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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون در جیره بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهیطالیی
( )Carassius auratusانجام پذیرفت 180 .عدد ماهی با وزن متوسط اولیه  13/73±0/03گرم در  15عدد آکواریوم شیشهای با حجم آبگیری
 100لیتر ( 5تیمار با  3تکرار) توزیع گردید و بهمدت  8هفته با جیرههای حاوی صفر  6 ، 4 ، 2 ،و  8درصد تفاله زیتون تغذیه شدند .برطبق
نتایج ،مقادیر شاخصهای وزن نهایی ،وزن به دست آمده ،نرخ رشد ویژه ،درصد افزایش وزن بدن ،شاخص وضعیت و کارایی پروتئین و چربی در
تیمار  2درصد اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان دادند ( ،)P>0/05ولی در شاخص های طول نهایی و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها
اختالفی مشاهده نشد ( .)P<0/05همچنین در ارزش تولید چربی تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد ( ،)P<0/05اما در ارزش تولید
پروتئین اختالف معنیداری بین تیمارهای  2درصد و  4درصد با سایر تیمارها مشاهده شد ( .)P>0/05اما در پارامترهای هماتولوژیک شامل تعداد
گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید ،درصد افتراقی گلبولهای سفید ،هموگلوبین ،هماتوکریت و همچنین شاخصهای  MCH ،MCVو MCHC

تفاوت معنیدار آماری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد ( .)P<0/05براساس نتایج این تحقیق ،استفاده از تفاله زیتون تا سطح  2درصد در جیره
ماهی طالیی پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :تفاله زیتون ،رشد ،شاخصهای خونی ،ماهی طالیی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولm.khoshkholgh875@gmail.com :
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تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهیطالیی

