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 پژوهشی:  –مقاله علمی  

 

  بر میزان شده  تخمیر و خیسانده (Quercus brantii) ايرانی بلوط میوه تأثیر تغذيه با

 (Cyprinus carpio) معمولی کپور  الشه ترکیب و  رشد، مصرف غذا 
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 .، ایرانبهبهان دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان،  ،منابع طبیعیدانشکده   ،شیالت گروه -1

 

 1400فند  اس  تاریخ پذیرش:                                                     1400بهمن  تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

مخمر نانوایی به    باساعت خیسانده شده،    24در آب معمولی خیسانده شد. بلوط    ساعت  24-48  مدت  بهکنده بلوط  میوه پوست
جیره حاوي بلوط خیسانده و تخمیر :  2فاقد بلوط،    : جیره1هاي  شامل تیمارجیره غذایی  نوع    4ساعت تخمیر شد. اثر    24مدت  
بر  شده    تخمیر  ساعت  24خیسانده شده و    ساعت  24بلوط    جیره حاوي:  4و    خیسانده شده  ساعت  48جیره حاوي بلوط  :  3نشده،  
  تخمیر   و   خیساندن  اثر  در  بلوط  میوه  فنولی  ترکیبات   میزان  .گردید  روز، تعیین  61  مدت  در  گرم  8معمولی با وزن آغازین    کپور

رطوبت  ،کل  طول  بر  داريمعنی   اثر  جیره (.>05/0P) یافت   کاهش  دارمعنی  طوره  ب غذا،  نرخ  شهال  بلع  نداشتماندهزن  و   ی 

(05/0<P.)   در   چاقی  ضریب  .گردید ویژه  رشد  نرخ  و  وزن  افزایش  سبب  دارمعنی  طوره  ب  4و    2در مقایسه با تیمارهاي    3تیمار  
  در   چربی  بازدهی  نرخ  و  پروتئین  بازدهی  نرخ  غذایی،  تبدیل  ضریب  بهترین.  بود  4  تیمار  از  تربیش  داريمعنی  طوره  ب  3  تیمار
 4 تیمار اما ،دار بودمعنی فاقد تفاوت تیمارهاي بلوط پروتئین در ذخیره .داشت 2 تیمار دار بامعنی تفاوت که شد مشاهده 3 تیمار

  این  که  شد  مشاهده  1  تیمار  در  چربی  ذخیره  بیشترین  .داشت  1  تیمار  با  مقایسه  در  کمتري  پروتئینی  ذخیره   دارمعنی  طوره  ب
 . گردید  الشه  خاکستر  و  خام   چربی  خام،  پروتئین  دارمعنی  کاهش  به   منجر   وطبل  .بود   دارمعنی  4  و  3  تیمارهاي  با  تفاوت

 درصد بر  4 تیمار و خام چربی درصد بر  3 تیمار منفی اثر. نداشتند هم با  يدارمعنی  تفاوت الشه  خاکستر لحاظ از بلوط تیمارهاي
درصد جیره    5تا    توانیمو مصرف غذا نداشت و    شدمنفی بر رشده، اثر    خیسانده  ساعت  48  بلوط   .بود  بیشتر  الشه  پروتئین خام

 . گرددیمي خیساندن و تخمیر جهت بهبود کیفیت الشه توصیه هاروشسایر از آن استفاده نمود اما مطالعه 

 

 معمولی کپور  ایرانی، بلوط میوه الشه، ترکیب رشد، یهاشاخص : لغات کلیدی
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 مقدمه 

زیا از  مساحت  از    نسرزميدی  پوشيده    ی هاجنگل ایران 
است. دسترس   بلوط  در  و  ارزانی  دليل  به  بلوط  ميوه  از 

ب مه  بودن  استفاده  دام  خوراک  ميوه    . شودیعنوان  این 
داشتن بر  ماده  عالوه  مغذی،  تانن    یاترکيبات  از  غنی 

تغذ  ( 1385)شادنوش،    باشدیم ضد  اثرات  آن   یاهیکه 
تک   خوصبه جانوران  است.  اثببه  ی اهمعددر  رسيده  ات 

بلوغ   و واریته آن، درجه  نوع گياه  به  تانن در غذاها  مقدار 
فرآ و  فصل  جهت   یندهایگياه،  استفاده  مورد  تکنولوژیک 

( و پاسخ  Omnes et al., 2017ساخت غذا بستگی دارد ) 
تانن به  گونه  جانور  به  تانن  غلظت  بر  عالوه  غذایی  های 

طول دوره    مورد بررسی،  ی هاجانوری و سن جانور، شاخص
پروتئين(   منبع  و  )سطح  غذایی  جيره  ترکيب  و  آزمایش 

 (.Jansman, 1993وابسته است )

آبزی    یهاستم يتوقفگاه اصلی در س بهبود بازدهی خوراک،
برای   متراکم  است. به  پروری  توليد  رساندن  حداکثر 

همهب آوردن  قيمت  دست  و  خوراک  باالتر  بازدهی  زمان 
چا  ترنیيپا بزرآن،  برلشی  تغذیه  گ  علم  متخصصان  ای 

از   توانیم   آبزیان است. از طریق روش تخمير حالت جامد
ميکرو مواد ضد گانيسمورا  ظرفيت  تجزیه  در  مختلف  های 

عمل جهت  گياهی  مغذی  خوراکی  منابع  زیستی  آوری 
بر مواد جامد    هاسميکروارگانيم  در این حالت استفاده نمود.

