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چکیده
كشت پنبه در بسياري از نقاط كشور بهويژه در استان خراسان متداول ميباشد .اين بررسي بهمنظور استفاده از كنجاله تخم پنبه
در تغذيه ماهي قزلآالي رنگينكمان (  )Oncorhynchus mykissانجام گرديد .در اين تحقيق ،استفاده از كنجاله تخم پنبه معمولي،
كنجاله تخم پنبه داراي گوسيپول پايين و كنجاله تخم پنبه بدون گوسيپول در رشد ماهي قزلآالي رنگينكمان در مرحله  GFT2انجام
شد .وزن ماهيها در شروع آزمايش برابر با 041گرم بود .تعداد  041عدد ماهيهاي قزلآالي رنگينكمان (هر تيمار  01عدد ماهي
قزلآال) در 00استخر پرورشي با ابعاد 0/041متر × 0/01متر و عمق  1/57متر نگهداري شدند ،آب مورد نياز جهت پرورش از طريق
چشمه داخل ايستگاه تحقيقاتي خجير با ميانگين دماي  04درجه سانتيگراد تأمين شد .سه جيره غذايي شامل كنجاله تخم پنبه معمولي،
كنجاله تخم پنبه داراي گوسيپول پايين و كنجاله تخم پنبه بدون گوسيپول و يك جيره فاقد كنجاله تخم پنبه بهعنوان جيره شاهد در يك
دوره پرورشي شش هفتهاي بهصورت خوراك تر استفاده گرديد .از نظر آماري بين جيره هاي حاوي كنجاله تخم پنبه معمولي با سااير
جيرهها بر روي افزايش وزن و ضريب تبديل تفاوتهاي معنيداري وجود داشت ( .)α=%7در مقايسه بين تيمارهاي مختلف ،جيرههاي
حاوي كنجاله تخم پنبه معمولي ،از نظر آماري اختالف معنيداري در وزن ،ميزان كارايي غذايي و ضريب تبديل غذايي نسبت با ساير
جيرههاي غذايي نشان دادند و داراي وضعيت بدتري بودند.
کلمات کلیدی :كنجاله پنبه ،گوسيپول ،تغذيه ،قزلآالي رنگينكمان
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استفاده از کنجالههای تخم پنبه حاوی مقادیر مختلف گوسیپول در جیره غذایی قزلآالی...

