31)1( 47-56

مجله علمی شیالت ایران

(DOI): 10.22092/ISFJ.2022.126695

مقاله علمی – پژوهشی:

تأثیر تغذيه با میوه بلوط ايرانی ) (Quercus brantiiخیسانده و تخمیر شده بر میزان
رشد ،مصرف غذا و ترکیب الشه کپور معمولی )(Cyprinus carpio
مهديه نارويي ،1حجتاله علمداری

*1

*alamdari@bkatu.ac.ir; alamdari671@yahoo.com

 -1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران.
تاریخ دریافت :بهمن 1400

تاریخ پذیرش :اسفند 1400

چکیده
میوه پوستکنده بلوط به مدت  24-48ساعت در آب معمولی خیسانده شد .بلوط  24ساعت خیسانده شده ،با مخمر نانوایی به
مدت  24ساعت تخمیر شد .اثر  4نوع جیره غذایی شامل تیمارهاي  :1جیره فاقد بلوط :2 ،جیره حاوي بلوط خیسانده و تخمیر
نشده :3 ،جیره حاوي بلوط  48ساعت خیسانده شده و  :4جیره حاوي بلوط  24ساعت خیسانده شده و  24ساعت تخمیر شده بر
کپور معمولی با وزن آغازین  8گرم در مدت  61روز ،تعیین گردید .میزان ترکیبات فنولی میوه بلوط در اثر خیساندن و تخمیر
به طور معنیدار کاهش یافت ( .)P<0/05جیره اثر معنیداري بر طول کل ،بلع غذا ،رطوبت الشه و نرخ زندهمانی نداشت
( .)P<0/05تیمار  3در مقایسه با تیمارهاي  2و  4به طور معنیدار سبب افزایش وزن و نرخ رشد ویژه گردید .ضریب چاقی در
تیمار  3به طور معنیداري بیشتر از تیمار  4بود .بهترین ضریب تبدیل غذایی ،نرخ بازدهی پروتئین و نرخ بازدهی چربی در
تیمار  3مشاهده شد که تفاوت معنیدار با تیمار  2داشت .ذخیره پروتئین در تیمارهاي بلوط فاقد تفاوت معنیدار بود ،اما تیمار 4
به طور معنیدار ذخیره پروتئینی کمتري در مقایسه با تیمار  1داشت .بیشترین ذخیره چربی در تیمار  1مشاهده شد که این
تفاوت با تیمارهاي  3و  4معنیدار بود .بلوط منجر به کاهش معنیدار پروتئین خام ،چربی خام و خاکستر الشه گردید.
تیمارهاي بلوط از لحاظ خاکستر الشه تفاوت معنیداري با هم نداشتند .اثر منفی تیمار  3بر درصد چربی خام و تیمار  4بر درصد
پروتئین خام الشه بیشتر بود .بلوط  48ساعت خیسانده شده ،اثر منفی بر رشد و مصرف غذا نداشت و میتوان تا  5درصد جیره
از آن استفاده نمود اما مطالعه سایر روشهاي خیساندن و تخمیر جهت بهبود کیفیت الشه توصیه میگردد.
لغات کلیدی :شاخصهای رشد ،ترکیب الشه ،میوه بلوط ایرانی ،کپور معمولی

