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چکیده
ماهی سیچالید ایرانی یکی از گونههای منحصر بهفرد ماهیان زینتی کشور است که همچون سایر آبزیان پرورشی ،هزینه غذای آن ،بخش
قابل توجهی از قیمت تمام شده محصول نهایی تولیدی را دربر میگیرد .ازطرف دیگر ،تهاجم آزوال به تاالب انزلی ،آن را به یک مرداب تبدیل
نموده است .با بررسی امکان استفاده ازآزوال در فرموالسیون غذای ماهی سیچالید ایرانی میتوان فرصت بهرهبرداری بهینه از این گیاه را فراهم
آورد .در این آزمایش ،گیاه آزوال از تاالب انزلی جمعآوری ،شسته و خشک گردید و با درصدهای مختلف ( 45 ،30 ،15و )60جایگزین منابع
پروتئین غذای پایه ماهی سیچالید ایرانی (پودرماهی ،سویا ،گلوتن ذرت و پودر اسکوئید و سرمیگو) گردید و بهمدت  8هفته روزانه چهار بار تا
حد سیری به ماهیان با متوسط وزن بدن  4/0±0/3گرم داده شد .این غذا با  40درصد پروتئین از کارخانه سیپی تایلند خریداری شد .جیرهها به
گونهای برای این ماهی گوشتخوار زینتی تنظیم گردیدند که دارای  41درصد پروتئین با سطوح نیتروژنه یکسان و سطوح انرژی یکسان (4230
کیلوکالری بر  100گرم غذای خشک) در تمام تیمارها باشد .نتایج نشان داد که از آزوال میتوان بهعنوان یک مکمل پروتئینی بهجای منابع پروتئینی
غذای ماهی سیچالید ایرانی بدون اثرات منفی بر عملکرد رشد ،با تاثیر آماری بر بازماندگی استفاده نمود .سطح بهینه  45درصد بیشترین تاثیر
مثبت بر افزایش وزن و سطوح باالتر جایگزینی باعث تاثیر منفی بر عملکرد رشد و بازماندگی گردید.
کلمات کلیدی :ماهی زینتی ،آزوال ،مرداب انزلی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولjhafezieh@yahoo.com :
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حافظیه و همکاران

استفاده از پودرآزوالی تاالب انزلی بهعنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه ماهی زینتی سیچالید ایرانی

