سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی اثرات استفاده از روغن ریزپوشانی شده در جیره غذایی میگویبزرگآبشیرین
 Macrobrachium rosenbergiiبر فاکتورهای رشد ،آنالیز تقریبی فیله و برخی از
خصوصیات فیزیکی پلت


رضا اسعدی* :دانشکده شیالت و علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،صندوق پستی578 :



عبدالصمد کرامت :دانشکده شیالت و علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،صندوق پستی578 :



حسین اورجی :دانشکده شیالت و علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،صندوق پستی578 :



سیدولی حسینی :گروه شیالت ،دانشگاه تهران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ،صندوق پستی4111 :
تاریخ دریافت :آبان 1396

تاریخ پذیرش :بهمن 1396

چکیده
در این تحقیق تاثیر استفاده از روغن های ریزپوشانی شده در جیره غذایی میگوی آب شیرین بر پارامترهای رشد و آنالیز تقریبی فیله مورد
ارزیابی قرار گرفت 6 .جیره غذایی با میزان پروتئین یکسان ( 33درصد) و سه سطح چربی  9 ،6و  12درصد تهیه شد که در هر سطح چربی دو
جیره ساخته شد که در یکی از جیرهها (تیمارهای  3 ،1و  )5از روغن بدون ریزپوشانی استفاده شد و در جیره دیگر (تیمارهای  4 ،2و  )6از
روغن ریزپوشانی شده استفاده شد .اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی در سطح چربی  12درصد بین تیماری که روغن آن ریزپوشانی نشده بود
(تیمار  )5با تیمار  6که روغن آن ریزپوشانی شده بود تفاوت معنیدار ( )P< 0/05نشان دادند .همچنین تیمار  6بیشترین نرخ رشد ویژه و شاخص
کارایی پروتئین را دارا بود و بهطور معنیداری ( )P<0/05با تیمارهای  1و  2تفاوت داشت .اثر سطوح چربی تاثیر معنیداری در فاکتورهای رشد
نشان داد اما اثر ریزپوشانی و اثر متقابل (اثر سطوح چربی و اثر ریزپوشانی) معنیداری نبودند ( .)P<0/05ریزپوشانی کردن در سطح چربی 12
درصد سبب افزایش معنیدار ( )P<0/05در چربی فیله شد و اثر سطوح چربی و اثر ریزپوشانی نیز معنیدار بود ( .)P<0/05فاکتورهای فیزیکی
پلت تحت تاثیر معنیدار ریزپوشانی روغن قرار گرفتند ( .)P<0/05که این تاثیر خصوصا در سطح چربی  9و  12درصد بارزتر بود .درکل
ریزپوشانی کردن روغنها در سطح چربی جیره  6درصد هیچ تاثیر معنیداری بر فاکتورهای رشد ،چربی فیله و شاخصهای فیزیکی پلت نداشت.
کلمات کلیدی :چربی فیله ،سطوح چربی جیره ،فاکتورهای رشد ،استحکام پلت ،شسته شدن پلت
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولri.asadi@gmail.com :
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مقدمه
میگو بزرگ آب شیرین  Macrobrachium rosenbergiiیکی از
گونههای مهم پرورشی است که امروزه در کشورهای جهان سوم به یکی
از بخشهای اصلی سیستمهای پرورش توام برنج  -ماهی و یا پرورش
چند گونه کپور -تیالپیا تبدیل شده است ( Hossainو .(2006 ،Islam
میگوی بزرگ آب شیرین بهخاطر قیمت و تقاضای باال در بازارهای
جهانی جزء مهمترین آبزیانی است که قابلیت پرورش دارد
(2009 ،Mukhopadhyay؛  Radheyshyamو همکاران2008 ،؛ ،New
 .)1995توسعه روز افزون آبزیپروری در دنیا ،افزایش نیاز به غذای
آبزیان را به دنبال داشته است .تقاضا برای انواع خوراک آبزیان 41
میلیون تن در سال  2014تخمین زده شده است و پیشبینی میشود
این میزان با رشد و توسعه آبزیپروری افزایش یابد .براساس گزارشات
 )2015( FAOاز سال  1995تولید خوراک انواع آبزیان بهطور میانگین
 10/9درصد رشد داشته است .مطالعات زیادی روی جنبههای مختلف
تغذیه آبزیان انجام گرفته است .ازجمله آزمایش سطوح مختلف پروتئین،
چربی و کربوهیدرات جیره ،جایگزینی منابع پروتئین گیاهی بهجای
پودر ماهی و غیره را میتوان نام برد (2008 ،Gooda؛  Niuو ،Du
 .)2003اما در تعداد بسیار اندکی از این تحقیقات وضعیت فیزیکی
پلت ازجمله شسته شدن مواد مغذی پلت ،مقاومت پلت ،سرعت سقوط
پلت در آب ،چگالی پلت و غیره مورد توجه قرار گرفته است .درصورتی
که اجزاء جیره غذایی تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت فیزیکی پلت و
شسته شدن مواد مغذی آن دارند ( .)2012 ،Sorensenبهعنوان مثال
 Samuelsenو همکاران ( )20014تاثیرات منابع مختلف پودرماهی بر
شرایط فیزیکی و ماهیت شیمیایی پلت را مورد مطالعه قرار داد و در
مطالعه دیگری  Draganovicو همکاران ( )2011تاثیر گلوتن گندم،
پودر سویا و ماهی را بر خصوصیات فیزیکی پلت مورد بررسی قرار دادند
و در این تحقیقات تیمارهای آزمایشی بهطور معنیداری روی شاخصهای
فیزیکی پلت تاثیر داشتند .استحکام پلت یکی از مهمترین پارامترهای
خوراک آبزیان خصوصاً میگو است .باال بودن روغن یا چربی (برپایه
حیوانی یا گیاهی) در خوراک سبب پایین آمدن قوام پلت میشود
( .)2004 ،Cavalcantiدر خوراکهایی که دارای قوام کمی هستند
روغن از پلت شسته شده و از دسترس خارج میشود ( Bæverfjordو
همکاران .)2006 ،برای بهدست آمدن حداکثر قوام و کیفیت پلت قبل
از فراینده ساخت پلت نباید بیشتر از  1/5درصد چربی به آن اضافه
شود ( .)1993 ،Vestدر نتیجه درصورتیکه نیاز به اضافه کردن روغن
444