مقدمه
تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی بهعلت داشتن ظاهر زیبا،
اندازه کوچک و نگهداری آسان در حجم کم در چند دهه اخیر ،از
رونق چشمگیری برخوردار بوده است و دارای تجارتی رو به رشد در
سرتاسر جهان میباشد .همچنین تکثیر و پرورش ماهیان زینتی طی
چند دهه اخیر در ایران توسعه چشمگیری یافته است ،بهطوریکه در
حال حاضر این صنعت سهم بهسزایی در ایجاد اشتغال ،تجارت داخلی
و خارجی داشته و هر ساله گونههای جدید و ارزشمندی وارد ایران
میشوند .بخش اعظم پرورش ماهیان زینتی در ایران مربوط به گونههای
آب شیرین است .استانهای مرکزی ،اصفهان و تهران نقش عمدهای
در زمینه پرورش ماهیان آکواریومی دارند و بزرگترین تولیدکنندگان
ماهیان زینتی در ایران محسوب میشوند (رحمتیهوالسو.)1389 ،
ماهی طالیی ( )Carassius auratusبهعلت تحمل باال نسبت به شرایط
محیطی سخت ،سازگاری باال و تشابه زیاد بافتی ،تشریحی و
فیزیولوژیک به دیگر گونههای کپورماهیان ،بهعنوان مدل آزمایشگاهی
انتخاب میگردد ( Mesbahو  .)2012 ،Alishahiهمچنین این ماهی
جهت تزئین پارکهای عمومی و آکواریومها بسیار مناسب است و از
این نظر مورد توجه میباشد( Gomezو همکاران .)1997 ،غذای مورد
نیاز برای تداوم رشد ،اهمیت باالیی در آبزیپروری دارد .برای سودمندی
آبزیپروری ،غذایی باید فراهم شود که حاوی مقادیر کافی از پروتئین
و انرژی برای تداوم رشد کارآمد باشد ( Lupatschو همکاران.)2003 ،
تهیه غذا یکی از مهمترین مسائل در پرورش آبزیان بهشمار میآید و
هزینه غذا بهطور معمول  30تا  %60کل هزینه الزم برای سیستمهای
پرورش آبزیان را شامل میشود (فالحتکار .)1394 ،یکی از مهمترین
موانع پیش روی گسترش صنعت آبزیپروری قیمت تمام شده غذاست
( .)1992 ،Jamesدر نتیجه برای دستیابی به تولید پایدار در صنعت
آبزیپروری ،غذای ماهیان احتیاج به جایگزینی مناسب دارد تا از این
طریق بتوان به پیشرفت این صنعت کمک کرد ( )2010 ،Hardyو در
جهت تامین غذای جامعه بشری گام برداشت .در این زمینه میتوان
از پروتئینهای گیاهی و ضایعات کشاورزی استفاده کرد که در صورت
بهرهگیری از ضایعات کشاورزی مشکل دفع این ضایعات برطرف شده
و امکان بهرهگیری مجدد از آنها فراهم میشود (.)1986 ،Elboushy
بهرهگیری از چنین ضایعاتی آلودگی را کاهش میدهد و بهوسیله تهیه
خوراک جدید از ضایعات ،بخشی از نیازهای جامعه رفع میشود در
واقع استفاده از ضایعات کشاورزی اهمیت اقتصادی ،بیولوژیک و محیطی
دارد ( .)1994 ،Steffensتفاله زیتون محصول فرعی صنعت تولید
زیتون میباشد که شامل بخش خمیری ،هسته ،پوسته و پساب
میباشد ( Martin Garaciaو همکاران )2003 ،و بعد از خشک شدن
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بهعنوان یکی از فراوردههای فرعی حاصل از روغنکشی میتواند در
تغذیه جانوران پرورشی مورد استفاده قرار گیرد (.)1985 ،Sansoucy
در کشور مقدار محدودی از آن بهصورتکود و سوخت استفاده شده
(میرنظامی )1377 ،و بخش اعظم آن دور ریخته میشود که با افزایش
سطح زیرکشت و به تبع آن افزایش میزان استحصال روغن ،تفاله یا
کنجاله حاصله نیز افزایش مییابد که اگر در این زمینه اقدامی صورت
نگیرد ممکن است مشکالتی را برای محیطزیست ایجاد نماید .بنابراین،
تفاله زیتون میتواند بهعنوان پس ماند ناشی از روغنکشی میوه زیتون
در تغذیه آبزیان مورد استفاده قرار گیرد .تفاله زیتون حاوی روغن
میباشد ( Yansariو همکاران )2007 ،و همچنین دارای منبع خوبی
از کلسیم ،مس ،کبالت ،منگنز و روی است ( .)1986 ،Harbتفاله و
روغن زیتون دارای مقدار زیادی ترکیبات آنتیاکسیدان فنلی و
توکوفرولی بوده که بر طعم و ماندگاری آن تاثیر بهسزایی دارند و
عالوه بر افزایش مقاومت و ماندگاری روغن دارای فواید بیولوژیک
مانند کنترل رادیکالهای آزاد میباشند (فهیمدانش و همکاران.)1387 ،
روغن زیتون سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده (اسیداولئیک
 )C18:1در دامنه مختلف بین  57/7تا  79/2درصد میباشد (بیلی،
 .)1379یکی از مهمترین محدودیتهای استفاده از تفاله زیتون متغیر
بودن ترکیبات شیمیایی آن است ( Yansariو همکاران .)2007 ،از
دیگر محدودیتهای تفاله زیتون میتوان به رطوبت باالی آن اشاره
کرد که مصرف و انبارداری آن را در عمل غیرممکن میکند .مقادیر
چربی خام  18-25درصد نیز در خور توجه است ( Chilofaloو همکاران،
 .)2004درصورتیکه این نوع تفاله در مجاورت هوا قرار گیرد ،بهعلت
محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع ،طی فرآیند اکسیداسیون بوی
نامطبوعی تولید میکند ،بنابراین ،نه تنها قابل مصرف نخواهد بود
( Chilofaloو همکاران2002 ،؛  ،)1985 ،Sansoucyبلکه بهعلت
داشتن ترکیبات فنلی باعث آلودگی محیط زیست میشود ( Miocو
همکاران2007،؛  Israilidesو همکاران .)2007 ،از اینرو عملآوری
آن نه تنها از آلودگی زیستمحیطی آن میکاهد ،بلکه امکان انبارداری
و در نتیجه استفاده از آن را در تغذیه دام ،طیور و آبزیان میسر میکند.
همچنین ،تفاله خام زیتون حاوی فیبر خام باالست ( Yansariو همکاران،
 )2007که خود عامل محدودکننده مهمی در تغذیه آبزیان است .تفاله
میوه زیتون از پروتئین پایینی برخوردار بوده و مشابه آرد گندم و آرد
ذرت جزء ترکیبات با محتوای پروتئینی کم محسوب میشود (،NRC
 )1993که میتواند جایگزین مناسبی بهجای آرد گندم و آرد ذرت
(وارداتی) شود که باعث کاهش وابستگی به واردات اقالم مذکور مثمر
ثمر میشود .از جهاتی ،تفاله میوه زیتون از چربی مناسبی برخوردار
است و میتواند جایگزین بخشی از روغن ماهی جیره شود .عالوه بر
این ،در کاهش بار آلودگی ناشی از دور ریز تفاله زیتون و
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افزایش بهرهوری موثر می باشد .در مورد تاثیر اقالم گیاهی گوناگون
بر شاخصهای خونی ماهیان مطالعات فراوانی صورت گرفته است
( Jahanbakhshiو همکاران .)2013 ،شاخصهای خونی ماهی ارتباط
نزدیکی با واکنش ماهی در برابر عوامل محیطی و زیستی دارد (Deng
و همکاران .)2013 ،در واکنش به شرایط اکولوژیکی و فیزیولوژیکی
تغییرات عمدهای در ترکیب خون ماهی صورت میگیرد ،مانند نوسانهایی
که در مقادیر گلبولهای قرمز خون ،گلبولهای سـفید ،هموگلـوبین،
هماتوکریت و دیگر اجزای خون ایجاد میشود درنتیجه آنالیز شاخصهای
خون در ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی ماهی بسیار مؤثر است
( Alyakrinskyayaو  .)1984 ،Dolgovaتعداد کمی در زمینه ارزیابی
اثرات جایگزینی تفاله زیتون در جیره ماهیان و بر شاخصهای خونی
وجود دارد ،در نتیجه بررسی نحوه و میزان اثرپذیری شاخصهای
خونی ماهیان برای ارزیابی اثرات جایگزینی این ماده غذایی در جیره
ضروری بهنظر میرسد ،بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر
استفاده از تفاله زیتون در جیره بر عملکرد رشد و شاخصهای خونی
ماهی طالیی صورت گرفته است.