مقدمه
در پرورش حیوانات ،پرورش آبزیان ضمن افزایش نرخ رشد تولید،
حکایت از تقاضای روزافزون جهانی داشته اند (Kumari :2016 ،FAO
و همکاران .)2017 ،در ایران روند رشد بسیار سریعتر از نرخ جهانی
بوده ،بهطوریکه طی دو دهه گذشته ،آبزیپروری علیرغم افزایش
تنوعگونهای شامل ماهی قزلآالی رنگینکمان ،ماهیان گرمابی ،ماهیان
خاویاری ،ماهی تیالپیا ،ماهیان زینتی و میگو ،نسبت به قبل از آن
حدود بیست برابر افزایش نشان داده است (سالنامه آماری سازمان
شیالت ایران .)1396 ،از مهمترین ماهیان زینتی کشور ،سیچالید ایرانی
( )Iranocichla hormuzensisبومی و منحصر به منابع آبی مناطق
ساحلی تنگه هرمز است .این ماهی با نامهای محلی شنگک ،کرو ،کری
و چاوز نامیده میشود و بیوتکنیک تکثیر و پرورش آن تدوین شده
است ( Esmaeiliو همکاران .)2003 ،براساس اطالعات بهدست آمده
از تحلیلهای اقتصاد تولید آبزیان پرورشی ،بیش از  50-60درصد
هزینههای تولید به غذا بر میگردد و تامین منابع پروتئین نیز پر
هزینهترین بخش تولید غذا معرفی شده است .در گزارش سازمان
خواروبار جهانی ( )2016 ،FAOآمده است که بهدلیل برخی محدودیتها
در تولید پودرماهی و یا مصرف مستقیم انسانی از ماهیان پالژیک قیمت
این نهاده طی سالهای گذشته روند صعودی داشته است .تحقیقات
متعددی بهمنظور جایگزینی پروتئینهای گیاهی بهجای پودر ماهی
در آبزیپروری انجام شده است ( .)2018 ،Moshaدرخصوص ماهیان
زینتی نقش غذا تنها به عاملی جهت رشد محدود نشده و از آن برای
بهبود سالمتی ،افزایش بازماندگی ،بهبود و حتی ایجاد رنگهای منحصر
بهفرد و بازارپسند استفاده میشود ،با این وجود هرگونه تغییر در
ترکیبات جیره غذایی که بتواند سهمی در کاهش هزینههای تولید
غذا داشته باشد (بدون آنکه بر کیفیت محصول ماهی تاثیر منفی بگذارد)،
میتواند به کاهش هزینههای تولید کمک نماید و از این طریق بازار
خرید محصول افزایش یابد ( .)2011 ،Dattaگیاه آزوال ( Azolla
 )filiculoidesبومی شمال امریکا است که به بسیاری از مناطق تاالبی
ایران هجوم آورده است ( Delnavazو  .)2009 ،Ataiاین گیاه بهعنوان
یک معضل زیستمحیطی در تاالب انزلی مطرح بوده ،با تغییر فون و
فلور ( Vander Zandenو  )2008 ،Oldenو کاهش کیفیت اکولوژیکی
این تاالب بینالمللی را به سمت مرداب پیش برده است .ازجمله
کاهشهای کیفیت اکولوژیکی ،میتوان به تغییر در ویژگیهای زیستی،
شیمیایی و فیزیکی اکوسیستمهای آبی ( Boetو همکاران)2009 ،
همچون حذف گونههای بومی ،ایجاد شکوفایی جلبکی ،تغییر در محتوای
اکسیژن ،مواد غذایی ،پیاچ ،و شفافیت آب و نهایتاً تجمع آالیندهها
اشاره نمود ( Oleninو همکاران .)2007 ،این گیاه ،از گیاهان آبزی است
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که با داشتن زیتوده باال درآن تاالب و همچنین درصد پروتئین خام
بین  13الی  30درصد ،داشتن اسیدهای آمینه ضروری غنی از لیزین
بهعنوان یک اسیدامینه محدود کننده در سایر گیاهان ( Panigrahiو
