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اثر جایگزینی پودر کرم خاکی ( )Eisenia fetidaبا پودر ماهی ،همراه
با استفاده از پودر سیر در جیره ،بر پارامترهای رشد ،ترکیب الشه و
هضمپذیری در قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
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 .1دانشجوی دکتری گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .2دانشیار گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .3کارشناس گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
تاریخ دریافت1395/5/7 :

تاریخ تصویب1397/1/29 :

چکیده
مطالعه حاضر جهت بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی ) )Eisenia fetidaبر پارامترهای رشد ،ترکیب الشه و هضمپذیری
بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissبه مدت  8هفته انجام شد .برای این منظور سطوح مختلف جایگزینی پودر
کرم خاکی با پودر ماهی شامل صفر 50 ،25 ،و  75درصد ،با و بدون  2/5درصد پودر سیر در جیره در نظر گرفته شد .ماهیان با میانگین
وزن  30±0/27گرم در قالب یک طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار (سه تکرار) در شرایط یکسان پرورش داده شدند .در طول دوره میانگین
دما  12/28±2/14درجه سانتیگراد و اکسیژن  6/32±1/12میلیگرم بر لیتر بود .در پایان آزمایش ،شاخصهای رشد ،ترکیب الشه و
هضم پذیری تعیین گردید .نتایج نشان داد که افزایش جایگزینی پودر کرم خاکی باعث کاهش معنیدار در وزن پایانی ،نرخ رشد ویژه و
افزایش ضریب تبدیل غذایی در ماهیها شد و بهطور معکوس افزودن پودر سیر موجب افزایش وزن نهایی و نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب
تبدیل غذایی شد ( .)P>0/05اثر پودر سیر بر ترکیبات الشه معنی دار نبود ،اما افزایش سطح جایگزینی کرم خاکی باعث کاهش رطوبت و
چربی و افزایش پروتئین و خاکستر الشه شد ( .)P<0/05هضمپذیری ماده خشک با افزایش سطح جایگزینی تا سطح  25درصد (بدون پودر
سیر) تفاوت معنیداری نداشت ( )P<0/05و در سطح  50درصد کاهش معنیداری یافت ( )P>0/05و افزودن سیر موجب کاهش معنیدار
در هر سطح جایگزینی شد ( .)P>0/05هضمپذیری چربی و پروتئین در تیمارهای پودر کرم خاکی افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد
داشت ( ،)P>0/05اما افزودن سیر تفاوت معنیداری در هضمپذیری چربی و پروتئین (به جز  50درصد جایگزینی) در هر سطح جایگزینی
نشان نداد ( .)P<0/05نتایج نشان داد میتوان کرم خاکی را به همراه  2/5درصد سیر تا سطح  50درصد جایگزین پودر ماهی جیره ماهی
قزلآالی رنگینکمان کرد ،بدون اینکه اثرات منفی بر کارایی رشد ماهیها دیده شود.
واژگان کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،پودر کرم خاکی ،هضمپذیری ،رشد ،سیر.

* نویسنده مسئول:

تلفن+981133687574 :
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 .1مقدمه
آبزیپروری نقش بسیار مهمی در تامین غذای
بشر و کاهش فقر جهانی ایفا میکند (.)Tacon, 1997
توسعه صنعت آبزیپروری از وضعیت سنتی غیرمتراکم
به حالت مکانیزه منجر به افزایش تولید در واحد سطح
شده است .تغذیه در آبزیپروری از اهمیت زیادی
برخوردار است ،زیرا نزدیک به  60درصد از هزینههای
تولید آبزیان را هزینهی غذا تشکیل میدهد
( .)Mahmoodi et al., 2009بر اساس گزارشهای
سال  ،2012میزان تولیدات تمامی انواع آبزیان که برای
مصارف انسانی پرورش داده شدند ،رقمی معادل با
 66/6میلیون تن بوده است که قزلآالی رنگینکمان
سهمی در حدود  11درصد این تولیدات را در بخش
آبزیپروری به خود اختصاص داده است ( FAO,
.)2014
پودر ماهی بهعنوان یکی از منابع اصلی
تامینکننده پروتئین و اسیدهای آمینه در جیره آبزیان
میباشد که از دیرباز در صنعت آبزیپروری جایگاه
مهمی را به خود اختصاص داده است و با گذشت زمان
و پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیا هیچ چیز دیگری
جایگزین این ماده مهم در تغذیه آبزیان نگردیده است.
هزینه باال و همچنین کمبود منابع تأمین پودر ماهی
نیاز به استفاده از سایر منابع جایگزین را افزایش داده
است .از جمله آن میتوان به پودر بچه قورباغه
( ، )Ayinla et al., 1994سیالژ تخمیری ماهیان و
انواع غذاهای زنده ،اشاره کرد که در این بین استفاده
از برخی کرمها ،کرمیشکالن و استفاده از کرم خاکی
( )Sogbesan et al., 2006روند افزایشی پیداکرده
است .کرم خاکی از انواع غذاهای زندهای است که با
ترکیبات پروتئینی (اسیدهای آمینه) و اسیدهای چرب
خود قادر به تأمین نیازهای تغذیهای آبزیان میباشد،
میزان چربی نسبتاً کم آن ( 9-11درصد) در مقایسه با
سایر غذاهای زنده در کنار درصد باالی پروتئین آن
( 59-65درصد) ،کرم خاکی را در ردیف غذاهای با
ارزش قرار داده است ( ;Tacon et al., 1983
 .)Fadaee, 2012; Allameh et al., 2015به
طوریکه  Ngو همکاران ( )2001بیان کردهاند ترکیب
و میزان اسیدهای آمینه ضروری و نیز اسیدهای چرب
ضروری لینولئیک در کرم خاکی تقریباً بهطور کامل

