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  چکیده

آالي  در جیره غذایی ماهی قزل حاصل از روغن کشی میوه زیتوناین تحقیق با هدف امکان استفاده از ضایعات 
درصد  15و  10، 5سه جیره حاوي و  )بدون تفاله زیتون(جیره غذائی شامل یک جیره شاهد  4. پذیرفتکمان انجام  رنگین

گرم به طور  3/71±5با وزن متوسط ماهیان . تفاله خشک و الک شده زیتون  فرموله و به ماهیان سه تکرار تغذیه شد
منبع آب از رودخانه ، جریان آب داخل استخر . متر توزیع شدند 1متر و ارتفاع  3مخازن بتونی گرد با قطر تصادفی در 

ماهیها با استفاده از . بود 7/6-1/8آب بین  pHدرجه سانتی گراد ،  10±3، دماي آب طی دوره پرورش L/S1حدود 
. بطور دستی تغذیه شدند) 18و  12، 8(طی سه نوبت در روز  وزن بدندرصد 5/1تا  1ی ساخته شده بر اساس یهاي غذا  جیره

نشان داد که ایی ضریب تبدیل غذ وضعیت،بررسی فاکتورهاي وزن نهائی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب 
 15با سطح کمترین رشد مربوط به تیمار . درصد جیره توسط تفاله زیتون الک شده استفاده شود 5بطور کل می توان تا 

   .درصد تفاله زیتون بود که به جهت شاخص هاي رشد در نامناسبترین وضع بودند
  .قزل آالي رنگین کمان، تفاله زیتون، شاخص رشد :واژگان کلیدي

 
  مقدمه

پروري را بخود  در آبزي%) 60حدود (پروري از اهمیت باالیی برخوردار است و بیشترین هزینه جاري  تغذیه در آبزي
یکی از راه هاي . بنابراین مطالعه در زمینه استفاده از منابع ارزانتر از اهمیت خاصی برخوردار است). 7(دهد  اختصاص می
 از استفاده رابطه این در. ع ارزان قیمت در ترکیب جیره ماهی می باشدهاي پرورشی جایگزین نمودن مناب کاهش هزینه

بویژه دانه هاي روغنی از نظر تامین انرژي مورد نیاز انسان، دام، طیور و آبزیان  تبدیلی و کشاورزي صنایع فرعی محصوالت
کشی استفاده می شود پس  غنبا توجه به اینکه بخش اعظم میوه زیتون جهت رو). 3(اي برخوردار است  از جایگاه ویژه

  . مانده حاصل از آن می تواند در تغذیه جانوران پرورشی مورد استفاده قرار گیرد
زا مورد توجه قرار گیرد استفاده  تفاله زیتون حاوي مقادیر مناسبی روغن می باشد و می تواند به عنوان منبع غذایی انرژي

کاهش آلودگی محیط زیست و هزینه جیره می شود اما مقدار مصرف هر یک از آن در تغذیه دام، طیور و آبزیان منجر به 
از مواد خوراکی در جیره عامل مهم دیگري است که باید به آن توجه کافی نمود و ممکن است که مصرف یک ماده 

تر نه تنها خوراکی به میزان مشخصی در جیره غذایی اثرات مفیدي در رشد و پرورش ماهی داشته باشد ولی در سطوح باال
 متغیر زیتون، تفاله از استفاده محدودیتهاي مهمترین از یکی.  مثمر ثمر نباشد بلکه موجب کاهش رشد و اثرات سوء گردد

 با ترکیب در که بوده ها تانن نظیر اي ضدتغذیه ترکیبات زیاد مقادیر وجود و )2(آن می باشد  شیمیایی ترکیبات بودن

 حاوي زیتون خام تفاله  .) 16 ; 14 ; 12( میدهند کاهش را هاي گوارشی آنزیم فعالیت جیره، کربوهیدراتهاي و پروتئین
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نظر به اهمیت کاهش آلودگی تفاله . کننده مهمی در تغذیه آبزیان می باشد که خود عامل محدود )2(می باشد  باال خام فیبر
  ). 1 ;5(زیتون مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است 

). 4 ;6(استفاده از تفاله زیتون در تغذیه دام و طیور بررسی هاي متعددي در داخل کشور انجام شده است در زمینه 
   .استفاده از تفاله زیتون را در کاهش هزینه پرورش ماهی قزل آال مثبت ارزیابی کرده اند  De la Hoz et al.,1987همچنین