همکاران ،)2014 ،موادمعدنی ،کلروفیل ،کاروتنوئیدها و ویتامینها
( Umalathaو همکاران )2018 ،از ارجحیت بسیار باالیی در مقایسه
با سایر گیاهان خشکی و حتی ماکروفیتها برخوردار بوده و میتوان
از این پتانسیل بهعنوان مکمل پروتئینی در تولید خوراک آبزیان استفاده
نمود .این گیاه آبزی با افزایش میزان مدفوع ماهیان ،میتواند به افزایش
جمعیت کفزیان کمک نموده و لذا نقش یک کود آلی نیتروژنوس را
بازی نماید و نهایتاً باعث افزایش بار آلی برای میکروبهای مفید استخر
گردد ( Hasanو  Das :2009 ،Chakrabartiو همکاران .)2018 ،نتایج
مطالعات نشان داد که این گیاه به تنهایی غذای مناسبی برای آبزیان
پرورشی نیست ولی در اشکال مکمل غذایی میتواند مفید واقع شود
(2000 ،Ayyappan؛  Mithrajaو همکاران .)2011 ،با تلفیق اهمیت
گونه بومی ماهی زینتی و وجود مقادیر قابل توجه از گیاه آزوال به
عنوان یک تهدید درتاالب انزلی ،انگیزه استفاده از آن بهعنوان جایگزین
منابع پروتئین و بخشی از نیاز غذایی ماهی شکل گرفت که هدف
اصلی این پروژه است .در مروری بر منابع ،مقاالت زیادی درخصوص
استفاده از آزوال بهعنوان یک مکمل پروتئینی در غذای آبزیان یافت
نشد و فقط موارد معدود استفاده از آزوال در تغذیه میگوی مونودون
( ،)2006 ،Sudaaryano( )Penaeus monodonماهی تیالپیا ( Tilapia
 )2012 ،Youssouf()zilliو همچنین ماهی کپور)(Cyprinus carpio
( Maityو  )2008 ،Patraبهدست آمد .نتایج این تحقیقات امکان استفاده
از گیاه آزوال را در جیره غذایی آبزیان ثابت نمود که ازاین طریق نه
تنها هزینه تولید کاهش یافت ( ،)2011 ،Dattaبلکه باعث افزایش
عملکرد رشد و بازماندگی آبزیان شد .در گیاه آزوال علیرغم اینکه
 3-Deoxyanthocyaninsبهعنوان یک فالونوئید کمتر جذاب برای آبزیان
( Cohnو همکاران )2002 ،وجود دارد ،آنتیاکسیدانتهایی چون
تانینها ،ترکیباتی با محتوای فنولیک آزوال میتواند آن را بهعنوان یک
ترکیب غذایی در غذای آبزیان توجیه نماید ( Costaو همکاران.)2009 ،
درخصوص استفاده از سایر ترکیبات گیاهی بهعنوان بخشی از پروتئین
تامینکننده جیره غذایی آبزیان گزارشات زیادی وجود دارد .در بسیاری
از موارد حضور برخی مواد ضدغذایی عامل محدودکننده مصرف آنها
گزارش شده است .با این وجود پروتئینهای گیاهی امید آینده تامین
پروتئین در غذای آبزیان هستند زیرا با کاهش میزان صید آبزیان
پالژیک و افزایش نرخ رشد آبزیپروری و افزایش تقاضا ،در آینده قیمت
پودرماهی و متعاقب آن قیمت تمام شده محصوالت آبزیپروری افزایش
و پروتئینهای گیاهی و بهخصوص جلبکهای دریایی که منابع غنی
برای تامین نیازهای غذایی آبزیان هستند ،میتوانند جایگزین
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پودرماهی شوند (حافظیه و دادگر .)1390 ،هدف از این پروژه ،بررسی
امکان جایگزینی بخشی از منابع پروتئینی مورد نیاز ماهی زینتی
سیچالید ایرانی با جلبک دریایی قهوهای است.