قادر به تامین نیازهای تغذیهای آبزیان پرورشی خواهد
بود و میزان برخی از اسیدهای آمینه ضروری مانند
هیستیدین ( 23/2درصد) و متیونین ( 3/2درصد)
حتی بیش از نیاز تغذیهای آبزیان بوده و از این رو
میتوان استفاده از آن را در تغذیه بسیاری از آبزیان
پیشنهاد نمود (.)Ng et al., 2001
نتایج حاصله از جایگزینیهای انجامشده با پودر
ماهی بیانگر آن است که با افزایش درصد جایگزینی
مواد غذایی ،درصد رشد کاهش مییابد ،که در اثر
کاهش هضمپذیری و اثر مواد ضدمغذی موجود در ماده
جایگزین میباشد .افزودن سیر ممکن است با تحریک
سیستم گوارش و افزایش فعالیت آنزیمها مشکل
هضمپذیری را کاهش دهد ( .)Lee et al., 2014سیر
دارای ترکیبات متنوعی از انواع مواد معدنی ،ویتامین
ها ،اسیدهای آمینه ،فالوونوئیدها ،ترکیبات فرار و غیر
فرار با ارزش دارویی و درمانی بسیار باالیی است
( )Pourabdollah and Pourabdollah, 2002که
تحقیق در خصوص امکان استفاده از آن را در صنعت
آبزیپروری توجیه میکند.
تاکنون در مطالعات بسیاری از کرم خاکی به
عنوان منبع پروتئینی ( ;Nandeesha et al., 1988
Pucher et al., 2014; Stafford and Tacon,

 )1984; Dedeke et al., 2013و سیر بهعنوان
مکمل ( Shalaby et al., 2006; Nya and Austin,
 )2011; Tangestani et al., 2011در جیره ماهیان
استفاده شده است؛ اما در مورد جایگزینی پودر کرم
خاکی گونه  Eisenia fetidaبا پودر ماهی همراه با
استفاده از پودر سیر در جیره قزلآالی رنگینکمان
تحقیقی صورت نگرفته است و از آنجا که پودر کرم
خاکی دارای ترکیبات کاهنده طعم و دارای بوی
نامطبوع میباشد ( ،)Tacon et al., 1983پودر سیر
جهت پوشش دادن طعم و بوی پودر کرم خاکی و تاثیر
احتمالی آن بر بهبود غذاگیری و هضمپذیری مورد
استفاده قرار گرفت و در این تحقیق اثر جایگزینی پودر
کرم خاکی گونه  Eisenia fetidaبا پودر ماهی همراه
با استفاده از پودر سیر در جیره غذایی بر رشد ،ترکیب
الشه و شاخص هضمپذیری قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissمورد بررسی قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
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این آزمایش در مزرعه پرورش قزلآالی رنگین-
کمان در شهرستان آمل انجام گرفت .آب مورد استفاده
برای کارگاه آب چاه بود .هوادهی از طریق پمپ هوا و
سنگ هوا انجام میشد .تانکهای پرورش از جنس
بتونی بوده و حجم آب در هر تانک 300لیتر بود .برای
انجام آزمایش  8تیمار و  3تکرار برای هر تیمار و بهطور
کل  24تانک در نظر گرفته شد .تعویض آب به صورت
روزانه و یکبار و به میزان  80-90درصد انجام گرفت.
شست و شوی تانکها به صورت هفتگی انجام شد.
میانگین دما به صورت روزانه ثبت گردید ،میزان ،pH
شوری ،هدایت الکتریکی و میزان کل مواد جامد محلول
آب هر دو هفته یکبار اندازهگیری شد
( Ramzanzadeh et al., 2016; Azizi et al.,
.)2017

 .1.2تهیه بچهماهی و شرایط نگهداری آنها
بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان از مرکز تکثیر
و پرورش ماهی در شهرستان آمل تهیه شدند .ماهیان
به مدت  7روز با شرایط محیط پرورشی آداپته شدند.
در طی این مدت ماهیان ،روزانه دو بار و تا حد سیری
با جیره تجاری تهیهشده از کارخانه خوراک دام و طیور
آبزیان مازندران تغذیه شدند .در پایان مدت  7روز،
ماهیان جداسازی و در هر تکرار بهصورت تصادفی،
تعداد  15قطعه ماهی با میانگین وزنی  30±0/27گرم
در تانکهای پرورشی ذخیرهسازی شدند .ماهیان به
مدت  56روز با جیره آزمایشی روزانه سه بار (صبح،
ظهر و عصر) و بر اساس میزان سیری تغذیه شدند
(.)Adhami et al., 2017

 .2.2ساخت جیرههای غذایی
جهت تهیه جیره از مواد قابل دسترس استفاده
شد و با استفاده از نرمافزار  PWUFFDAجیرهنویسی
انجام شد .مواد اولیه مورد نیاز ،برای ساخت هر جیره
به کمک ترازوی دیجیتالی وزن شده و در ظرف به
خوبی مخلوط شدند تا شکل خمیری به خود گرفتند.
سپس مخلوط حاصل به کمک چرخ گوشت خانگی به
صورت رشتههایی با قطر  2/5میلیمتر درآمدند .رشته-
ها در داخل آون در دمای  30درجه سانتیگراد به مدت
 12ساعت کامالً خشک شد و تا زمان مصرف در دمای

