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 مقدمه

علت داشتن ظاهر زیبا، تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی به       

اخیر، از  داری آسان در حجم کم در چند دههاندازه کوچک و نگه

رونق چشمگیری برخوردار بوده است و دارای تجارتی رو به رشد در 

چنین تکثیر و پرورش ماهیان زینتی طی باشد. همسرتاسر جهان می

که در طوریچند دهه اخیر در ایران توسعه چشمگیری یافته است، به

سزایی در ایجاد اشتغال، تجارت داخلی حال حاضر این صنعت سهم به

های جدید و ارزشمندی وارد ایران داشته و هر ساله گونه و خارجی

های گونه در ایران مربوط به ماهیان زینتی پرورش شوند. بخش اعظممی

ای های مرکزی، اصفهان و تهران نقش عمدهآب شیرین است. استان

ترین تولیدکنندگان در زمینه پرورش ماهیان آکواریومی دارند و بزرگ

(. 1389هوالسو، شوند )رحمتیران محسوب میماهیان زینتی در ای

علت تحمل باال نسبت به شرایط به (Carassius auratus)ماهی طالیی 

محیطی سخت، سازگاری باال و تشابه زیاد بافتی، تشریحی و 

عنوان مدل آزمایشگاهی های کپورماهیان، بهفیزیولوژیک به دیگر گونه

چنین این ماهی (. همAlishahi  ،2012و Mesbah) گرددانتخاب می

ها بسیار مناسب است و از های عمومی و آکواریومجهت تزئین پارک

غذای مورد  (.1997و همکاران،  Gomez)باشداین نظر مورد توجه می

پروری دارد. برای سودمندی اهمیت باالیی در آبزی رشد، تداوم برای نیاز

دیر کافی از پروتئین پروری، غذایی باید فراهم شود که حاوی مقاآبزی

(. 2003و همکاران،  Lupatschو انرژی برای تداوم رشد کارآمد باشد )

آید و شمار میترین مسائل در پرورش آبزیان بهتهیه غذا یکی از مهم

های هزینه الزم برای سیستم کل % 60تا  30 طور معمولهزینه غذا به

ترین یکی از مهم(. 1394شود )فالحتکار، پرورش آبزیان را شامل می

پروری قیمت تمام شده غذاست موانع پیش روی گسترش صنعت آبزی

(James ،1992در نتیجه برای دست .) یابی به تولید پایدار در صنعت

پروری، غذای ماهیان احتیاج به جایگزینی مناسب دارد تا از این آبزی

( و در Hardy ،2010طریق بتوان به پیشرفت این صنعت کمک کرد )

توان هت تامین غذای جامعه بشری گام برداشت. در این زمینه میج

های گیاهی و ضایعات کشاورزی استفاده کرد که در صورت از پروتئین

گیری از ضایعات کشاورزی مشکل دفع این ضایعات برطرف شده بهره

(. Elboushy، 1986) شودها فراهم میگیری مجدد از آنو امکان بهره

وسیله تهیه دهد و بهچنین ضایعاتی آلودگی را کاهش میگیری از بهره

شود در خوراک جدید از ضایعات، بخشی از نیازهای جامعه رفع می

و محیطی  بیولوژیک اقتصادی، کشاورزی اهمیت ضایعات واقع استفاده از

تفاله زیتون محصول فرعی صنعت تولید  (.Steffens ،1994دارد )

 میری، هسته، پوسته و پساب باشد که شامل بخش خزیتون می

( و بعد از خشک شدن 2003و همکاران،  Martin Garaciaباشد )می

تواند در کشی میهای فرعی حاصل از روغنعنوان یکی از فراوردهبه

(. Sansoucy ،1985تغذیه جانوران پرورشی مورد استفاده قرار گیرد )

استفاده شده کود و سوخت صورتدر کشور مقدار محدودی از آن به

شود که با افزایش ( و بخش اعظم آن دور ریخته می1377)میرنظامی، 

سطح زیرکشت و به تبع آن افزایش میزان استحصال روغن، تفاله یا 

یابد که اگر در این زمینه اقدامی صورت کنجاله حاصله نیز افزایش می

ین، زیست ایجاد نماید. بنابرامحیط ممکن است مشکالتی را برای نگیرد

کشی میوه زیتون عنوان پس ماند ناشی از روغنتواند بهتفاله زیتون می

در تغذیه آبزیان مورد استفاده قرار گیرد. تفاله زیتون حاوی روغن 

چنین دارای منبع خوبی ( و هم2007و همکاران،  Yansariباشد )می

(. تفاله و Harb ،1986از کلسیم، مس، کبالت، منگنز و روی است )