مواد و روشها
گیاه آزوال ( )Azolla filiculoidesاز تاالب انزلی جمعآوری ،از
دبریسها شستشو ،در دمای  32-35درجه سانتیگراد زیر آفتاب خشک
و با بهرهگیری از دسیکاتور و توزین ترازو با دقت دهم گرم ،نسبت
وزن تر به خشک (با  5درصد رطوبت) محاسبه و تا حد  200میکرون
پودر گردید .آنالیز تقریبی ترکیبات ،سلولز ،همی سلولز و لیگنین با
روشهای ارائه شده در ( )1990 ،AOACبهدست آمد .بهمنظور
اندازهگیری میزان لیگنیناز  4-1دیوکسان محصول مرک برای استخراج
و حل کردن کامل لیگنین استفاده گردید .میزان همی سلولز با تفریق
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی از الیاف محلول در شوینده خنثی
و میزان سلولز نیز با تفریق لیگنین نامحلول در اسید از الیاف نامحلول
در شوینده اسیدی محاسبه شد .پروتئین کل با روش کجلدال (نیتروژن
ضربدر  ،)6/25چربی خام با روش ( Folchو همکاران ،)1957 ،محتوای
خاکسترخام (حرارتدهی در  550درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت
در کوره) ،در آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور پارس آزمای شیراز
اندازهگیری شدند و براساس آن طی چهار تیمار هر یک با سه تکرار
(جمعاً  15واحد آزمایشی ) بهجای منابع پروتئین غذای پایه ماهی
(بهعنوان گروه شاهد–غذای سی پی ( )CPتایلند با  40درصد پروتئین
شامل پودر ماهی ،سویا ،گلوتن ذرت و پودر اسکوئید و سرمیگو) با
درصدهای مختلف (شامل  45 ،30 ،15و  60درصد) جایگزین و فرموله
گردید بهطوریکه جیرههای آزمایشی با سطوح نیتروژن یکسان ( Iso-
 % 41 )nitrogenousپروتئین و انرژی یکسان )4230 (Iso- caloric
کیلوکالری بر  100گرم غذای خشک بهدست آمدند .با استفاده از
فرایندهای توصیفی جیرههای آزمایشی ( Abuuو همکاران)2007 ،
بهدست آمد .فرموالسیون و ترکیبات تقریبی جیرههای آزمایشی و
نتایج آزمایشگاهی شامل اندازهگیری پروتئین ،انرژی و دیستروفی
ماهیچهای کل ( DMDکل) بههمراه میزان هضم پروتئین ،هضم چربی
و هضم عصاره آزاد نیتروژنه ( )NFE= Nitrogen Free Extractغذاهای
ساخته شده در مقایسه با گروه شاهد ارایه شده است .از این غذاها
روزانه  4بار تا حد سیری به ماهیان سیچالید ایرانی ( (Iranocichla
 hormuzensisبا متوسط وزن  4/0±0/3گرم خورانده شد .در چهار
تیمار و یک شاهد هر یک با سه تکرار 20 ،عدد ماهی در هریک از
مخازن  15گانه یکصد لیتری ذخیرهسازی شدند .فاکتورهای فیزیکی
و شیمیایی آب شامل دما (با کمک دماسنج دیجیتالی) ،اکسیژن
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محلول در آب (با اکسیژن متر  WTWآلمان) هر روز دو بارصبح زود
و بعد از ظهر و نیتریت ،فسفات ،نیترات ،آمونیاک ،سختی و قلیائیت
از دستگاه مولتی تستر ،AOAC( SÖll Multi tester Aqua Check
 ،)1999هر هفته یکبار اندازهگیری و در صورت لزوم با روشهای
اصالحی نسبت به تنظیم در سطح بهینه پرورش ماهی (دمای 28
درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول (،6-8 )Dissolved Oxygen =DO
نیتریت  ،0/03فسفات  ،0/05نیترات  ،0/2آمونیاک  ،0/01سختی27
و قلیائیت  28میلیگرم در لیتر ،با بهرهگیری از هیتر ،فیلتراسیون و
هوادهی و همچنین کاهش یا افزایش میزان تعویض آب متوسط 3
درصد روزانه) حفظ گردید .در پایان دوره  8هفته آزمایش ،میانگین
وزن نهایی بر حسب گرم ،درصد افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی و
ضریب افزایش رشد روزانه کل ماهیان  20تایی هر تکرار بههمراه
میزان تلفات بر حسب درصد محاسبه و بعد از تایید نرمال بودن دادهها
(با بهرهگیری از آزمون  )PP. Plotو همگن بودن واریانسها با استفاده
از تست لون ( )1959 ،Hartleyبا بهکارگیری نسخه  14نرمافزار آماری
 ،SPSS, Chicago, Illinois, USAمورد تجزیه و تحلیل واریانس یک
طرفه قرار گرفت و از آزمون دانکن در سطح  95درصد اطمینان به
(FCR=TFS/ (FB-IB
منظور تعین اختالفات آماری استفاده شد:
SGR(%/day) =100 (ln Bw2-lnBw1)/∆t
DGR(g/day) = (Bw2 – Bw1)/∆t
WG=FB-IB