 -18درجه سانتیگراد نگهداری شد .ترکیب و آنالیز
جیرههای ساختهشده در جدول  1گزارش شده است.
تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل تیمار :C
تغذیه ماهیها با جیره فاقد پودر کرم خاکی و پودر
سیر؛ تیمار  2/5 :Gدرصد پودر سیر؛ تیمار :25WG
 25درصد پودر کرم خاکی به جای پودر ماهی 2/5 +
درصد پودر سیر؛ تیمار 25 :25Wدرصد پودر کرم
خاکی به جای پودر ماهی؛ تیمار  50 :50WGدرصد
پودر کرم خاکی به جای پودر ماهی  2/5 +درصد پودر
سیر؛ تیمار  50 :50Wدرصد پودر کرم خاکی به جای
پودر ماهی؛ تیمار  75 :75WGدرصد پودر کرم خاکی
به جای پودر ماهی  2/5 +درصد پودر سیر؛ تیمار
 75 :75Wدرصد پودر کرم خاکی به جای پودر ماهی
بود ( ;Farahi et al., 2010; Habashi, 2012
.)Allameh et al., 2015

 .3.2زیستسنجی
برای بررسی اثر جیره بر عملکرد ماهی قزلآالی
رنگینکمان از پارامترهای رشد شامل افزایش وزن
( ،)WGنرخ رشد ویژه ( )SGRو ضریب تبدیل غذایی
( )FCRمرتبط با تغذیه و رشد ماهی استفاده شد .این
پارامترها شامل موارد زیر بودند ( Turchini et al.,
:)2003
WG (g) = Wf−Wi

𝑖ln W𝑓 − lnW
× 100
t
f
= FCR
𝑖W𝑓 − W

= SGR

SR  N 2 / N1  100

=Wfوزن نهایی=Wi ،وزن اولیه=f ،میزان غذای
مصرفی=t ،زمان (روز)=N1 ،تعداد ماهیان ابتدای دوره و
=N2تعداد ماهیان ابتدای دوره میباشند.

 .4.2اندازهگیری ترکیب شیمیایی الشه
در پایان دوره از هر تانک  5قطعه ماهی به
صورت تصادفی نمونهگیری شد و با پودر گل میخک
( 0/5گرم در لیتر) بیهوش شده ( Yarmohammadi
 )et al., 2012و با ضربه سر کشته شدند .سپس تا
زمان آنالیز در  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
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جدول  -1ترکیب و آنالیز تقریبی جیرههای مورد استفاده در طول دوره پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان.

مواد اولیه (درصد)

C

G

25WG

25W

50WG

50W

75WG

75W

کرم خاکی

0

0

11/25

11/25

22/50

22/50

33/75

33/75

پودرماهی

45

45

33/75

33/75

22/50

22/50

11/25

11/25

سبوس گندم

2/50

0

0

2/50

0

2/50

0

2/50

آرد گندم

6/50

6/50

6/50

6/50

6/50

6/50

6/50

6/50

گلوتن گندم

10

10

10

10

10

10

10

10

پودر ذرت

4

4

4

4

4

4

4

4

پودرسویا

15

15

15

15

15

15

15

15

روغن ماهی

11

11

11

11

11

11

11

11

مونوکلسیم فسفات

1

1

1

1

1

1

1

1

ویتامین

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

مواد معدنی

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

سیر

0

2/5

2/5

0

2/5

0

2/5

0

مالس

2

2

2

2

2

2

2

2

مواد مغذی (درصد)
ماده خشک

93/45±0/08

93/23±0/18

94/15±0/11

94/60±0/12

93/15±0/10

93/29±0/22

93/85±0/12

94/12±0/15

پروتئین

42/50±1/05

42/62±0/12

41/26±0/42

41/65±0/95

42/44±1/02

41/62±1/12

41/75±0/32

41/33±0/50

چربی

19/45±0/88

19/56±0/28

20/22±1/12

19/67±0/52

19/17±1/05

19/09±1/10

18/85±0/75

19/02±0/16

خاکستر

10/4±0/42

10/1±0/11

10/3±0/65

10/6±1/02

10/5±0/10

10/7±0/15

10/8±0/12

10/2±1/22

انرژی (کیلوکالری/
 100گرم)

510/03

511/13

515/52

513/81

506/80

504/87

505/68

509/52

نتایج انالیز جیره به صورت میانگین±انحراف معیار بیان شدهاند.
1بر ح سب میلیگرم بر کیلوگرم شامل :ویتامین آ 10000 ،آیو ( ،)IUویتامین دی  2000 ،3آیو؛ ویتامین ای 100 ،میلیگرم؛ ویتامین کا 20 ،میلیگرم؛ ویتامین
ب 400 ،1میلیگرم؛ وی تامین ب 40 ،2میلیگرم؛ وی تامین ب 20 ،6میلیگرم؛ وی تامین ب 0/04 ،12میلیگرم؛ بیوتین 0/2 ،میلیگرم؛ کولین کلرا ید1200 ،
میلیگرم؛ فولیک اسید 10 ،میلیگرم؛ اینوسیتول 200 ،میلیگرم؛ نیاسین 200 ،میلیگرم؛ پانتوئنیک کلسیم 100 ،میلیگرم
 2بر حسببب گرم بر کیلوگرم از مخلوط شببامل127/5 ،MgS04.2H20 :؛ 50/0 ،KCl؛ 60 ،NaCl؛ 727/8 ،CaHPO4. 2H2O؛ 25/0 ،FeSO4. 7H2O؛
5/5 ZnSO4. 7H2O؛ 0/785 ،CuSO4. 5H2O؛ 2/54 ،MnSO4. 4H2O؛ 0/478 ،CoSO4. 4H2O؛ 0/295 ،Ca (IO3)2. 6H2O؛ ،CrCl3. 6H2O
0/128

جهت انجام آنالیز شیمیایی ترکیبات تشکیلدهنده
بدن ،مانند پروتئین ،چربی ،رطوبت ،خاکستر،
نمونههای ماهی ،چرخ و همگن و سپس در آون قرار
داده شد تا خشک شوند.
مقدار رطوبت نمونه ،از قرار دادن  1گرم از نمونه
در آون ( Memmert-BM55آلمان) با دمای 105
درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت تعیین گردید.
ماده خشک جیره غذایی و الشه تهیه و سپس خاکستر
با استفاده از کوره الکتریکی (مدل )Ecotec-sic 07
در دمای  550درجه سانتیگراد به مدت  6ساعت،
پروتئین خام به روش کجلدال (مدل  behrآلمان)
ضریب ثابت ( )6/25تعیین شد .اندازهگیری چربی کل
به کمک دستگاه سوکسوله (مدل  behrآلمان) و با
استفاده از اتر به عنوان حالل صورت گرفت ( AOAC,
.)1995