بیش از یک و نیم درصد باشد ریزپوشانیکردن روغن جیره میتواند
به استحکام پلت کمک کند و از شستهشدن روغن به داخل آب
جلوگیری بهعمل آورد .گزارش شده که آزادشدن سریع روغن جیره در
معده باعث سندرم انبساط معده در ماهی قزلآالی رنگینکمان شده
است که در این سندرم باعث طویلتر شدن طول معده و نازک شدن
دیواره آن میشود و گنجایش معده ممکن است تا  6برابر حالت
معمول افزایش یابد و جذب چربی غذا را دچار مشکل کند که احتمال
داده شده که آزاد شدن سریع روغن پس از بلع پلت سبب ورود آب
بهداخل معده شده و عالوه بر طویلتر شدن معده فرایند تنظیم اسمزی
در ماهی را نیز دچار مشکل میکند ) Staurnesو همکاران.)1990 ،
ریزپوشانی ( )Microcapsulationفنآوری است که استفاده از آن بهطور
گسترده در حال گسترش بوده و پتانسیل باالیی برای استفاده در
زمینههای مختلف ازجمله صنایع داروسازی و غذایی دارد .ریزپوشانی
را میتوان بهعنوان فرآیندی که در آن یک ماده توسط ماده دیگر
محصور میشود تعریف کرد ( Christiaanو همکاران .)2010 ،در فرآیند
ریزپوشانی هسته به معنای هر ترکیب یا ماده فعال است که در این
فرآیند توسط دیواره احاطه میشود مانند چربیها ،مواد معطر و
ترکیبات مغذی و دیواره به معنای ساختار تشکیل شده بهوسیله عامل
ریزپوشان در اطراف ذرات ماده ریزپوشانی شده (ترکیب فعال هستهای)
است .دیواره ،هسته را در برابر فساد اکسایشی ،رطوبت ،نور و اثر سایر
ترکیبات یا فاکتورها حفظ کرده و آنها را تحت شرایط مطلوب آزاد
میسازد ) Youngو همکاران .)1993 ،تحقیقاتی که در رابطه با سطوح
چربی جیره میگوی بزرگ آب شیرین انجام گرفته محدود است )New
و همکاران .(2010 ،در تحقیقی که روی سه سطح پروتئین 35 ،30
و  40و دو سطح چربی  10و  14درصد در میگوی بزرگ آب شیرین
صورت گرفته گزارش شده است که سطح پروتئین 30درصد و چربی
 10درصد برای جیره غذایی میگو بزرگ آبشیرین مناسب است)،Goda
 .)2008هدف از این تحقیق تاثیر ریزپوشانی کردن روغن جیره غذایی
میگوی آب شیرین و سنجش تاثیرات آن بر رشد ،بقا ،آنالیز تقریبی
الشه و شاخصهای فیزیکی پلت بود.