*نویسنده مسئول
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مقدمه
مساحت زیادی از سرزمين ایران پوشيده از جنگلهای
بلوط است .از ميوه بلوط به دليل ارزانی و در دسترس
بودن به عنوان خوراک دام استفاده میشود .این ميوه
عالوه بر داشتن ترکيبات مغذی ،مادهای غنی از تانن
میباشد (شادنوش )1385 ،که اثرات ضد تغذیهای آن
بهخوص در جانوران تکمعدهای بهاثبات رسيده است.
مقدار تانن در غذاها به نوع گياه و واریته آن ،درجه بلوغ
گياه ،فصل و فرآیندهای تکنولوژیک مورد استفاده جهت
ساخت غذا بستگی دارد ( )Omnes et al., 2017و پاسخ
جانور به تاننهای غذایی عالوه بر غلظت تانن به گونه
جانوری و سن جانور ،شاخصهای مورد بررسی ،طول دوره
آزمایش و ترکيب جيره غذایی (سطح و منبع پروتئين)
وابسته است (.)Jansman, 1993
بهبود بازدهی خوراک ،توقفگاه اصلی در سيستمهای آبزی
پروری متراکم برای به حداکثر رساندن توليد است.
بهدست آوردن همزمان بازدهی باالتر خوراک و قيمت
پایينتر آن ،چالشی بزرگ برای متخصصان علم تغذیه
آبزیان است .از طریق روش تخمير حالت جامد میتوان از
ظرفيت ميکرو اورگانيسمهای مختلف در تجزیه مواد ضد
مغذی جهت عملآوری زیستی منابع خوراکی گياهی
استفاده نمود .در این حالت ميکروارگانيسمها بر مواد جامد
و با مقدار کم یا حداقل آب ،رشد میکنند .این روش در
مقایسه با تخمير به روش غوطهوری دارای مزایایی از
جمله ،غلظت باالتر فرآورده توليدی ،مقدار کمتر فاضالب،
نياز کمتر به انرژی ،سادگی روش ،محيط تخمير سادهتر،
نياز به تجهيزات و فضای کمتر ،هوادهی آسانتر ،آلودگی
باکتریهای کمتر ،قابليت تکرارپذیری باال و فقدان
کنترلهای شدید تخمير ،میباشد ( .)Ghosh, 2017در
این فرآیند ميکرو اورگانيسمها ،قندهای محلول و
اسيدهای آلی را مصرف کرده و اسيدهای آمينه ضروری،
اسيدهای چرب و ویتامينها را بيوسنتز میکنند .بنابراین،
سبب بهبود محتوای مغذی مواد اوليه غذایی مورد استفاده
به عنوان سوبسترا میشوند (.)Ghosh, 2017
ميکروارگانيسمها نقش مهمی در توليد مخلوطی از
آنزیمهای ميکروبی نظير تاناز ( )Tannaseایفاء میکنند.
آنزیم تاناز عامل هيدروليز اسيد تانيک و تبدیل آن به
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گلوکز و گاليک اسيد میباشد (.)Hawashi et al., 2019
از سوی دیگر ،تانن موجود در بلوط ،اثر منفی بر هيدروليز
و تخمير دارد ( .)Pan et al., 2014بر این اساس در
پژوهش حاضر ابتدا به روش خيساندن تا حدی از تانن
موجود در بلوط کاسته شد و سپس بلوط در معرض تخمير
حالت جامد قرار گرفت .از مخمر نانوایی
( )Saccharomyces cerevisiaeبه طور گسترده در
تخمير سنتی استفاده شده است .این مسئله به دليل
داشتن چندین مزیت از قبيل توانایی ترشح آنزیمهای
خارج سلولی ،غير بيماریزا بودن و قيمت پایين است
( .)Hawashi et al., 2019کپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioیکی از مهمترین گونههای ماهيان پرورشی است.
این ماهی ،گونهای همه چيزخوار است و از لحاظ
فيزیولوژیک قادر به تحمل گنجاندن مقادیر باالتری از
فرآوردهای جانبی گياهی در جيره غذایی میباشد
( .)Anwar et al., 2020در پژوهش طالبيان نيک و
علمداری ( )1399بر کپور معمولی ،پيشنهاد گردید که اثر
آرد ميوه بلوط به ميزان کمتر از  10درصد جيره مورد
بررسی قرار گيرد .شادنوش ( )1385با مصرف مغز ميوه
بلوط در جيره غذایی قزل آالی رنگين کمان ،به بيشترین
ميزان وزن و طول نهایی به طور معنیدار در صورت کاربرد
 6درصد بلوط دست یافت .در کل ،تحقيقات چندانی در
مورد امکان استفاده از بلوط در جيره غذایی آبزیان انجام
نشده است .هدف از تحقيق حاضر بررسی اثر فرآیند
خيساندن و تخمير بر کاهش ميزان تانن در ميوه بلوط و
ارزیابی قابليت استفاده از آن در سطح  5درصد جيره بود.
مواد و روش کار
عملآوري بلوط
ميوه بلوط از روستای آب کاسه در شهرستان کهگيلویه
تهيه شد .پس از حذف پوسته خارجی بلوط با چاقو ،ميوه
بهدست آمده در آون در دمای  65درجه سانتیگراد به
مدت  24ساعت خشک گردید ( .)AOAC, 2000پوسته
داخلی (جفت) ميوه به صورت دستی حذف شد .مغز ميوه
بلوط به سه دسته تقسيم شد :دسته اول ،خيسانده و
تخمير نشده ،دسته دوم ،به مدت  48ساعت در آب
معمولی خيسانده شد ( Rezaei and Semnaninejad,
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 )2016و دسته سوم به مدت  24ساعت در آب معمولی
خيسانده شد و سپس به مدت  24ساعت بهوسيله
 Saccharomyces cerevisiaeتحت تخمير حالت
جامد قرار گرفت (.)Khattab and Arntfield, 2009
عمل خيساندن با نسبت وزنی -حجمی  1به  5در انکوباتور
و در دمای  50درجه سانتیگراد (Ghaderi-
 )Ghahfarrokhi et al., 2017انجام شد .طی مدت
خيساندن تعویض آب هر  8ساعت یکبار انجام گردید.
بلوطهای دسته سوم پس از خيسانده شدن و دور ریختن
آب ،ابتدا بهوسيله چرخ گوشت خرد شدند و سپس تحت
تخمير قرار گرفتند .برای این منظور مخمر نانوایی فعال
خشک به ميزان  1/5گرم به ازاء هر  100گرم ميوه بلوط
(قبل از خيساندن) در  50ميلی ليتر آب معمولی ولرم حل
شد و سپس به بلوطهای چرخ شده افزوده گردید .فرآیند
تخمير به مدت  24ساعت در انکوباتور در دمای  30درجه
سانتیگراد انجام شد .ميوههای تخمير شده در آون در
دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  10دقيقه خشک
شدند تا مخمر غير فعال گردد ( Khattab and
 .)Arntfield, 2009بلوطهای دسته دوم پس از

