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تاثیر روغن ضایعاتطیور بهعنوان منبع تامینکننده چربی جیره ،بر فاکتورهای رشد
و میزان انباشت چربی در کبد ماهیهای پرواری قزلآالی رنگینکمان
()Oncorhynchus mykiss


عیسی ابراهیمی*:



ﮔﺮوه شیﻼت ،دانشﻜﺪه منابﻊ ﻃﺒیﻌی ،دانشﮕاه ﺻنﻌتی اﺻفﻬان

امیر مانیورنوسفادرانی :ﮔﺮوه شیﻼت ،دانشﻜﺪه منابﻊ ﻃﺒیﻌی ،دانشﮕاه ﺻنﻌتی اﺻفﻬان
تاریخ دریافت :اردیﺒﻬشت 9313

تاریخ پذیﺮش :شﻬﺮیور 9313

چکیده
به منظور بررسی امکان استفاده از روغن انااتاط ورنور بنه عننوان منعنا اژنرو و یربنی مکرنج در مرنره منا ی ن آال
رژگننر کرننان وننروار

 ،) Oncorhynchus mykissآزمااشننی در ا ننح وننر کنناماً تصنناد ی بننا سننه تررننار و سننه تکننرار بننرا

نننر تررنننار در انننی سر نننت ژررنننه ب نننته ونننرور منننا ی بنننا مرننناژگر دمنننا  99/2±9/91درمنننه سننناژتیگنننراد اژفنننرا
اسننتاژرارد ±مرنناژگر ) ورا ننی و امننرا گرداننری وا ننر ا آزمااشننی ننامج وان ه ننا
تتنوا

ننااعرگا بننا دن مفرننر  911رتننر و

آ  9/5رتنر برد رهننه بنودی ما رننان ونروار بنا مرنناژگر وزژنی  29/76±1/83گننرب بنه منرط شننف فتنه بننا سنه مرننره

اک ننان از ژظننر ترکرننح ننررراای و منننابا یربننی مکرننج متف ناوط  911%روغ ن مننا ی تررننار ننا ر) 51% ،روغ ن اننااتاط
ورننور و  51%روغنن مننا ی تررننار )9و  911%روغنن اننااتاط ورننور تررننار  ) ) 2تغذاننه ننرژری ژتنناا
آزمنناا  ،تفنناوط متنننیدار

اپننج در وااننان

 )P<1/15را در وننارامتر ننا وزن ژینناای ،ژ ننعف بننازده وننروتیر  ،وننروتیر ت عرننف ننره ،مرنن ان

و روتیر عضاط ،اکتور واترف ،انراح ر نر وانوه و انراح تعنراج غنذاای دربنر گنروه نا آزمااشنی ژشنان دادی اسنتفاده از
تررار  %51باعث گردار تنا منا ی نا اان گنروه آزمااشنی ،در مهاا نه بنا سناار گنروه نا در نا
غننذا ،وننروتیر ت عرننف ننره ،ژننرد ر ننر واننوه و نناکتور واننترف از برتننر متنننیدار

ناای ژظرنر انراح تعنراج

 ) P<1/15بر ننوردار با نننری در مدرننو

اا ته ا اا تفهرق ژشان داد کنه اسنتفاده تنواب از روغن منا ی و روغن انااتاط ورنور بنا ژ نعف برابنر بنهعننوان مکرنج یربنی
مرره میتواژر به کج مطلوبی ا تراماط غذاای ما ران

آال ورور ی به اژرو و اسرر ا یر را تامر ژرااری

کلمات کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،فاکتور وضعیت ،نرخ رشد ویژه ،نسبت بازده پروتئین ،ضریب تبدیل غذا
* پست الﻜتﺮونیﻜی نویسنﺪه مسئول:

e-ebrahimi@cc.iut.ac.ir

351

ابﺮاهیمی و مانیورنوسفادرانی

تاثیﺮ روغن ضایﻌاتﻃیور بهعنوان منﺒﻊ تامینکننﺪه چﺮبی جیﺮه ،بﺮ فاکتورهای رشﺪ و...