مواد و روشها
مشخصات جیره غذایی :برای انجام این آزمایش  6جیره
غذایی در قالب طرح فاکتوریل  3×2تهیه شد .شش جیرههای غذایی
با میزان پروتئین یکسان ( 33درصد) با  3سطح  9 ،6و 12
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ساخت خوراک در کارخانه تولید تخصصی خوراک آبزیان نقشین انجام
شد .مواد اولیه (به جز روغن و مکمل های ویتامینه و معدنی) پس از
مخلوط شدن در همزن اول بهوسیله آسیاب پولیورایزر به ذرات زیر
 200میکرون تبدیل شدند سپس وارد همزن دوم شده مواد معدنی و
ویتامینه و بسته به تیمارهای غذایی روغنها به جیره اضافه شد و
پس از همگن کردن به سمت دستگاه پرس پلت هدایت شد و جیرهها
با قطر1/5میلیمتر بهشکل پلت فرورونده درآمدهاند و ابتدا به خشک
کن و سپس به خنک کننده انتقال پیدا کردند.

درصد چربی تهیه شد .روغن  3جیره غذایی (تیمارهای )6 ،4 ،2
توسط دیواره ای از جنس ژالتین و مالتودکسترین پوشانده شدندر و
در  3جیره دیگر از روغن بدون پوشش استفاده شده است (جدول .)1
برای ریزپوشانیکردن روغن جیرههای غذایی از روش خشک کردن
پاششی استفاده شد ( )2008 ،Jafariاز دستگاه BUCHI Mini Spray
 DryerB-270برای خشک کردن نمونهها با دمای ورودی  130درجه
سانتیگراد و دمای خروجی  60درجه سانتیگراد استفاده شد .جهت
از بین بردن اثر چربی پودرماهی در تیمارهای آزمایشی ،با استفاده از
متانول و کلروفورم با نسبت  1به  2چربی پودرماهی حذف شد .مراحل

جدول  :1ترکیب جیرههاي غذایی (برحسب درصد) و ترکیب شیمیایی آنها
اقالم غذایی
پودر ماهی
کنجاله سویا
ژالتین
گلتون گندم
آرد گندم
سبوس گندم
ذرت
نشاسته
سلولز
ضدقارچ
دی کلسیم فسفات
بنتونیت
مکمل (معدنی و ویتامینه)
روغن سویا
روغن ماهی
ترکیب شیمیایی جیره (برحسب درصد)
پروتئین
چربی
کربوهیدرات
خاکستر
انرژی قابل هضم (کالری بر گرم)

تیمارهاي آزمایشی
1

*2

3

*4

5

*

6

23/42
20
3
4
16/01
5
11
4
6
0/1
0/5
1
1/5
2/23
2/23

23/42
20
3
4
16/01
5
11
4
6
0/1
0/5
1
1/5
2/23
2/23

23/42
20
3
4
16/01
5
11
4
3/37
0/1
0/5
1
1/5
3/73
3/73

23/42
20
3
4
16/01
5
11
4
3/37
0/1
0/5
1
1/5
3/73
3/73

23/42
20
3
4
16/01
5
11
4
0
0/1
0/5
1
1/5
5/23
5/23

23/42
20
3
4
16/01
5
11
4
0
0/1
0/5
1
1/5
5/23
5/23

32/8
6/0
35/3
9/7
3/2

32/5
6/3
35/3
9/6
3/2

33/2
9/1
35/3
9/1
3/4

32/5
8/8
35/3
9
3/4

32/4
12/4
35/3
8/7
3/8

33/1
12/0
35/3
8/8
3/8

* جیرههایی که روغن آنها ریزپوشانی شده است.

این آزمایش در مرکز تحقیقات شیالت شهرستان قصرشیرین در
یک استخر سیمانی با ابعاد  40×6×1/20متر انجام شد که کف آن

به ارتفاع  10سانتیمتر با خاک پوشانده شده و بخشی از این استخر
توسط توری به  18واحد مجزا به مساحت  3مترمربع ))3m× 1m × 1m
445

اسعدی و همکاران

بررسی اثرات استفاده از روغن ریزپوشانی شده در جیره غذایی میگویبزرگآبشیرین....