آ یا حداقل  مقدار کم  با  در    این روش .  نندکیرشد م  ب،و 
غوطه روش  به  تخمير  با  از وری  مقایسه  مزایایی  دارای 

، مقدار کمتر فاضالب،  یغلظت باالتر فرآورده توليد  جمله،
انرژی، سادگی روش، محيط تخمير ساده به  تر،  نياز کمتر 

آلودگی   آسانتر،  هوادهی  کمتر،  فضای  و  تجهيزات  به  نياز 
قابليت    ی هایباکتر فقدان  و    باالتکرارپذیری  کمتر، 

میريتخمشدید    ی هاکنترل  در    (.Ghosh, 2017)  باشد، 
ميکرو فرآیند  و    یقندها ها،گانيسمورا  این  محلول 

 و اسيدهای آمينه ضروری،  کردهاسيدهای آلی را مصرف  

  ، بنابراین.  کنندمیرا بيوسنتز    هانيتامیاسيدهای چرب و و
تفاده  ایی مورد اسسبب بهبود محتوای مغذی مواد اوليه غذ

م سوبسترا  عنوان   (.Ghosh, 2017)  شوندیبه 

از    ها سميکروارگانيم مخلوطی  توليد  در  مهمی  نقش 
ت  ی هامیآنز نظير  )اميکروبی  ایفاTannaseناز  .  کنندیم  ء( 

ت به اآنزیم  آن  تبدیل  و  تانيک  اسيد  هيدروليز  عامل  ناز 

. (Hawashi et al., 2019)  باشد یگلوکز و گاليک اسيد م
اثر منفی بر هيدروليز   ،تانن موجود در بلوط  ، گردی  سویاز  

( دارد  تخمير  در  Pan et al., 2014و  اساس  این  بر   .)
حا تانن  پژوهش  از  حدی  تا  خيساندن  روش  به  ابتدا  ضر 

ض تخمير و سپس بلوط در معر موجود در بلوط کاسته شد
قرار   جامد  مخمر  . گرفتحالت  نانوایی   از 

(Saccharomyces cerevisiae) در ه  ب گسترده  طور 
مس این  است.  شده  استفاده  سنتی  دليل  ئلتخمير  به  ه 

آنز ترشح  توانایی  قبيل  از  مزیت  چندین    ی هامیداشتن 
است  پایين  قيمت  و  بودن  بيماریزا  غير  سلولی،  خارج 

(Hawashi et al., 2019( معمولی  کپور   .)Cyprinus 

carpioورشی است.  ماهيان پر  یها گونه ترین( یکی از مهم
ماهی، ا لحاظ    یاگونه  ین  از  و  است  چيزخوار  همه 

از   باالتری  مقادیر  گنجاندن  تحمل  به  قادر  فيزیولوژیک 
م   یافرآورده غذایی  جيره  در  گياهی    باشدیجانبی 

(Anwar et al., 2020.)    و نيک  طالبيان  پژوهش  در 
پيشنهاد گردید که اثر    ،( بر کپور معمولی1399علمداری )
ب ميوه  ميزا آرد  به  از  لوط  کمتر  مورد   درصد  10ن  جيره 

گيرد.   قرار  )بررسی    ميوه  مغز  مصرف   با (  1385شادنوش 
 بيشترین به    کمان،  رنگين  آالی  قزل  غذایی   جيره  در  بلوط

  کاربرد  صورت در دارمعنی طوره ب نهایی  طول و وزن ميزان
یافت  بلوط   درصد   6 در کلدست  در    ،.  چندانی  تحقيقات 

استفاد امکان  بلوط دمورد  از  انجام  ه  آبزیان  ر جيره غذایی 
از هدف  است.  فرآیند   بررسیضر  حا  تحقيق  نشده  اثر 

بلوط و  تانن  بر کاهش ميزان    خيساندن و تخمير در ميوه 
 . درصد جيره بود 5ن در سطح آ ارزیابی قابليت استفاده از

 

 مواد و روش کار 

 آوري بلوط عمل
در   کاسه  آب  روستای  از  بلوط  کميوه  هگيلویه شهرستان 

ميوه  ه شد. پس از حذف پوسته خارجی بلوط با چاقو،  هيت
آمده  هب دمای  دست  در  آون  سانتی  65در  به درجه  گراد 

پوسته   .(AOAC, 2000)   دی خشک گرد  ساعت  24مدت  
 ميوه  مغز  داخلی )جفت( ميوه به صورت دستی حذف شد.