مقدمه
در سالهای انتهایی قرن گذشته ،پرورش ماهی در سراسر
جهان به عنوان یک فعاليت اقتصادی کارآمد برای توليد پروتئين
حيوانی مورد نياز انسان مطرح شده ( Caballeroو همکاران،
 )2002و ميزان رشد آن حدود  8تا  00درصد در سال برآورد
گردیده است .عالوه بر سودآوری مناسب ،دیگر شرط الزم برای
پایداری توليد ماهی ،داشتن اطمينان از تامين نهادههای مورد
نياز در فرآیند توليد از جمله غذای مناسب برای ماهيان
پرورشی است ( Caballeroو همکاران .)2002 ،روغن ماهی از
جمله مواد خام اصلی در فرموله کردن غذا برای ماهيان است
( Reinitzو  .)0880 ،Yuبهدليل توسعه آبزیپروری و در نتيجه
افزایش نياز به این فرآورده برای توليد غذای آبزیان ،صيد دریایی
در آیندهای نه چندان دور قادر به تامين نيازهای آبزیپروری
نخواهد بود ( .)2002 ،Paulyپيشبينی شده است که تقاضای
جهانی برای آرد و روغن ماهی بهترتيب درسالهای  2020و
 2000بيشتر از مقدار توليد آنها خواهد بود (.)2002 ،New
درنتيجه آینده روشن و اميدوارکنندهای برای تامين مقدار کافی
روغن ماهی وجود نخواهد داشت .این درحالی است که افزودن
منابع تأمينکننده چربی به جيره غذایی ماهیهای پرورشی با دو
هدف عمده صورت میگيرد .یکی از این اهداف تأمين پيش
مادههای الزم جهت ساخت فسفوليپيدها ( Thanuthongو
همکاران )2000 ،و هدف دیگر تأمين انرژی و کمک به تثبيت
منابع پروتئينی استفاده شده در جيره ،در بافتهای جانوری
میباشد .در این ميان گونههای مختلف ماهی بسته به ویژگیهای
فيزیولوژیک خود و شرایط محيطی که در آن زندگی میکنند،
نيازهای متفاوتی از نظر نوع و مقدار اسيدهای چرب برای رشد
دارند ( Thanuthongو همکاران .)2000 ،قزلآالی رنگينکمان در
حدود یک درصد از جيره غذایی خود به اسيدهای چرب گروه (n-
 )3نياز دارد ،تا از بروز عالئم کمبود چربی در شاخصهای رشد
ماهی جلوگيری گردد ( Reinitzو  .)0880 ،Yuاین ماهی توانایی
تبدیل اسيدهای چرب  )C20:5n( EPAو  (C22-6n) DHAبه
فسفوليپيدها را دارا است .برخالف بسياری از گونههای دریایی
قزلآال قادر به اشباعيتزدایی و طویل کردن برخی پيشسازهای
دارای زنجير کربنی کوتاه (اسيدلينولنيک ( ))18-3nبه اسيدهای
چرب  EPAو  DHAمورد نياز خود میباشد ( Watanabeو
 .)2002 ،Vassalo-Agiusبا توجه به وجود این توانایی در ماهی
قزلآالی رنگينکمان و محدودیت توليد جهانی روغن ماهی (به
عنوان منبع تأمين اسيدهای چرب  EPAو  DHAمورد نياز در
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جيره ماهیها) بهميزان  0/2ميليون تن در سال ( Taconو
 ،)2008 ،Metianهمچنين ترجيح در استفاده از این ماده با
ارزش در صنایع غذایی و دارویی و تأثير پدیدههای طبيعی نظير
 ELNINOبر ميزان توليد ساليانه و قيمت روغن ماهی
( Turchiniو همکاران ، )2000 ،امکان استفاده از این ماده به
عنوان منبع انرژی در خوراکهای آبزیان هرروز محدودتر میگردد.
ازاینرو تحقيق حاضر به بررسی امکان جایگزینی روغن ماهی
مورد استفاده در جيره قزلآالی رنگينکمان در سطوح مختلف
با روغنضایعات طيور بهعنوان یک منبع تامينکننده چربی
بازیافتی ،غيرقابل استفاده انسان ،ارزان قيمت و قابل اعتماد در
جهت توسعه پایدار فعاليتهای آبزیپروری پرداخته است.