اکسیدان فنلی و زیتون دارای مقدار زیادی ترکیبات آنتیروغن 

سزایی دارند و هتوکوفرولی بوده که بر طعم و ماندگاری آن تاثیر ب

عالوه بر افزایش مقاومت و ماندگاری روغن دارای فواید بیولوژیک 

(. 1387دانش و همکاران، )فهیم باشندمی آزاد هایرادیکال کنترل مانند

روغن زیتون سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده )اسیداولئیک 

C18:1 باشد )بیلی، درصد می 2/79تا  7/57( در دامنه مختلف بین

های استفاده از تفاله زیتون متغیر ترین محدودیت(. یکی از مهم1379

از (. 2007و همکاران،  Yansariبودن ترکیبات شیمیایی آن است )

توان به رطوبت باالی آن اشاره های تفاله زیتون میدیگر محدودیت

کند. مقادیر کرد که مصرف و انبارداری آن را در عمل غیرممکن می

و همکاران،  Chilofalo) توجه است خور درصد نیز در 18-25خام  چربی

علت که این نوع تفاله در مجاورت هوا قرار گیرد، به(. درصورتی2004

اسیدهای چرب غیر اشباع، طی فرآیند اکسیداسیون بوی  محتوای

کند، بنابراین، نه تنها قابل مصرف نخواهد بود نامطبوعی تولید می

(Chilofalo  ،؛ 2002و همکارانSansoucy ،1985بلکه به ،) علت

و  Miocشود )داشتن ترکیبات فنلی باعث آلودگی محیط زیست می

آوری رو عمل(. از این2007و همکاران،  Israilides ؛2007همکاران،

داری کاهد، بلکه امکان انبارمحیطی آن میآن نه تنها از آلودگی زیست

کند. و در نتیجه استفاده از آن را در تغذیه دام، طیور و آبزیان میسر می

و همکاران،  Yansariباالست ) خام حاوی فیبر زیتون خام تفاله چنین،هم

محدودکننده مهمی در تغذیه آبزیان است. تفاله  ( که خود عامل2007

میوه زیتون از پروتئین پایینی برخوردار بوده و مشابه آرد گندم و آرد 

، NRCشود )ذرت جزء ترکیبات با محتوای پروتئینی کم محسوب می

جای آرد گندم و آرد ذرت تواند جایگزین مناسبی به( که می1993

 ستگی به واردات اقالم مذکور مثمرکاهش وابکه باعث )وارداتی( شود 

. از جهاتی، تفاله میوه زیتون از چربی مناسبی برخوردار شودمیثمر 

تواند جایگزین بخشی از روغن ماهی جیره شود. عالوه بر است و می

این، در کاهش بار آلودگی ناشی از دور ریز تفاله زیتون و 
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م گیاهی گوناگون وری موثر می باشد. در مورد تاثیر اقالافزایش بهره

های خونی ماهیان مطالعات فراوانی صورت گرفته است بر شاخص

(Jahanbakhshi  ،شاخص2013و همکاران .) های خونی ماهی ارتباط

 Dengنزدیکی با واکنش ماهی در برابر عوامل محیطی و زیستی دارد )

وژیکی و فیزیولوژیکی کولدر واکنش به شرایط ا(. 2013و همکاران، 

هایی نوسان مانند گیرد،می صورت هیما خون ترکیب در ایعمده تغییرات

های سـفید، هموگلـوبین، ون، گلبولز خهای قرمکه در مقادیر گلبول

های شاخص آنالیز درنتیجه شودمی خون ایجاد دیگر اجزای و هماتوکریت

 استخون در ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی ماهی بسیار مؤثر 

(Alyakrinskyaya  وDolgova ،1984 .) تعداد کمی در زمینه ارزیابی

های خونی اثرات جایگزینی تفاله زیتون در جیره ماهیان و بر شاخص

های پذیری شاخصوجود دارد، در نتیجه بررسی نحوه و میزان اثر

خونی ماهیان برای ارزیابی اثرات جایگزینی این ماده غذایی در جیره 

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر  رسد،ینظر مضروری به

های خونی استفاده از تفاله زیتون در جیره بر عملکرد رشد و شاخص

 ماهی طالیی صورت گرفته است.