خيساندن و بلوطهای دسته سوم پس از غير فعال کردن
مخمر به مدت  24ساعت در دمای  65درجه سانتیگراد
در آون خشک شدند ( .)AOAC, 2000سه دسته بلوط
مذکور ،آسياب شده و با الک  250ميکرون غربال گردیدند.
ساخت غذا
بعد از آناليز شيميایی اجزاء پر مقدار جيره از لحاظ ميزان
پروتئين خام ،چربی خام ،خاکستر و رطوبت ( AOAC,
 ،)2000چهار نوع جيره غذایی با ميزان پروتئين و انرژی
یکسان به کمک نرم افزار  UFFDAمطابق با جدول 1
طراحی شد .پس از مخلوط کردن مواد اوليه غذایی و تهيه
خمير ،جيرههای نهایی با استفاده از چرخ گوشت ساخته
شد .غذاهای ساخته شده به مدت  24ساعت در دمای 65
درجه سانتیگراد خشک شد و سپس خرد گردید .از
غذاهای با اندازه  1-1/7ميلیمتر جهت غذادهی به ماهيان
استفاده شد .ترکيب بيوشيميایی اقالم و جيرههای غذایی
ساخته شده در جدول  2ارائه شده است.

جدول  :1فرمول جیرههاي غذایی (درصد از ماده خشک)
)Table 1: Formulation of diets (% in dray matter

درصد اقالم غذایی

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

آرد گندم
آرد بلوط خيسانده و تخمير نشده
آرد بلوط خيسانده شده
آرد بلوط خيسانده و تخمير شده
آرد سویا
پودر ماهی
سلولز
روغن کلزا
*
اجزاء کم مقدار ثابت
مجموع

25/00
0/00
0/00
0/00
35/00
22/17
8/96
6/29
2/58
100/00

20/00
5/00
0/00
0/00
35/00
22/85
8/28
6/29
2/58
100/00

20/00
0/00
5/00
0/00
35/00
22/85
8/28
6/29
2/58
100/00

20/00
0/00
0/00
5/00
35/00
22/81
8/32
6/29
2/58
100/00

*اجزاء کم مقدار ثابت :دی کلسيم فسفات  1درصد ،ليزین  0/5درصد ،متيونين  0/43درصد ،مکمل معدنی تجاری  0/25درصد ،مکمل ویتامينی تجاری
 0/25درصد ،کولين  0/15درصد

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

هر تيمار با  3مخزن و هر مخزن با  15عدد ماهی با
ميانگين وزنی  8گرم به طور تصادفی در نظر گرفته شد.
سازگاری به مدت  10روز و با مصرف غذای تجاری کپور
انجام شد .ماهيان روزانه در ساعات  12 ،7و  17تا حد
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سيری تغذیه شدند 30 .دقيقه پس از هر بار غذادهی اقدام
به سيفون ،جمع آوری و نگهداری غذای خورده نشده در
فریزر گردید .در پایان دوره پرورش ،کل غذای خورده
نشده هر مخزن در آون خشک شد و از مقدار غذای داده
شده به ماهيان آن مخزن کسر گردید .تعویض آب به
ميزان حدود  80درصد و  3-2مرتبه در هفته انجام شد.