 .5.2هضمپذیری ظاهری
در انتهای آزمایش ،برای اندازهگیری
هضمپذیری جیره آزمایشی ،ماهیان هر تیمار به مدت
دو هفته با جیره آزمایشی حاوی اکسید کروم به عنوان
مارکر تغذیه شدند و مواد دفعی به روش سیفونکردن
جمعآوری شد و پس از خشکشدن تا زمان آزمایش
هضمپذیری و آنالیز مواد مغذی شامل پروتئین
(کلدال) ،چربی (سوکسله) ،رطوبت (آون) و خاکستر
(کوره) ،در  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد
( .)AOAC, 1995; Schrama et al., 2012میزان
اکسید کرومیک (میلیگرم) موجود در خوراک و مدفوع
با روش ( )Fenton and Fenton, 1979به وسیله
دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Unico uv-2150با طول
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جدول  - 2شاخصهای رشد و بازماندگی ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با سطوح مختلف کرم خاکی و پودر سیر.
تیمار
C
G
25WG
25W
50WG
50W
75WG
75W

وزن اولیه (گرم)
30/55±0/13
30/08±0/58
30/23±0/21
30/50±0/11
30/46±0/29
30/42±0/36
30/55±0/18
30/37±0/31

وزن نهایی (گرم)
80/31±0/11c
88/14±0/72a
86/95±0/53b
78/18±1/05d
79/86±0/26c
75/42±0/45e
75/06±0/22f
72/58±0/62g

شاخص
نرخ رشد ویژه
1/62±0/08d
1/76±0/16e
1/74±0/11e
1/56±0/10c
1/61±0/05d
1/54±1/09ab
1/49±0/12a
1/43±0/08a

FCR
0/85±0/03ab
0/82±0/02a
0/86±0/02ab
0/88±0/01b
0/97±0/02c
1/05±0/10d
1/13±0/12e
1/20±0/02f

درصد بازماندگی ()%
99±1a
98±2a
99±1a
99±1a
97±3a
99±1a
94±5a
95±4a

اعداد به صورت میانگین±خطای معیار بیان شدهاند .حروف غیر همنام در هر ستون ،نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در بین
تیمارهای آزمایشی است (.)P>0/05

موج  440نانومتر قرائت و مطابق رابطه زیر محاسبه
گردید.
Absorbency of sampel
sample Wt × 10 × B

= Chromic Oxide

=Bشیب منحنی استاندارد ،جذب /میلیگرم
است .ضریب هضمپذیری ظاهری ( )ADCنیز بر اساس
رابطه زیر محاسبه شد.
] (ADC= 100 ×[1-(F/D) × )Di/Fi
درصد مارکر مدفوع= ،Fiدرصد مارکر جیره=،Di
درصد مواد مغذی مدفوع= Fو درصد مواد مغذی جیره= D
میباشد .مقدار انرژی جیره و الشه ماهی وابسته به

ترکیب شیمیایی آن است به این معنی که مقادیر
گرمای سوختن پروتئین ،چربی و کربوهیدرات به
ترتیب  9/44 ،5/64و  4/11کیلوکالری در هر گرم
است؛ و هر کیلوکالری برابر با  4/184کیلوژول میباشد.
انرژی به روش محاسبه مقدار انرژی خام ترکیبات
شیمیایی آن اندازهگیری شد (.)NRC, 1993

 .6.2محاسبات آماری
تست نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون
One-Sample Kolmogorov Smirnov test

انجام شد .اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی و سیر
در جیره بر پارامترهای رشد ،ترکیب الشه و قابلیت
هضمپذیری با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه در
قالب آزمایش فاکتوریل با استفاده از نرمافزار
) SPSS(16انجام شد و مقایسهی میانگینها از طریق
آزمون دانکن و درصد خطای  0/05مقایسه شدند.

 .3نتایج
در طول دوره میانگین دما ،اکسیژن  ،pH ،کل
مواد جامد محلول ،شوری و هدایت الکتریکی بهترتیب
 12/28±2/14درجه سانتیگراد 6/32±1/12 ،میلی-
گرم بر لیتر 6/32±1/12،میلیگرم بر لیتر،
 750/55±232/82 ،7/72±0/44میلیگرم بر لیتر،
 0/74±0/25گرم بر لیتر و 1130/05±275/95
میکروزیمنس بر سانتیمتر مربع بود.
نتایج شاخصهای رشد و بازماندگی ماهیان
قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با سطوح مختلف پودر
کرم خاکی و سیر در پایان دوره  56روزه پرورش در
جدول  2نشان داده شده است .آنالیز واریانس دوطرفه
نشان داد که اثر پودر سیر ،پودر کرم خاکی و اثر متقابل
پودر سیر و کرم خاکی بر روی وزن پایانی SGR ،معنی
دار بود ( )P>0/05و در مورد  FCRاثر متقابل معنی-
دار نبود (جدول  .)P<0/05 ،3بیشترین و کمترین
میزان وزن نهایی و نرخ رشد ویژه بهترتیب در تیمار G
و  75Wمشاهده شد .میزان نرخ رشد ویژه بین
تیمارهای  Gو  25WGباهم و تیمارهای 75WGو
 75Wبا هم تفاوت معنیداری نشان نداد (.)P<0/05
مقایسه ضریب تبدیل بین تیمارهای آزمایشی تیمار ،C
 Gو  25WGتفاوت معنیدار با یکدیگر نداشته
( )P<0/05و تیمارهای ،50W ،50WG ،25W
75WGو  75Wبا یکدیگر و سایر تیمارها تفاوت
معنیدار نشان دادند ( .)P>0/05بیشترین ضریب
تبدیل غذایی در تیمار  75Wو کمترین ضریب تبدیل
غذایی در تیمار  Gمشاهده شد که با تیمار 25WG
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جدول  -3آزمون دوطرفه  ANOVAدر رابطه با اثر بر هم کنش پودر سیر و پودر کرم خاکی بر
روی وزن پایانی SGR ،و ( FCRآزمون فاکتوریل.)P>0/05 ،
فاکتورهای مورد بررسی
وزن نهایی
SGR
FCR