اول،    دسته  سه  به  بلوط دسته  شد:  و  تقسيم  خيسانده 
آب    48مدت  به    ،دومته  دس  ه،دنشتخمير   در  ساعت 

 ,Rezaei and Semnaninejad)  د شخيسانده    یمعمول
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به مدت    و  (2016 آب معمولی    24دسته سوم  در  ساعت 
مدت   به  سپس  و  شد  ب  24خيسانده  وسيله  هساعت 

Saccharomyces cerevisiae    حالت تخمير  تحت 
گ  جامد (. Khattab and Arntfield, 2009)رفت  قرار 

در انکوباتور  5به  1حجمی  -زنی ن با نسبت وعمل خيساند
دمای   در  سانتی  50و  -Ghaderi)  گراددرجه 

Ghahfarrokhi et al., 2017)  مدت  شد  انجام طی   .
آب تعویض  گ  8هر    خيساندن  انجام  یکبار  د.  ردیساعت 

دسته سوم پس از خيسانده شدن و دور ریختن   یهابلوط
ابتدا ب حت  سپس تند و  دوسيله چرخ گوشت خرد شهآب، 

قرار  تخم برای  گرفتندير  مخمر.  منظور  فعال    نانوایی  این 
گرم ميوه بلوط    100هر    ءگرم به ازا  5/1خشک به ميزان  

حل    معمولی ولرمآب    ميلی ليتر  50  در  قبل از خيساندن()
د. فرآیند  یچرخ شده افزوده گرد  یهاشد و سپس به بلوط

درجه   30ساعت در انکوباتور در دمای    24تخمير به مدت  
مسانتی شد.  انجام  در   یهاوهيگراد  آون  در  شده  تخمير 
سانتی  70دمای   مدت  درجه  به  خشک   10گراد  دقيقه 

گردددش فعال  غير  مخمر  تا   Khattab and) ند 

Arntfield, 2009 بلوط از  ی ها(.  پس  دوم  دسته 

بلوط و  فعال کردن    یهاخيساندن  غير  از  دسته سوم پس 
گراد  نتیدرجه سا  65  دمای  ساعت در  24مدت  ه  مخمر ب

آون خشک ش بلوط  AOAC, 2000) ندددر  دسته  (. سه 
 ند. یدميکرون غربال گرد 250مذکور، آسياب شده و با الک 

 

 ساخت غذا
از لحاظ ميزان    جيره  بعد از آناليز شيميایی اجزاء پر مقدار

خام،  ئپروت چربی  خام،   ,AOAC)  رطوبت  و  خاکسترين 

انرژی   ينپروتئ  انميزبا    نوع جيره غذایی  چهار  (،2000   و 
کمک  یکسان جدول    UFFDAافزار    نرم  به  با    1مطابق 
پس از مخلوط کردن مواد اوليه غذایی و تهيه شد.    طراحی

از چرخ گوشت ساخته   یهاره يخمير، ج استفاده  با  نهایی 
  65ساعت در دمای    24به مدت    ی ساخته شدهغذاها  شد.

سانتی گردید.  گراد  درجه  خرد  سپس  و  شد    زاخشک 
متر جهت غذادهی به ماهيان  ميلی  1-7/1اندازه    غذاهای با 

بيوشيميایی  استفاده شد.   های غذایی  جيرهاقالم و  ترکيب 
 است. ارائه شده 2ساخته شده در جدول 

 

 
 هاي غذایی )درصد از ماده خشک( : فرمول جیره1جدول 

Table 1: Formulation of diets (% in dray matter) 
 4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار  ی ایغذ اقالم درصد

 00/20 00/20 00/20 00/25 آرد گندم 

 00/0 00/0 00/5 00/0 نشده   خيسانده و تخمير بلوط  آرد

 00/0 00/5 00/0 00/0 خيسانده شده  آرد بلوط 

 00/5 00/0 00/0 00/0 شده   و تخمير خيسانده بلوط  آرد

 00/35 00/35 00/35 00/35 آرد سویا 

 81/22 85/22 85/22 17/22 ی پودر ماه

 32/8 28/8 28/8 96/8 سلولز 

 29/6 29/6 29/6 29/6 کلزا  روغن

 58/2 58/2 58/2 58/2 * اجزاء کم مقدار ثابت

 00/100 00/100 00/100 00/100 مجموع 
جاری  د، مکمل ویتامينی تدرص  25/0ری درصد، مکمل معدنی تجا 43/0درصد، متيونين   5/0درصد، ليزین  1اجزاء کم مقدار ثابت: دی کلسيم فسفات *

 درصد  15/0درصد، کولين  25/0

 
 پرورش ماهی 

  ساعت   12و    روشنایی ساعت    12  با   سالن   در  پرورش
مخازن    تاریکی پالستيکی  در  حجم   300گرد  با  ليتری 
تيمار غذایی،    4  .شد  انجام  هفته  9به مدت  ليتر    200مفيد  

با   تيمار  با    3هر  مخزن  هر  و  با  ی  اهم  عدد   15مخزن 
وزنی  ميان تصادفی گرم  8گين  نظر گرفته شد.    به طور  در 

با مصرف غذای تجاری کپور    10سازگاری به مدت   روز و 
شد.  ساعات    روزانه  ماهيان  انجام  حد   17و    12،  7در    تا 
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دقيقه پس از هر بار غذادهی اقدام    30  . شدند  تغذیه  سيری
به سيفون، جمع آوری و نگهداری غذای خورده نشده در  

گردید. ف خورده    ریزر  غذای  کل  پرورش،  دوره  پایان  در 
نشده هر مخزن در آون خشک شد و از مقدار غذای داده  

تعویض گردید.  کسر  مخزن  آن  ماهيان  به  ه  ب  آب  شده 
و    80ميزان حدود   انجام  3-2درصد  . شد  مرتبه در هفته 

مقادیر آب  تعویض  بار  هر  از  اکسيژن pH  قبل  و  دما   ،
مخازن   کليه  در  در    گيریاندازهمحلول  مقادیر  این  شد. 