مقدمه
با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و نياز بشر به
پروتئين حيواني بهخصوص گوشت سفيد ،پرورش ماهي بيش از
پيش از جايگاه واقعي خود را پيدا نموده است .در اين حال براي
رشد بهينه و سودآوري هرچه بيشتر ،استفاده از مواد جايگزين
جديد امري ضروري بهنظر ميرسد .يكي از موادي كه ميتواند
جايگزين مناسبي براي بعضي از اقالم خوراكي گرانقيمت و
وارداتي باشد كنجاله تخم پنبه است .توليد پنبه در كشور حدود
 253هزارتن برآورد شده است كه  73/23درصد آن از مزارع
آبي پنبه بهدست آمده است .توليد ساالنه دانهپنبه در ايران
بيش از  3ميليون تن است (آمارنامه كشاورزي .)0271 ،راندمان
توليد پنبه اراضي آبي كشور  3522كيلوگرم و اراضي ديم 0012
كيلوگرم درهكتار بوده است (سماوات.)0237 ،
اگرچه واريتههاي مختلف پنبهدانه بدون گوسيپول پرورش
يافته است ،اما پايين بودن ميزان محصول در هكتار آن به اين
معني است كه آنها در كشاورزي بهميزان زيادي استفاده نميشوند.
بنابراين بيشتر پنبهدانههاي كشت شده در جهان هنوز داراي
مقدار قابل مالحظهاي گوسيپول هستند .با انتخاب روش مناسب
استخراج ،ميتوان ميزان گوسيپول آزاد كنجاله را تا حداكثر 1/10
درصد كاهش داد .بهعالوه از نمکهاي آهن محلول ميتوان در
جيرههاي كنجاله پنبهدانه استفاده نمود .آهن با گوسيپول
پيوندي برقرار ميكند و سبب كاهش ميزان مسموميتزايي آن
ميشود.
 )0797( Halverگزارش داده است ،در جوجههاي گوشتي
تغذيه شده با جيرههاي حاوي تا  %21كنجاله پنبهدانه ،بهدنبال
افزودن آهن محلول (به نسبت  3به  0از آهن و گوسيپول آزاد)
هيچگونه اثر نامطلوبي در اضافه وزن و يا درصد تلفات آنها
مشاهده نشد Morales .و همكاران ( )0770گزارش نمودند كه
وجود  %01پنبهدانه در غذاي ماهي اثر خوبي بر روي رشد،
سرعت تغذيه و انرژي بهدست آمده در قزلآالي رنگينكمان
دارد )3110( Dobrowski .گزارش داد كه ميتوان از %35
پنبهدانه در رژيم غذايي قزلآالي رنگينكمان بالغ و  %35در
رژيم غذايي قزلآالي رنگينكمان جوان استفاده كرد.
 Leeو همكاران ( )3113گزارش كردند كه ماهي قزلآالي
رنگينكمان ميتواند  %25-51گوسيپول در رژيم غذايي را جذب
كند ولي بيشتر اين گوسيپول جذب شده دفع مي شود .آنها
همچنين بيان كردند كه حداقل  %05پنبهدانه بهعنوان منبع
پروتئيني ميتواند در رژيم غذايي قزلآالي جوان استفاده شود.
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 Leeو همكاران ( )3112گزارش دادند كه استفاده از پنبه دانه
با مقدار ذكر شده در رژيم غذايي قزلآالي جوان هيچ اثر سويي
در رشد آنها ندارد Sugiura .و همكاران ( )3112گزارش
نمودند كه استفاده از دانه پنبه در  %51رژيم غذايي بچهماهيان
قزلآالي رنگينكمان اثر خوبي بر روي رشدشان داردEl-saidy .
و همكاران ( )3110گزارش كردند كه استفاده دانه پنبه بههمراه
آهن براي رفع مسموميت با گوسيپول مؤثر است و نتيجه خوبي
را بر روي رشد تيالپياي نيل ) (Oreochromis niloticusداشته
است .دانه پنبه ارزش پروتئيني خوبي براي ماهي ،ماكيان و
احشام دارد و بسيار در توليد تخم و شير مؤثر است ( Choو
همكاران)3113 ،
براي تعيين ميزان هر ماده غذايي در جيره دام و طيور
بايد توجه داشت كه ماده غذايي اقتصادي و بهداشتي باشد و
تمام نيازهاي الزم را فراهم كند .اين تحقيق نيز با هدف امكان
استفاده از آرد كنجاله تخمپنبه ( )Cottonseed mealحاوي مقادير
مختلف گوسيپول در جيره غذايي ماهيان قزلآالي رنگينكمان
انجام گرديد.