پودر سیر
*0/000
*0/000
*0/000

پودر کرم خاکی
*0/000
*0/000
*0/000

اثر متقابل
*0/000
*0/000
**0/182

جدول  -4آنالیز ترکیب الشه ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف کرم خاکی و پودر سیر.
تیمار
C
G
25WG
25W
50WG
50W
75WG
75W

رطوبت
74/66±1/7e
74/44±2/24e
73/77±1/56de
73/55±1/87cde
72/11±1/05ab
72/33±1/00bcd
70/66±1/11a
70/88±1/16ab

شاخصها (درصد وزن خشک)
پروتئین
50/22±1/09ab
50/27±1/20a
50/55±1/13abc
50/55±0/88abc
51/11±0/92bcd
51/22±1/09cd
51/88±1/02d
51/83±0/50d

چربی
30/55±0/88c
30/11±1/26c
28/22±1/09ab
28/44±1/50b
27/66±1/22ab
27/88±1/36ab
27/00±0/86a
27/33±1/32ab

خاکستر
4/14±0/76a
4/12±0/47a
4/77±0/40b
4/75±0/46b
4/37±0/33ab
4/27±0/11a
5/31±0/30c
5/48±0/23c

جدول  -5آزمون دوطرفه  ANOVAدر رابطه با اثر بر هم کنش پودر سیر و پودر کرم خاکی بر
روی پروتئین ،چربی ،رطوبت و خاکستر بدن (آزمون فاکتوریل.)P>0/05 ،
فاکتورهای مورد بررسی
پروتئین بدن
چربی بدن
رطوبت
خاکستر

پودر سیر
**1/000
**0/228
**0/759
**0/871

تفاوت معنیدار نداشت ( .)P<0/05بازماندگی در بین
تیمارهای تغذیهشده با سطوح مختلف جایگزینی پودر
کرم خاکی و تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشت
(.)P<0/05
نتایج آنالیز تقریبی الشه (بدن) ماهی قزلآالی
رنگینکمان غذادهی شده با سطوح مختلف پودر کرم
خاکی در جدول  4آمده است .آنالیز واریانس دوطرفه
نشان داد که اثر پودر سیر و اثر متقابل پودر سیر و کرم
خاکی بر روی پروتئین بدن ،چربی بدن ،رطوبت و
خاکستر معنیدار نبود ،ولی اثر پودر کرم خاکی معنی-
دار بود (جدول  .)P>0/05 ،5تمامی شاخصهای ترکیب
بدن در بین تیمارها تفاوت معنیداری را نشان دادند
( )P>0/05بهطوری که کمترین میزان رطوبت در
تیمار  75WGمشاهده شد که اختالف معنیداری با
تیمار شاهد داشت .تیمار  75WGبا تیمارهای ،75W
 50WGو  25Wتفاوت معنیداری نداشت
( .)P<0/05بیشترین میزان رطوبت و کمترین میزان
پروتئین در تیمار  Cمشاهده شد که با تیمارهای ،G
 25Wو  25WGتفاوت معنیداری نداشت (.)P<0/05

پودر کرم خاکی
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000

اثر متقابل
**0/994
**0/991
**0/963
**0/825

باالترین میزان پروتئین در تیمار  75WGمشاهده شد
که با تیمارهای  50W ،75Wو  50WGتفاوت معنی-
داری نداشت ( ،)P<0/05اما اختالف معنیداری با
تیمار شاهد داشت ( .)P>0/05کمترین میزان چربی
در تیمار  75WGمشاهده شد که اختالف معنیداری
با تیمار شاهد داشت ( ،)P>0/05اما با تیمارهای
 50WG ،50W ،75Wو  25WGتفاوت معنیداری
نشان نداد ( .)P<0/05باالترین میزان چربی در تیمار
 Cمشاهده شد که با تیمار  Gتفاوت معنیداری نداشت
( .)P<0/05باالترین میزان خاکستر در تیمار  75Wو
 75WGمشاهده شد که اختالف معنیداری با تیمار
شاهد داشت ( .)P<0/05کمترین میزان آن در تیمار
 50W ،G ،Cو  50WGمشاهده شد.
نتایج حاصل از اندازهگیری هضمپذیری ماهیان
قزلآالی رنگینکمان غذادهیشده با سطوح مختلف
پودر کرم خاکی با و بدون پودر سیر در مدت  56روز
در جدول  6آمده است .نتایج نشان داد که اثر متقابل
پودر سیر و کرم خاکی بر روی هضم ماده خشک و
هضم پروتئین معنیدار نبود (جدول  .)P<0/05 ،7اثر
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جدول  - 6هضمپذیری ظاهری در ماهیان قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با سطوح مختلف کرم خاکی و پودر سیر.
تیمار

هضم ماده خشک
84/34±1/65d
80/49±2/20c
78/41±2/93bc
83/36±2/02d
77/37±3/12ab
79/87±1/35c
75/36±2/31a
80/64±1/292c

شاخصها (درصد)
هضم چربی
89/43±1/05a
88/83±1/09a
89/27±1/79a
89/63±3/11a
93/20±1/58bc
94/06±1/77c
92/65±1/76bc
91/64±1/90b