قبل از هر بار تعویض آب مقادیر  ،pHدما و اکسيژن
محلول در کليه مخازن اندازهگيری شد .این مقادیر در
مخازن مختلف تقریباً برابر بود بهطوریکه طی دوره
پرورش ميزان  pHآب  ،7/49-8/30دمای آب -25/0
 23/3درجه سانتیگراد و اکسيژن محلول در آب -10/7
 5/2ميلیگرم در ليتر ثبت گردید.

جدول  :2ترکیب بیوشیمیایی اقالم و جیرههاي غذایی براساس ماده خشک (خطاي استاندارد±میانگین)
Table 2: Proximate composition of ingredients and diets as DM basis (mean ± SE, n=3).

اقالم غذایی
آرد بلوط خيسانده و تخمير نشده
آرد بلوط خيسانده شده
آرد بلوط خيسانده و تخمير شده
آرد گندم
آرد سویا
پودر ماهی

پروتئین خام

چربی خام

خاکستر

کربوهیدرات

انرژي خام

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(کیلو ژول در گرم)

3/11±0/02
3/03±0/05
3/70±0/08
12/81±0/03
51/30±0/65
72/70±0/80

5/17±0/08
7/48±0/22
5/82±0/39
0/73±0/05
1/10±0/09
10/40±0/06

1/43±0/04
0/45±0/03
0/57±0/01
0/69±0/03
6/70±0/07
9/4±0/01

90/29
89/04
89/91
85/77
40/90
7/50

18/31
18/98
18/64
21/37
19/60
22/50

تیمارها
1
2
3
4

39/19±0/32
38/29±0/09
38/59±0/13
40/33±0/06

7/61±0/20
8/80±0/08
9/20±0/13
8/46±0/10

11/95±0/11
11/72±0/11
11/35±0/06
11/25±0/06

41/25
41/19
40/86
39/96

19/35
19/60
19/77
19/73

کربوهيدرات بر اساس مقادیر ميانگين پروتئين خام ،چربی خام و خاکستر اقالم غذایی و جيرههای غذایی محاسبه گردید .انرژی خام بر اساس ضرایب
 23/6 ،17/2و  39/5کيلو ژول در گرم بهترتيب برای کربوهيدراتها ،پروتئينها و چربیها محاسبه شد (.)NRC, 2011

نمونهبرداري و روشهاي آنالیز
وزن تمام ماهیها در ابتدای دوره پرورش و وزن و طول
آنها بعد از قریب  9هفته ( 61روز) اندازهگيری شد.
شاخصهای نرخ رشد ویژه ( Specific Growth Rate,
 )SGRو بلع غذا ( )Feed Intake, FIمطابق نظر
 Omnesو همکاران ( )2017ضریب تبدیل غذایی ( Feed
 )Conversion Ratio, FCRطبق نظر  Watanabeو

همکاران ( ،)2001ضریب چاقی ( Condition Factor,
 )CFنرخ بازدهی پروتئين ( Protein Efficiency Ratio,
 )PERو نرخ بازدهی چربی ( Lipid Efficiency Ratio,

 )LERطبق نظر  Torrecillasو همکارن ( ،)2021ذخيره
پروتئين ( ،)Protein Retention, PRذخيره چربی
( )Lipid Retention, LRو نرخ زندهمانی ( Survival
 )Rate, SRمطابق نظر  )2009( Mazurkiewiczو بر
اساس فرمولهای ذیل محاسبه گردید:

 {×100دوره پرورش بر حسب روز ( /وزن اوليه ماهی  – Lnوزن نهایی ماهی  =})Lnنرخ رشد ویژه (درصد در روز)RGS ،
{×100مکعب طول کل ماهی بر حسب سانتی متر  /وزن ماهی برحسب گرم} = ضریب چاقی ()FC
دوره پرورش بر حسب روز /ميانگين وزن بدن ماهيان /ميزان غذای مصرف شده = بلع غذا (گرم در کيلوگرم در روز)IF ،
(/2وزن نهایی +وزن اوليه) =ميانگين وزن بدن ماهيان
افزایش وزنتر ماهيان/وزن خشک غذای مصرف شده = ضریب تبدیل غذایی ()RCF
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وزن پروتئين مصرف شده /افزایش وزنتر ماهيان = نرخ بازدهی پروتئين ()REP
وزن چربی مصرف شده  /افزایش وزنتر ماهيان = نرخ بازدهی چربی ()LER
]×100پروتئين مصرف شده(/پروتئين اوليه الشه – پروتئين نهایی الشه)[ = ذخيره پروتئين (درصد)RP ،
]×100چربی مصرف شده(/چربی اوليه الشه – چربی نهایی الشه)[ = ذخيره چربی (درصد)RL ،
) ×100تعداد اوليه ماهيان/تعداد ماهيان در پایان دوره( = نرخ زندهمانی (درصد)RS ،
در شروع دوره پرورش  32عدد ماهی از جمعيت اوليه و در
پایان دوره پرورش  3عدد ماهی از هر مخزن و  24ساعت
پس از قطع غذادهی به منظور تخليه لوله گوارش و به
صورت تصادفی صيد شدند .آناليز تقریبی الشه ،مواد اوليه
غذایی و جيرههای غذایی ساخته شده از طریق روشهای
استاندارد  )2000( AOACتعيين شد .ميزان رطوبت
الشه هر گروه از ماهيان صيد شده در آون در دمای 65
درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت تعيين گردید .ميزان
رطوبت مواد اوليه غذایی و جيرههای غذایی ساخته شده
در آون در دمای  103درجه سانتیگراد به مدت  8ساعت
تعيين شد .پروتئين خام به روش کلدال و از حاصلضرب
ميزان نيتروژن در عدد  6/25بهدست آمد .چربی خام با
عصارهگيری به روش سوکسله و با کاربرد پتروليوم اتر
تعيين شد .خاکستر با قرار دادن نمونهها در کوره در دمای
 550درجه سانتیگراد در دو دوره  3ساعته تعيين گردید
( .)Thiex et al., 2012کل ترکيبات فنولی ،ترکيبات
فنولی غير تاننی و تاننهای متراکم به روش فولين سيو
کالتئو تعيين شد ( .)Makkar, 2003به طور خالصه،
عصارهگيری از آرد بلوط با افزودن استون آبی  70درصد به
نمونه ،قراردادن آن در حمام آبی اولتراسونيک به مدت 20
دقيقه (دو زمان  10دقيقهای با فاصله  5دقيقه) در دمای
اتاق ،خنک کردن عصاره در یخچال به مدت  15دقيقه و
سانتریفوژ آن به مدت  10دقيقه در  3000دور در دقيقه
انجام شد .اندازهگيری کل ترکيبات فنولی و ترکيبات
فنولی غير تاننی در طول موج  725نانومتر و اندازهگيری
تاننهای متراکم در طول موج  550نانومتر انجام شد.
روش تجزیه و تحلیل آماري دادهها
در طرح کامالً تصادفی کليه محاسبات با استفاده از نرم
افزار  SPSSنگارش  16و  Excelنسخه  2013انجام شد.
کنترل نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون کلموگروف-
اسميرنوف ،کنترل همگنی واریانس با آزمون لون ،مقایسه