 

 هامواد و روش

 کارگاه در هفته 8 مدتبه مطالعه این آزمایش: محیط و ماهی       

 شهرستان در گیالن دانشگاه طبیعیمنابع دانشکده ماهی پرورش و تکثیر

پس از  (Carassius auratus) طالیی ماهی. شد انجام سراصومعه

داری شدند. دهی نگههفته در مخازن سازش 2مدت انتقال به کارگاه به

وعده در روز با جیره فاقد تفاله  3طی این مدت، غذادهی به ماهیان  در

قطعه ماهی طالیی با  180دهی، زیتون انجام شد. پس از اتمام سازش

 97/9±74/4 متوسط طول و گرم 73/13±03/0میانگین وزنی 

 100 آبگیری حجم با آکواریوم 15 در تصادفی صورتبه مترسانتی

 ساعت 12 نوری دوره براساس کارگاه روشنایی. گردید توزیع لیتر

 آب تعویض چنینهم. شدمی تامین تاریکی ساعت 12 و روشنایی

 24 زمانی فاصله به و لیتر 70 حجم با و منظم طوربه هاآکواریوم

 دماسنج از کارگاه آب دمای گیریاندازه منظوربه. گرفت صورت ساعته

ترتیب از به pH و محلول اکسیژن میزان سنجش جهت و ایجیوه

 ,Germany) (WTW, Weilheimمتر دیجیتال pHمتر و دستگاه اکسی

استفاده شد. پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش 

 51/6±27/0گراد، اکسیژن محلول درجه سانتی 20±1شرح دمای به

 .بودند pH 02/0 ± 12/7گرم در لیتر و میلی

 و تهیه برای آزمایشی: هایجیره فرموالسیون و آزمایش        

( 2000 زیتون کنجاله: تجاری نام با) تجاری زیتون تفاله جیره، ساخت

 شده ذکر مشخصات با( رودبار -مرسلین زیتون دان حکمت) شرکت از

 مازندران دام خوراک شرکت محل از اقالم سایر و خریداری 1 جدول در

 فرآوری سالن در نیز جیره ساخت و گردید تامین(. ایران ساری،)

 شهرستان در واقع خزر دریای ماهیانتاس المللیبین تحقیقات موسسه

  توسط ها جیره فرموالسیون. پذیرفت صورت گیالن استان سنگر،

)جورجیا، آمریکا( صورت گرفته و سطوح  UFFDA نویسیجیره افزارنرم

ترتیب درصد به 8، 6، 4، 2میزان صفر، مختلف تفاله زیتون تجاری به

دهنده، (. در ابتدا همه اقالم تشکیل2ها افزوده گردید )جدول جیره

میزان و سپس آب به مخلوط،ودر شده و به نسبت مشخص با یکدیگر پ

آرامی اضافه گردید. برای تهیه پلت، درصد وزن خشک کل مواد، به 25

مخلوط تهیه شده از چرخ گوشت مخصوص ساخت غذای آبزیان با 

های آرامی روی توریهای تر بهمتر گذرانده شد. پلتمیلی 2قطر 

ساعت در دمای  24کن به مدت خشک مخصوص قرار گرفته و درون

گراد خشک شدند و پس از بسته بندی برای هر تیمار درجه سانتی 42

ها داری شدند. ماهیگراد نگهدرجه سانتی -20تا روز مصرف در فریزر 

براساس اشتهای  17و  12، 9در طول روز در سه وعده در ساعات 

 صورت دستی غذادهی شدند.ماهی به
 

ترکیب شیمیایی تفاله خشک شده و الک شده زیتون بر حسب  :1جدول 

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

 کلسیم فسفر
 خاکستر

 خام

 فیبر

 خام

 چربی

 خام

 پروتئین

 خام

 ماده

 خشک

061/0 613/0 20/6 00/35 50/11 7/11 57/93 

 

رشد مورد بررسی های شاخص :های رشدگیری شاخصاندازه       

(، درصد افزایش وزن SGR(، نرخ رشد ویژه )WGشامل افزایش وزن )

(، FCR(، ضریب تبدیل غذایی )CF(، شاخص وضعیت )BWIبدن )

(، ارزش تولید LER(، نرخ کارایی چربی )PERنرخ کارایی پروتئین )