توان از تفاله زیتون به عنوان جایگزین بخشی از روغن ماهی ، آرد با توجه به محتواي چربی مناسب و پروتئین پایین می 
علی رغم مطالعات صورت گرفته در . گندم و آرد ذرت وارداتی استفاده نمود که منجر به کاهش هزینه تولید می گردد

شی مبنی بر استفاده دیگر کشورها درزمینه بکارگیري تفاله زیتون و سایر فراورده هاي آن در جیره ماهی، تاکنون هیچ گزار
بنابراین هدف از اجراي این پژوهش، امکان . از تفاله زیتون در جیره غذایی ماهیان پرورشی در داخل کشور یافت نشد

  .جایگزینی تفاله زیتون افزوده شده به جیره ماهی قزل آالي رنگین کمان با اقالم یاد شده در طی دوره پرورش می باشد
  

  مواد و روش کار
از استخرهاي بتونی . هش در مرکز پرورش ماهی قزل آالي درناب واقع در منطقه قلعه رودخان فومن انجام گردیدژو این پ

. و از رودخانه تامین شد L/S1دبی آب . سانتی متر آبگیري شد 80متر  استفاده شد که به ارتفاع 1متر و ارتفاع 3گرد به قطر 
درصد تفاله خشک و  15و  10، 5، 0و جیره هاي با سطوح مختلف  گرم 3/71عدد ماهی با میانگین وزنی مشابه  70تعداد 

تفاله هاي مورد نیاز از کارخانه روغن کشی زیتون شهرستان رودبار تهیه و در خشک کن به . الک شده زیتون استفاده شد
درصد کاهش 10ر از درجه سانتیگراد قرا گرفته شد تا رطوبت آن به کمت 40ساعت در معرض جریان هوا با دماي  72مدت 
غربال شده تا بخش اعظم هسته زیتون جدا و گوشته آن مورد  18تفاله ها بوسیله الک با اندازه چشمه ). 1جدول (یافت 

  . استفاده قرار گیرد
به ) N×25/6(پروتئین خام . ساعت قرار گرفتند 12به مدت  Cº 105 رطوبت نمونه ها با قرار دادن آنها در آون در دماي

ساعت؛ خاکستر خام با سوزاندن نمونه  8لدال ، چربی خام با روش سوکسله  توسط حالل دي اتیل اتر و به مدت روش کج
مقدار هر یک از اقالم   1/6با استفاده از نرم افزار جیره نویسی لیندو ).  9( حاصل شد Cº550در کوره الکتریکی و در دماي 

جیره هاي حاصله سپس از چرخ گوشت با اندازه چشمه . و با یکدیگر مخلوط شدند) 2جدول (تشکیل دهنده جیره تعیین 
یخچال نگهداري پلت هاي حاصل در . ساعت خشک گردیدند 48درجه و به مدت  40میلی متر عبور داده و در دماي 2

بیومتري هر . صورت گرفت) 8(درصد وزن بدن  5/1-1و به میزان ) عصر6ظهر و 12صبح، 8(غذادهی در سه نوبت . شدند
درجه سانتی  10 میانگین  دماي آب طی دوره پرورش. دو هفته محاسبه و غذادهی بر اساس وزن جدید صورت می پذیرفت

شاخص هاي رشد مورد بررسی شامل . صورت روزانه اندازه گیري شدند و به بودمتغیر  7/6-1/8آب بین  pHگراد و 
، درصد افزایش وزن بدن )SGR(، نرخ رشد ویژه )CF(، شاخص وضعیت )SR(، درصد بقا )WG(میانگین افزایش وزن 

)BWI ( و ضریب تبدیل غذا)FCR (می باشد:  
  

  )n=3)(ده خشکدرصد در ما(ترکیب شیمیایی تفاله خشک و الک شده زیتون :  1جدول 
  فیبر خام  خاکسترخام  چربی خام  پروتئین خام  رطوبت

46/1±9  25/0±40/12  32/1±20  06/1±3/4  10/0±12/34  
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مقایسه . انجام شد SPSS 16با استفاده از نرم افزار   Kolmogorov-Smirnovبه منظور تعیین همگنی داده ها از آزمون
می شود و در صورت وجود اختالف معنی دار بین میانگین ها  One way-ANOVAمیانگین تیمارها به کمک آزمون 

  . صورت پذیرفت  Excel 2007رسم نمودار در نرم افزار . استفاده گردید (P<0/05)درصد  5در سطح  Tukeyازآزمون 
  

  نتایج و بحث
روز  70درصد تفاله پس از  5میانگین افزایش وزن ماهیان تیمارهاي تغذیه شده با جیره بدون تفاله زیتون و جیره حاوي 