هضم پروتئین
91/93±1/46ab
92/29±1/21abc
93/50±1/33cd
94/75±1/30de
91/46±1/24a
93/07±1/41bc
94/45±1/03de
95/04±1/52e

C
G
25WG
25W
50WG
50W
75WG
75W
دادهها به صورت میانگین±خطای معیار بیان شدهاند .حروف غیر همنام در هر ستون ،نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در بین
تیمارهای آزمایشی است (.)P>0/05
جدول  - 7آزمون دوطرفه  ANOVAدر رابطه با اثر بر هم کنش پودر سیر و پودر کرم خاکی بر روی هضم ماده خشک،
پروتئین و چربی (آزمون فاکتوریل.)P>0/05 ،
فاکتورهای مورد بررسی

پودر سیر

پودر کرم خاکی

اثر متقابل

هضم ماده خشک
هضم پروتئین
هضم چربی

*0/000
**0/647
*0/016

*0/000
*0/000
*0/000

**0/234
**0/442
*0/137

پودر سیر بر روی هضم ماده خشک و هضم چربی و اثر
پودر کرم خاکی بر روی هضم ماده خشک ،هضم
پروتئین و هضم چربی معنیدار بوده ،ولی اثر پودر سیر
بر هضم پروتئین معنیدار نبود ( .)P<0/05هضم ماده
خشک ،پروتئین و چربی در بین تیمارهای آزمایشی
اختالف معنیداری داشت ( ،)P>0/05بهطوری که
کمترین میزان هضم ماده خشک در تیمار 75WG
بدون اختالف معنیدار با تیمار  50WGو باالترین
میزان آن در تیمار  Cمشاهده شد که اختالف
معنیداری با سایر تیمارها داشت ( .)P>0/05باالترین
میزان هضم پروتئین در تیمارهای  50WG ،50Wو
 75WGو کمترین آن در تیمارهای ،25WG ،G
 25Wو  Cمشاهده شد که با سایر تیمارها تفاوت
معنیدار داشتند ( .)P>0/05کمترین میزان هضم
چربی در تیمارهای  25W ،25WG ،Gو  Cو
بیشترین میزان آن در تیمار  50Wمشاهده شد که از
لحاظ آماری با تیمار شاهد تفاوت معنیدار نشان داد
( )P>0/05و با تیمارهای  50WGو  75Wتفاوت
معنیداری نداشت (.)P<0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد با افزایش سطح کرم خاکی در
جیره کارایی رشد و تغذیه کاهش پیدا کرد که مطابق

با یافتههای پیشین میباشد ( Allameh et al.,
 .)2015افزودن سیر در هر کدام از تیمارها موجب

بهبود رشد گردید .هیچ یک از سطوح جایگزینی پودر
کرم خاکی اثر منفی بر بازماندگی نداشت که با
مطالعات پیشین نیز مطابقت دارد ( Tacon et al.,
 ،)1983; Hilton, 1983به طوری که فرحی و
همکاران ( )2010در بررسی تاثیر سیر روی رشد ماهی
قزلآالی رنگینکمان به این نتیجه رسیدند که در
ماهیانی که به غذای آنها به میزان  1و  2درصد سیر
افزوده شده بود ،میزان افزایش رشد بهصورت تدریجی
رخ میداد و در ماهیانی که  3درصد سیر به غذای آنها
اضافه شده بود ،افزایش رشد سریعتری نشان دادند
( .)Farahi et al., 2010احتماالً وجود الیسین در سیر
موجب افزایش عملکرد رودهای ،بهبود تغذیه و در
نهایت بهبود رشد شده است (.)Khalil et al., 2001
زعفریان و همکاران ( )2017گزارش کردند که از بین
سطوح مختلف ( 2 ،1و  3درصد) پودر سیر مورد
استفاده در پرورش ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo
 ،)caspiusمیزان  2درصد موجب افزایش شاخصهای
رشد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه گردید.
مطالعات نشان داده است که کرم خاکی 5-30
درصد قابلیت اضافهشدن به جیره ماهیها را دارد و
جایگزینی کرم خاکی در سطوح پایین کاهش کارایی
رشد و تغذیه ماهی را به دنبال ندارد ( Stafford and
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 ،)Tacon, 1985; Hilton, 1983اگرچه برخی
مطالعات جایگزینی  50درصد ( Allameh et al.,
 )2015و برخی تا  100درصد ( Stafford and
 )Tacon, 1985را فاقد تاثیر منفی گزارش کردهاند.
دالیل کاهش رشد با افزایش درصدهای جایگزینی کرم
خاکی را میتوان به عوامل مختلفی بستگی دارد .یکی
از دالیل میتواند وجود ترکیبات کاهنده اشتها یا
بدطعم و بدبو در گونه  E. foetidaو در نتیجه کاهش
تغذیه ماهی باشد ،اما دیگر گونههای کرم خاکی
Lumbricus
( Allolobophora longaو
 )terrestisفاقد این ماده بوده و تا سطوح باالیی
قابلیت گنجاندهشدن در جیره را دارند با این وجود
عامل دقیق این طعم و بو هنوز شناخته شده نیست،
اما یکی از دالیل عدم مطلوبیت کرم خاکی ،ناشی از
سلولهای کلراژن یا سلولهای ترشحی رها شده از
اپیتلیوم سلومی روده به داخل مایع سلومی بیان شده
است ( .)Tacon et al., 1983مطالعات نشان داده
است که آمینواسیدهای گوگردی (متیونین و
سیستئین) در کرم خاکی کم بوده و جیرههای حاوی
کرم خاکی مستلزم اضافهکردن مکملهای
آمینواسیدی هستند ( ،)Hilton, 1983حضور مواد
ضدتغذیهای در مایع سلومی ( )CFکرم خاکی نیز
ممکن است عاملی برای کاهش عملکرد رشد در سطوح
باالی جایگزینی باشد .تاکنون سمیبودن  CFبرای 42
گونه از مهرهداران آبزی به اثبات رسیده است
( CF .)Kobayashi et al., 2001خود از ترکیبات
متنوعی تشکیل شده است ،اما مادهی سمی آن الیزنین
است ،مکانیسم عمل الیزنین به این صورت است که با
چسبیدن به ( sphingomyelin-liposomeاز
ترکیبات دیواره سلولی مهرهداران) یا به اختصار ،SM
باعث مرگ سلول میشود SM .در بیمهرگان وجود
ندارد ،بنابراین این ماده برای بیمهرگان از جمله خود
کرم خاکی نه تنها بیخطر بوده بلکه به عنوان آنتی-
بیوتیک مانع از آلودگی باکتریایی کرم خاکی میشود
( .)Hirigoyenberry et al., 1992همچنین وجود
یک فاکتور ضدتغذیهای حساس به حرارت به نام
هموالیزین ( )Haemolysinدر کرم خاکی گزارش
شده است ( ،)Roch et al., 1981با جوشاندن کرم
خاکی در آب جوش به مدت  5دقیقه و سپس تغذیهی
ماهی قزلآالی رنگینکمان با آن ،تفاوت معنیداری با