( براساس فرمول های زیر PPV( و ارزش تولید پروتئین )LPVچربی )

 (:Ghiasi ،2015و  Falahatkar) شداندازه گیری 

 WG)) دست آمدههوزن ب =)گرم( وزن نهایی -وزن اولیه )گرم( 

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

 (BWIدرصد افزایش وزن بدن ) =

  ([گرم) نهایی وزن -( گرم) اولیه وزن( / گرم) اولیه وزن [×100 

 ( CF= شاخص وضعیت ) ](گرم) ماهی وزن( / مترسانتی) کل طول3[×  100

    (FCRضریب تبدیل غذا ) =افزایش وزن )گرم( / غذای مصرف شده )گرم(

 (PERنسبت بازده پروتئین ) =

 ( گرم) آمده دستبه تر وزن( / گرم) شده مصرف پروتئین

 (LERنرخ کارایی چربی ) =

  (گرم) آمده دست به تر وزن( / گرم) شده مصرف چربی
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)PPV(ارزش تولید پروتئین = 
[پایان( در الشه پروتئین-)پروتئین الشه در ابتدا/کل پروتئین مصرفی]  ×100 

(LPV( ارزش تولید چربی = 

[چربی الشه در پایان( -)چربی الشه در ابتدا  /کل چربی مصرفی]  ×100 
      

های مورد استفاده در جیرهترکیبات و آنالیز تقریبی : 2جدول 

 مطالعه حاضر

 اقالم جیره   

 )درصد(*

 سطوح مختلف تفاله زیتون )%(

0 2 4 6 8 

 29 29 29 29 29 پودر ماهی کیلکا

 8 6 4 2 0 تفاله زیتون 

 0 2 4 6 8 آرد گندم

 23 23 23 23 23 آرد سویا

 3 3 3 3 3 روغن ماهی

 3 3 3 3 3 روغن سویا

 18 18 18 18 18 پودر گوشت

 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 مکمل ویتامینه

 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 مکمل معدنی

 5 5 5 5 5 لسیتین

 4 4 4 4 4 مالس

 9/1 9/1 9/1 9/1 9/1 نمک

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 ضد قارچ

 70/38 70/38 70/38 70/38 70/38 پروتئین خام )%(

 89/14 68/14 47/14 26/14 05/14 چربی خام )%(

 38/6 64/6 34/6 89/5 85/5 رطوبت )%(

 88/11 76/11 50/12 65/11 88/11 خاکستر )%(
 

پس از پایان دوره  :گیری و سنجش پارامترهای خونیخون      

ها صورت تصادفی جهت خونگیری از آنپنج عدد ماهی از هر مخزن به

متری، از ساقه دمی میلی 2هپارینه  انتخاب شدند و خونگیری با سرنگ

 پایان از پس را خون هاینمونه. شد انجام لیترمیلی 5/1 میزانبه

 گیریقرار با و داده انتقال لیتریمیلی 2 هایمیکروتیوپ در خونگیری

 قرار بررسی مورد و منتقل آزمایشگاه به معمولی، خی حاوی محفظه در

 استفاده با سفید هایگلبول و قرمز هایگلبول تعداد شمارش. گرفت

 با( Hct) هماتوکریت درصد. شد انجام نئوبار هماسیتومتر الم از

 میزان .گرفت قرار سنجش مورد میکروهماتوکریت سانتریفیوژ

 مخصوص کیت از استفاده با اسپکتوفتومتری روشبه( Hb)  هموگلوبین

میانگین هموگلوبین سلولی  (،MCV)میانگین حجم سلولی چنینهم و

(MCH و )( میانگین غلظت هموگلوبین سلولیMCHC مورد سنجش )

 ،(RBC)قرمز  هایگلبول تعداد شامل خونی هایشاخصقرار گرفت. 