متغيير های مورد مطالعه با آزمون تجزیه واریانس یک
طرفه و مقایسه ميانگين دادهها با آزمون چند دامنهای
دانکن انجام شد.
نتايج
ميزان ترکيبات فنولی آرد بلوط در اثر خيساندن و تخمير
بطور معنیدار کاهش یافت (جدول  .)3مطابق جدول ،4
جيره غذایی اثر معنیداری بر وزن نهایی ،ضریب چاقی و
نرخ رشد ویژه داشت اما اثر آن بر طول کل نهایی و نرخ
زندهمانی معنیداری نبود .خيساندن ميوه بلوط به مدت
 48ساعت در آب معمولی به طور معنیدار سبب افزایش
وزن نهایی و نرخ رشد ویژه گردید .این مقادیر اگرچه در
تيمار ( 3تغذیه شده با ميوه بلوط خيسانده شده) بيشتر از
تيمار ( 1تيمار شاهد فاقد آرد بلوط) بود ،اما تفاوت
معنیداری از لحاظ این شاخصها بين تيمارهای  1و 3
مشاهده نشد .از لحاظ ضریب چاقی بهترین عملکرد در
ماهيان تيمار  3مشاهده گردید که تفاوت معنیداری با
ماهيان تيمار ( 4تغذیه شده با جيره حاوی ميوه بلوط
خيسانده و تخمير شده) داشت اما تفاوت معنیداری با
تيمارهای  1و ( 2تغذیه شده با جيره شاهد فاقد آرد بلوط
یا جيره حاوی ميوه بلوط خيسانده و تخمير نشده) نداشت.
در مجموع ،از لحاظ شاخصهای رشد ،ماهيان تيمار 3
بهترین عملکرد را نشان دادند.
با توجه به جدول  ،5اثر تغذیه از ميوه بلوط ،بر ميزان بلع
غذا معنیداری نبود .از ميان تيمارهای تغذیه شده با آرد
بلوط ،بهترین ضریب تبدیل غذایی ،نرخ بازدهی پروتئين و
نرخ بازدهی چربی در ماهيان تيمار ( 3تغذیه شده با جيره
حاوی ميوه بلوط خيسانده شده) مشاهده شد که تفاوت
آنها با مقدار این شاخصها در ماهيان تيمار ( 2تغذیه شده
با جيره حاوی ميوه بلوط خيسانده و تخمير نشده)
معنیداری بود .از لحاظ ذخيره پروتئين تيمارهای مختلف
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حاوی آرد بلوط تفاوت معنیداری با هم نداشتند اما
ماهيان تيمار ( 4تغذیه شده با جيره حاوی ميوه بلوط
خيسانده و تخمير شده) به طور معنیدار ذخيره پروتئينی
کمتری در مقایسه با ماهيان تيمار ( 1تغذیه شده با جيره
فاقد آرد بلوط) از خود نشان دادند .از نظر ذخيره چربی

هم بهترین عملکرد در ماهيان تيمار  1مشاهده شد که
این تفاوت با ماهيان تيمارهای  3و  4معنیدار بود .در
مجموع ،از ميان تيمارهای تغذیه شده با ميوه بلوط ،از
لحاظ شاخصهای مصرف غذا بجز ذخيره چربی ،بهترین
عملکرد در ماهيان تيمار  3مشاهده شد.

جدول  :3ترکیبات فنولی آرد بلوط بر حسب درصد از ماده خشک (خطاي استاندارد ±میانگین)
)Table 3: Phenolic compounds in oak acorn, as g/100g of DM basis (Mean ± SE, n=3

آرد بلوط

کل ترکیبات فنولی

ترکیبات فنولی غیر تاننی

تانن هاي متراکم

آرد بلوط خيسانده و تخمير نشده
آرد بلوط خيسانده شده
آرد بلوط خيسانده و تخمير شده

9/28±0/23
3/59±0/26a
4/63±0/15b

0/61±0/03
0/07±0/01a
0/16±0/01b

0/23±0/01
0/03±0/00a
0/01±0/00a

c

b

c

در هر ستون ،حروف انگليسی غير مشابه بيانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P<0/05
جدول  :4شاخصهاي عملكرد رشد و نرخ زندهمانی در تیمارهاي مختلف (خطاي استاندارد±میانگین)
)Table 4: Growth performance indices and survival rate in different treatments (Mean ± SE

جیره
1
2
3
4

وزن اولیه

وزن نهایی

طول کل نهایی

(گرم)

(گرم)

(سانتیمتر)

8/29±0/09
8/41±0/10
8/29±0/09
8/41±0/11

31/88±1/27ab
29/29±1/19a
34/47±1/08b
30/03±1/03a

12/63±0/18
12/23±0/16
12/83±0/13
12/53±0/14

ضریب چاقی
1/56±0/02ab
1/56±0/02ab
1/61±0/02b
1/51±0/02a

نرخ رشد ویژه

نرخ زندهمانی

(درصد در روز)

(درصد)

2/18±0/07ab
2/04±0/04a
2/33±0/05b
2/08±0/07a

97/78±2/22
100/00
97/78±2/22
100/00

در هر ستون ،حروف انگليسی غير مشابه بيانگر وجود اختالف معنیدار است (.)P<0/05
جدول  :5شاخصهاي مصرف غذا در تیمارهاي مختلف (خطاي استاندارد ±میانگین)
)Table 5: Feed utilization indices in different treatments (Mean ± SE, n=3