ضریب تبدیل غذایی  ،FCRکل غذای مصرفی ،TFSبیوماس نهایی،FB
بیوماس اولیه  ،IBضریب رشد ویژه  ،SGRوزن اولیه  ،BW1وزن نهایی
 ،BW2فاصله روز ابتدا تا انتهای پرورش ∆ ،tرشد روزانه  ،DGRافزایش
وزن WG
جدول  :1ترکیبات سلولز ،همیسلولز و لیگنین گیاه آبزی آزوال
خشک شده تاالب انزلی
محتویات

درصد در آزوال بر پایه وزن خشک

پروتئین خام
چربی خام
سلولز
همی سلولز
لیگنین
خاکستر

17/1±91/22
4/3±79/01
9/0±56/75
15/2±11/01
28/3±22/98
18/1±09/92

درصدهای بهدست آمده از  10بار اندازهگیری نمونه گیاه آزوال مناطق
مختلف تاالب انزلی بهدست آمد.

نتایج
نتایج آنالیز ترکیبات گیاه آزوال نمونهبرداری شده از تاالب انزلی
در تابستان  1396در جدول  2و عملکرد رشد ماهی سیچالید ایرانی
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حافظیه و همکاران

آمد ( .)36/21±3/33در مورد درصد هضم پروتئین ،گرچه بیشترین
هضم در ماهیانی که از سطح  15درصد جایگزین تغذیه کرده بودند
بهدست آمد ( ،)75/45±4/03ولی این گروه از نظر آماری فقط با
گروههای تیماری  45و  60درصد جایگزین آزوال اختالف نشان داد
( .)P<0/05کمترین درصد هضم پروتئین در گروه  60درصد جایگزین
آزوال بهدست آمد ( .)44/1±91/92هضم چربی در ماهیانی که از غذای
حاوی  60درصد جایگزینی آزوال بهجای منابع پروتئینی استفاده
نموده بودند بیشترین ( )96/0±83/07و در گروه شاهد کمترین درصد
بود ( .)82/79±1/47همچنین درصد هضم آزاد نیتروژنه در ماهیانی
که از غذای حاوی  15درصد جایگزینی آزوال با منابع پروتئینی تغذیه
کرده بودند بیشترین ( )86/0±66/72و در گروه شاهد کمترین
( )79/31±1/90بود.

تغذیه شده با سطوح مختلف غذای حاوی پودر آزوال در جدول  3آمده
است .سطوح پروتئینی و انرژی غذاهای آزمایشی به گونهای تنظیم و
فرموله گردید که 40/6±0/9درصد پروتئین کل و حدود4229±64/8
کیلو کالری بر کیلو گرم وزن خشک داشته باشند .با این وجود در
 ،DMDدرصد هضم پروتئین ،چربی و  NFEاختالف معنیداری بین
گروههای آزمایشی نسبت به غذای شاهد مشاهده میگردد .همانگونه
که درجدول  2مشخص است ،بیشترین درصد دیستروفی عضله در
ماهیانی که از غذای  15درصد جایگزینی آزوال بهجای منابع پروتئینی
مصرف کرده بودند ( )62/48±0/18بهدست آمد که البته با گروه شاهد
اختالف معنیداری نشان نداد ،حال آنکه با سایرگروههای تیماری
اختالف آماری داشت .کمترین درصد دیستروفی ماهیچهای در ماهیانی
با تغذیه از  60درصد جایگزینی آزوال بهجای منابع پروتئین بهدست

جدول  :2میانگین و انحراف معیار فرموالسیون و ترکیبات تقریبی غذاهای مورد استفاده در گروه شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی
درصد

تیمارها

جایگزینی آزوال
بهجای منابع
پروتئین غذا

0
15
30
45
60

شاهد
% 15
% 30
% 45
% 60

منابع پروتئین*
غذا (گرم در 100
گرم غذا)

40
34
28
22
16

انرژی کل
درصد

(کیلوکالری بر

درصد دیستروفی

درصد هضم

پروتئین کل

کیلو گرم وزن

ماهیچهای کل

پروتئین

درصد هضم چربی

درصد هضم عصاره
آزاد نیتروژنه

خشک)

40/0±0/7
41/0±1/0
41/0±1/1
41/0±1/2
40/0±0/5

4200±65
4210±70
4260±81
4255±63
4220±45

60/20±2/20
62/48±0/18 d
55/61±0/64 c
49/34±2/04 b
36/21±3/33 a

cd

68/20±1/91
75/45±4/03 cd
65/44±0/65 c
55/64±2/58 b
44/91±1/92 a
c

82/79±1/47
87/08±0/29 b
89/80±0/08 c
95/29±0/57 d
96/83±0/07 d
a

79/31±1/90
86/66±0/72 c
83/74±1/25 bc
82/14±0/48 ab
81/14±1/16 ab
a

* منابع پروتئین شامل پودرماهی ،سر میگو ،اسکوئید ،گلوتن ذرت و سویا ،حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار آماری ( )P<0/05است.

