
تاس ماهی سیبری ( Acipenser baerii Brandt,
 )1869از دهه  1940به دلیل انعطاف پذیری باال نسبت به
شرایط محیطی و پرورشی ،توجه زیادی را به خود جلب
کرده است .در اواخر اسفند ماه سال  1383در راستای
فراهم نمودن بانک ژنی ،تمامی گونههای تاسماهیان از
کشور مجارستان وارد ایران شد .این گونه مناسب برای
پرورش در انواع سیستم های تولیدی می باشد ،بطوریکه
متوسط وزن بدن در شرایط پرورشی نسبت به انواع مشابه
در آبهای طبیعی ممکن است تا  10برابر بیشتر باشد
( .)Williot et al., 2002از جمله مزیتهای این گونه
بعنوان یک گونه مناسب پرورشی جهت معرفی به منابع
آبی جدید و اهداف آبزیپروری ،میتوان به امکان دستیابی
به رسیدگی جنسی در اسارت (،)Williot et al., 2002
تحمل محدوده وسیعتری از تغییرات پارامترهای کیفی آب
از جمله تحمل اکسیژن محلول نسبتا پایین ،غلظت باالی
آمونیاک نسبت به دیگر گونهها نظیر قزل آال و تراکم باالی
ذخیره سازی ( )Bronzi et al., 2011اشاره نمود .شاید
از دالیل انتخاب این گونه از بین انواع گونههای ساکن
مناطق آبی جهان ،قابلیتهای ویژه این گونه باشد که
سبب شده مورد توجه قرار بگیرد.
پودر ماهی به عنوان یک منبع پروتئین اصلی در غذای
ماهیان خاویاری استفاده میشود ( ;Gatlin et al. 2007
 .)Tacon and Metian, 2008صید جهانی آبزیان یکی
از عوامل محدود کننده در تولید پودر ماهی میباشد.
همچنین تقاضای روز افزون جهانی برای آرد ماهی و روغن
ماهی ،باعث افزایش قیمت پودر ماهی در آینده خواهد
شد .از اینرو استفاده از پروتئینهای گیاهی بهجای پودر
ماهی میتواند هزینههای جاری در آبزیپروری را کاهش
دهد ( .)Xue et al., 2012دانههای غالت ،کنجاله
دانههای روغنی ،ضایعات کارخانجات عمل آوری
فرآوردههای حیوانی ،ضایعات عمل آوری فرآوردههای
دریایی از مهمترین فرآوردههای پروتئینی گیاهی و حیوانی
به منظور جایگزینی با پودر ماهی بهشمار میروند .کانوال
نامی گرفته شده از واریتههای اصالح شده دانه کلزا
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مدت دو هفته با جیره پایه سازگار ،سپس بصورت کامال
تصادفی در پنج تیمار با سه تکرار در  15مخزن
فایبرگالس  500لیتری (به قطر  100و ارتفاع 53
سانتیمتر و حجم مفید آب  350لیتر) در فضای
سرپوشیده مجهز به سیستم هوادهی ،تخلیه آب مرکزی و
شیرهای تنظیم آب (به صورت فوارهای) با دبی آب 3/88
لیتر در دقیقه (آب رودخانه سفیدرود) ذخیره سازی شدند.
ماهیان به صورت  4مرتبه در روز تا حد سیری در ساعات
 20 ،16 ،12 ،8غذادهی شدند .بطور متوسط هر وعده
غذایی حدود یک ساعت طول میکشید تا از خورده شدن
کل غذای داده شده اطمینان حاصل شود ( Zhu et al.,

 .)2005مقدار غذای مصرفی در هر مخزن از کسر غذای
مصرف نشده در کف مخازن از مقدار کل غذای داده شده
محاسبه گردید ( .)Williams, 2007دوره نوری تحت
شرایط طبیعی ( 12ساعت روشنایی 12 ،ساعت تاریکی)
قرار داشت .شستشو تانکها هر دو هفته و هم زمان با
زیست سنجی انجام تا کمترین استرس به ماهیان وارد
شود.

خاکستر ( 6درصد) و گلوکوسینوالت (میکرومول بر ماده
خشک) به میزان  10/11تعیین گردید (آزمایشگاه غذا
دارو ،تهران) .پنج جیره غذایی آزمایشی با انرژی یکسان
( 18/53کیلوژول بر گرم) و پروتئین یکسان ( 45درصد) با
سطوح مختلف صفر 30 ،20 ،10 ،و  40درصد کنجاله
کانوال جایگزین پودر ماهی شد (جدول  .)1برای ساخت
جیره ابتدا مواد مورد نیاز کامال آسیاب شده و پس از الک
کردن با هم مخلوط شدند و روغن ماهی به آن اضافه
گردید .سپس آب به جیره اضافه شد تا مخلوط حالت
خمیری پیدا کند بعد از آن با چرخ گوشت صنعتی چرخ
شد و بهصورت رشته درآمد ،رشتهها را با سینی درون
خشککن انتقال یافتند و در دمای  40درجه سانتیگراد
به مدت  48ساعت خشک گردیدند .اندازه پلت  3میلیمتر
و مناسب با سایز دهان ماهی در نظر گرفته شد .جیرههای
غذایی پس از ساخته شدن بسته بندی و در فریزر -20
درجه سانتیگراد نگهداری شدند .فاکتورهای فیزیکی آب
تانکها نظیر دما و اکسیژن بهصورت روزانه و  pHبهصورت
هفتگی در طول دوره پرورش اندازهگیری شدند .دمای
متوسط آب در طول دوره برابر  16درجه سانتی گراد،
 pHمعادل  7و اکسیژن محلول  7 ± 0/2میلی گرم در
لیتر بود.
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مواد و روش كار
تعداد  150قطعه بچه تاس ماهی سیبری با میانگین وزن
اولیه  22/80±0/34گرم (میانگین±انحراف معیار) و
میانگین طولی  19/73±0/32از موسسه تحقیقات
بینالمللی تاسماهیان خزر تهیه شدند .بچه ماهیان به