جیره 1

شاخص
بلع غذا (گرم به ازای کيلوگرم وزن بدن در روز)
ضریب تبدیل غذایی
نرخ بازدهی پروتئين
نرخ بازدهی چربی
ذخيره پروتئين (درصد)
ذخيره چربی (درصد)

a

45/26±1/38
2/43±0/15ab
1/06±0/07ab
5/44±0/35ab
27/47±1/52b
93/07±4/25c

جیره 2
a

46/58±1/06
2/57±0/04 b
1/02±0/01 a
4/43±0/06 a
21/75±0/31ab
70/50±1/20bc

جیره 3
44/24±0/30
2/22±0/03a
1/16±0/02b
4/89±0/08b
23/18±0/35ab
59/61±0/71a
a

جیره 4
50/20±4/22
2/75±0/21ab
0/91±0/06ab
4/34±0/31ab
17/33±1/25a
63/66±4/71ab
a

در هر سطر ،حروف انگليسی مختلف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است (.)P<0/05

با توجه به جدول  ،6رطوبت الشه تحت تأثير مصرف آرد
بلوط قرار نگرفت ،اما استفاده از هر سه نوع آرد بلوط
(خيسانده و تخمير نشده ،خيسانده شده ،خيسانده و
تخمير شده) منجر به کاهش معنیدار پروتئين خام ،چربی
خام و خاکستر الشه یا به عبارت دیگر ،افت کيفيت الشه
گردید .تيمارهای مختلف تغذیه شده با آرد بلوط از لحاظ
ميزان خاکستر الشه تفاوت معنیداری با هم نداشتند.
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خيساندن (تيمار  )3و خيساندن و تخمير کردن (تيمار )4
منجر به کاهش معنیدار درصد پروتئين خام و چربی خام
الشه گردید .از این ميان اثر منفی روش خيساندن به
تنهایی (تيمار  )3بر درصد چربی خام الشه و اثر منفی
روش خيساندن و تخمير کردن (تيمار  )4بر درصد
پروتئين الشه بيشتر بود.
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جدول  :6ترکیب الشه ماهیها در تیمارهاي مختلف بر حسب درصد (خطاي استاندارد ±میانگین)
)Table 6: Carcass composition of carps in different treatments as g/100g (Mean ± SE, n=3

جیره

پروتئین خام

چربی خام

خاکستر

رطوبت

1
2
3
4

23/45±0/04d
20/00±0/01c
19/09±0/03b
18/33±0/02a

13/53±0/05d
12/49±0/07c
10/19±0/17a
11/61±0/07b

3/48±0/17b
2/64±0/12a
ᵃ02/0±64/2
2/46±0/07a

65/38±2/36
64/58±0/73
68/37±2/09
69/65±1/48

در هر ستون ،حروف انگليسی مختلف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است (.)P<0/05

بحث
عملآوری دانههای گياهی از طریق فرآیندهای خيساندن
در آب و تخمير به منظور کاهش مواد ضد تغذیهای ،در
تحقيقات متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است .کاهش
ميزان ترکيبات فنولی در حبوبات در اثر خيساندن در آب
معمولی و تخمير با استفاده از مخمر نانوایی ( Khattab
 ،)and Arntfield, 2009در کيک روغنی کتان از طریق
تخمير حالت جامد ( )SSFبه وسيله Bacillus pumilus
و Banerjee and Ghosh, ( Bacillus tequilensis
 ،)2016در ميوه بلوط ایرانی ( )Quercus brantiiدر اثر
خيساندن در آب مقطر ( Ghaderi-Ghahfarrokhi et
 )al., 2017و در ميوه بلوط اروپایی ( )Quercus ilexدر
اثر تخمير بهوسيله مخمر نانوایی ()Amina et al., 2018
بهاثبات رسيده و مشخص شده است که سلولهای مخمر
 Saccharomyces cerevisiaeدارای ظرفيت جذب و در
نتيجه حذف تانن هستند ( .)Bindon et al., 2019در
مطالعه حاضر نيز کاهش ميزان ترکيبات فنولی در ميوه
بلوط ایرانی در اثر خيساندن در آب معمولی و تخمير با
استفاده از مخمر نانوایی بهاثبات رسيد .از ميان دو روش
بهکار رفته در این پژوهش ،کارایی روش خيساندن به
مدت  48ساعت در آب معمولی (تيمار غذایی  )3در زمينه
کاهش ميزان ترکيبات فنولی به طور معنیدار بيشتر از
روش خيساندن به مدت  24ساعت و سپس تخمير به
مدت  24ساعت (تيمار غذایی  )4بود.
در بررسی استفاده از مغز ميوه بلوط در سطوح  4 ،2 ،0و
 6درصد جيره غذایی قزل آالی رنگين کمان ،بيشترین
ميزان وزن و طول نهایی به طور معنیدار در سطح 6
درصد بهدست آمد (شادنوش .)1385 ،در تحقيقی بر
ماهی کپور معمولی که از آرد ميوه بلوط به عنوان