علیرغم استفاده از سطوح مختلف آزوال بهعنوان مکمل پروتئینی
جایگزین منابع پروتئین جیره پایه غذای ماهی سیچالید ایرانی ،وزن
نهایی بین تیمارهای مختلف غذایی با گروه شاهد اختالف معنیداری
نشان نداد با این وجود ،افزایش وزن برتری گروه ماهیان تغذیه شده با
سطح  45درصد را نشان داد دو گروه شاهد و گروه تیماری  60درصد
کمترین افزایش وزن را نشان دادند .درخصوص ضریب تبدیل غذایی
اختالف معنیداری بین گروههای شاهد 15 ،و  45درصد مشاهده
نگردید ( )P>00/05ولی در دو گروه  30و  60درصد جایگزینی آزوال،

ضرایب بهطور معنیداری افزایش نشان دادند .در نرخ رشد ویژه نیز
همچون ضریب تبدیل غذایی دو گروه  30و  60درصد جایگزین آزوال با
منابع طبیعی بدون اختالف بین هم ( )P>0/05با سایر گروهها اختالف
آماری نشان دادند ( .(P<0/05با این وجود کمترین نرخ رشد ویژه مربوط
به گروه  60درصد ( )0/50و بیشترین آن مربوط به گروه  45درصد
( )0/86بهدست آمد .در نهایت تلفات در گروه  60درصد جایگزینی
آزوال باالترین درصد را نشان داد که با بقیه گروهها اختالف آماری
دارد (.)P<0/05

جدول  : 3عملکرد رشد ماهی سیچالید ایرانی تغذیه شده با سطوح مختلف غذای حاوی پودر آزوال
غذا

وزن اولیه (گرم)

وزن نهایی (گرم)

افزایش وزن ( WGگرم)

ضریب تبدیل غذایی

نرخ رشد ویژه

تلفات ()%

شاهد
% 15
% 30
% 45
% 60

4/18±0/02
4/35±0/01
4/20±0/04
4/09±0/07
4/57±0/03

10/11±0/03
11/31±0/02
11/05±0/07
12/01±0/06
9/81±0/04

5/93±0/01 c
6/64±0/01 b
6/85±0/01 b
7/92±0/01 a
5/07±0/01 c

1/69±0/10 a
1/78±0/20 a
1/93±0/31 b
1/86±0/27 a
2/50±0/81 b

0/79±0/03 a
0/70±0/02 a
0/63±0/01 b
0/86±0/07 a
0/50±0/01 b

9/67±1/1 b
10/02±0/9 b
8/71±1/0 b
12/11±1/2 b
20/07±2/1 a

حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار آماری ( )P<0/05است.

334

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
باالترین درصد هضم پروتئین  75/45±4/03در تیمار 15درصد
جایگزینی پودر آزوال بهجای منابع پروتئین بهدست آمد که گرچه با
گروه شاهد و  30درصد ،اختالف آماری نشان نداد ولی با دو گروه
دیگر تیماری ،اختالف معنیدار نشان داد .دلیل این موضوع افزایش
میزان فیبر در سطوح باالتر از  30درصد جایگزینی آزوال و متعاقب
آن کاهش هضمپذیری پروتئین خواهد بود .همین موضوع در مورد درصد
هضم عصاره آزاد نیتروژنه صدق می کند ( Mazidو همکاران:1979 ،
 De Silvaو همکاران1989 ،؛  Teshimaو همکاران.)1978 ،
همانطورکه در نتایج مشخص است ،سطح  60درصد جایگزینی
گیاه آزوال نتایج منفی بر عملکرد رشد ماهی سیچالید ایرانی بهجای
گذاشت حال آنکه در مورد ماهی تیالپیای نیل ()Oreochromis niloticus
امکان افزایش مصرف گیاه آزوال تا  60درصد بدون تاثیر منفی بر
عملکرد رشد گزارش شده است ( Almazanو همکاران .)1986 ،در
مورد تیالپیا زیلی مشخص شد که ماهیان جوان در مقایسه با بالغین
با بهرهوری بیشتری از آزوال میتواند استفاده تغذیهای داشته باشد
( Santiagoو همکاران1988 ،؛  Josephو همکاران )1994 ،که احتماالً
دلیل آن وجود آنزیمهای گوارشی بیشتر در سیستم گوارشی ماهیان
جوان تیالپیا زیلی در مقایسه با بالغین است .وجود این آنزیمها ،توانایی
هضم موثرتر آزوال را با توجه به میزان فیبر کم ،نداشتن فاکتورهای
ضدغذایی و یا کمبود اسیدهای آمینه و فسفر را در پی داشت (Haylor
و همکاران .)1988 ،از طرف دیگر در مطالعات بیوشیمیایی گذشته
روی ماهی تیالپیا موزامبیک ( Sitharaو  )2008 ،Kamalaveniمشخص
گردید که تغذیه از غذای حاوی آزوال ،باعث افزایش معنیدار پروتئین،
کربوهیدرات و چربی در کبد این ماهیان گشت .این افزایش معنیدار
پارامترهای بیوشیمیایی در بافتهای مختلف ماهیان آشکار ساخت که
نرخ تبدیل پروتئین ،بسیج و استفاده از اسیدهای آمینه گلیکوژنیک
در ماهیانی که در جیره غذایشان آزوال وجود دارد ،خیلی زیاد رخ میدهد.
حال آنکه ،افزایش محتوای چربی به معنی کاهش جذب چربی
ترکیبات غذایی ،بهوسیله بافتها است ( Sitharaو .)2008 ،Kamalaveni
با این وجود و در موافقت با نتایج این پروژه ،مطالعات متعددی روی
انواع گونههای ماهی تیالپیا وجود دارند که با افزایش سطح آزوالهای
مختلف در جیره غذایی ،کاهش عملکرد رشد و تبدیل غذا را نشان
دادند ( Antonieو همکاران .)1986 ،دلیل این اختالف میتواند در
میزان پایین هضم پذیری پروتئین آزوالها باشد ( Leonardو همکاران،
.)1988
 Balarin ،)1978( Spataru ،)1971( Hicklingو )1979( Hatton
نیز نشان دادند که ماهی تیالپیا زیلی علیرغم همهچیزخوار بودن ،با