مختلف   به  باًیتقرمخازن  بود  دوره  طوری برابر  طی  که 
ميزان   آب  ،  49/7-30/8آب    pHپرورش  -0/25دمای 

و  سانتی  درجه  3/23 آب  گراد  در  محلول  -7/10اکسيژن 
 . ثبت گردید  ليتر در گرمميلی 2/5
 

 ( میانگین±استاندارد خطاي)س ماده خشک هاي غذایی براساجیرهاقالم و : ترکیب بیوشیمیایی 2جدول  

Table 2: Proximate composition of ingredients and diets as DM basis (mean ± SE, n=3). 

 اقالم غذایی 
 پروتئین خام

 )درصد( 

 چربی خام 

 )درصد( 

 خاکستر 

 )درصد( 

 کربوهیدرات 

 )درصد( 

 انرژي خام 

 )کیلو ژول در گرم( 

 31/18 29/90 43/1±04/0 17/5±08/0 11/3±02/0 ده شن   تخمير و  بلوط خيسانده آرد

 98/18 04/89 45/0±03/0 48/7±22/0 03/3±05/0 خيسانده شده  آرد بلوط 

 64/18 91/89 57/0±01/0 82/5±39/0 70/3±08/0 شده   و تخمير خيسانده بلوط  آرد

 37/21 77/85 69/0±03/0 73/0±05/0 81/12±03/0 گندم  آرد

 60/19 90/40 70/6±07/0 10/1±09/0 30/51±65/0 آرد سویا 

 50/22 50/7 4/9±01/0 40/10±06/0 70/72±80/0 پودر ماهی 

  تیمارها

1 32/0±19/39 20/0±61/7 11/0±95/11 25/41 35/19 

2 09/0±29/38 08/0±80/8 11/0±72/11 19/41 60/19 

3 13/0±59/38 13/0±20/9 06/0±35/11 86/40 77/19 

4 06/0±33/40 10/0±46/8 06/0±25/11 96/39 73/19 

غذایی محاسبه گردید. انرژی خام بر اساس ضرایب   های جيرهکربوهيدرات بر اساس مقادیر ميانگين پروتئين خام، چربی خام و خاکستر اقالم غذایی و 

 (. NRC, 2011)محاسبه شد  هاچربیو   هاپروتئين، هاکربوهيدراتترتيب برای  کيلو ژول در گرم به 5/39و  6/23، 2/17

 
 هاي آنالیز برداري و روشنمونه

تمام   دوره    هایماه وزن  ابتدای  و  در  و طول  پرورش  وزن 
قریب  آنها   از  )  9بعد  اندازه  61هفته  شد.    گيریروز( 

نرخهاشاخص  ,Specific Growth Rate) ویژه  رشد  ی 

SGRبلع و   )  ( نظر Feed Intake, FIغذا  مطابق   )
Omnes ایی )غذ  تبدیل یبضر (2017) و همکارانFeed 

Conversion Ratio, FCR  طبق   و  Watanabeنظر  ( 

 ,Condition Factor)  چاقی  ضریب  ،(2001)  همکاران

CF)  پروتئين  بازدهی  نرخ (Protein Efficiency Ratio, 

PERچربی )  بازدهی   ( و نرخLipid Efficiency Ratio, 

LERنظر ( طبق Torrecillas ذخيره  ، (2021) و همکارن
ذخيرهProtein Retention, PR) روتئينپ   چربی  (، 

(Lipid Retention, LR) یمانزندهنرخ   و (Survival 

Rate, SR)  نظر  مطابق  Mazurkiewicz    (2009  )  بر  و
  ی ذیل محاسبه گردید:هافرمولاساس 

 
 ( RGSروز، ه )درصد در {= نرخ رشد ویژ(Ln وزن نهایی ماهی – Ln ماهی  وزن اوليه} دوره پرورش بر حسب روز / )×100

 ( FC= ضریب چاقی ) {ماهی برحسب گرم وزن / ماهی بر حسب سانتی متر کل }مکعب طول×100
(IF  روز، در کيلوگرم  در بلع غذا )گرم /ميزان غذای مصرف شده =  ميانگين وزن بدن ماهيان    / روز  حسب دوره پرورش بر   

وزن نهایی+ وزن اوليه() = ميانگين وزن بدن ماهيان /2  
(FRCغذایی ) ضریب تبدیل  /وزن خشک غذای مصرف شده =  ماهيان تروزنافزایش    
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(REPپروتئين )نرخ بازدهی  ماهيان تروزنافزایش  =   / وزن پروتئين مصرف شده    
 (LERچربی )ماهيان = نرخ بازدهی  تروزن وزن چربی مصرف شده / افزایش 

(RPدرصد، پروتئين )ذخيره   = [ ی الشه(تئين نهای روپ  – پروتئين اوليه الشه)  100×[پروتئين مصرف شده/
(RLدرصد، چربی )ذخيره   = [ نهایی الشه( چربی – اوليه الشه )چربی  100×[چربی مصرف شده/

(RSدرصد،  )  یمانزندهنرخ   100× (تعداد اوليه ماهيان/تعداد ماهيان در پایان دوره) = 
 

عدد ماهی از جمعيت اوليه و در    32در شروع دوره پرورش 
ساعت    24عدد ماهی از هر مخزن و    3ورش  یان دوره پرپا