کنجاله کانوالی مورد استفاده از کارخانه روغن ناز اصفهان،
آرد ماهی و روغن ماهی از کارخانه گیل پودر انزلی ،پودر
گوشت از کارخانه آرد ماهی خزر کیاشهر ،مکمل ویتامینه
و معدنی از شرکت داروسازی ارس بازار آمل خریداری
گردیدند .آنالیز ترکیبات کنجاله کانوال (بر حسب درصد
ماده خشک) ،رطوبت ( 10درصد) ،پروتئین خام (35
درصد) ،چربی خام ( 2/7درصد) ،فیبر ( 12درصد)،
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میباشد .طی  12سال اخیر ،محققان در شرکت توسعه
پژوهش دانههای روغنی ایران تکثیر و بهگزینی گونههایی
که دارای اسید اوریک و گلوکوسینوالت کمتری بودند را
آغاز کردند ،تحقیقات منجر به کاهش  77/3درصد
گلوکوسینوالت در کانوال ایران شد (.)Enami, 2011
پژوهش حاضر به منظور ،جهت تعیین سطح بهینه
جایگزینی کنجاله کانوال به جای پودر ماهی در جیره
غذایی تاس ماهی سیبری و تاثیر آن بر عملکرد روند رشد،
هضم پذیری ،شاخصهای هماتولوژیک و سطح
هورمونهای تیروئیدی طراحی و انجام شد.
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جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانوال و تأثیر آن بر ...

ترکیبات غذایی ()%
آرد ماهی

1

کنجاله کانوال

2

درصد کنجاله کانوال
شاهد

CM10

CM20

CM30

CM40

50

45

40

35

30

0

10

20

30

40

پودر گوشت

6

7

8

9

14

آرد سویا

12

12

12

12

6

آرد گندم

13

9

4

0

0

5

5

5

5

5

روغن ماهی

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

سلولز

9

7

6

4

0

مجموع

100

100

100

100

100

رطوبت

7/91

7/35

7/31

7/33

8/07

پروتئین

45/33

45/45

44/45

44/21

45/42

چربی

14/97

14/99

14/98

15/00

15/27

خاکستر

19/46

19/17

17/07

15/36

14/08

NFE

20/24

20/39

23/5

25/43

25/23

5انرژی ناخالص

18/41

18/53

18/26

18/52

18/92

6گلوکوسینوالت

0

1/01

2/02

3/03

4/04

مخلوط ویتامینه

4

 701درصد پروتئین
2کارخانه روغن ناز اصفهان
3شرکت البراتورهای داروسازی ارس بازار ،هر  1000گرم پرمیکس معدنی حاوی منگنز ( 39/68گرم) ،آهن ( 20گرم) ،روی ( 33/88گرم)،
کبالت ( 4گرم) ،ید (0/397گرم) ،سلنیوم ( 0/08گرم) ،کولین کلراید ( 100گرم).
4شرکت البراتورهای داروسازی ارس بازار ،هر  1000گرم پرمیکس ویتامینه حاوی  3600000 IUویتامین  800000IU ،Aویتامین ،D3
 14/4گرم ویتامین  800 ،Eمیلی گرم ویتامین  7 ،K3گرم ویتامین  2/64 ،B1گرم ویتامین  11/88 ،B2گرم نیاسین 3/92 ،گرم کلسیم
پنتتونات 1/176 ،گرم ویتامین  0/4 ،B6گرم ویتامین  40 ،B9میلی گرم بیوتین 100000 ،میلی گرم کولین کلراید
5انرژی ناخالص (میکروژول بر گرم) بر اساس هرگرم انرژی موجود در پروتئین ( ،)23/65چربی( ،)37/50کربوهیدرات ( )17محاسبه شد.
6مقدار گلوکوسینوالت ( 10/11میکرومول بر گرم) بر حسب درصد جایگزینی محاسبه شد.
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مخلوط مواد معدنی

3

] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2019.118084

جدول شماره  :1ترکیب و آنالیز تقریبی جیره های غذایی مورد استفاده (بر حسب درصد)
Table 1: Ingredient, Approximate composition and analysis of experimental diet (%).
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Final Body Weight
Weight gain
3
Specific growth rate
4
Food Conversion Ratio
5
Protein efficiency ratio
6
Condition Factor
7
Hepatosomatic index
8
Visceral somatic index
9
White blood cells
2