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

در جدول  1خریداری و سایر اقالم از محل شرکت خوراک دام مازندران
(ساری ،ایران) .تامین گردید و ساخت جیره نیز در سالن فرآوری
موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر واقع در شهرستان
سنگر ،استان گیالن صورت پذیرفت .فرموالسیون جیره ها توسط
نرمافزار جیرهنویسی ( UFFDAجورجیا ،آمریکا) صورت گرفته و سطوح
مختلف تفاله زیتون تجاری بهمیزان صفر 8 ،6 ،4 ،2 ،درصد بهترتیب
جیرهها افزوده گردید (جدول  .)2در ابتدا همه اقالم تشکیلدهنده،
پودر شده و به نسبت مشخص با یکدیگر مخلوط ،و سپس آب بهمیزان
 25درصد وزن خشک کل مواد ،بهآرامی اضافه گردید .برای تهیه پلت،
مخلوط تهیه شده از چرخ گوشت مخصوص ساخت غذای آبزیان با
قطر  2میلیمتر گذرانده شد .پلتهای تر بهآرامی روی توریهای
مخصوص قرار گرفته و درون خشککن به مدت  24ساعت در دمای
 42درجه سانتیگراد خشک شدند و پس از بسته بندی برای هر تیمار
تا روز مصرف در فریزر  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .ماهیها
در طول روز در سه وعده در ساعات  12 ،9و  17براساس اشتهای
ماهی بهصورت دستی غذادهی شدند.
جدول  :1ترکیب شیمیایی تفاله خشک شده و الک شده زیتون بر حسب