ب غذادهی  قطع  از  به  پس  و  گوارش  لوله  تخليه  ه منظور 
صورت تصادفی صيد شدند. آناليز تقریبی الشه، مواد اوليه  

های  های غذایی ساخته شده از طریق روشغذایی و جيره
شد.AOAC  (2000  )استاندارد   رطوبت   تعيين  ميزان 

از دمای    ماهيان صيد  الشه هر گروه  آون در  در    65شده 
ساعت تعيين گردید. ميزان   48گراد به مدت  درجه سانتی

جيره و  غذایی  اوليه  مواد  ساخته شده  رطوبت  غذایی  های 
ساعت    8گراد به مدت  درجه سانتی  103  در آون در دمای

ضرب پروتئين خام به روش کلدال و از حاصلتعيين شد.  
عدد   در  نيتروژن  آمهب  25/6ميزان  با  دست  خام  چربی  د. 

اتر عصاره پتروليوم  کاربرد  با  و  سوکسله  روش  به  گيری 
ها در کوره در دمای  تعيين شد. خاکستر با قرار دادن نمونه 

ساعته تعيين گردید    3گراد در دو دوره  درجه سانتی  550
(Thiex et al., 2012  .)ترکيبات ترکيبات    کل  فنولی، 

تانن و  تاننی  غير  به  مت  هایفنولی  سيو راکم  فولين  روش 
( شد  تعيين  بMakkar, 2003کالتئو  خالصه، ه  (.  طور 

درصد به   70استون آبی گيری از آرد بلوط با افزودن عصاره
  20لتراسونيک به مدت  ونمونه، قراردادن آن در حمام آبی ا

دقيقه( در دمای    5ی با فاصله  اقهيدق  10دقيقه )دو زمان  
دقيقه و    15  خچال به مدتاتاق، خنک کردن عصاره در ی

دور در دقيقه   3000دقيقه در    10سانتریفوژ آن به مدت  
اندازه شد.  ترکيبات  انجام  و  فنولی  ترکيبات  کل  گيری 

اندازه  725فنولی غير تاننی در طول موج   گيری نانومتر و 
 نانومتر انجام شد.  550های متراکم در طول موج تانن

 

 هاداده  تجزیه و تحلیل آماريروش  
از  تصادفی  الًکام  طرح  در استفاده  با  محاسبات  نرم   کليه 

انجام شد.    2013نسخه    Excelو    16نگارش    SPSSافزار  
نرمال کلموگروفها  داده   توزیع  بودن  کنترل  آزمون  -با 

مقایسه   ، کنترل همگنی واریانس با آزمون لون،اسميرنوف

با  مطالعه  مورد  های    یک  واریانس   تجزیه  آزمون  متغيير 
مي و  طرفه   دامنه  ها داده  انگينمقایسه  چند  آزمون  ای با 

 دانکن انجام شد. 
 

 نتايج 

فنولی آرد بلوط در اثر خيساندن و تخمير ميزان ترکيبات  
،  4مطابق جدول      (.3جدول  )  کاهش یافت  دارمعنیبطور  

اثر   بر وزن نهایی، ضریب چاقی و    یدارمعنیجيره غذایی 
اثر اما  نبر  آن   نرخ رشد ویژه داشت  هایی و نرخ  طول کل 

مدت  دارمعنیمانی  زنده به  بلوط  ميوه  خيساندن  نبود.  ی 
ب  48 افزایش   دارمعنیطور  ه  ساعت در آب معمولی  سبب 

اگرچه در   مقادیر  این  ویژه گردید.  رشد  نرخ  و  نهایی  وزن 
از   )تغذیه شده با ميوه بلوط خيسانده شده( بيشتر  3تيمار  
آر  1تيمار   فاقد  شاهد  بود)تيمار  بلوط(  تفاوت    ،د  اما 
شاخصدارمعنی این  لحاظ  از  تيمارهای  ی  بين    3و    1ها 

در   عملکرد  بهترین  چاقی  ضریب  لحاظ  از  نشد.  مشاهده 
تيمار   تفاوت    3ماهيان  که  گردید  با  دارمعنیمشاهده  ی 
تيمار   بلوط    4ماهيان  ميوه  حاوی  جيره  با  شده  )تغذیه 

تفاوت   اما  داشت  شده(  تخمير  و  با  ی  دارمعنیخيسانده 
)تغذیه شده با جيره شاهد فاقد آرد بلوط    2و    1تيمارهای  

بلوط خيسانده و تخمير نشده( نداشت.  یا جيره حاوی ميوه 
مجموع شاخص   ،در  لحاظ  تيمار  از  ماهيان  رشد،    3های 

 بهترین عملکرد را نشان دادند. 
اثر تغذیه از ميوه بلوط، بر ميزان بلع    ، 5جدول  با توجه به  

ندارنیعمغذا   ميانی  از  آرد    بود.  با  تغذیه شده  تيمارهای 
بلوط، بهترین ضریب تبدیل غذایی، نرخ بازدهی پروتئين و  

)تغذیه شده با جيره   3نرخ بازدهی چربی در ماهيان تيمار  
تفاوت   که  شد  مشاهده  شده(  خيسانده  بلوط  ميوه  حاوی 