 سفید، گلبول افتراقی درصد ،Hb، Htc ،(WBC) سفید هایگلبول تعداد

MCH، MCHC وMCV  برای. گرفتند قرار ارزیابی مورد که باشدمی 

 4/0 در خون میکرولیتر 20 سازیرقیق از سفید هایگلبول شمارش

و بررسی نمونه روی الم نئوبار استفاده شد و  Lewis محلول لیترمیلی

ضرب شد تا تعداد گلبول سفید در  50دست آمده در سپس عدد به

متر مکعب خون تعیین شود. برای تعیین درصد افتراقی، از هر میلی

انواع مختلف  پذیریروش رنگ گیمسا، با تکیه بر خواص متفاوت رنگ

سازی های قرمز پس از رقیقسفید استفاده شد. شمارش گلبولگلبول

، در مربع میانی Lewisدر محلول  200به  1نمونه خون به نسبت 

متر های قرمز در هر میلینئوبار انجام و برای تعیین تعداد گلبول

 (.Řehulka ،2000ضرب شد ) 10000مکعب خون عدد حاصله در 

 هموگلوبین انجام گرفت. بدین سیانومت ین از روشسنجش هموگلوب

لیتر میلی 5میکرولیتر نمونه خون در  20ترتیب که پس از حل کردن 

 دقیقه در تاریکی، 10مدت ها بهمحلول درابکین و قرار دادن نمونه

در دستگاه  نانومتر 540 موج در طول قرائت شاخص جذب نوری

آمریکا( و مقایسه شاخص ؛ Unico UV/Vis 2100اسپکتروفتومتر )

جذب با منحنی استاندارد انجام گرفت و نتیجه نهایی با واحد گرم در 

هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت  تعیین برای شد. گزارش لیتردسی

صورت متقارن در های هماتوکریت حاوی خون بهاستفاده شد. لوله

 5و پس از  ، ترکیه( قرار داده شدندNuve NF 048میکروسانتریفیوژ )

گیری فاز جدا شده گلبولاندازه g18188دقیقه سانتریقیوژ با سرعت 

کش مخصوص انجام وسیله خطهای میکرو هماتوکریت بهقرمز در لوله

(. Řehulka ،2000و مقدار هماتوکریت بر حسب درصد تعیین شد )

دست هب هایداده براساس MCHC و MCV،MCH هایشاخص چنینهم

 های قرمز و سنجش هموگلوبین و هماتوکریتشمارش گلبولآمده از 

 (:Klontz ،1994گیری شدند )اندازه  روابط زیر با استفاده از
= MCV (fl) 

   Dهماتوکریت( /متر مکعبهای قرمز برحسب میلیون در میلیتعداد گلبول×)100

= MCH  )پیکوگرم/سلول( 

 هموگلوبین( /مترمکعبمیلیدر  میلیون قرمز برحسب هایگلبول )تعداد× 100

 = (%) MCHC)هماتوکریت / هموگلوبین( ×  100 

 آماری افزاربرای بررسی آماری از نرم: تجزیه و تحلیل آماری       

SPSS (Version 16, Chicago, USA ) .برای کنترل نرمال استفاده شد

 -Kolmogorov) اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از هاداده بودن

Smirnov) ها از آزمون و برای کنترل همگنی واریانسLevene  استفاده

جهت مشخص نمودن اختالف میانگین بین سطوح چنین هم گردید.

استفاده شد. برای  One-way ANOVAزیتون، از آزمون کنجاله مختلف

داری سطح معنیاستفاده شد.  Tukeyها، از آزمون مقایسه میانگین

درنظر گرفته شد. در تمام متن میانگین  P<05/0در این آزمایش، 

 شده است.( گزارش SE) همراه خطای استانداردها بهداده
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 نتایج
های رشد در نتایج مربوط به شاخص :های رشدشاخص              

 56هفته از شروع آزمایش ) 8ارائه شده است. بعد از گذشت  3جدول 

 2تیمار  در بین آمده دستهب وزن و نهایی وزن در داریمعنی روز(، اختالف

درصد افزایش  شاخص در (.P<05/0) شد مشاهده تیمارها سایر درصد با

درصد با تیمارهای صفر  2داری بین تیمار وزن بدن اختالف معنی

 در(. P< 05/0درصد مشاهده گردید ) 8درصد و  6درصد،  4درصد، 

میان تیمار  داریو نرخ رشد ویژه تفاوت معنی وضعیت فاکتور شاخص

 هایشاخص در چنینهم (.P< 05/0) با سایر تیمارها وجود داشت درصد 2

داری بین یهای معنچربی تفاوت کارایی کارایی پروتئین و نسبت نسبت

 تولید ارزش (.P<05/0) گردید درصد با سایر تیمارها مشاهده 2تیمار 

 4درصد و  2 تیمارهای بین داریمعنی هایتفاوت دارای نیز پروتئین

، نهایی طول هایشاخص بین اما(. P<05/0درصد با سایر تیمارها بود )

 داریمعنی چربی تفاوت تولید ارزش چنینتبدیل غذایی و هم ضریب

 (.P>05/0)مشاهده نشد

نشان  4های خونی در جدول نتایج شاخص :های خونیشاخص       

داری در هیچتفاوت معنیداده شده است. بعد از پایان دوره آزمایش، 

های قرمز و سفید، درصد های خونی شامل تعداد گلبولیک از شاخص

و  MCV ،MCHهای سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، افتراقی گلبول

MCHC ( 05/0بین تیمارهای مختلف وجود نداشت<P.)  
 