مواد و روشها
ماهی و محیط آزمایش :این مطالعه بهمدت  8هفته در کارگاه
تکثیر و پرورش ماهی دانشکده منابعطبیعی دانشگاه گیالن در شهرستان
صومعهسرا انجام شد .ماهی طالیی ( )Carassius auratusپس از
انتقال به کارگاه بهمدت  2هفته در مخازن سازشدهی نگهداری شدند.
در طی این مدت ،غذادهی به ماهیان  3وعده در روز با جیره فاقد تفاله
زیتون انجام شد .پس از اتمام سازشدهی 180 ،قطعه ماهی طالیی با
میانگین وزنی  13/73±0/03گرم و طول متوسط 9/97±4/74
سانتیمتر بهصورت تصادفی در  15آکواریوم با حجم آبگیری 100
لیتر توزیع گردید .روشنایی کارگاه براساس دوره نوری  12ساعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی تامین میشد .همچنین تعویض آب
آکواریومها بهطور منظم و با حجم  70لیتر و به فاصله زمانی 24
ساعته صورت گرفت .بهمنظور اندازهگیری دمای آب کارگاه از دماسنج
جیوهای و جهت سنجش میزان اکسیژن محلول و  pHبهترتیب از
دستگاه اکسیمتر و  pHمتر دیجیتال)(WTW, Weilheim,Germany
استفاده شد .پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش
بهشرح دمای  20±1درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول 6/51±0/27
میلیگرم در لیتر و  7/12±0/02 pHبودند.
آزمایش و فرموالسیون جیرههای آزمایشی :برای تهیه و
ساخت جیره ،تفاله زیتون تجاری (با نام تجاری :کنجاله زیتون )2000
از شرکت (حکمت دان زیتون مرسلین -رودبار) با مشخصات ذکر شده

درصد در ماده خشک ( .)n=3شرکت حکمت دان زیتون مرسلین (درصد)
ماده

پروتئین

چربی

فیبر

خاکستر

خشک

خام

خام

خام

خام

93/57

11/7

11/50

35/00

6/20

کلسیم

فسفر

0/613

0/061

اندازهگیری شاخصهای رشد :شاخصهای رشد مورد بررسی
شامل افزایش وزن ( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRدرصد افزایش وزن
بدن ( ،)BWIشاخص وضعیت ( ،)CFضریب تبدیل غذایی (،)FCR
نرخ کارایی پروتئین ( ،)PERنرخ کارایی چربی ( ،)LERارزش تولید
چربی ( )LPVو ارزش تولید پروتئین ( )PPVبراساس فرمول های زیر
اندازه گیری شد ( Falahatkarو :)2015 ،Ghiasi
وزن اولیه (گرم) -

وزن نهایی (گرم)= وزن بهدست آمده ((WG

= نرخ رشد ویژه()SGR
[ × 100طول دوره پرورش( /وزن ابتدای دوره) ( -Lnوزن انتهای دوره) ]Ln

= درصد افزایش وزن بدن ()BWI
] ×100وزن اولیه (گرم)  /وزن اولیه (گرم)  -وزن نهایی (گرم)]
3] × 100طول کل (سانتیمتر)  /وزن ماهی (گرم)[ = شاخص وضعیت ()CF
افزایش وزن (گرم)  /غذای مصرف شده (گرم)= ضریب تبدیل غذا ()FCR
= نسبت بازده پروتئین ()PER
پروتئین مصرف شده (گرم)  /وزن تر بهدست آمده (گرم)
= نرخ کارایی چربی ()LER
چربی مصرف شده (گرم)  /وزن تر به دست آمده (گرم)
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= ارزش تولید پروتئین()PPV
[ ×100کل پروتئین مصرفی(/پروتئین الشه در ابتدا-پروتئین الشه در پایان)]
= ارزش تولید چربی ((LPV

[ ×100کل چربی مصرفی( /چربی الشه در ابتدا  -چربی الشه در پایان)]
جدول  :2ترکیبات و آنالیز تقریبی جیرههای مورد استفاده در
مطالعه حاضر
سطوح مختلف تفاله زیتون ()%

اقالم جیره
(درصد)*

0

2

4

6

8

پودر ماهی کیلکا
تفاله زیتون
آرد گندم
آرد سویا
روغن ماهی
روغن سویا
پودر گوشت
مکمل ویتامینه
مکمل معدنی
لسیتین
مالس
نمک
ضد قارچ
پروتئین خام ()%
چربی خام ()%
رطوبت ()%
خاکستر ()%