تقسیم شده است .برای جلوگیری از همجنسخواری میگوها در هر
قسمت از پنج لوله پلیکا بهطول  30سانتیمتر و قطر  5سانتیمتر
استفاده شد .آب این استخر توسط کانال الندا که از رودخانه الوند
منشعب شده است تامین شده و پس از عبور از فیلتر شنی بهداخل
یک استخر ذخیره هدایت شد و پس از تهنشینی در یک استخر ذخیره
بهطور مداوم بهمیزان  0/5لیتر در ثانیه استخر مذکور انتقال یافت .این
استخر دارای ورودی و خروجی مجزا است و بهوسیله یک دستگاه
هواده ایرجت ،هوادهی شد .تراکم رهاسازی بهصورت نیمه متراکم و20
قطعه پست الرو  40روزه با میانگین وزن  70میلیگرم در متر مربع
بود ) Newو همکاران .(2010 ،میگوها پس از دو هفته سازگاری با
شرایط آزمایشی بهمدت  3ماه با جیرههای غذایی آزمایشی تغذیه شدند.
برای بررسی بازماندگی هر روز حدود 40سانتیمتر از آب استخر پایین
آورده شد و میگوها موررد بررسی قرار گرفتند .فاکتورهای رشد
بهصورت دو هفته یک بار مورد ارزیابی قرار گرفتند و براساس وزن
میگوها میزان غذادهی آنها از وزن  1-0/2گرم  10درصد 1-5 ،گرم
 7درصد و بزرگتر از  5گرم  5درصد تعیین شد (.)2004 ،Poadas
غذادهی دوبار در روز در ساعات  8و  12بهصورت  6روز در هفته انجام
شد ) Kabir Chowdhuryو همکاران.(2007 ،
کیفیت آب :فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مانند درجه حرارتPH ،

با استفاده از دستگاه ) (Eutech, CyberScan PC300. UKو اکسیژن
محلول با دستگاه ) (HANNA HI8043. USAبهصورت روزانه اندازهگیری
و آمونیاک با دستگاه ) (Palintest, Photometr 7100, UKاندازهگیری
شدند .میانگین دما ،اکسیژن و  PHبهترتیب  26/32±2/4درجه سانتی
گراد 5/4±0/6 ،میلیگرم در لیتر و  8/05±0/3بود .میزان آمونیاک نیز
بهصورت هفتگی اندازهگیری شد و میزان آن  0/18±0/04میلیگرم
در لیتر به ثبت رسید.
نمونهبرداري و روشهاي آنالیزي :در پایان دوره تمام میگوها
با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01وزن شدند و از هر تیمار
 15قطعه میگو برای انجام آزمایشات مربوطه بهصورت تصادفی نمونه
برداری شد .برای تعیین آنالیز ترکیب تقریبی جیره غذایی و فیله
شامل رطوبت ،پروتئین خام ،چربی خام و خاکسترخام از روشهای
استاندارد  )2002( AOACاستفاده شده است .جیرهها و نمونههای
فیله میگو در دمای آون  55درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت،
خشک شدند .سپس ،درصد رطوبت و مادة خشک محاسبه شد.
محتوای پروتئین خام نمونهها ( )N× 6/25بهروش کجلدال محاسبه
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شد .استخراج چربی کل با استفاده حالل دی اتیل اتر صورت پذیرفت.
مقدار خاکستر با سوزاندن در کورة الکتریکی در دمای  550درجة
سانتیگراد بهمدت  6ساعت اندازهگیری شد .چگالی پلت براساس روش
 Gleesonو همکاران ( )1991تعیین شد .استحکام پلت در آب براساس
روش  Bæverfjordو همکاران ( )2006ارزیابی شد .قابلیت شسته شدن
چربی براساس دو روش  Sorensenو همکاران ( )2010و Bæverfjord
و همکاران ( )2006محاسبه شد و سرعت سقوط پلت در آب نیز بر
اساس روش  Gleesonو همکاران ( )1991مورد ارزیابی قرار گرفت.
معادالت مربوط به شاخصهاي رشد:
اضافه وزن(گرم)= وزن نهایی(گرم) -وزن اولیه (گرم)
ضریب تبدیل غذا=
(وزن اولیه(گرم)-وزن نهایی(گرم))/میزان غذای مصرف شده (گرم)
نرخ رشد ویژه=
]×100طول دوره پرورش (روز)(/لگاریتم طبیعی وزن ابتدایی (گرم) -لگاریتم طبیعی وزن نهایی(گرم))[

شاخص کارایی پروتئین= پروتئین خورده شده(گرم) /اضافه وزن(گرم)
تجزیه و تحلیل آماري :تجزیه و تحلیل آماری تمامی دادهها
توسط آنالیز واریانس یکطرفه و اثر سطوح چربی جیرههای آزمایشی،
اثر ریزپوشانی روغن جیرههای آزمایشی و اثر متقابل این دو با استفاده
از آنالیز واریانس دو طرفه براساس آزمون دانکن در قالب طرح کامالً
تصادفی با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS16در سطح  5درصد انجام
شد .تمامی دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند.