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS

( )version 16.0مورد بررسی قرار گرفت .نرمال بودن
One sample kolmogorovدادهها با آزمون
 Smirnovو همگنی دادهها با آزمون  Levenاستفاده شد.
سپس وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار بین دادهها با
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زیست سنجی ماهیان در طول دوره هر دو هفته یکبار
(پس از قطع غذای  24ساعته) ،با دقت  0/1گرم برای وزن
و  1میلیمتر برای طول کل بصورت انفرادی (بیهوشی
ماهیان با پودر گل میخک ()Syzygium aromaticam
به مقدار  300 mgL-1قبل از بیومتری انجام شد
( .)Mohseni et al., 2014وزن نهایی بدن (،1)FBW
وزن کسب شده ( ،2 )WGنرخ رشد ویژه ( ،3 )SGRضریب
تبدیل غذایی ( ،4 )FCRنرخ بازده پروتئین (،5 )PER
ضریب چاقی ( ،6 )CFشاخصهای کبدی ( 7 )HSIو
شاخص احشایی ( 8 )VSIمحاسبه گردید .در انتهای دوره
آزمایش  3عدد بچه ماهی بصورت تصادفی از هر تانک
جهت اندازهگیری برخی پارامترهای هماتولوژیک شامل
تعداد گلبولهای سفید ( 9 )WBCو قرمز ( Houston,
 )1990و هماتوکریت ( )Řehulka, 2000و هورمونهای
تیروئیدی صید شدند .حدود  2 mLخون از شریان دمی
هر نمونه ماهی با استفاده از سرنگ هپارینه  2 mLگرفته
شد .از هر نمونه خون  1 mLجهت جداسازی پالسما برای
آنالیزهای سطح هورمونهای تیروئیدی به لوله آزمایش
انتقال داده شد و بقیه نمونه خون به میکروتیوپ اپندورف
جهت شمارش یاختههای خونی منتقل شد .پالسمای
خون با استفاده از سانتریفیوژ با دور  1300 gو به مدت
 10دقیقه جدا و پس از انتقال به میکروتیوپ اپندورف
برای آنالیز هورمونهای تیروئیدی (ترییدوتیرونین و
تیروکسین) به فریزر  -80منتقل شد .از طرف دیگر ،سایر
نمونههای خون جدا شده به منظور تعیین فاکتورهای
خونشناسی بالفاصله به آزمایشگاه جهت انجام CBC
منتقل شد .سطح هورمون تیروئیدی ( T3و  )T4پالسما با
استفاده از کیت تجاری شرکت ایدال (تهران ،ایران) با
روش رادیوایمینواسی  Radioimmunoassayسنجیده

شد .برای سنجش این هورمون  20 μlاز محلولهای
استاندارد پالسما کنترل و نمونه مورد نظر به لوله آزمایش
حاوی آنتی بادی اضافه شد .سپس  T4 500 μlو 200 μl
 T3نشاندار شده به هر لوله اضافه گردید و برای  15ثانیه
تکان داده شد تا محتویات لولهها خوب مخلوط شوند .بعد
از این مرحله لولهها پوشانده شدند و برای مدت یک
ساعت در دمای اتاق ( 18 -25سانتیگراد) روی shaker
( )400gانکوبه شدند .بعد از یک ساعت میزان پرتودهی
حاصل از اتصال هورمون  T4نشاندار شده با آنتی بادی
توسط دستگاه گاما کانتر تعیین و غلظت هورمون غیر
نشاندار با واحد  ngml-1بر اساس آن و به کمک منحنی
استاندارد محاسبه گردید (.)Omeljaniuk et al., 1984
پس از پایان هفته دهم تغذیه ماهیان با جیره غذایی حاوی
 1درصد اکسید کروم به میزان  3-5درصد وزن بدن به
مدت  3-4هفته دیگر با توجه به مقادیر کمی مدفوع ادامه
یافت .جهت تخلیه شکمی ماهیان هر دو روز یکبار اقدام به
صید  5-10ماهی شد .ابتدا بوسیله پودرگل میخک
بیهوش شدند و سپس محتویات محوطه شکمی با مالش
قسمت شکمی ( )Strippingماهیان تخلیه شد .نمونههای
مدفوع از ماهیان در تیوپهای سرپوشیده نگهداری و
جهت آنالیز شیمیایی به آزمایشگاه انتقال داده شدند.
قابلیت هضم واقعی ماده خشک ،پروتئین خام و چربی خام
با استفاده از فرمولهای ذیل تعیین گردید ( Menghe et
.)al., 2013