 

آزمایش  هفته 8تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتون پس از  (Carassius auratus) عملکرد رشد و کارایی غذایی ماهی طالیی :3جدول 

(3=n ؛ میانگین± )خطای استاندارد 

 حثب 
 اختالف درصد 2 تیمار در ماهیان نهایی وزن نتایج، براساس       

 که سطح تفالهچنین، زمانیهم داد، نشان تیمارها سایر با را داریمعنی

 های مرتبطدرصد باالتر رفت شاخص 2جیره ماهی طالیی از  در زیتون

 داری یافت. افزایش رشد در سطوح پایینکاهش معنی رشد ماهی با

 تفاله ( با استفاده از2015و همکاران ) Harmantepeنتایج  با زیتون تفاله

 × Oreochromis niloticusهیبرید ) تیالپیای ماهی جیره در زیتون

Oreochromis aereus،) ( با استفاده از1392) خلق و همکارانخوش 

 Oncorhynchus)کمانرنگین آالیقزل ماهی جیره در زیتون تفاله

mykiss) چنین و همYildirim ( با استفاده از تفاله 2015و همکاران )

 دارد، مطابقت( Tilapia zilliiزیتون در جیره ماهی تیالپیای جوان )

 تفاله از استفاده سطح باالترین در رشد محسوس کاهش چنینهم

 زیتون تفاله از استفاده زمینه در پیشین هایپژوهش نتایج با زیتون

؛ 1395؛ 1392و همکاران،  خلقخوش) ماهیان هایگونه سایر جیره در

Harmantep ؛2015 همکاران، و Yildirim  ،مطابقت 2015و همکاران )