نتایج
براساس شاخصهای رشد و بقاء محاسبهشده در جدول  ،2مشاهده
گردید که افزایش سطح چربی جیره در تیمارهای غیرریزپوشانی شده
نتوانسته است بهطور معنیداری سبب افزایش وزن میگوها شود
( )P>0/05اما تیمارهای حاوی چربی ریزپوشانی شده بهطور معنیداری
سبب بهبود شاخصهای رشد گردید ( )P<0/05بدینصورت که
شاخصهای رشد در تیمارهای  3،1و  5تفاوت معنیدار نداشتهاند .اما
با باال رفتن سطح چربی جیرهها ،ریزپوشانی سبب افزایش معنیدار
( )P<0/05فاکتورهای رشد میگوها شد است و تیمارهای  4و  6افزایش
رشد معنیداری نسبت به تیمار  2داشتند .در تیمارهای متناظر حاوی
چربی  12درصد ،میگوهایی که از تیمارهای ریزپوشانی شده تغذیه
کردند ،بهطور معنیداری ( )P<0/05وزن بیشتری بهدست آوردند.
ضریب تبدیل غذایی نیز تغییرات مشابهی را نشان میدهد و با افزایش
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معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05شاخص بقاء در بین تیمارهای
آزمایشی هیچ تفاوت آماری معنیداری نشان نداد ( .)P>0/05اثر
سطوح چربی در بین تیمارهای آزمایشی بهطورمعنیداری تفاوت داشت
( ) P<0/05اما اثر ریزپوشانی و اثر متقابل تفاوت معنیداری را میان
تیمارهای آزمایشی نشان ندادند (.)P>0/05

چربی جیره و همچنین ریزپوشانیکردن روغن ،ضریب تبدیل بهطور
معنیداری ( )P<0/05کاهش یافت .تیمار  6که حاوی بیشترین مقدار
چربی و همچنین ریزپوشانیشده بود ،نسبت به تیمارهای  1و  2بهطور
معنیداری دارای ( )P<0/05بیشترین نرخ رشد ویژه و شاخص کارایی
پروتئین را دارا بود .اما با سایر تیمارهای آزمایشی تفاوت آماری

جدول  :2مقایسه میانگین شاخصهاي رشد و بقا و همچنین اثرسطوح چربی ،اثر ریزپوشانی و اثر متقابل میگوي آب شیرین در تیمارهاي مختلف آزمایشی
فاکتورهاي رشد

اضافه وزن (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
نرخ رشد ویژه (درصد)
شاخصکاراییپروتئین
بقا (درصد)

تیمارهاي آزمایشی
*4
3

1

*2

5/40±0/78a
2/00±0/10c
2/35±0/07a
1/52±0/07a
80/24

5/36±0/77a
2/00±0/11c
2/35±0/21a
1/50±0/08a
81/53

6/43±0/85ab
1/7±0/10bc
2/51±0/21ab
1/77±0/10ab
81/33

*6

5

6/0±83/83ab
1/7±0/20bc
2/59±0/17ab
1/83±0/21ab
82/66

7/00±0/62bc
1/66±0/20ab
2/61±0/16ab
1/86±/22ab
79/66

اثرسطوح چربی

اثر ریزپوشانی

P<0/05

P>0/05

P>0/05

P<0/05

P>0/05

P>0/05

P<0/05

P>0/05

P>0/05

P<0/05

P>0/05

P>0/05

P>0/05

P>0/05

P>0/05

8/26±0/72c
1/53±0/23a
2/77±0/11b
1/99±0/27b
80/58

اثرمتقابل

حروف التین غیرمشترک در هر ردیف افقی نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد (.)P≤0/05

نتایج استحکام پلت در زمانهای مختلف درون آب (جدول  )4حاکی
از تاثیرات معنیدار اضافه کردن چربی بر کاهش ماندگاری غذا درون
آب است ( )P<0/05میزان استحکام پلت با ریزپوشانی کردن روغن
نیز بهطور معنیداری افزایش نشان داد ( .)P<0/05بر این اساس ،جیره
حاوی چربی  6درصد بهطور معنیداری بیشترین زمان باقیماندگی
را نشان داد ( .)P<0/05اثر سطوح چربی در تمام زمانها و اثر
ریزپوشانی بهجز در زمان  30دقیقه در تمام زمانها تفاوت معنیداری
( )P<0/05را نشان دادند و اثرمتقابل در زمانهای  120و  240دقیقه
در بین تیمارهای آزمایشی معنیدار بود.