نتايج
هیچ عالئم حاکی از عفونت یا مرگ و میر طی آزمایش
دیده نشد .عملکرد رشد ماهیان با جیره حاوی سطوح
مختلف کنجاله کانوال به مدت  10هفته در جدول  2آمده
است .در مطالعه حاضر ،باالترین مقادیر متوسط وزن نهایی
بدن ،وزن کسب شده ،نرخ رشد ویژه و نرخ کارایی
پروتئین در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای شاهدCM10 ،
و  CM20مالحظه شد که با ماهیان تغذیه شده تیمار
 CM40دارای اختالف معنی دار آماری بود (.)p>0/05
همچنین تفاوت معنیدار آماری در بین ماهیان تغذیه شده
با جیره شاهد CM10 ،و  CM20و  CM30در مقادیر
شاخص های فوق الذکر مشاهده نشد .پایینترین نرخ رشد
ویژه در ماهیان تغذیه شده با جیره  CM40کنجاله کانوال،
معادل  2/22درصد و بهترین حالت در تیمار CM10
کنجاله کانوال و معادل  2/49درصد مشاهده شد.
مناسبترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد و
تیمارهای  CM10و  CM20مالحظه شد ،در حالیکه
بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار  CM40مشاهده
که فاقد اختالف معنیدار آماری با تیمار  CM30بود.
بازماندگی ماهیان تحت تاثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت.
در پایان دوره پرورش ،شاخصهای کبدی و احشایی
ماهیان اندازهگیری شد ،ولی هیچگونه اختالف معنیدار
آماری در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای مختلف غذایی
مالحظه نشد ( .)p<0/05همچنین جایگزینی سطوح
مختلف کنجاله کانوال با آرد ماهی باعث تغییر معنیداری
در طول کل ،ضریب چاقی و میزان بازماندگی در بین
تیمارها نشد .تاثیر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله کانوال بر
روی پارامترهای خون بچه تاسماهیان سیبری در جدول 3
نشان داده شده است .اختالف معنیدار آماری در تعداد
 RBCو  WBCبین تیمارهای مختلف تغذیه شده با
سطوح مختلف کنجاله کانوال مشاهده نشد (.)p<0/05
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آنالیز واریانس یکطرفه ( )One way ANOVAو با
استفاده از آزمون چند دامنهای  Duncanارزیابی شد.
سطح معنیدار بودن در این بررسی  0/05در نظر گرفته
شد.

میزان  Hctو  Hbدر بین تیمارهای غذایی با سطوح
مختلف کنجاله کانوال اختالف معنیداری نداشت .با
جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کانوال به جای آرد ماهی
میزان سطح نوتروفیل افزایش یافت ،بطوریکه کمترین
میزان نوتروفیل در تیمار شاهد مشاهده شد که به
استثنای ماهیان تغذیه شده با تیمار  ، CM20با سایر
تیمارها دارای اختالف معنی دار آماری بود.
بیشترین مقدار لنفوسیت در تیمار شاهد و کمترین مقدار
در تیمار  CM10مالحظه شد ( .)p>0/05هر چند اختالف
معنیدار آماری در تعداد لنفوسیت بین ماهیان تغذیه شده
با تیمار شاهد CM20 ،و ، CM30بین تیمار ، CM10
 CM30 ،CM20و  CM40مشاهده نشد .همچنین در میزان
مقادیر متوسط مونوسیت و ائوزینوفیل در بین تیمارهای
مختلف غذایی با سطوح مختلف کنجاله کانوال اختالف
معنیداری مالحظه نشد (.)p<0/05
تغییرات هورمونهای تیروئیدی ماهیان در تیمارهای
غذایی با سطوح مختلف کنجاله کانوال در جدول  4نشان
داده شده است .با افزایش سطوح مختلف کنجاله کانوال در
تیمارهای غذایی مختلف اختالف معنیداری در سطح
هورمون  T3مشاهده نشد ( .)p<0/05کمترین میزان
هورمون  T4در تیمار CM40مشاهده شد که با ماهیان
تغذیه شده با تیمار شاهد CM10 ،و  CM30دارای اختالف
معنیدار آماری بود ( . )P≤ 0/05همچنین اختالف
معنیدار آماری در نسبت  T3:T4در تیمارهای غذایی با
سطوح مختلف کنجاله کانوال نسبت به تیمار شاهد
مشاهده نشد.
مقادیر متوسط قابلیت هضم ظاهری پروتئین ،چربی و
ماده خشک تاسماهی سیبری تغذیه شده با سطوح مختلف
کنجاله کلزا در جدول  5نشان داده شده است .قابلیت
هضم ظاهری پروتئین در ماهیانی که از جیره شاهد تغذیه
کرده بودند بطور معنی داری از ماهیانی که از جیرههای
 CM30و  CM40تغذیه کرده بودند ،باالتر بود .هیچ تفاوت
معنی داری در قابلیت هضم ظاهری پروتئین در ماهیان
تغذیه شده با جیره تیمار شاهد CM10 ،و  CM20تغذیه
کرده بودند مالحظه نشد (.)p<0/05
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محسنی و ملک پور

جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانوال و تأثیر آن ...