ها تاننها، توان ناشی از فیبر باال، مجموع فنولیکدارد. این امر را می

ها، دانست چرا که تانن زیتون تفاله های متراکم شده موجود درو تانن

های های جیره، فعالیت آنزیمدر ترکیب با پروتئین و کربوهیدرات

، Mangan؛ 2004همکاران،  و Yanez Ruiz) دهندمی کاهش را گوارشی

 های رشدشاخص
 )%(سطوح مختلف تفاله زیتون 

 8 6 4 2 صفر

77/13±00/0 وزن اولیه   19/0±80/ 13  05/0±66/13  04/0±63/13  11/0±78/13  

 86/53b 28/0±53/26a 23/1±48/15b 20/0±82/70b 23/0±04/13b±22/0 وزن نهایی

 0/53b 14/72±0/45a 9/82±1/13b 7/05±0/69b 9/26±0/02b±9/09 دست آمده هوزن ب

 3/92b 106/70±4/80a 71/87±8/26b 51/25±5/18b 67/17±0/37b±66/05 درصد افزایش وزن بدن

97/9 طول اولیه  ± 00/0  95/9 ± 06/0  92/9 ± 12/0  90/9 ± 14/0  96/9  ± 12/0  

04/11 طول نهایی  ± 04/0  20/11 ± 20/0  00/11 ± 03/0  89/10 ± 24/0  03/11 ± 06/0  

 0/01b 2/03±0/13a 1/76±0/09b 1/61±0/06b 1/71±0/02b±1/69 فاکتور وضعیت

 0/04b 1/29±0/04a 0/96±0/08b 0/73±0/06b 0/91±0/00b±0/90 نرخ رشد ویژه 

59/4 ضریب تبدیل غذایی ± 38/1  00/3 ± 29/0  58/3 ± 70/0  84/4 ± 92/0  41/6 ± 03/1  

 0/00ab 0/18±0/02a 0/14±0/01ab 0/10±0/00b 0/11±0/01ab±0/13 نرخ کارایی پروتئین

 0/01ab 0/49±0/06a 0/39±0/04ab 0/28±0/02b 0/33±0/03ab±0/36 نرخ کارایی چربی

 0/77ab 21/20±3/31a 21/85 ±0/99a 9/36±0/67b 10/33±0/74b±7214 ارزش تولیدی پروتئین                                           

63/3 ارزش تولیدی چربی ± 38/0  45/3 ± 45/0  27/4 ± 50/0  33/3 ± 38/0  59/4 ± 17/0  

(3n=)  دار میدهنده وجود اختالف معنیهر ردیف نشانحروف متفاوت در( 05/0باشد>P) 
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(. از لحاظ ضریب تبدیل غذایی 1970و همکاران،  Theriez؛ 1988

داری بین تیمار شاهد با سایر تیمارها وجود نداشت، اما معنی اختالف

همراه باال رفتن سطح تفاله زیتون در جیره روند افزایشی ضریب به

و همکاران  Clementeتبدیل غذا مشاهده شد که مطابق با نتیجه 

ها اظهار داشتند که تفاله زیتون از قابلیت هضم باشد. آن( می1997)

، شوداست و منجر به افزایش ضریب تبدیل غذایی میپایینی برخوردار 

نیز نشان داد که تفاله  Sansoucy (1985)نتایج بررسی  چنینهم

خوراک خوراکی نیست و بهتر است برای خوشزیتون غذای خوش

بودن با ترکیبات دیگری نظیر مالس استفاده شود. بنابراین نه تنها 

دهنده جیره غذایی، پروتئین تانن بلکه کیفیت خوراک )مواد تشکیل

 چرب و غیره( موثر است.آمینه و اسیدو محتوای چربی، ترکیبات اسید

    تیمارهای بین داریمعنی تفاوت قرمز و سفیدگلبول تعداد نظر از       

 کاهش سفید و قرمز هایگلبول تعداد گرچه ،نشد مشاهده مختلف

( 1395) خلق و همکاراننتایج مطالعه حاضر با پژوهش خوش. افتی

  و کمانآالی رنگینقزلدر استفاده از تفاله زیتون در جیره ماهی 

 زیتون تفاله از استفاده در( 2015) همکاران و Harmantepe چنینهم

 درصد نظر از. دارد مطابقت جوان هیبرید تیالپیای ماهی جیره در

 و Bransden. نبود دارمعنی تیمارها بین تفاوت سفیدگلبول افتراقی

در پژوهشی بر روی ماهی آزاد اقیانوس اطلس  (،2001) همکاران

(Salmo salarتفاوت معنی ،)ها در تیمارهای داری در تعداد نوتروفیل

 تغذیه شده با منابع پروتئین گیاهی نسبت به تیمار شاهد گزارش

چنین در تایید نکردند که با نتیجه تحقیق حاضر مطابقت دارد. هم

آالی قزل ماهی در (2013) همکاران و Jaliliحاضر،  نتیجه مطالعه

کمان تغذیه شده با سطوح متفاوت پروتئین گیاهی، عدم تغییر رنگین

طور عدم ایجاد ها را گزارش نمودند. همیندار در تعداد لنفوسیتمعنی

ها در ها و ائوزینوفیلها، مونوسیتدار در تعداد لنفوسیتمعنیتفاوت 

( 2013و همکاران ) Jahanbakhshiاثر تغذیه با منابع گیاهی توسط 

 ( مطابقت دارد.Huso husoدر فیل ماهی )