نتایج مربوط به ترکیبات فیله در جدول  3نشان میدهد که در
بین فاکتورهای اندازهگیری شده تنها چربی فیله اختالف معنیداری
را نشان داد ( .)P<0/05بدینصورت که با افزایش چربی جیره غذایی،
چربی فیله نیز افزایش پیدا کرده است اما در فیله میگوهایی که با
جیرههای با سطح چربی  12درصد تغذیه شده اند ،تفاوت معنیداری
بین آنهایی که روغن جیره آنها ریزپوشانی شده و آنهایی که ریزپوشانی
نشده اند وجود دارد .اثرسطوح چربی و اثر ریزپوشانی در چربی فیله
بهطور معنیداری تفاوت داشت ( .)P<0/05اما اثر متقابل تفاوت
معنیداری را در بین تیمارهای آزمایشی نشان ندادند (.)P>0/05

جدول  : 3ترکیبات فیله ،اثرسطوح چربی ،اثر ریزپوشانی و اثر متقابل میگوهاي آب شیرین تغذیه شده با جیرههاي آزمایشی در تیمارهاي مختلف آزمایشی
تیمارهاي غذایی

5

*6

ترکیبات الشه
*4
3
*2
1
1/07±72/53 0/61±73/97 0/81±73/65 1/63±74/31 0/90±75/89 1/46±76/02
رطوبت (درصد)
0/45±16/38 0/48±16/27 0/88±16/88 0/70±15/52 0/71±15/87 0/64±15/41
پروتئین (درصد)
چربی (درصد)
4/83±0/51c 3/93±0/30b 4/30±0/30bc 3/53±0/55ab 2/86±0/32a 2/90±0/44a
0/41±5/88 0/32±5/68 0/29±5/23 0/25±5/46 0/08±4/99
0/05±5/01
خاکستر (درصد)
حروف التین غیرمشترک در هر ردیف افقی اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد (.)P≤0/05

اثر ریزپوشانی

اثر متقابل

اثر سطوح چربی
P>0/05
P>0/05

P>0/05
P>0/05

P>0/05
P>0/05

P<0/05

P<0/05

P>0/05

P>0/05

P>0/05

P>0/05

جدول  :4باقی مانده ماده خشک ،اثرسطوح چربی ،اثر ریزپوشانی و اثر متقابل باقیمانده پلت پس از قرار گرفتن در آب در زمانهاي مختلف
زمان(دقیقه)

تیمارهاي آزمایشی

اثر سطوح چربی

اثر ریزپوشانی
P>0/05
P<0/05

P>0/05
P>0/05
P<0/05
P<0/05

1

*2

3

*4

5

*6

30
60

90/88±2/91b
85/55±1/17c

90/87±4/07b
86/00±3/05c

87/3±31/86b
73/5±11/51b

85/12±4/94b
81/67±8/89bc

66/24±7/45a
60/20±8/83a

78/00±4/97b
77/24±3/45bc

P<0/05
P<0/05

120

70/67±4/04d

72/32±5/23d

53/67±3/28b

65/32±2/84cd

39/55±4/35a

61/47±4/07c

P<0/05

P<0/05

240

54/26±3/16d

53/06±4/78d

37/10±2/21b

46/73±4/04c

22/65±3/02a

44/16±1/83c

P<0/05

P<0/05

اثر متقابل
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بررسی اثرات استفاده از روغن ریزپوشانی شده در جیره غذایی میگویبزرگآبشیرین....

اسعدی و همکاران

نتایج بررسی چگالی و سرعت سقوط پلت در تیمارهای مورد
مطالعه نشان داد که با افزایش سطح چربی جیره (شکل  )1چگالی پلت
بهطور معنیداری کاهش مییابد ( .)P<0/05همچنین ریزپوشانی کردن
روغن سبب افزایش معنیدار ( )P<0/05چگالی پلت نسبت به نمونههای
غیرریزپوشانی شده گردید .نمودار سرعت سقوط پلت (شکل  )2نشان
داد که افزایش چربی جیره سبب کاهش معنیدار سرعت سقوط آنها
میگردد ( )P<0/05اما بهغیر از تیمارهای حاوی بیشترین مقدار چربی
(12درصد) ریزپوشانی کردن تاثیر آماری معنیداری بر سرعت سقوط
نداشت ( )P>0/05این درحالی است که تیمار ریزپوشانی نشده حاوی
 12درصد چربی دارای کمترین سرعت سقوط و چگالی در بین تیمارهای
آزمایشی بود (.)P<0/05