سال بیست و هفت /شماره 5

مجله علمی شیالت ایران

درصد کنجاله کانوال
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
وزن بدست آمده (گرم)
غذای مصرفی (ماهی /گرم)
ضریب تبدیل غذای
نرخ بازده پروتئین (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد /روز)
شاخص کبدی (درصد)
شاخص احشایی (درصد)
بقاء (درصد)
1قیمت هر کیلوگرم (ریال)

23/27 ± 0/45
131/89 ± 2/98a
108/62 ± 2/53a
132/50 ± 3/54a
1/22 ± 0/00a
2/40 ± 0/06a
2/48 ± 0/00a
2/55 ± 0/08
9/04 ± 1/14
100
40670

22/67 ± 0/22
129/43 ± 7/84a
106/76 ± 8/04a
131/00 ± 5/29a
1/23 ± 0/04a
2/35 ± 0/07a
2/49±0/10a
2/27 ± 0/17
9/82 ± 0/62
100
38480

22/34 ± 0/55
123/89 ± 6/31a
101/55 ± 6/04a
128/33 ±7 /64ab
1/26 ± 0/01a
2/28 ± 0/10a
2/45±0/06a
2/49 ± 0/12
9/55 ± 1/47
100
36180

22/70 ± 0/46
116/96 ± 7/53ab
94/25 ± 7/31ab
122/33 ± 2/52ab
1/30 ± 0/08ab
2/09 ± 0/14ab
2/34±0/08ab
2/43 ± 0/51
10/38 ± 2/79
100
33900

22/85 ± 0/58
108/41 ± 9/11b
85/56 ± 8/63b
120/00 ± 5/00b
1/41 ± 0/10b
1/88 ± 0/22b
2/22±0/09b
2/42 ± 0/50
10/70 ± 1/22
100
31020

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  0/05می باشد.
 1براساس مجموع قیمت هر یک از اقالم در درصد مورد استفاده در جیره محاسبه شد (درصد ماده مورد استفاده × قیمت هر یک از اقالم .)£
جدول  :3شاخصهای خونی در بچه تاسماهی سیبری تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله کانوال پس از  70روز پرورش ( ،n=3میانگین  ±انحراف معیار)
Table 3: Hematological indecas of Siberian sturgeon fed with different levels of Canola meals after 70 days (mean
)±SD, n=3

درصد کنجاله کانوال

شاخصهای هماتولوژیك

شاهد

C10

C20

C30

C40

هماتوکریت (درصد)
هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)

25/2 ± 0/50
5/18 ± 0/15
473/0 16±/7
7366/70 ± 266/7
75/33 ± 0/00a
20/50 ± 0/50c
3/49 ± 0/16
0/66 ± 0/47

27/6 ± 0/40
5/63 ± 0/08
512/0 11±/8
7888/9 852±/1
70/11 ± 0/95b
24/99 ± 0/83a
4/44 ± 0/11
0/33 ± 0/33

26/4 ± 0/80
5/49 ± 0/16
499/2 ± 16/6
7155/60 ± 288/9
73/55 ± 0/95ab
21/99 ± 0/50bc
3/55 ± 0/61
0/66 ± 0/33

27/0 ± 1/15
5/53 ±0/21
501/1 19±/8
7855/60 ± 618/6
72/11 ± 1/45ab
23/66 ± 0/66ab
3/66 ± 0/66
0/55 ± 0/39

27/4 ± 1/12
5/51 ± 0/21
514/4 ± 19/2
8266/7 241±/1
70/99 ± 0/51b
24/10 ± 0/39ab
4/33 ± 0/50
0/55 ± 0/39

تعداد گلبول قرمز ()×103 / mm3

تعداد گلبول سفید()mm3
لنفوسیت (درصد)
نوتروفیل (درصد)
منوسیت (درصد)
ائوزینوفیل (درصد)

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  0/05می باشد

هیچگونه تفاوت معنیدار آماری در مقادیر متوسط قابلیت
هضم ظاهری چربی ماهیان تغذیه شده با تیمارهای مورد
بررسی مشاهده نشد ،به استثنای قابلیت هضم ظاهری

چربی ماهیان جیره  CM40که بطور معنی داری پایینتر
از سایر تیمارها بود .قابلیت هضم ظاهری ماده خشک از
تیمارهای مختلف غذایی تاثیر نپذیرفته بود.
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شاخصهای رشد

شاهد

C10

C20

C30

C40
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جدول  :2شاخصهای رشد و بقا در بچه تاسماهی سیبری ( )A. baeriiتغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله کانوال در پایان دوره پرورش (میانگین ±
انحراف معیار)n= 3
Table 2: Growth performance and survival rate of Siberian sturgeon fed with different levels of Canola meals (mean
)±SD, n=3

جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانوال و تأثیر آن ...

محسنی و ملک پو ر

Table 4: Plasma thyroid hormone status of Siberian sturgeon fed with different levels of Canola meals after 70 days
)(mean ±SD, n=3

جیره های آزمایشی

سطح هورمون
تیروئیدی
( T3نانوگرم /میلیلیتر)
( T4نانوگرم /میلیلیتر)
T3:T4

شاهد

CM10

CM20

CM30

CM40

1/90 ± 0/33
14/50 ± 0/50a
0/11 ± 0/02

1/74 ±0/59
14/33 ± 0/33a
0/11 ± 0/02

1/34 ± 0/31
12/59 ± 0/30bc
0/11 ± 0/02

1/79 ± 0/15
13/53 ± 0/56ab
0/13 ± 0/01

1/36 ± 0/07
11/83 ± 0/16c
0/11 ± 0/01

] [ DOI: 10.22092/ISFJ.2019.118084

جدول  :4سطح هورمون های تیروئیدی در بچه تاسماهی سیبری تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله کانوال پس از  70روز پرورش ( ،n=3
میانگین  ±انحراف معیار)

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  0/05می باشد.