داری بین تیمارهای از نظر سطح هموگلوبین تفاوت معنی       

های ین گروهچنین درصد هماتوکریت بمختلف مشاهده نشد. هم

 و Harmantepeداری نشان نداد. مختلف آزمایشی تفاوت معنی

 جیره در زیتون تفاله از استفاده که کردند گزارش( 2015) همکاران

 و هموگلوبین در داریمعنی تفاوت جوان هیبرید تیالپیای ماهی

 نبود. دارد مطابقت حاضر مطالعه نتیجه با که نکرد ایجاد هماتوکریت

 مطالعه در هماتوکریت درصد و هموگلوبین سطح در دارمعنی تفاوت

 جایگزینی فرآیند اثر در فیزیولوژیک اختالل ایجاد عدم بر حاضر

 هماتوکریت سطح و قرمز هایگلبول تعداد کاهش که چرا دارد، داللت

 محسوب آبزیان جیره در گیاهی منابع جایگزینی هایچالش از کیی

 مطابق( که در مطالعه حاضر مشاهده نشد. Hardy ،2010) شودمی

در بین  MCHCو  MCV ،MCH شامل خونی هایشاخص نتایج،

داری نداشتند. با توجه به این که تیمارهای مختلف تفاوت معنی

نظمی عنوان نشانه ای از بیبه MCHCو  MCV، MCH میزان افزایش

کبد و بروز ساز مانند طحال و های خونو اختالل در فعالیت اندام

(، 2007و همکاران،  Munkerشود ) خونی تلقی میمسمومیت و کم

تواند نشان در مطالعه حاضر میهای ذکر شده عدم تغییر در شاخص

 

 آزمایش هفته 8تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتون پس از  (Carassius auratus) شناسی ماهی طالییهای خونشاخص :4جدول 

(9= n؛ میانگین± )خطای استاندارد 

 های خونیشاخص
 سطوح مختلف تفاله زیتون )%(

 8 6 4 2 صفر

60/1 ×(610/مترمکعب)میلی های قرمزگلبول ± 89/8  55/1 ± 93/15  50/1 ± 12/7  40/1 ± 41/12  33/1 ± 08/2  

1/4 ×(310/مترمکعب)میلی های سفیدگلبول ± 38/0  86/3 ± 23/0  73/3 ± 14/0  4/3 ± 20/0  26/3 ± 06/0  

42/9 لیتر()گرم/دسی هموگلوبین ± 50/0  13/9 ± 86/0  93/8 ± 38/0  96/7 ± 26/0  96/7 ± 17/0  

25/43 (%) هماتوکریت ± 70/1  00/42 ± 78/3  33/41 ± 85/1  66/36 ± 45/1  00/37 ± 15/1  

(fl) MCV  75/270  ± 64/4  00/270 ± 11/6  66/274 ± 76/1  66/276 ± 33/1  00/276 ± 03/5  

 MCH )75/58 )پیکوگرم/سلول ± 25/0  33/58 ± 88/0  33/59 ± 88/0  00/60 ± 57/0  33/59 ± 66/0  

 MCHC 72/21 لیتر()گرم/دسی ± 31/0  70/21 ± 25/0  60/21 ± 10/0  70/21 ± 15/0  53/21 ± 23/0  

 )%( لنفوسیت

 نوتروفیل )%(

 مونوسیت )%(

 ائوزینوفیل )%(

09/25±2/76  

08/00±1/19  

85/25±0/4  

0/0±50/28 

85/±1 66/79  

33/33±1/16  

00/00±0/3  

1/0±00/57 

18/33±2/76  

77/66±1/18  

57/00±0/5  

0/0±00/00 

33/66±0/80  

57/00±0/16  

57/00±0/3  

0/0±33/33 

88/33±0/80  

33/66±0/15  

57/00±0/4  

0/0±00/00 
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های حیاتی ماهی طالیی مورد آزمایش دهنده شرایط مناسب اندام

 تحت تیمار استفاده از تفاله زیتون باشد.

جای آرد زیتون به تفاله از استفاده که داد نشان حاضر مطالعه       

 تصویر ایجاد برای. است پذیرامکان غذا هزینه کاستن برای گندم

 جیره در زیتون تفاله از استفاده احتمالی معایب و مزایا از تریروشن

 با تغذیه اثرات مورد در درآینده تکمیلی مطالعات انجام طالیی، ماهی

 شناسیآسیب مانند فیزیولوژیک هایجنبه سایر بر غذایی ماده این

 در انرژی و مغذی مواد چرخه و ایمنی هایشاخص داخلی، هایاندام

 که داد نشان آزمایش این نتیجه. رسدمی نظربه ضروری جاندار بدن

 هایشاخص بر منفی تاثیر ایجاد بدون جیره در زیتون تفاله از استفاده

 دارمعنی کاهش به توجه با اما است، پذیرامکان طالیی ماهی در خونی

 تفاله در موجود مغذی ضد مواد وجود اثر بر که درصد 8 تیمار در رشد

 درصد 2 سطح تا جیره در زیتون تفاله از استفاده دارد، داللت زیتون

 .داشت خواهد بر در بهتری نتیجه
 

 دانیقدر و تشکر
 اریی مقاله این پژوهش انجام در که افرادی تمامی از پایان در       

 .یدآمی عملبه قدردانی اندرسانده
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