29
0
8
23
3
3
18
2/5
2/5
5
4
1/9
0/1
38/70
14/05
5/85
11/88

29
2
6
23
3
3
18
2/5
2/5
5
4
1/9
0/1
38/70
14/26
5/89
11/65

29
4
4
23
3
3
18
2/5
2/5
5
4
1/9
0/1
38/70
14/47
6/34
12/50

29
6
2
23
3
3
18
2/5
2/5
5
4
1/9
0/1
38/70
14/68
6/64
11/76

29
8
0
23
3
3
18
2/5
2/5
5
4
1/9
0/1
38/70
14/89
6/38
11/88

خونگیری و سنجش پارامترهای خونی :پس از پایان دوره
پنج عدد ماهی از هر مخزن بهصورت تصادفی جهت خونگیری از آنها
انتخاب شدند و خونگیری با سرنگ هپارینه  2میلیمتری ،از ساقه دمی
بهمیزان  1/5میلیلیتر انجام شد .نمونههای خون را پس از پایان
خونگیری در میکروتیوپهای  2میلیلیتری انتقال داده و با قرارگیری
در محفظه حاوی یخ معمولی ،به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار
گرفت .شمارش تعداد گلبولهای قرمز و گلبولهای سفید با استفاده
از الم هماسیتومتر نئوبار انجام شد .درصد هماتوکریت ( )Hctبا
سانتریفیوژ میکروهماتوکریت مورد سنجش قرار گرفت .میزان
هموگلوبین ( )Hbبهروش اسپکتوفتومتری با استفاده از کیت مخصوص
و همچنین میانگین حجم سلولی( ،)MCVمیانگین هموگلوبین سلولی
( )MCHو میانگین غلظت هموگلوبین سلولی ( )MCHCمورد سنجش
قرار گرفت .شاخصهای خونی شامل تعداد گلبولهای قرمز (،)RBC
تعداد گلبولهای سفید ( ،Htc ،Hb ،)WBCدرصد افتراقی گلبول سفید،
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 MCHC ،MCHو  MCVمیباشد که مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای
شمارش گلبولهای سفید از رقیقسازی  20میکرولیتر خون در 0/4
میلیلیتر محلول  Lewisو بررسی نمونه روی الم نئوبار استفاده شد و
سپس عدد بهدست آمده در  50ضرب شد تا تعداد گلبول سفید در
هر میلیمتر مکعب خون تعیین شود .برای تعیین درصد افتراقی ،از
روش رنگ گیمسا ،با تکیه بر خواص متفاوت رنگپذیری انواع مختلف
گلبولسفید استفاده شد .شمارش گلبولهای قرمز پس از رقیقسازی
نمونه خون به نسبت  1به  200در محلول  ،Lewisدر مربع میانی
نئوبار انجام و برای تعیین تعداد گلبولهای قرمز در هر میلیمتر
مکعب خون عدد حاصله در  10000ضرب شد (.)2000 ،Řehulka
سنجش هموگلوبین از روش سیانومت هموگلوبین انجام گرفت .بدین
ترتیب که پس از حل کردن  20میکرولیتر نمونه خون در  5میلیلیتر
محلول درابکین و قرار دادن نمونهها بهمدت  10دقیقه در تاریکی،
قرائت شاخص جذب نوری در طول موج  540نانومتر در دستگاه
اسپکتروفتومتر (Unico UV/Vis 2100؛ آمریکا) و مقایسه شاخص
جذب با منحنی استاندارد انجام گرفت و نتیجه نهایی با واحد گرم در
دسیلیتر گزارش شد .برای تعیین هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت
استفاده شد .لولههای هماتوکریت حاوی خون بهصورت متقارن در
میکروسانتریفیوژ ( ،Nuve NF 048ترکیه) قرار داده شدند و پس از 5
دقیقه سانتریقیوژ با سرعت  18188gاندازهگیری فاز جدا شده گلبول
قرمز در لولههای میکرو هماتوکریت بهوسیله خطکش مخصوص انجام
و مقدار هماتوکریت بر حسب درصد تعیین شد (.)2000 ،Řehulka
همچنین شاخصهای  MCH،MCVو  MCHCبراساس دادههای بهدست
آمده از شمارش گلبولهای قرمز و سنجش هموگلوبین و هماتوکریت
با استفاده از روابط زیر اندازهگیری شدند (:)1994 ،Klontz
= )MCV (fl
(×100تعداد گلبولهای قرمز برحسب میلیون در میلیمتر مکعب /هماتوکریت) D