جیره های آزمایشی

شاخصها (درصد)

شاهد

CM10

CM20

CM30

CM40

قابلیت هضم ظاهری پروتئین

92/7±1/67a

90/5±0/14ab

90/3±1/11ab

87/9±0/93bc

84/7±1/93c

قابلیت هضم ظاهری چربی
قابلیت هضم ظاهری ماده خشک

88/4±1/04
92/36±1/67

86/7±0/89
93/2±1/11

85/1±1/53
93/6±0/51

86/3±1/34
93/4±1/07

81/6±2/63
93/1±1/28

a

a

a

a

b

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده ی وجود اختالف معنی دار بین تیمارهاست

بحث
در مطالعه حاضر ،جایگزینی کنجاله کانوال به میزان تا 20
درصد بعنوان منبع پروتئین گیاهی با پودر ماهی در جیره
تاس ماهی سیبری هیچگونه تاثیر منفی بر کارایی رشد و
تغذیه از جمله وزن نهایی بدن ،وزن کسب شده ،شاخص
رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذا و میزان کارایی پروتئین
نداشت .میتوان اذعان نمود سطوح بهینه کنجاله کانوال
میتواند ،کمبود هیستیدین و تریپتوفان آرد ماهی را
جبران کند ،بطوریکه این دو ماده غذایی بخوبی یکدیگر را
کامل مینمایند .نتایج مطالعات  Przybylو همکاران
( ،)2006در خصوص جایگزینی آرد ماهی با منابع
پروتئین گیاهی (کنجاله کانوال و کنسانتره سویا) در جیره
غذایی تاس ماهی استرلیاد ()Acipenser ruthenus
نشان داد که میتوان تا  50درصد از پروتئین مورد نیاز
جیره را از منابع پروتئین گیاهی تامین نمود Burel .و
همکاران ( )2001و  Shafaeipourو همکاران (،)2008
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نشان دادند که جایگزینی پروتئین کنجاله کانوال به جای
آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissتا سطح  30درصد تاثیر
منفی در شاخصهای رشد و وزن نهایی ایجاد نمیکند ،در
صورتیکه افزایش آن به میزان  50درصد باعث ایجاد تاثیر
منفی در روند رشد گردید که با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد.
در پژوهش حاضر ،جایگزینی کنجاله کانوال در سطوح
باالی  30درصد منجر به کاهش روند رشد و کارایی غذا
گردید ،کاهش غذای مصرفی و روند رشد ماهیان تغذیه
شده با تیمار  CM40بدلیل وجود ترکیبات ضد مغذی از
جمله تانن ،ساپونین و گلوکوسینوالت باشد .ساپونین و
تانن میتوانند خوش خوراکی و مصرف غذا را به واسطه
طعم تلخی که ایجاد میکنند ،کاهش دهند ( Francis et
 .)al., 2001همچنین طبق گزارش  Higgsو همکاران
( ،)1995استفاده از سطوح باالی کنجاله کانوال به دلیل
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جدول  :5قابلیت هضم ظاهری پروتئین ،چربی و ماده خشك بچه تاسماهی سیبری مورد مطالعه در تیمارهای مختلف غذایی
Table 5: Apparent digestibility of protein, lipid and dry matter of Siberian sturgeon fed with Experimental diets.
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درصد افتراقی گلبولهای سفید نشان داد که جایگزینی
کنجاله کانوال باعث تغییر در سطح نوتروفیل و لنفوسیت
میشود ،ولی در سطح مونوسیت و ائوزینوفیل اختالف
معنیداری مشاهده نشد ،با این وجود رابطه مشخصی بین
جایگزینی منابع پروتئینی بعنوان جایگزین آرد ماهی و
پارامترهای هماتولوژیک ماهیان پرورشی وجود ندارد.
در بررسی حاضر ،سطح  T3پالسمای خون ماهیان با
افزایش سطح کنجاله کانوال در جیره غذایی از روند
کاهشی برخوردار بود .همچنین کمترین میزان هورمون
 T4در تیمار  CM40مشاهده شد که با مابقی تیمارها
دارای اختالف معنیدار آماری بود .نتایج یافته های علمی
حاکی از آن است که ،ارتباط نزدیک بین سطح
هورمونهای تیروئیدی و رشد ،احتماالَ به دلیل تاثیر آن
در سوخت و ساز بدن میباشد .مقدار مشخصی از  T3برای
حفظ حالت عادی بدن الزم است ،کاهش آن به زیر سطح
آستانه ،بدلیل کاهش مصرف غذا و کاهش سطح دسترسی
زیستی به فسفر ،نیتروژن و انرژی جیره روند رشد را
کاهش می دهد ( .)Burel et al., 2001علت آن طبق
تحقیقات  Burelو همکاران ( ،)2000میتواند مربوط به
نقش آنزیم دیودیناز باشد که باعث تنظیم سطح T3
پالسما در ماهیان تغذیه شده از کنجاله کانوال میشود .این
آنزیم در کبد و کلیه ساخته میشود و به صورت یک
مکانیسم جبرانی عمل میکند Burel .و همکاران
( ،)2001مشاهده کردند که فعالیت آنزیم دیودیناز ،هفت
روز پس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله کانوال به منظور
جبران سطح  T3افزایش مییابد .دیودیناز یک آنزیم غیر
معمول سلنیمدار است و در متابولیسم ید نقش دارد و با
حذف یک اتم ید از آخرین حلقه کربن تیروزین ،باعث
تبدیل  T4به  T3میشود.
صفری و همکاران ( ،)1385نشان دادند که جایگزینی
کنجاله کانوال تا  50درصد باعث ایجاد اختالف معنیدار در
سطح هورمونهای  T3پالسما در ماهی قزل آالی رنگین
کمان نشد ،ولی در سطح  40درصد مقادیر  T4کاهش
یافت Glencross .و همکاران ( ،)2003گزارش کردند که
سطح هورمونهای  T3و  T4موجود در پالسمای خون در