در اندازهگیری قابلیت شسته شدن چربی براساس روش Sorensen

و همکاران (( )2010گزارش نشده) هیچ تفاوت معنیداری در بین
تیمارهای آزمایشی دیده نشد ( .)P>0/05اما براساس روش Bæverfjord
و همکاران (( )2006جدول  )5در تمام زمانها تیمار  5کمترین درصد
میزان چربی را دارا بود همچنین بهجز در زمان  240دقیقه عالوه بر
تیمار  5تیمار  3دارای کمترین باقیمانده چربی دربین تیمارهای آزمایشی
بودند .سطح چربی  6درصد (تیمار  1و  )2در زمان  240دقیقه تیمار
 2بیشترین میزان باقیمانده چربی را در بین سایر تیمارهای آزمایشی
را دارا بود .اثر سطوح چربی و اثر ریزپوشانی در تمام زمانها تفاوت
معنیداری ( )P<0/05را نشان دادند درصورتیکه اثر متقابل تنها در
زمان  240دقیقه معنیدار بود.

جدول  :5باقیمانده چربی در ماده خشک پلت ،اثرسطوح چربی ،اثر ریزپوشانی و اثر متقابل پس از قرار گرفتن در آب در زمانهاي مختلف
تیمار هاي غذایی

زمان
(دقیقه)

اثر سطوح چربی

1

*2

3

*4

5

*6

94/44±2/54b

95/53±2/60b

89/2±31/56a

94/07±1/69b

86/10±3/15a

95/27±2/45b

P<0/05

60

b

91/68±1/79

92/76±3/45b

85/3±18/21a

92/22±3/34b

82/50±4/63a

91/94±1/05b

P<0/05

120

88/36±1/71c

90/00±2/88c

81/48±3/57ab

89/62±3/90c

78/05±5/02a

240

86/64±1/56de

88/79±2/49e

74/46±2/93b

82/22±4/04cd

66/13±3/15a

30

شکل  :1نمودار چگالی پلت در جیرههاي مختلف آزمایشی

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود اثر سطوح چربی و اثر
ریزپوشانی در پارامترهای چگالی و سرعت سقوط بهطور معنیداری
( )P<0/05متفاوت بوند .اثرمتقابل نیز در سرعت سقوط تفاوت معنی
داری را ( )P<0/05نشان داد.
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اثر ریزپوشانی
P<0/05

اثر متقابل
P>0/05
P>0/05

P<0/05

86/94±1/27bc

P<0/05

P<0/05

P>0/05

80/27±2/92c

P<0/05

P<0/05

P<0/05

شکل  :2نمودار سرعت سقوط پلت در جیرههاي مختلف آزمایشی

جدول  :6اثر سطوح چربی ،اثر ریزپوشانی و اثر متقابل در
تیمارهاي مختلف آزمایشی در چگالی و سرعت سقوط پلت
پارامترها

چگالی (گرم/لیتر)
سرعت سقوط (سانتیمتر/ثانیه)