درصد تفاله زیتون افزوده شده به  15و  10تیمارهاي با ). P>0.05(باشند  دار می غذادهی نشانگر عدم وجود اختالف معنی
درصد تفاله از وزن کمتري برخوردار بوده و با افزایش سطح تفاله زیتون از وزن  5جیره نسبت به تیمارهاي بدون تفاله و 

درصد تفاله زیتون از کمترین میانگین وزنی برخوردار بوده و با سایر تیمارها 15ده است بطوریکه تیمار با نهایی کاسته ش
جدول (در طول دوره پرورش در هیچ کدام از تیمارها تلفاتی مشاهده نشد ). P<0.05(شود  دار مشاهده می اختالف معنی

3.(  
 هاي رشد در تیمارهاي مختلف مقایسه شاخص: 3جدول 

  شاخص رشد
  )سطوح مختلف تفاله زیتون(تیمارهاي آزمایشی 

  %15  %10  %5  صفر
  78/73±50/6  44/72±12/7  51/70±49/8  67/70±44/7  )گرم(وزن اولیه                    
  a16/14±99/149  a75/16±73/144  b65/13±29/132  c16/14±00/124  )گرم(وزن نهایی                   

  22/50±7/2  8/59±8/2  2/74±1/5  3/79±6/3  )گرم(           افزایش وزن      
  SR(  100 100  100  100(درصد بازماندگی           
  CF(  a02/0±14/1  a08/0±04/1  b07/0±99/0  ab04/0±03/1(شاخص وضعیت            

  SGR(   a09/0±99/0   a06/0±95/0   b06/0±80/0   c07/0±69/0(نرخ رشد ویژه            
  BWI(   a06/1±24/112  b06/2±26/105  c11/2±62/82  d54/1±06/68( درصد افزایش وزن بدن
 FCR(  a05/0 ±81/1   a09/0 ±83/1 a07/0± 86/1  b07/0±41/2(ضریب تبدیل غذا        

  .می باشد) P<0.05(دار میانگین داده ها  حروف مشترك در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی
درصد تفاله خشک و الک شده زیتون تاثیر منفی بر رشد و  5توان اظهار داشت که افزودن مقدار  به طور کلی می

درصد تفاله زیتون به جهت شاخص  5ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي ترکیب الشه ماهی قزل آالي رنگین کمان نداشته و 
ولی با افزایش میزان تفاله زیتون در جیره، تاثیرات ) <P 05/0(  هاي رشد در مقایسه با تیمار شاهد اختالف آماري نداشته

درصد تفاله زیتون از شاخص هاي رشد  10منفی آن بر ماهی مشهودتر گردیده به طوریکه ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي 
مارها از وضعیت نامناسب درصد ماهیان رشد مناسبی نداشتند نیز در مقایسه با سایر تی 15ضعیفتري برخوردارند و در تیمار 

  .  تري برخوردار بودند
علی رغم الک کردن و جداسازي بخش غالب هسته تفاله زیتون مقدار فیبر خام آن از رقم قابل توجهی برخوردار می باشد 

کمان از جمله  ماهی قزل آالي رنگین. و افزایش سطوح بکارگیري آن را در جیره با محدودیت مواجه می کند) 1جدول (
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درصد  15به همین خاطر از بکارگیري سطوح باالتر از . اهیان گوشتخوار می باشد که قابلیت چندانی در هضم فیبر نداردم
جهت ارزیابی بکارگیري فراورده هاي فرعی نظیر  ,.De la Hoz et al) 1987(نتایج تحقیق  .تفاله در جیره خودداري شد

تفاله زیتون بر رشد ماهی قزل آالي رنگین کمان نشان داد که می توان از آن به منظور کاهش هزینه تولید جیره استفاده 
ر به اظهار داشتند که تفاله زیتون از قابلیت هضم پایینی برخوردار است و منج ,.Clemente et al)1997(همچنین . نمود

در واقع می توان در سطوح پایین در جیره استفاده نمود که نتیجه تحقیق حاضر نیز . افزایش ضریب تبدیل غذایی می گردد
   .تایید کننده همین موضوع می باشد

 
  تشکر و قدردانی

شتی و از مدیریت از مسئوالن محترم دانشگاه گیالن ، از مسئوالن و کارکنان مرکز تکثیرو پرورش ماهیان خاویاري شهید به
محترم مزرعه تولیدي قزل آالي درناب جناب آقاي مهندس تقی شمسی پور ازبري به جهت همکاري و در اختیار قراردادن 

  .فضا و امکانات تشکر و قدردانی به عمل می آید
 

  منابع
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