مواد و روشها
اين آزمايش در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
استان تهران واقع در ايستگاه تحقيقاتي خجير انجام شد .در اين
ايستگاه پرورشي از  03كانال بتوني به ابعاد 3/301متر×0/01متر
و عمق  1/35متر استفاده گرديد .در هر يک از اين كانالها
تعداد  31عدد ماهي قزلآالي رنگينكمان مورد آزمايش قرار
گرفتند .آب مورد استفاده در طرح از چشمه موجود در ايستگاه
مذكور تأمين شد .ميانگين دماي آب در طول دوره پرورش 00
درجه سانتيگراد گزارش شد كه اين ميزان درجه حرارت بهترين
درجه حرارت براي پرورش ماهي قزلآالي رنگينكمان بهشمار
ميرود .بدينمنظور تعداد  301قطعه ماهي قزلآالي رنگينكمان
 001گرمي يكنواخت (مخلوط نرو ماده) ،خريداري و به محل
آزمايش منتقل شد .ابتدا كليه ماهيها توسط ترازوي دقيق با
دقت  0گرم توزين شده و ميانگين وزن آنها بهدست آمد .سپس
با توزين انفرادي ماهيها ،آنها به  0گروه وزني تقسيم شدند و
طوري در بين كانالها توزيع شدند كه از هر گروه وزني تعداد
مساوي در هر كانال قرار گرفت .بدين ترتيب ميانگين وزن
ماهيهاي هر كانال با ميانگين وزن كل ماهيها برابر شد ،تا اثر
وزن اوليه بر عملكرد ماهيها در طول دوره معنيدار نباشد.
ماهيها از لحظه ورود به محل آزمايش با جيرههاي
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آزمايشي كه از قبل تهيه و درون ظروف جداگانهاي كه شماره
هر تيمار روي آنها نوشته شده بود ،تغذيه شدند .در اين دوره،
ماهيها طي يک مرحله (مرحلة رشد دوم  GFT2از پيشبازاري
(001گرمي) تا مرحله بازاري(351گرمي)) پرورش يافتند.
جيرههاي آزمايشي توسط نرمافزار  UFFDAو طبق جداول
 )0770( NRCتنظيم شدند .در اين جيرهها عالوه بر كنجاله تخم
پنبه از مواد ديگري نظير آرد ذرت ،آرد كنجاله سويا ،گلوتن ذرت،
پودرماهي كيلكا ،روغن سويا ،مكملهاي ويتامينه و مواد معدني
استفاده شد .از مقدار معيني مالس نيز جهت انسجام بيشتر پلتهاي
خوراكي در جيرههاي مختلف ،استفاده گرديد .مقدار انرژي،
پروتئين و ...جيرههاي غذايي تفاوت معنيداري با يكديگر نداشتند.
شاخصهاي مورد اندازهگيري :ميزان افزايش وزن (براي
تعيين ميزان رشد و ديگر شاخصهاي مربوطه از وزن ابتدايي و
انتهايي ماهي در ابتدا و انتهاي دوره استفاده گرديد .وزن نمونهها
با ترازوي ديجيتالي  Boshمدل  Ep200بادقت 1/10گررم مرورد
سنجش واقع شدند) ،ضريب تبديل غذايي ،ميزان افزايش طرول
بدن (دقت اندازهگيري طول تا حد  5ميليمتر براي نمونهها بوده
است كه اين عمل بهكمک تخته زيستسرنجي انجرام گرفرت)،
كيفيت الشه (در پايان دوره از هر تكرار  5قطعره مراهي جهرت
تعيين كيفيت الشه مورد ارزيابي قرار گرفته شد) و درصد تلفات
(شايان ذكر است كه در طول دوره هيچگونه تلفاتي مشاهده نشد).
تجزیه و تحليل آماري :مدل آماري طرح آزمايشي بهصورت
طرح كامالً تصادفي ( )Complete Random Designاجرا شد .به
اين ترتيب كه اين آزمايش داراي  0تيمار شامل فاقد كنجاله
تخمپنبه يا شاهد (تيمار  ،)0كنجاله تخمپنبه معمولي (تيمار ،)2
كنجاله تخمپنبه داراي گوسيپول كم (تيمار  )3و كنجاله تخمپنبه
بدون گوسيپول (تيمار  )0كه هريک داراي  2تكرار ( 03واحد
آزمايشي) و  31قطعه ماهي قزلآالي رنگينكمان  001گرمي
(مشاهده) در هر واحد آزمايشي بود .در پايان ،دادهها توسط نرمافزار
آماري  SPSSو  MSTATCتجزيه و تحليل شده و ميانگين تيمارها
توسط آزمون چنددامنهاي دانكن مورد مقايسه قرار گرفتند.