جایگزین بخشی از آرد گندم در جيره غذایی استفاده
گردید ،وزنهای نهایی باالتر در صورت مصرف جيرههای
فاقد آرد بلوط در مقایسه با جيرههای حاوی  10درصد آرد
بلوط بهدست آمد (طالبيان نيک و علمداری .)1399 ،در
تحقيق حاضر ،تفاوت معنیداری از لحاظ وزن نهایی،
ضریب چاقی ،نرخ رشد ویژه ،ميزان بلع غذا ،ضریب تبدیل
غذایی ،نرخ بازدهی پروتئين و نرخ بازدهی چربی بين
تيمار شاهد تغذیه شده با جيره فاقد آرد بلوط و تيمارهای
تغذیه شده با جيرههای حاوی آرد بلوط مشاهده نشد .این
نتيجه میتواند به دليل کاربرد آرد بلوط در سطح کمتر (5
درصد) د ر جيره غذایی باشد .در این تحقيق ،وزن نهایی و
نرخ رشد ویژه در تيمار ( 3تغذیه شده با بلوط خيسانده
شده به مدت  48ساعت در آب معمولی) به طور معنیدار
بيشتر از دو تيمار دیگر تغذیه شده با بلوط بود .در تيمار 3
به طور معنیدار ضریب تبدیل غذایی کمتر از تيمار
خيسانده و تخمير نشده اما نرخ بازدهی پروتئين و نرخ
بازدهی چربی بيشتر از تيمار مذکور بود .این مشاهدات با
کمتر بودن ميزان ترکيبات فنولی ضد مغذی در بلوط
خيسانده شده به مدت  48ساعت در آب معمولی
همخوانی دارد (جداول  4و .)5
پژوهش طالبيان نيک و علمداری ( )1399مشخص کرد
که افزودن آرد بلوط به جيره غذایی کپور معمولی در
سطح  10درصد سبب کاهش معنیدار پروتئين خام،
چربی خام و خاکستر الشه میگردد .بلوط مورد استفاده
آنها تحت فرآیند خيساندن یا تخمير قرار نگرفته بود .در
مطالعه حاضر هم اگرچه از طریق فرآیند خيساندن و
تخمير ،ميزان ترکيبات فنولی در بلوط به طور معنیدار
کاهش یافت بهطوریکه منجر به بهبود شاخصهای وزن
نهایی ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،نرخ بازدهی
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پروتئين و نرخ بازدهی چربی شد ،اما استفاده از آرد بلوط
در سطح  5درصد جيره منجر به کاهش معنیدار پروتئين
خام ،چربی خام و خاکستر الشه گردید .دليل احتمالی این
امر ممکن است تفاوت در قابليت هضم نشاسته بلوط و
نشاسته گندم و وجود باقيماندههای ترکيبات فنولی در
بلوط عملآوری شده باشد .بخش اعظم وزن دانه گندم و
ميوه بلوط ( 75درصد دانه گندم) ( Wilson et al.,
 )2006و  64درصد ميوه بلوط ایرانی ( Saffarzadeh et
 ،)al., 1999از نشاسته تشکيل شده است .شادنوش و
همکاران ( )1387از سطوح  4 ،2 ،0و  6درصد آرد ميوه
بلوط در جيره غذایی قزلآالی رنگينکمان استفاده کردند.
پس از  135روز پرورش ،اختالف معنیداری از لحاظ
درصد پروتئين خام و درصد چربی خام الشه مشاهده
نشد ،اما تيمار تغذیه شده با  2درصد آرد بلوط ،به طور
معنیدار خاکستر الشه باالتری داشت .تفاوت در نتایج
تحقيقات بر قزلآالی رنگينکمان و کپور معمولی ممکن
است به دليل تفاوت در سطح کاربرد بلوط در جيره غذایی
یا خصوصيات فيزیولوژیک گونه مورد مطالعه باشد .در
مجموع ،عملآوری موثرتری در راستای افزایش قابليت
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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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