= ( MCHپیکوگرم/سلول)
( ×100تعداد گلبولهای قرمز برحسب میلیون در میلیمترمکعب /هموگلوبین)

× 100

(هماتوکریت  /هموگلوبین) = )MCHC (%

تجزیه و تحلیل آماری :برای بررسی آماری از نرمافزار آماری
 )Version 16, Chicago, USA( SPSSاستفاده شد .برای کنترل نرمال
بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( Kolmogorov-
 )Smirnovو برای کنترل همگنی واریانسها از آزمون  Leveneاستفاده
گردید .همچنین جهت مشخص نمودن اختالف میانگین بین سطوح
مختلف کنجاله زیتون ،از آزمون One-way ANOVAاستفاده شد .برای
مقایسه میانگینها ،از آزمون  Tukeyاستفاده شد .سطح معنیداری
در این آزمایش P>0/05 ،درنظر گرفته شد .در تمام متن میانگین
دادهها بههمراه خطای استاندارد ( )SEگزارش شده است.
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نتایج
شاخصهای رشد :نتایج مربوط به شاخصهای رشد در
جدول  3ارائه شده است .بعد از گذشت  8هفته از شروع آزمایش (56
روز) ،اختالف معنیداری در وزن نهایی و وزن بهدست آمده در بین تیمار 2
درصد با سایر تیمارها مشاهده شد ( .)P>0/05در شاخص درصد افزایش
وزن بدن اختالف معنیداری بین تیمار  2درصد با تیمارهای صفر
درصد 4 ،درصد 6 ،درصد و  8درصد مشاهده گردید ( .)P> 0/05در
شاخص فاکتور وضعیت و نرخ رشد ویژه تفاوت معنیداری میان تیمار
 2درصد با سایر تیمارها وجود داشت ( .)P> /05همچنین در شاخصهای
نسبت کارایی پروتئین و نسبت کارایی چربی تفاوتهای معنیداری بین
0

تیمار  2درصد با سایر تیمارها مشاهده گردید ( .)P>0/05ارزش تولید
پروتئین نیز دارای تفاوتهای معنیداری بین تیمارهای  2درصد و 4
درصد با سایر تیمارها بود ( .)P>0/05اما بین شاخصهای طول نهایی،
ضریب تبدیل غذایی و همچنین ارزش تولید چربی تفاوت معنیداری
مشاهده نشد(.)P<0/05
شاخصهای خونی :نتایج شاخصهای خونی در جدول  4نشان
داده شده است .بعد از پایان دوره آزمایش ،تفاوت معنیداری در هیچ
یک از شاخصهای خونی شامل تعداد گلبولهای قرمز و سفید ،درصد
افتراقی گلبولهای سفید ،هموگلوبین ،هماتوکریت MCH ،MCV ،و
 MCHCبین تیمارهای مختلف وجود نداشت (.)P<0/05

جدول  :3عملکرد رشد و کارایی غذایی ماهی طالیی ( )Carassius auratusتغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتون پس از  8هفته آزمایش
(n=3؛ میانگین  ±خطای استاندارد)
شاخصهای رشد
وزن اولیه
وزن نهایی
وزن بهدست آمده
درصد افزایش وزن بدن
طول اولیه
طول نهایی
فاکتور وضعیت
نرخ رشد ویژه
ضریب تبدیل غذایی
نرخ کارایی پروتئین
نرخ کارایی چربی
ارزش تولیدی پروتئین
ارزش تولیدی چربی

سطوح مختلف تفاله زیتون ()%
صفر

2

4

6

8

13/77±0/00
22/0±86/53b
9/09±0/53b
66/05±3/92b
9/97±0/00
11/04±0/04
1/69±0/01b
0/90±0/04b
4/59±1/38
0/13±0/00ab
0/36±0/01ab
7214±0/77ab
3/63±0/38

13 /80±0/19
28/0±53/26a
14/72±0/45a
106/70±4/80a
9/95±0/06
11/20±0/20
2/03±0/13a
1/29±0/04a
3/00±0/29
0/18±0/02a
0/49±0/06a
21/20±3/31a
3/45±0/45

13/66±0/05
23/1±48/15b
9/82±1/13b
71/87±8/26b
9/92±0/12
11/00±0/03
1/76±0/09b
0/96±0/08b
3/58±0/70
0/14±0/01ab
0/39±0/04ab
21/85 ±0/99a
4/27±0/50