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

مصرف پودر آزوال در جیره غذایی خود از عملکرد رشد ضعیفی برخوردار
شدند Micha .و همکاران ( )1988نیز رشد کاهشی دو گونه از ماهیان
تیالپیا ( Orechromis niloticusو  )Tilapia rendalliدر تغذیه از آزوال
را گزارش نمودند .دلیل آن کمبود میزان پروتئین جیره غذایی این ماهیان
در مقایسه با نیاز واقعی پروتئینی آنها است ( Mazidو همکاران،
 De Silva :1979و همکاران1989 ،؛  Teshimaو همکاران.)1978 ،
از طرف دیگر کمبود برخی اسیدهای آمینه همچون متیونین و هیستیدین
در آزوال ،وجود فیبر خنثی باال در این گیاه و همچنین احتمال محدودیت
آدنین که برای حیواناتی با معده ساده بسیار مفید است ،میتواند دلیل
ضعف عملکرد رشد در این ماهیان باشد ( Buckinghamو همکاران،
 )1978با این وجود سطح  45درصد جایگزینی سطح بهینهای است
که علیرغم برخی کمبودها توانست بهترین نتایج رشد را بهجای
گذارد.
ماهیان گرمابی خانواده  Cyprinidaeنیز میتوانند از سطوح مختلف
آزوال در جیره غذایی خود بهرهمند شوند .در بیشتر مطالعات مروری
بهبود استفاده غذایی و افزایش رشد در ماهیانی چون روهو ( Labeo
 )rohitaزمانیکه از  10-50درصد آزوال در غذای خود استفاده نمود،
کپور نقرهای و ماهی کپورهندی مریگال ()Cirrhlna mrigala
( ،)2003 ،Tuladharکپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella
( Majhiو همکاران )2006 ،و گربهماهی تایلندی سیبیل نقرهای( Silver
 Das( )barb cat fishو همکاران  )2018که در محدوده  10-25درصد
آزوال در جیره غذایی آنها استفاده گردید ،بهدست آمد .نتایج مشابهی
توسط چند محقق دیگر که از سایر گیاهان آبزی همچون عدس آبی
( (Duck weedبهعنوان مکمل در غذای آبزیان استفاده کردند ،بهدست
آمد ( Hassanو  Saini :1992 ،Edwardsو  .)2003 ،Mathurدالیلی
برای تفاوت بین نتایج این پروژهها با نتایج بهدست آمده از گیاه آزوال
در غذای ماهی سیچالید ایرانی قابل تصور است که میتوان به تفاوت
سطوح اسیدهای چرب در عدس آبی نسبت به آزوال ( Mohantyو ،Dash
 ،)1995تفاوت در سایر ارزشهای غذایی گیاهان ،همچون محتوای
انرژی خالص غذا و میزان پروتئین جیره ( Shiremenو همکاران:1983 ،
 Duو همکاران )2005 ،و تفاوت در عادت تغذیهای گونههای مختلف
ماهیان و متعاقب آن وجود آنزیمهای متفاوت در لوله گواش ماهیان
که نقش مهمی در هضم و استفاده از غذا دارند ،اشاره نمود (Dabrowski
و  .)1977 ،Glogowskiدر بین مجموعه انتشارات پژوهشی ،تنها یک
مقاله درخصوص پارامترهای رشد ماهی  Labeo fimbriartusکه از
آزوال تا سطح  %40در غذای خود استفاده کرده بود ،گزارش شده
است .دلیل این موضوع ،تفاوت در محتوای انرژی غذاهای آزمایشی