تیمار شاهد که با پلت مخصوص قزلآالی رنگینکمان
تغذیه شده بود مشاهده نشد ( Stafford and Tacon,
 .)1985در مطالعه  Óscar Pereiraو Gomes
( )1995با افزایش سطح کرم خاکی در جیره وزن
نهایی ماهیهای قزلآالی رنگینکمان کاهش پیدا
نکرد ( ،)Óscar Pereira and Gomes, 1995علت
این موضوع شستشوی کرمهای خاکی با آب نمک 10
درصد قبل از فریزکردن کرمها بود .عالوه بر این افزودن
میزان کرم خاکی باعث کاهش انرژی جیره شده و پیرو
آن انرژی جیره و رشد ماهیها کاهش پیدا میکند .در
مطالعه  Nandeeshaو همکاران ( )1988نیز
جایگزینی کرم خاکی در سطوح باال باعث کاهش
کارایی رشد در ماهی کپور معمولی شد ،اما در یکی از
تیمارها که عالوه بر جایگزینی  75درصدی پودر ماهی
با کرم خاکی 5 ،درصد روغن ساردین نیز اضافه شد،
رشد به طور معنیداری افزایش پیدا کرد ،همچنین
ممکن است پودر ماهی حاوی فاکتورهای رشد
ناشناختهای باشد که در کرم خاکی وجود ندارند
( .)Andrews and Page, 1974ترکیبات زیستفعال
سیر مانند آلیسین با تقویت آنزیمهای گوارشی و توازن
فلور میکروبی روده موجب افزایش رشد گردد
( ،)Zaefarian et al., 2017بنابراین استفاده از آن
در این مطالعه توانست تا حدی اثر منفی ناشی از
جایگزینی پودر کرم خاکی را جبران کند.
در مطالعه حاضر با افزایش سطح جایگزینی پودر
کرم خاکی با پودر ماهی میزان پروتئین و خاکستر
الشه افزایش و میزان چربی و رطوبت الشه بهطور
معنیداری کاهش یافت ،اما پودر سیر اثر معنیداری بر
ترکیب الشه ماهیها نداشت .اثر متقابل بین سطوح
کرم خاکی و سیر نیز مشاهده نشد .در بیشتر مطالعات
گنجاندن کرم خاکی در جیره باعث کاهش چربی و
افزایش پروتئین الشه شده است ( Allameh et al.,
 .)2015; Velasquez et al., 1991در مطالعه
 Taconو همکاران ( )1983در قزلآالی تغذیه شده
با  100درصد کرم خاکی  E. foetidaفریزشده رطوبت
الشه بهطور معنیداری بیشتر ،همچنین چربی الشه به
طور معنیداری کمتر از تیمار شاهد بود ،اما پروتئین
الشه اختالف معنیداری با تیمار شاهد نداشت
( .)Tacon et al., 1983در آزمایش دوم  Taconو
همکاران ( )1983با افزایش جایگزینی کرم خاکی با
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پودر ماهی در جیره تفاوت معنیداری در پروتئین و
خاکستر الشه مشاهده نشد ،اما چربی الشه بهطور
معنیداری در سطح  100درصد جایگزینی کمتر از
تیمار شاهد بود ،در حالی که رطوبت الشه افزایش
معنیداری نسبت به تیمار شاهد پیدا کرد ( Tacon et
 .)al., 1983در مطالعه Stafford and Tacon
( )1985رطوبت الشه به طور معنیداری با 100درصد
جایگزینی کرم خاکی با پودر ماهی افزایش پیدا کرد.
در سطوح  50 ،10و  100درصد جایگزینی کرم خاکی
پروتئین و خاکستر الشه به طور معنیداری افزایش و
چربی کاهش یافت .علت کاهش چربی در این مطالعه
میزان کمتر چربی در سطوح جایگزینی باالتر و
همچنین مصرف کمتر غذا توسط این تیمارها عنوان
شد ( .)Stafford and Tacon, 1985در مطالعه
 )1983( Hiltonاختالف معنیداری بین تیمارهای
صفر 75 ،50 ،و  100درصد جایگزینی کرم خاکی با
پودر ماهی در خاکستر ،رطوبت ،چربی و پروتئین الشه
مشاهده نشد ( .)Hilton, 1983در مطالعه اسکار پرئیرا
و گومز ( )1995با افزایش سطح کرم خاکی در جیره
میزان رطوبت و پروتئین الشه افزایش پیدا کرد ،اما این
افزایش معنیدار نبود .چربی الشه به طور معنیداری
کاهش پیدا کرد و خاکستر الشه کاهش معنیداری
نداشت ( ،)Óscar Pereira and Gomes, 1995که
مطالعه حاضر با این مطالعه مطابقت ندارد .علت کاهش
چربی الشه در این مطالعه نیز به دلیل کمبود چربی
در جیرههای حاوی کرم خاکی بیان شد .در مطالعه
 Akiyamaو همکاران ( ،)1984افزودن  5درصد پودر
کرم خاکی به جیره باعث افزایش معنیدار چربی الشه
در ماهی سالمون چام ( )Oncorhynchus ketaشد
( )Akiyama et al., 1984که مطالعه حاضر با این
مطالعه مطابقت ندارد .علت این اختالف احتماالً می-
تواند گونه متفاوت و درصد بیشتر کرم خاکی در جیره-