13/63±0/04
20/0±82/70b
7/05±0/69b
51/25±5/18b
9/90±0/14
10/89±0/24
1/61±0/06b
0/73±0/06b
4/84±0/92
0/10±0/00b
0/28±0/02b
9/36±0/67b
3/33±0/38

13/78±0/11
23/0±04/13b
9/26±0/02b
67/17±0/37b
9/96 ±0/12
11/03±0/06
1/71±0/02b
0/91±0/00b
6/41±1/03
0/11±0/01ab
0/33±0/03ab
10/33±0/74b
4/59±0/17

( )n=3حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار میباشد ()P>0/05

بحث
براساس نتایج ،وزن نهایی ماهیان در تیمار  2درصد اختالف
معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد ،همچنین ،زمانیکه سطح تفاله
زیتون در جیره ماهی طالیی از  2درصد باالتر رفت شاخصهای مرتبط
با رشد ماهی کاهش معنیداری یافت .افزایش رشد در سطوح پایین
تفاله زیتون با نتایج  Harmantepeو همکاران ( )2015با استفاده از تفاله
زیتون در جیره ماهی تیالپیای هیبرید ( × Oreochromis niloticus
 ،)Oreochromis aereusخوشخلق و همکاران ( )1392با استفاده از
تفاله زیتون در جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان( Oncorhynchus

 )mykissو همچنین  Yildirimو همکاران ( )2015با استفاده از تفاله
زیتون در جیره ماهی تیالپیای جوان ( )Tilapia zilliiمطابقت دارد،
همچنین کاهش محسوس رشد در باالترین سطح استفاده از تفاله
زیتون با نتایج پژوهشهای پیشین در زمینه استفاده از تفاله زیتون
در جیره سایر گونههای ماهیان (خوشخلق و همکاران1392 ،؛ 1395؛
 Harmantepو همکاران2015 ،؛  Yildirimو همکاران )2015 ،مطابقت
دارد .این امر را میتوان ناشی از فیبر باال ،مجموع فنولیکها ،تاننها
و تاننهای متراکم شده موجود در تفاله زیتون دانست چرا که تاننها،
در ترکیب با پروتئین و کربوهیدراتهای جیره ،فعالیت آنزیمهای
گوارشی را کاهش میدهند ( Yanez Ruizو همکاران2004 ،؛ ،Mangan
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همچنین نتایج بررسی  )1985( Sansoucyنیز نشان داد که تفاله
زیتون غذای خوشخوراکی نیست و بهتر است برای خوشخوراک
بودن با ترکیبات دیگری نظیر مالس استفاده شود .بنابراین نه تنها
تانن بلکه کیفیت خوراک (مواد تشکیلدهنده جیره غذایی ،پروتئین
و محتوای چربی ،ترکیبات اسیدآمینه و اسیدچرب و غیره) موثر است.

1988؛  Theriezو همکاران .)1970 ،از لحاظ ضریب تبدیل غذایی
اختالف معنیداری بین تیمار شاهد با سایر تیمارها وجود نداشت ،اما
بههمراه باال رفتن سطح تفاله زیتون در جیره روند افزایشی ضریب
تبدیل غذا مشاهده شد که مطابق با نتیجه  Clementeو همکاران
( )1997میباشد .آنها اظهار داشتند که تفاله زیتون از قابلیت هضم
پایینی برخوردار است و منجر به افزایش ضریب تبدیل غذایی میشود،

جدول  :4شاخصهای خونشناسی ماهی طالیی ( )Carassius auratusتغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتون پس از  8هفته آزمایش
(n =9؛ میانگین ±خطای استاندارد)
شاخصهای خونی
گلبولهای قرمز (میلیمترمکعب)×106/
گلبولهای سفید (میلیمترمکعب)×103/
هموگلوبین (گرم/دسیلیتر)
هماتوکریت ()%
(MCV )fl
( MCHپیکوگرم/سلول)
( MCHCگرم/دسیلیتر)
لنفوسیت ()%
نوتروفیل ()%
مونوسیت ()%
ائوزینوفیل ()%