اثر ریزپوشانی

اثر متقابل

اثر سطوح چربی
P<0/05

P<0/05

P<0/05

P<0/05

P<0/05

P>0/05

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
با افزایش چربی جیرهها شاخصهای رشد میگوها بهبود یافتند
و این بهبودی در تیمار با سطح چربی  12درصد که روغن آن
ریزپوشانی شده بود کامالً معنیدار بود )2008( Goda .گزارش کرد
که در جیره غذایی میگوی آب شیرین با سطح پروتئین  30درصد و
سطح چربی  10درصد نتایج بهتری نسبت به سطح چربی  14درصد
در پی داشته است و در این مطالعه از سطوح روغن کمتر از  10درصد
استفاده نشده است .گزارش شده که آزاد شدن سریع روغن جیره باعث
سندرم انبساط معده در ماهی قزلآالی رنگینکمان شده است که این
سندرم باعث طویلتر شدن طول معده و نازک شدن دیواره آن میشود
گنجایش معده ممکن است تا  6برابر حالت معمول افزایش یابد و
جذب چربی غذا را دچار مشکل کند ) Staurnesو همکاران.)1993 ،
همچنین ریزپوشانی روغن میتواند باعث جلوگیری از اکسیداسیون
آن شود .معموالً غذاهای تجاری وقتی خریداری میشوند برای مدت
مشخصی قبل از تغذیه ماهیان نگهداری میشوند .در طی نگهداری
طوالنی مدت ،وقتی اکسیداسیون چربی رخ میدهد تولیدات ناشی از
این اکسیداسیون مانند رادیکالهای آزاد ،پراکسیدها ،هیدروپراکسیدها،
آلدهیدها و کتونها تشکیل میشوند ( Mortonو ،Rosas-Romero
1997؛  Maiو 1979 ،Kinsella؛  Bautistaو همکاران .)1992 ،بنابراین،
افزایش اثرات مثبت ریزپوشانی کردن چربی در تیمارهای آزمایشی
بیانگر کارایی این تکنیک در ممانعت از تخریب چربی جیره بوده و بر
این اساس چربی اضافه شده به غذا بهصورت سالم و دست نخورده به
دستگاه گوارش میگو رسیده و این امر سبب بهبود کارایی رشد آنها
شده است .با افزایش چربی جیره غذایی ،چربی الشه نیز افزایش پیدا
کرده است خصوصاً در جیرههایی که چربی آنها ریزپوشانی شده بود.
افزایش چربی الشه در نمونههای حاوی چربی بیشتر چندان دور از ذهن
نیست اما نکته جالب این است که پلتهای حاوی بیشترین مقادیر
چربی ریزپوشانی شده بهواسطه اثرات ممانعتکنندگی ریزپوشانی،
توانسته اند چربی جیره را از شسته شدن و تخریب شدن محافظت
کرده و با کارایی باال به سیستم گوارش میگو انتقال داده است .از طرفی
با استفاده از دادههای مربوط به استحکام پلت و شسته شدن چربی
پلت که براساس روش  Bæverfjordو همکاران ) )2006اندازهگیری
شد نتایج مربوط به شاخصهای رشد و چربی فیله را میتوان بهتر
تفسیر کرد .از آنجاکه پلتهای حاوی چربی بیشتر ،استحکام و
ماندگاری کمتری را از خود نشان دادن ،نتایج این مطالعه نشان داد
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که ریزپوشانی کردن یک روش مناسب برای افزایش ماندگاری پلت
درون آب است و این مسئله یکی از نکات کلیدی در تغذیه میگو
میباشد .تمام پلتهای از نوع فرو رونده بودند و چگالی و سرعت سقوط
با افزایش روغن جیرهها کاهش پیدا کرد اما در جیرههایی که از روغن
ریزپوش انی شده استفاده شد چگالی و سرعت سقوط افزایش یافت.
 Glencrossو همکاران ( )2011گزارش کردند که چگالی باالی 525
گرم بر لیتر در شوری  35گرم بر لیتر الزم است تا پلت از نوع فرو رونده
باشد .با توجه به اینکه میگو یک جانور تغذیهکننده از کف است (New
و همکاران ،)2010،بنابراین افزایش چگالی و افزایش سرعت سقوط
آن میتواند یک نکته مثبت قلمداد گردد .روغن سبب کاهش فشردگی
پلت میشود و این بهخاطر خاصیت روانکنندگی است که روغن در بین
ذرات خوراک و بین دیواره دای با مواد اولیه پلت ایجاد میکند .بهدلیل
فشردگی کم در دای ،فشار در دای کاهش مییابد که نتیجه آن تولید
خوراکی با قوام کمتر خواهد بود ) Nalladuraiو  )2009 ،Vanceبهدلیل
آبگریز بودن طبیعت چربیها ،چربی اضافه شده از باند شدن اجزاء
حالل درآب در جیره مانند نشاسته ،پروتئین و فیبر جلوگیری خواهد
کرد ( Thomasو همکاران .)1998 ،ریز پوشانی کردن روغنها موجب
شده تا در عمل همبندی موادی مانند نشاسته و ژالتین جیره اختاللی
ایجاد نشود و اصطکاک دای و اجزاء جیره باال برود و علیرغم وجود
چربی باال در جیره پلت با استحکام و فشردگی باال تولید شود و از
طرفی جیرههایی با روغن باال که ریزپوشانی نشده بودند در هنگام
تولید فاقد همبندی و فشردگی الزم بوده و در نتیجه استحکام ،قابلیت
نگهداری از چربی ،چگالی و سرعت سقوط کمتری داشتند .اما ریزپوشانی
کردن روغنها در سطح چربی جیره  6درصد هیچ تاثیر معنیداری بر
فاکتورهای رشد ،چربی فیله و شاخصهای فیزیکی پلت نداشت اما در
سطوح باالتر چربی ریزپوشانی کردن موثر واقع شده است .بهعنوان
نتیجهگیری از مطالعه حاضر میتوان چنین عنوان کرد که هرچند
افزایش چربی توانسته است اثرات مطلوبی بر شاخصهای رشد میگوها
و شاخصهای فیزیکی پلت داشته باشد اما پلتهای حاوی چربی 12
درصد ریزپوشانی شده ،نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی توانستهاند
که به نحو مطلوبتری شاخصهای مربوط به رشد میگو و شاخصهای
کیفی پلت را بهبود ببخشند .بنابراین روش ریزپوشانی کردن روغن
پلت را بهعنوان یک روش موثر در حفظ و بهبود شاخصهای کیفی
خوراک و وضعیت رشد میگو پیشنهاد میگردد.
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