نتایج
مقايسه ميانگينهاي تيمارهاي مختلف بيانگر آن است كه
تيمار دو ،در صدر گروهبندي  S.N.Kاز لحاظ افزايش وزن قرار
گرفته است .تيمارهاي يک ،تيمار سه و تيمار چهار (شاهد)،
بهترتيب در گروههاي بعدي اين مقايسه قرار دارند ( .)α=%5قابل
توجه است كه در سطح احتمال  ،%0تيمار دو همچنان
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در صدر گروهبندي  S.N.Kاز لحاظ افزايش وزن قرار ميگيرد و
تيمار يک نيز همچنان در گروه دوم قرار دارد ولي تيمارهاي سه و
چهار در يک گروه مشابه (گروه سوم) واقع شدهاند ،بهطوري كه
اختالف بين تيمارهاي گروه سوم معنيدار نميباشد ()α=%0
(شكل .)0تأثير زمان (هفته) نشان ميدهد كه هفتههاي ذكر
شده از لحاظ افزايش وزن به  2گروه متمايز تقسيم ميشوند.
به طوري كه افزايش وزن در هفته ششم به حداكثر مقدار خود
رسيده كه نسبت به هفتههاي ديگر داراي افزايش معنيداري
بوده است .هفته پنجم ،چهارم ،سوم ،دوم و اول بهترتيب در
ردههاي بعدي قرار دارند ( .)α=%5تأثير زمان (هفته) بر افزايش
وزن در سطح احتمال  %0نيز داراي وضعيت مشابهاي است
(( )α=%0شكل  .)3اثر متقابل بين تيمارهاي آزمايشي و زمان
(هفته) بر روي افزايش وزن نيز نشان داد كه تيمار دو تفاوت
معنيداري را با بقيه تيمارها دارد و بعد از آن تيمار ،0تيمار  2و
تيمار  0بهترتيب در گروههاي بعدي قرار گرفتند ،هرچند كه
تفاوت بين آنها نيز از نظر آماري معنيدار بود (( )α=%5شكل.)2
آناليز واريانس نشان داد كه بين تيمارها و نيز در بين
زمانهاي مختلف با توجه به آزمون  ،Fتفاوت ضريب تبديل بهشدت
معنيدار ميباشد ( .)α=%0اين چنين خصوصيتي را ميتوان در
اثر توأم زمان و تيمار بر روي ضريب تبديل در سطوح مورد
آزمون بهطور كامالً معنيداري مشاهده نمود ( .)α=%0از مقايسه
ميانگينها نتيجهگيري ميشود ،تيمار چهار (شاهد) در سطح 5
درصد ( )α=%5در صدر گروهبندي  ،S.N.Kاز لحاظ ضريب تبديل
واقع شده است كه درمقايسه با تيمارها مطلوب نيست .تيمار
سه و يک ،نسبت به تيمار يک داراي كاهش معنيدار در سطح
 5درصد ( ) α=%5بوده و در گروه دوم قرار دارند كه وضعيت
بهتري را نسبت به تيمار چهار از خود نشان ميدهند .تيمار دو
در آخرين گروه قرار دارد كه نسبت به ساير تيمارها بازده غذايي
بهتري را نشان ميدهد (( )α=%5شكل  .)0تأثير زمان (هفته)،
نشان داد كه هفتههاي ذكر شده از لحاظ ضريب تبديل به شش
گروه متمايز تقسيم ميشوند .بهطوريكه ضريب تبديل در هفته
ششم به حداقل مقدار خود رسيده كه نسبت به هفتههاي ديگر
داراي كاهش معنيداري بوده است .هفته پنجم ،چهارم ،دوم،
سوم و اول بهترتيب در ردههاي بعدي قرار دارند ( .)α=%5تأثير
زمان (هفته) بر ضريب تبديل در سطح احتمال  %0نيز داراي
وضعيت مشابهاي است (( )α=%0شكل  .)5اثر متقابل بين
تيمارهاي آزمايشي و زمان (هفته) بر روي ضريب تبديل نيز
نشان داد كه تيمار دو از هفته چهارم داراي تفاوت معنيداري
با بقيه تيمارهاست (()α=%5شكل .)2
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آناليز واريانس نشان داد كه تيمار دو و تيمار يک در سطح
 5درصد ( )α=%5در صدر گروهبندي  ،S.N.Kاز لحاظ طول كل
واقع شدهاند .تيمار سه ،نسبت به تيمار چهار داراي كاهش
معنيدار در سطح  5درصد ( )α=%5بود (شكل  .)3اما در سطح
آزمون  0درصد ( ،)α=%0تيمارهاي  0 ،3و تيمار  2در صدر گروه
و از لحاظ آماري تفاوت معنيداري را نشان نميدهند .ولي
تيمار  0داراي تفاوت آماري از ساير تيمارها دارد ( %0و .)α=%5
تأثير زمان (هفته) نشان ميدهد كه هفتههاي اول تا ششم از
نظر طول كل به  2گروه متمايز تقسيم ميشوند .بهطوريكه
افزايش طول كل در هفته ششم به حداكثر مقدار خود رسيده

شکل :1نمودار تأثير تيمارها بر افزایش وزن

كه نسبت به هفتههاي ديگر داراي افزايش معنيداري بوده
است .هفته پنجم ،چهارم ،سوم ،دوم و اول بهترتيب در ردههاي
بعدي قرار دارند (( )α=%5شكل  .)9تأثير زمان (هفته) بر طول
كل در سطح احتمال  %0نيز داراي وضعيت مشابهاي بود
( .)α=%0اثر متقابل بين تيمارهاي آزمايشي و زمان (هفته) بر
روي طول كل نيز نشان داد كه تيمار دو ،در طي چهار هفته از
كل دوره پرورشي وضعيت بهتري از نظر طول داشته ،بهطوريكه
باعث شده تفاوات معنيداري با ساير تيمارها در اين زمان بروز
دهد (()α=%5شكل .)7

شکل  :2نمودار تأثير زمان(هفته) بر افزایش وزن

شکل :3نمودار تأثير متقابل تيمارهاي آزمایشی و زمان(هفته) بر روي افزایش وزن

شکل :4نمودار تأثير تيمارها بر ضریب تبدیل
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شکل :5نمودار تأثير زمان(هفته) بر ضریب تبدیل
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سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