های مطالعه حاضر باشد ،در مطالعه فرحی و همکاران
( ،)2010ماهیهای قزلآالی تغذیهشده با سطوح 20
و  30گرم در کیلوگرم سیر بهطور معنیداری پروتئین
و چربی الشه بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند
( .)Farahi et al., 2010در تحقیقی که توسط
 Shalabyو همکاران ( )2006صورت گرفت افزودن
ترکیبی از سیر و کلرامفنیکل به جیره غذایی تیالپیا
( )Oreochromis niloticusسبب افزایش معنیدار
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محتوی پروتئین و کاهش معنیدار میزان چربی کل در
ماهیان تغذیهشده با جیره حاوی  30گرم سیر و 15
میلیگرم کلرامفنیکل به ازای هر کیلوگرم غذا شده
است ( )Shalaby et al., 2006که علت این امر را
وجود مواد بیوژن در جیره غذایی بیان کردند .در
مطالعهی حاضر دلیل عدم اثر معنیدار پودر سیر ممکن
است به درصد کم پودر سیر ( 2/5درصد) و جایگزینی
پودر کرم خاکی مرتبط باشد.
سطوح مختلف کرم خاکی اثر معنیداری بر
هضمپذیری ماده خشک ،پروتئین و چربی جیره دارد
به طوری که با افزایش سطح کرم خاکی در جیره هضم
پروتئین و چربی افزایش پیدا کرد ،اما هضم ماده خشک
کاهش پیدا کرد .افزودن سیر بر هضم چربی و ماده
خشک اثرگذار بود ( .)P>0/05همچنین اثر متقابل
بین سیر و کرم خاکی در هضم کرم خاکی مشاهده
نشد .افزایش معنیدار هضم چربی در تیمارهای حاوی
سیر میتواند مؤید این باشد که یکی از مکانیسمهای
افزایش رشد در تیمارهای سیر ،هضم بهتر چربیها
است ( )Shalaby et al., 2006که نتایج مطالعه
حاضر با مطالعات پیشین مطابقت دارد
(.)Abdelhamid et al., 2002; Khattab, 2001
در مطالعه  )1983( Hiltonهضم کرم خاکی در
قزلآالی رنگینکمان  69/2درصد و هضمپذیری
پروتئین آن  94/6درصد بیان شد .همچنین هضم-
پذیری پروتئین کرم خاکی در سانفیش سبز
( ،)Lepomis chanllusسانفیش آبشش آبی
گوشدراز
سانفیش
(،)L. macrochirus
( ،)L. microlophasسوف (،)Perca fluviatilis
کفشکماهی ( )Solea soleaبهترتیب ،96/7 ،95/7
 96 ،96/3 ،97/4درصد گزارش شده است
( .)Hertrampf and Piedad-Pascual, 2000در
مطالعه  Cardeneteو همکاران ( )1993فعالیت شبه
تریپسین و هضمپذیری پروتئین در ماهیان انگشتقد
قزلآالی رنگینکمان با افزایش میزان پودر  Eisniaدر
جیره کاهش یافت و با برخی مطالعات که افزایش
هضمپذیری پروتئین را گزارش نمودند تناقض داشت
( .)Cardenete et al., 1993در مطالعه  Taconو
همکاران ( )1983با افزایش جایگزینی کرم خاکی با
پودر ماهی در جیره هضمپذیری جیره نیز به طور
معنیداری افزایش پیدا کرد (.)Tacon et al., 1983
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 علت این امر میزان پروتئین باال در،در مغایرت است
 درصد) و سطح60 جیرههای حاوی کرمخاکی (بیش از
 درصد) برای مصرف بهینه9  تا6( چربی پایین جیرهها
.پروتئین توسط قزلآالی رنگینکمان بیان شد
به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از
فاکتورهای رشد ماهیان مورد مطالعه در این آزمایش
 درصد به همراه25 بهترین عملکرد در سطح جایگزینی
2/5  اما میتوان کرم خاکی را به همراه،سیر حاصل شد
 درصد جایگزین پودر ماهی50 درصد سیر تا سطح
جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان کرد بدون اینکه
.اثرات منفی بر کارایی رشد ماهیها دیده شود

) با وجود1983(  و همکارانTacon در آزمایش دوم
،کاهش رشد ماهیها با افزایش درصد جایگزینی (صفر
 افزایش،  درصد) پودر کرم خاکی در جیره100  و50
 به عالوه در این مطالعه،هضم پروتئین مشاهده شد
همانند مطالعه حاضر جذب غذا کاهش و ضریب تبدیل
غذایی افزایش یافته است که ممکن است بتواند کاهش
Tacon et al., ( رشد مشاهده شده را توجیه کند
Gomes  وÓscar Pereira  در مطالعه اسکار.)1983
 هضمپذیری ماده خشک با افزایش درصد کرم،)1995(
- اما هضم،خاکی جیره کاهش معنیداری پیدا نکرد
Óscar Pereira ( پذیری پروتئین کاهش پیدا کرد
) که مطالعه حاضر با این مطالعهand Gomes, 1995
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