سطوح مختلف تفاله زیتون ()%
صفر

2

4

6

8

1/60±8/89
4/1±0/38
9/42±0/50
43/25±1/70
270/75 ± 4/64
58/75±0/25
21/72±0/31
76/2±25/09
19/1±00/08
4/0±25/85
0/0±50/28

1/55±15/93
3/86±0/23
9/13±0/86
42/00±3/78
270/00±6/11
58/33±0/88
21/70±0/25
79/66 1±/85
16/1±33/33
3/0±00/00
1/0±00/57

1/50±7/12
3/73±0/14
8/93±0/38
41/33±1/85
274/66±1/76
59/33±0/88
21/60±0/10
76/2±33/18
18/1±66/77
5/0±00/57
0/0±00/00

1/40±12/41
3/4±0/20
7/96±0/26
36/66±1/45
276/66±1/33
60/00±0/57
21/70±0/15
80/0±66/33
16/0±00/57
3/0±00/57
0/0±33/33

1/33±2/08
3/26±0/06
7/96±0/17
37/00±1/15
276/00±5/03
59/33±0/66
21/53±0/23
80/0±33/88
15/0±66/33
4/0±00/57
0/0±00/00

از نظر تعداد گلبولسفید و قرمز تفاوت معنیداری بین تیمارهای
مختلف مشاهده نشد ،گرچه تعداد گلبولهای قرمز و سفید کاهش
یافت .نتایج مطالعه حاضر با پژوهش خوشخلق و همکاران ()1395
در استفاده از تفاله زیتون در جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان و
همچنین  Harmantepeو همکاران ( )2015در استفاده از تفاله زیتون
در جیره ماهی تیالپیای هیبرید جوان مطابقت دارد .از نظر درصد
افتراقی گلبولسفید تفاوت بین تیمارها معنیدار نبود Bransden .و
همکاران ( ،)2001در پژوهشی بر روی ماهی آزاد اقیانوس اطلس
( ،)Salmo salarتفاوت معنیداری در تعداد نوتروفیلها در تیمارهای
تغذیه شده با منابع پروتئین گیاهی نسبت به تیمار شاهد گزارش
نکردند که با نتیجه تحقیق حاضر مطابقت دارد .همچنین در تایید
نتیجه مطالعه حاضر Jalili ،و همکاران ( )2013در ماهی قزلآالی
رنگینکمان تغذیه شده با سطوح متفاوت پروتئین گیاهی ،عدم تغییر
معنیدار در تعداد لنفوسیتها را گزارش نمودند .همینطور عدم ایجاد
تفاوت معنیدار در تعداد لنفوسیتها ،مونوسیتها و ائوزینوفیلها در
اثر تغذیه با منابع گیاهی توسط  Jahanbakhshiو همکاران ()2013
در فیل ماهی ( )Huso husoمطابقت دارد.
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از نظر سطح هموگلوبین تفاوت معنیداری بین تیمارهای
مختلف مشاهده نشد .همچنین درصد هماتوکریت بین گروههای
مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری نشان نداد Harmantepe .و
همکاران ( )2015گزارش کردند که استفاده از تفاله زیتون در جیره
ماهی تیالپیای هیبرید جوان تفاوت معنیداری در هموگلوبین و
هماتوکریت ایجاد نکرد که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت دارد .نبود
تفاوت معنیدار در سطح هموگلوبین و درصد هماتوکریت در مطالعه
حاضر بر عدم ایجاد اختالل فیزیولوژیک در اثر فرآیند جایگزینی
داللت دارد ،چرا که کاهش تعداد گلبولهای قرمز و سطح هماتوکریت
یکی از چالشهای جایگزینی منابع گیاهی در جیره آبزیان محسوب
میشود ( )2010 ،Hardyکه در مطالعه حاضر مشاهده نشد .مطابق
نتایج ،شاخصهای خونی شامل  MCH ،MCVو  MCHCدر بین
تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری نداشتند .با توجه به این که
افزایش میزان  MCH ،MCVو  MCHCبهعنوان نشانه ای از بینظمی
و اختالل در فعالیت اندامهای خونساز مانند طحال و کبد و بروز
مسمومیت و کمخونی تلقی می شود ( Munkerو همکاران،)2007 ،
عدم تغییر در شاخصهای ذکر شده در مطالعه حاضر میتواند نشان
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