  شده   تغذیه)  2در ماهيان تيمار    ها شاخصآنها با مقدار این  
(  نشده  تخمير  و   خيسانده   بلوط   ميوه  ویحا  جيره   با

  مختلف  تيمارهای  پروتئين  ذخيره  لحاظ  از  .ی بوددارمعنی
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اما    هم  با   یدارمعنی  تفاوت   بلوط  آرد  حاوی نداشتند 
تيمار     بلوط   ميوه  حاوی  جيره  با  شده  تغذیه)  4ماهيان 

ذخيره پروتئينی   دارمعنیطور  ه  ب  (شده  تخمير  و  خيسانده
 جيره  با   شده  تغذیه)  1ا ماهيان تيمار  در مقایسه ب کمتری  

چربی   آرد  فاقد ذخيره  نظر  از  دادند.  نشان  خود  از  بلوط( 

تيمار   ماهيان  در  عملکرد  بهترین  که    1هم  شد  مشاهده 
ماهيان   با  تفاوت  در    دارمعنی  4و    3ی  مارهايتاین  بود. 

از    ،مجموع بلوط،  ميوه  با  شده  تغذیه  تيمارهای  ميان  از 
مهاشاخص  لحاظ بهترین ی  چربی،  ذخيره  بجز  غذا  صرف 

 مشاهده شد.   3عملکرد در ماهيان تيمار 
 

 میانگین(  ±)خطاي استاندارد بر حسب درصد از ماده خشک آرد بلوط ترکیبات فنولی: 3جدول 

Table 3: Phenolic compounds in oak acorn, as g/100g of DM basis (Mean ± SE, n=3) 

 تانن هاي متراکم ترکیبات فنولی غیر تاننی  فنولی  کیباتکل تر آرد بلوط 

 c23/0±28/9 c03/0±61/0 b01/0±23/0 نشده   تخمير و  بلوط خيسانده آرد

 a26/0±59/3 a01/0±07/0 a00/0±03/0 خيسانده شده  آرد بلوط 

 b15/0±63/4 b01/0±16/0 a00/0±01/0 شده   و تخمير خيسانده بلوط  آرد

 (.>0P/ 05است ) دارمعنی اختالف بيانگر وجود بهمشا غير يسیانگل در هر ستون، حروف

 
 میانگین( ±استاندارد خطايرهاي مختلف ) در تیما یمانزندهو نرخ  عملكرد رشد يهاشاخص: 4 جدول

Table 4: Growth performance indices and survival rate in different treatments (Mean ± SE) 
 اولیه وزن جیره

 ( گرم)

 نهایی نوز

 ( مگر)

  نهایی کل  طول

 (سانتیمتر)

نرخ رشد ویژه  ضریب چاقی

 )درصد در روز( 

ی مانزندهنرخ 

 )درصد( 

1 09/0±29/8 ab27/1±88/31 18/0±63/12 ab02/0±56/1 ab07/0±18/2 22/2±78/97 

2 10/0±41/8 a19/1±29/29 16/0±23/12 ab02/0±56/1 a04/0±04/2 00/100 

3 09/0±29/8 b08/1±74/34 13/0±83/12 b02/0±61/1 b05/0±33/2 22/2±78/97 

4 11/0±41/8 a03/1±03/30 14/0±53/12 a02/0±51/1 a07/0±08/2 00/100 

 (.>0P/ 05است ) دارمعنی اختالف بيانگر وجود مشابه غير انگليسی در هر ستون، حروف

 
 انگین(می ±مصرف غذا در تیمارهاي مختلف )خطاي استاندارد يهاشاخص: 5جدول 

Table 5: Feed utilization indices in different treatments (Mean ± SE, n=3) 

 4جیره  3جیره  2جیره  1جیره  شاخص 

 1/38a 46/58±1/06 a a30/0±24/44 a22/4±20/50±45/26 بلع غذا )گرم به ازای کيلوگرم وزن بدن در روز( 

 0/15ab 2/57±0/04 b a03/0±22/2 ab21/0±75/2±2/43 ضریب تبدیل غذایی 

 0/07ab 1/02±0/01 a b02/0±16/1 ab06/0±91/0±1/06 نرخ بازدهی پروتئين

 0/35ab 4/43±0/06 a b08/0±89/4 ab31/0±34/4±5/44 چربی  بازدهی  نرخ

 1/52b ab31/0±75/21 ab35/0±18/23 a25/1±33/17±27/47 ذخيره پروتئين )درصد( 

 4/25c bc02/1±50/70 a71/0±61/59 ab71/4±66/63±93/07 ( درصد) چربی ذخيره

 (.>05/0Pاست ) دارمعنی اختالف دهنده وجودمختلف نشان انگليسی در هر سطر، حروف

 
تحت تأثير مصرف آرد    ، رطوبت الشه6  توجه به جدولبا  

نگرفت قرار  بلوط   ، بلوط  آرد  نوع  سه  هر  از  استفاده  اما 
خيساند شده،  خيسانده  نشده،  تخمير  و  و  )خيسانده  ه 

پروتئين خام، چربی    دارمعنیده( منجر به کاهش  تخمير ش
افت کيفيت الشه   ،عبارت دیگره  خام و خاکستر الشه یا ب

گردید. تيمارهای مختلف تغذیه شده با آرد بلوط از لحاظ 
تفاوت   الشه  خاکستر  نداشتند.  دارمعنیميزان  هم  با  ی 