شکل :6نمودار تأثير متقابل تيمارهاي آزمایشی و زمان(هفته) بر روي ضریب تبدیل

شکل :7نمودار تأثير تيمارها بر طول کل

شکل :8نمودار تأثير زمان(هفته) بر طول کل

شکل :9نمودار تأثير متقابل تيمارهاي آزمایشی و زمان(هفته) بر روي طول کل
حروف انگليسي در تمامي شكلها نشاندهنده اختالف معنيداري ميباشد (.)P<1/15

بحث
كنجاله تخمپنبه به لحاظ ارزش غذايي بااليي كه دارد

ميتواند در جيره غذايي طيور و آبزيان مورد استفاده قرار گيرد
( Chengو همكاران .)3113 ،در تحقيق اخير استفاده از رقمهاي
مختلف كنجاله تخمپنبه در جيره غذايي قزلآالي رنگينكمان
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قدیریابیانه و همکاران

استفاده از کنجالههای تخم پنبه حاوی مقادیر مختلف گوسیپول در جیره غذایی قزلآالی...

مورد مطالعه قرار گرفت .لذا  0تيمار مورد آزمايش قرار گرفت
كه تيمار ( 0شاهد) ،فاقد كنجاله تخمپنبه ،تيمار  2داراي 01درصد
كنجاله تخمپنبه بدون گوسيپول ،تيمار  3داراي 01درصد كنجاله
تخمپنبه كم گوسيپول و در نهايت تيمار  2داراي كنجاله تخم
پنبه معمولي بود.
در طي انجام اين آزمايش بهصورت چشمي تفاوت قابل
مالحظهاي بين تيمار  3و ساير تيمارها ديده ميشد بهطوريكه
هم از نظر اندازه تفاوت محسوسي با ساير ماهيان متعلق به
تيمارهاي ديگر وجود داشت و هم از نظر گرفتن غذا نسبت به
ساير تيمارها از خود تمايل بروز ميدادند .بهعالوه نتايج حاصل
از بررسي دادهها نيز مويد اين مطلب بود و نشان داد كه تيمار3
از نظر صفات مورد بررسي(افزايش وزن ،ضريب تبديل و افزايش
طول كل) يا در صدر گروه بندي  S.N.Kواقع گرديد و يا اينكه
از وضعيت خوبي برخوردار بود.
 Dadgarو همكاران ( )3117بر روي استفاده از كنجاله
تخمپنبه در تغذيه ماهي قزلآالي رنگينكمان مطالعاتي انجام
داد .وي نشان داد كه استفاده از رقمهاي مختلف كنجاله تخمپنبه
در تغذيه ماهي قزلآالي رنگينكمان با وزن  51گرم بهمدت 9
هفته هيچ تاثير سويي بر روي ماهيها ندارد .وي نشان داد كه
بعد از  9هفته غذادهي ميانگين وزن( FCR ،نسبت تبديل غذايي)،
( SGRنسبت رشد ويژه)( PER ،نسبت بازده پروتئين)DWG ،
(وزن روزانه بهدست آمده)( PWG ،درصد وزن بهدست آمده) و
( CFفاكتور وضعيت) هر ماهي غذادهي شده با رژيمهاي مختلف
اندازهگيري شدند .براي همه آزمايشات ،درصد بقا بيش از 79
درصد نشان داده شد و ( CSMP %011كنجاله دانه پنبه پاك)،
( CSMS %01كنجاله دانه پنبه ساحل) و ( CSMA %31كنجاله
دانه پنبه آكرا) نتيجه بهتري در هر آزمايش براي رشد دارد.
با توجه به دادههاي بهدست آمده ميتوان نتيجه گرفت كه
استفاده از كنجاله تخمپنبه بدون گوسيپول در تغذيه ماهي قزلآالي
رنگينكمان ،تا حد  01درصد بهجاي كنجاله سويا داراي اثرات
مشابهي ميباشد .همچنين استفاده از  01درصد كنجاله تخمپنبه
بدون گوسيپول بهجاي كنجاله سويا سبب افزايش معنيداري در
افزايش وزن ميگردد .ضمناً استفاده از كنجاله تخمپنبه بدون
گوسيپول بهميزان  01درصد در جيره ماهي قزل آالي رنگينكمان
بههمراه رعايت ساير مسائل مديريتي ،مقدار خوراك مصرفي را
افزايش و متعاقب آن ضريب تبديل غذايي را كاهش ميدهد.
بهعالوه استفاده از تيمار( 3استفاده از 01درصد كنجاله تخمپنبه
بدون گوسيپول) در جيره ماهي قزلآالي رنگين كمان ،ميتواند
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باعث افزايش طول در اين ماهي گردد .لذا استفاده از اين ماده
غذايي بهجاي كنجاله سويا از نظر تغذيهاي امكانپذير ميباشد.
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