ماهی باس دریایی ( )Lateolabrax Japonicusتغذیه
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وجود فیبر و فیتات باعث کاهش خوش خوراکی ،کاهش
قابلیت هضم مواد مغذی جیره و افزایش ضریب تبدیل
غذایی میشود .آنان تا  30درصد کنجاله کانوال (حاوی
 10/11میکرومول گلوکوسینوالت بر گرم ماده خشک) به
جای پودر ماهی را در قزل آال پیشنهاد نمودند .میتوان
بیان نمود تکمیل جیره با منابع پروتئینی متغیر و مناسب،
الگوی اسیدهای آمینه جیره را بهبود میبخشد .برخالف
تحقیق  Burelو همکاران ( ،)2001که اظهار داشتند
مصرف کنجاله کانوال به دلیل وجود گلوکوسینوالت باعث
کاهش مصرف اختیاری غذا میشود؛ ولی میزان کم این
ماده ضد تغذیهای بر میزان مصرف خوراک تاثیر چندانی
نگذاشته است و به عبارتی دیگر احتماال میتوان بیان
نمود ،تاثیر میزان گلوکوسینوالت موجود در کانوال بر
عملکرد رشد و میزان مصرف غذا در جیره تاس ماهی
سیبری توسط فعالیت آنزیم دیودیناز جبران شده است.
شاخصهای کبدی و احشایی در بین تیمارهای مختلف در
مطالعه حاضر ،اختالف معنیداری مشاهده نشد که با نتایج
 Yigitو همکاران ( ،)2012در قزلآالی رنگین کمان
مطابقت داشت.
در تحقیق حاضر تفاوت معنیداری در مقادیر هماتوکریت،
هموگلوبین ،تعداد گلبول سفید ،تعداد گلبول قرمز
مشاهده نشد .شاخصهای خونی بعنوان شاخص سالمتی
ماهی هستند و میتواند تحت تاثیر رژیم غذایی
( ،)Ferguson et al., 2010گونه ،اندازه ،سن ،وضعیت
فیزیولوژیک و شرایط محیطی قرار گیرد ( Osuigwe et
 .)al., 2005نتایج  Hosseiniو ،)2012( Khajepour
نشان دادند که جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در
فیلماهی تاثیری بر روی تعداد گلبولهای سفید ،تعداد
گلبولهای قرمز ،مقادیر  MCH ،MCVو  MCHCندارد،
ولی هماتوکریت و هموگلوبین بطور معنیداری کاهش
مییابد .همچنین  Jahanbakhshiو همکاران (،)2012
نشان دادند که جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در
فیلماهی تاثیری بر روی شاخصهای هماتوکریت ،تعداد
گلبولهای سفید و قرمز ندارد ،ولی هموگلوبین کاهش
مییابد.
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تشكر و قدرداني
پژوهش حاضر در قالب طرح مصوب شورای تحقیقات و
فناوری استان گیالن– شهرستان رشت (با حمایت مالی
استانداری استان گیالن) با عنوان ˝بهینه سازی جیره
غذایی با هدف افزایش شاخصهای رشد ،بهبود کارایی
تغذیه و ارتقای سیستم ایمنی تاسماهیان پرورشی (فاز
اول :فیلماهی و تاسماهی سیبری)˝ با شماره مصوب:
 4-32-32-94104در مؤسسه تحقیقات بینالمللی
تاسماهیان دریای خزر انجام گردید .نگارندگان کمال
تشکر را از کلیه همکارانی که در اجرای این پروژه دست
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شده با سطح  30درصد کنجاله کانوال نسبت به تیمار
شاهد تغییر نکرد Shafaeipour .و همکاران (،)2008
نشان دادند که سطح  T3پالسمای ماهیان تغذیه شده با
جیرههای دارای کنجاله کانوال ،در پایان هفته شانزدهم
(بعد از  116روز) ،اختالف معنیداری مشاهده نشد .ولی
سطح  T4پالسما ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی کنجاله
کانوال بعد از  16هفته نسبت به تیمار شاهد ،افزایش
معنیداری مییابد .نتایج آزمایش کنونی نشان داد که
حداکثر میزان گلوکوسینوالتی که میتواند بدون ایجاد
اختالل در عملکرد تیروئید در جیره تاس ماهی سیبری
وجود داشته باشد 3/03 ،میکرومول بر گرم میباشد .که
این مقدار در آزمایش صفری و همکاران ( )1385برای
ماهی قزل آالی رنگین کمان  2/5میکرومول بر گرم و در
آزمایش  Burelو همکاران (؟؟؟)  3/7میکرومول بر گرم
گزارش شده بود.
در مطالعه حاضر ،قابلیت هضم ظاهری پروتئین در
ماهیانی که از جیره تیمار شاهد CM10 ،و  CM20تغذیه
کرده بودند بطور معنیداری از ماهیان تغذیه شده با جیره
محتوی  ،CM40باالتر بود که داللت بر هضم و جذب
مناسب غذا در سطوح بهینه کنجاله کانوال میباشد .نتایج
یافتههای محسنی و همکاران ( ،)1395در فیلماهی
پرورشی نشان داد ،کاهش هضم پذیری پروتئین باعث
کاهش دسترسی ماهی به اسیدهای آمینه ضروری غذا در
نتیجه کاهش روند رشد و کارایی غذا گردد.
همچنین قابلیت هضم ظاهری چربی ماهیان تغذیه شده با
تیمار CM40بطور معنی داری پائینتر از سایر تیمارها بود،
این امر احتماال بدلیل وجود مقادیر زیاد فیبر با قابلیت
هضم پائین در کنجاله کانوال میباشد .در مطالعه Chang
و همکاران ( ،)2010بر روی ماهی باس دریایی ژاپنی
( )Lateolabrax japonicusکاهش هضم پذیری یکی از
دالیل کاهش رشد گزارش شد .در این مطالعه قابلیت
هضم ظاهری پروتئین ،چربی و فسفر در ماهیانی که از
جیره حاوی کانوال تغذیه کرده بودند به طور معنیداری
نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد .از عوامل کاهش
هضم پذیری وجود فیبر در کانوال میباشد .ماهیان
نمیتوانند آنزیم سلوالز را ترشح کنند ،بنابراین افزایش