(  4  ( و خيساندن و تخمير کردن )تيمار3خيساندن )تيمار  
درصد پروتئين خام و چربی خام    دارمعنیکاهش    منجر به

به   خيساندن  روش  منفی  اثر  ميان  این  از  گردید.  الشه 
)تيمار   منفی  3تنهایی  اثر  و  الشه  خام  چربی  درصد  بر   )

)تيمار   کردن  تخمير  و  خيساندن  درصد  4روش  بر   )
 پروتئين الشه بيشتر بود.
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 میانگین(  ±ر حسب درصد )خطاي استانداردهاي مختلف بدر تیمار هاماهی: ترکیب الشه 6جدول 

Table 6: Carcass composition of carps in different treatments as g/100g (Mean ± SE, n=3) 

 رطوبت  خاکستر  چربی خام  پروتئین خام جیره

1 d04/0±45/23 d05/0±53/13 b17/0±48/3 36/2±38/65 

2 c01/0±00/20 c07/0±49/12 a12/0±64/2 73/0±58/64 

3 b03/0±09/19 a17/0±19/10 ᵃ02/0±64/2 09/2±37/68 

4 a02/0±33/18 b07/0±61/11 a07/0±46/2 48/1±65/69 

 (.>05/0Pاست ) دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان مختلف  انگليسی در هر ستون، حروف

 بحث

خيساندن   هایفرآیند طریق از گياهی یهادانه  آوریعمل
آب   به  در  تخمير  در  ی،  اه یتغذ ضد مواد کاهش  منظورو 

کاهش  است.    گرفته قرار مطالعه مورد متعدد تحقيقات
در حبوبات در اثر خيساندن در آب    ميزان ترکيبات فنولی

( نانوایی  مخمر  از  استفاده  با  تخمير  و   Khattabمعمولی 

and Arntfield, 2009،)    طریق  کتان از  روغنی  کيکدر  
 Bacillus pumilus  يلهبه وس   (SSF)تخمير حالت جامد  

 ,Bacillus tequilensis  (Banerjee and Ghosh  و

 در اثر   (Quercus brantiiایرانی )ميوه بلوط   در(،  2016
( مقطر  آب  در   Ghaderi-Ghahfarrokhi etخيساندن 

al., 2017)    و در ميوه بلوط اروپایی(Quercus ilex  )  در
( Amina et al., 2018) مخمر نانوایی    وسيلهبه اثر تخمير  

 مخمر  یهاسلول   که  است  شده  مشخص  اثبات رسيده وبه
Saccharomyces cerevisiae در   و  جذب  ظرفيت  دارای 

 در(.  Bindon et al., 2019)  هستند  تانن  حذف  نتيجه
  ميوه   در  فنولی  ترکيبات  ميزان  کاهش   نيز  حاضر  مطالعه

تخمي  اثر  در  ایرانی  بلوط و  معمولی  آب  در  با  ر  خيساندن 
نانواییاستفاد مخمر  از  روش    .رسيد  اثباتبه  ه  دو  ميان  از 

به  هب خيساندن  روش  کارایی  پژوهش،  این  در  رفته  کار 
( در زمينه 3ساعت در آب معمولی )تيمار غذایی    48مدت  

ب فنولی  ترکيبات  ميزان  از    دارمعنیطور  ه  کاهش  بيشتر 
مدت   به  خيساندن  به   24روش  تخمير  سپس  و  ساعت 

 .( بود4ر غذایی ساعت )تيما 24مدت 
 و   4  ،2  ،0  سطوح  در  بلوط  ميوه  مغز  از  استفاده  بررسی  در
 بيشترین   کمان،  رنگين  آالی   قزل  غذایی   جيره  درصد   6

  6  سطح  در  دارمعنی  طوره  ب  نهایی  طول  و  وزن  ميزان
بر    (.1385  شادنوش، )  آمد  دستهب  درصد تحقيقی  در 

بلوط   ميوه  آرد  از  که  معمولی  کپور  عنوان ماهی  به 

استفاده  جا غذایی  جيره  در  گندم  آرد  از  بخشی  یگزین 
صورت مصرف  هاوزنگردید،   در  باالتر  نهایی  های  يرهجی 

درصد آرد    10های حاوی  يرهجفاقد آرد بلوط در مقایسه با  
ب علمداری،  هبلوط  و  نيک  )طالبيان  آمد  (. در  1399دست 

حاضر نهایی، دارمعنیتفاوت    ،تحقيق  وزن  لحاظ  از    ی 
نرخ رشد ویژه، ميزان بلع غذا، ضریب تبدیل    ضریب چاقی، 

بين   چربی  بازدهی  نرخ  و  پروتئين  بازدهی  نرخ  غذایی، 
تيمار شاهد تغذیه شده با جيره فاقد آرد بلوط و تيمارهای  

آرد بلوط مشاهده نشد. این    های حاویيرهجبا    تغذیه شده 
  5)  تواند به دليل کاربرد آرد بلوط در سطح کمتریمنتيجه  

ر جيره غذایی باشد. در این تحقيق، وزن نهایی و  درصد( د
تيمار   در  ویژه  رشد  خيسانده    3نرخ  بلوط  با  )تغذیه شده 

 دار معنی طور  ه  ب  در آب معمولی(  ساعت  48شده به مدت  
  3بيشتر از دو تيمار دیگر تغذیه شده با بلوط بود. در تيمار  