این تجربه است ( Lupatschو همکاران .)2001 ،احتماالً مجموعهای
از این دالیل میتواند توجیهی بر کاهش عملکرد رشد و افزایش تلفات
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در ماهیان سیچالید ایرانی تغذیه شده با سطح  60درصد جایگزینی
منابع پروتئین با گیاه ازوال باشد .مطالعات تکمیلی برای این ادعاها
ضرورت اجرا خواهند داشت.
همانطورکه از جدول  3مشخص است ،سطوح  15تا  45درصد
جایگزینی آزوال بهجای منابع پروتئینی ،بدون تاثیر منفی بر عملکرد
رشد ،بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی ماهی سیچالید ایرانی عمل
نمودند و سطح  45درصد جایگزینی بهعنوان بهترین سطح معرفی
گردید .گرچه وزن نهایی بهدست آمده در گروههای مختلف تیماری
زیر 60درصد جایگزینی ،اختالف معنیداری را نشان نداد ،با این وجود
در افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی ،نرخ رشد ویژه و میزان تلفات
اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی مشاهده گردید لذا توصیه
میشود بیش از  45درصد آزوال در جیره غذایی آبزیان بهخصوص
ماهی سیچالید ایرانی استفاده نشود.
بهنظر میرسد میتوان از آزوال بهعنوان یک ترکیب در کنار سایر
ترکیبات غذایی ماهی سیچالید ایرانی استفاده نمود .گیاه آزوالی تاالب
انزلی بر پایه وزن خشک دارای حدود  18درصد پروتئین ،نزدیک به
 5درصد چربی ،حدود  10درصد سلولز ،بیش از  15درصد همی
سلولز ،بیش از  28درصد لیگنین و در نهایت  18درصد خاکستر است.
نسبت وزن تر به خشک آزوال برداشت شده از تاالب انزلی  10درصد
بهدست آمد .بدینمعنی که از  60کیلو آزوال برداشت شده با آبگیری
اولیه 6 ،کیلو پودر آزوال خشک با  5درصد رطوبت بهدست آمد .درصدهای
مختلف جایگزینی این گیاه بهصورت خشک و پودر بهجای منابع غذایی
ماهی سیچالید ایرانی توانست طی مدت  8هفته وزن اولیه بیش از 4
گرمی ماهیان آزمایشی را به باالی  10گرم برساند بدون آنکه عملکرد
رشد اختالف معنیداری با گروه شاهد نشان دهد ،لذا از آزوال میتوان
بهعنوان جایگزین بخشی از منابع پروتئینی ماهی سیچالید ایرانی استفاده
نمود و این مهم میتواند به بهرهبرداری از گیاه آزوال تاالب انزلی به
عنوان یک محصول قابل برداشت تجاری منجر گردد و این احتمال که تا
حذف این گونه مهاجم از طریق کارکردهای زیستی ،بتوان از آن بهرهبرداری
نمود تقویت میگردد .البته با افزایش سطح مصرف آزوال ،بهدلیل میزان
فیبر باال و کاهش هضمپذیری پروتئین ،شاهد کاهش عملکرد رشد ماهی
خواهیم بود .لذا توصیه میشود بیش از  45درصد آزوال در جیره غذایی
آبزیان بهخصوص ماهی سیچالید ایرانی استفاده نشود.
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