سطح فیبر میتواند جذب مواد مغذی را کاهش دهد
( .)Mwachireya et al., 1999مطالعات نشان میدهد
که ساپونین و تانن میتوانند باعث کاهش هضم پذیری
پروتئین و طعم و مزه غذا شوند ( Slawski et al.,
 .)2013همچنین مطالعات  Changو همکاران (،)2010
نشان داد کاهش رشد میتواند مرتبط با کاهش جذب
فسفر در جیره غذایی باشد.
در مجموع با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،محدودیت
های آشکار ناشی از وجود عوامل مختلف ضد تغذیهایی
(فیبر ،گلوکوزینوالت و  )...احتماال کاهش خوش خوراکی
جیره (بدلیل وجود ساپونین و تانن) در استفاده از کنجاله
کانوال بعنوان یک ترکیب در رژیم غذایی تاس ماهی
سیبری وجود دارد .با توجه به نتایج پژوهش اخیر ،میتوان
تا  20درصد جایگزینی کنجاله کانوال در جیره غذایی تاس
ماهی سیبری ،بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد ،قابلیت
هضم ،شاخص های خونی و سطح هورمون تیروئیدی
جایگزین پودر ماهی نمود .بدیهی است که نتایج این
آزمایش در راستای کاهش قیمت تمام شده جیره و
افزایش سود خالص در بخش آبزی پروری با توجه به روند
بسیار سریع توسعه کشت کانوال و حجم باالی تولید آن در
کارخانجات روغن کشی در آینده ای نزدیک ،تا حد زیادی
هزینه تولید را بدون تاثیر منفی در عملکرد ماهی کاهش
دهد ،به شرطی که در انتخاب نوع کنجاله کانوال دقت الزم
انجام شود.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of replacing dietary fishmeal with canola meal on
growth performance, digestion, indicas hematological and thyroid hormones level of Siberian sturgeon
(Acipenser baerii). Five isonitrogenous (45%crude protein) and isocaloric (18.53KJg-1) were
formulated by replacing 0(control), 10 (CM10), 20(CM20), 30(CM30) and 40%(CM40) of fishmeal
with canola meal. Fish juveniles with initial weight of 22.80±0.34 g (mean ± SD) in 5 treatments and 3
replications were fed for 10 weeks. At the end of the experiment, growth performance, digestion,
hematological parameters and T3 and T4 hormone levels were measured. The results of this study
showed that there were significant differences in growth indices, body composition and T4 level of fish
fed different diets (p<0.05). There were no significant differences in growth performance between
control, CM10, CM20 and CM30, but the lowest growth performance were observed in CM40 and
there was significant differences in growth performance between CM40 with other treatments. There
were no significant difference in growth performance between CM30 and CM40. There were no
significant differences in hematological indices between fish fed differences diets. There were no
significant differences in T3 level between of fish fed differences diets, but significant differences were
observed in T4 level in fish fed different diets. The lowest level of T4 was observed in CM40 and there
were significant differences with control, CM10 and CM30. There were no significant differences in
T4 level between CM20 with CM30 and CM40,but were significant differences between CM20 with
control and CM10. There were no significant differences in T3:T4 ratio between fish fed different diets.
The results of the present study showed that 30%fish meal can be replaced by canola meal without
negative effect on growth performance, body composition, hematological parameters and thyroid
hormone levels of Siberian sturgeon.
Keywords: Canola meal, Siberian sturgeon (Acipenser baerii), Digestibility, Thyroid hormones
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