از    دارمعنیطور  ه  ب کمتر  غذایی  تبدیل  تيمار ضریب 
نرخ  خيسان و  پروتئين  بازدهی  نرخ  اما  نشده  تخمير  و  ده 

بازدهی چربی بيشتر از تيمار مذکور بود. این مشاهدات با  
ميزان   بودن  بلوط    فنولی  ترکيباتکمتر  در  مغذی  ضد 

مدت   به  شده  معمولی  ساعت  48خيسانده  آب    در 
 (. 5و   4جداول )دارد خوانی هم

( علمداری  و  نيک  طالبيان  کرد1399پژوهش  مشخص   )  

در  معمولی  کپور  غذایی  جيره  به  بلوط  آرد  افزودن  که 

معنی  10سطح   کاهش  سبب  خام،  درصد  پروتئين  دار 

الشه   خاکستر  و  خام  استفاده  یمچربی  مورد  بلوط  گردد. 

بود. در   نگرفته  قرار  تخمير  یا  فرآیند خيساندن  آنها تحت 

و   خيساندن  فرآیند  طریق  از  اگرچه  هم  حاضر  مطالعه 

ترتخمي ميزان  بر،  بلوط  در  فنولی   دارمعنیطور  ه  کيبات 

ب یافت  بهبود  طوریهکاهش  به  منجر  وزنهاشاخصکه    ی 

بازدهی    رشد  نرخ  نهایی، نرخ  غذایی،  تبدیل  ضریب  ویژه، 
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اما استفاده از آرد بلوط    ، چربی شد   بازدهی  پروتئين و نرخ

دار پروتئين  درصد جيره منجر به کاهش معنی  5در سطح  

کستر الشه گردید. دليل احتمالی این  بی خام و خاخام، چر

و   بلوط  نشاسته  هضم  قابليت  در  تفاوت  است  ممکن  امر 

وجود   و  گندم  در  يماندهباقنشاسته  فنولی  ترکيبات  های 

اعظم وزن دانه گندم و بلوط عمل باشد. بخش  آوری شده 

بلوط   گندم  75)ميوه  دانه   ,.Wilson et al)  (درصد 

 Saffarzadeh etنی )ه بلوط ایرادرصد ميو  64( و  2006

al., 1999)،    .است شده  تشکيل  نشاسته  و  از  شادنوش 

درصد آرد ميوه    6و    4،  2،  0( از سطوح  1387همکاران )

کمان استفاده کردند.  آالی رنگينبلوط در جيره غذایی قزل

از   اختالف    135پس  پرورش،  لحاظ  دارمعنیروز  از  ی 

خ چربی  درصد  و  خام  پروتئين  مشادرصد  الشه    هده ام 

با    ،نشد شده  تغذیه  تيمار  ب  2اما  بلوط،  آرد  طور ه  درصد 

نتایج    دارمعنی در  تفاوت  داشت.  باالتری  الشه  خاکستر 

قزل بر  رنگينتحقيقات  ممکن  آالی  معمولی  کپور  و  کمان 

است به دليل تفاوت در سطح کاربرد بلوط در جيره غذایی  

مطالع مورد  گونه  فيزیولوژیک  خصوصيات  باشد.  یا  در  ه 

عمل قابليت  مجموع،  افزایش  راستای  در  موثرتری  آوری 

نياز  مورد  آن  فنولی  ترکيبات  کاهش مجدد  و  بلوط  هضم 

 است تا بتوان بر افت کيفيت الشه فائق آمد. 
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growth, feed utilization and carcass composition of common carp (Cyprinus carpio) 
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Abstract 

Peeled oak acorn was soaked in tap water for 24 or 48 h. The 24 h soaked acorn was 

fermented by baking yeast for 24 h. The effect of four diets including treatments 1: diet 

without acorn, 2: diet containing not soaked and fermented acorn, 3: diet containing 48 h 

soaked acorn, and 4: diet containing 24 h soaked and 24 h fermented acorn was determined on 

common carp with an initial weight of 8 g for 61 days. The phenolic compounds in the acorn 

were significantly reduced by soaking and fermentation (P<0.05). Diet had no significant 

effect on total length, feed intake, carcass moisture and survival rate (P>0.05). Treatment 3 

significantly increased weight and specific growth rate in comparison with treatments 2 and 4. 

The condition factor in treatment 3 was significantly higher than treatment 4.  The best feed 

conversion ratio and protein and lipid efficiency rates were observed in treatment 3, which 

were significantly different from treatment 2. There was no significant difference in protein 

retention between the treatments fed with acorn, but treatment 4 compared to treatment 1 had 

significantly less protein retention. The highest lipid retention was observed in treatment 1, 

which had a significant difference with treatments 3 and 4. Acorn led to a significant 

reduction in carcass crude protein, crude fat and ash. There was no significant difference in 

terms of carcass ash between treatments fed with acorn. The negative effects of treatments 3 

and 4 were higher on the percentage of carcass lipid and carcass protein, respectively. Soaked 

acorn for 48 h did not have a negative effect on growth and feed consumption and can be used 

up to 5% of diet, but the study of other soaking and fermentation methods is recommended to 

improve the carcass quality. 

 

Keywords: Growth indices, Carcass composition, Iranian oak acorn, Common carp 
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