مواد و روشها
آمادهسازی جیرههای غذایی :مواد مورد نياز جهت
ساخت جيرههای غذایی از مراکز مطمئن بهشرح زیر خریداری و
به سالن پرورش ماهی دانشکده منابع طبيعی دانشگاه صنعتی
اصفهان منتقل گردید .مخلوط متعادل شده جيره غذایی GFT0
ویژه قزلآال قبل از پلت کردن از کارخانه رشد دانه چهارمحال و
بختياری و روغن ضایعات طيور و روغنماهی ،از کارخانه ریزدانه
شهرک صنعتی چرم شهر اصفهان خریداری شد .جيرهها براساس
ميزانجایگزینی روغنضایعات طيور بهجای روغن ماهی مکمل در
سه سطح جایگزینی  20% ، 0%و  000%تنظيم گردید .بهطوری
که به هر یک از تيمارها معادل  8درصد وزنی روغن اضافه شد و
جيره نهایی با ميزان  %08چربی تنظيم گردید .در این بين سطح
جایگزینی صفر درصد (که تمام چربی مکمل اضافه شده به آن
روغن ماهی بود) بهعنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد .مخلوطهای
غذایی آماده شده پس از رطوبتدهی کافی با استفاده از یک
دستگاه چرخ گوشت صنعتی به پلتهایی با قطر  2/2ميلیمتر
تبدیل شده و پس از خشک شدن در هوا در کيسههای پالستيکی
غيرقابل نفوذ تا زمان مصرف در یخچال نگهداری شد .ترکيب
شيميایی جيرههای آزمایشی در جدول  0ارائه گردیده است.
جدول  : 1ترکیب شیمیایی پایه جیره های آزمایشی
پارامتر مورد بررسی

درصد

پروتئين خام

28

چربی خام

08

کربوهيدرات

01

خاکستر

00
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رطوبت

4
00
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قزلآالی رنگينکمان پرواری با ميانگين وزنی 20/16±0/28
گرم از یک مزرعه پرورش قزلآال در استان چهارمحال و
بختياری خریداری و به مزرعه پژوهشی دانشکده منابع طبيعی
دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال داده شد .ماهیها قبل از
تيماربندی جهت انجام آزمایش ،در شرایط یکسان پرورشی قرار
داشته و همچنين طی مدت دوهفته سازگاری به شرایط محيط
آزمایش با جيرههای غذایی کامالً یکسان تغذیه شدند.

یک تکرار تعلق گرفت .قبل از شروع آزمایش تعداد  00قطعه
ماهی از جمعيت ماهيان بهطور تصادفی صيد و جهت آناليز
الشه مورد استفاده قرار گرفت .وزن و طول استاندارد ماهیها
نيز در ابتدای آزمایش اندازهگيری شد .در پایان دوره آزمایش،
تعداد  2قطعه ماهی از هر تکرار بهمنظور انجام مطالعات
آزمایشگاهی بهطور تصادفی صيد شد .ماهیهای انتخاب شده
بهمنظور انجام مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از ماده بیهوش
کننده  MS222با غلظت  0000pmmتا فرا رسيدن مرگ تيمار
شدند ( Soivioو همکاران.)0866 ،

انجام سازگاری بهمدت هشت هفته از اسفندماه سال  0280تا
اردیبهشتماه سال  0280بهطول انجاميد .در این بررسی
ماهیها با سه جيره غذایی مختلف از نظر ترکيب منابع تأمين
کننده چربی بهشرح ذیل تغذیه شدند .تيمار شاهد حاوی 000%
روغن ماهی ،تيمار  0دارای نسبت مساوی از روغن ضایعات
طيور و روغن ماهی و تيمار  2حاوی  000%روغن ضایعات
طيور بود .هر تيمار دارای سه تکرار و در هر تکرار از  02قطعه
ماهی با ميانگين وزنی  20/16±0/گرم استفاده شد .واحدهای
آزمایشی شامل  8تانک پلیاتيلن با حجم آبگيری  000ليتر و
عمق آبگيری  40سانتیمتر بود .دبی آب ورودی  0/2ليتر بر
دقيقه با ميانگين دمای (00/2±0/08ميانگين±انحراف استاندارد)
درجه سانتیگراد ،اکسيژن محلول 6/1±0/18و مقدار آمونياک
0/006±0/002ميلیگرم برليتر در طول دوره پرورش تنظيم
گردید .هر مخزن دارای سيستم هوادهی مجزا بود .همچنين به
منظور حفظ بهتر کيفيت آب روزانه دو بار فضوالت باقیمانده
در تمامی مخازن سيفون شد .ماهیهای هر تکرار بهصورت
تصادفی از یک جمعيت اوليه همگن از نظر وزن انتخاب شدند و
در نهایت هر مخزن بهصورت تصادفی به ماهیهای مربوط به

روشهای مورد استفاده در بررسیهای آزمایشگاهی:
در آزمایشگاه بررسیها در چهار سطح :عضالت ،احشاء ،کبد و
الشه ماهی بهصورت کامل و براساس روشهای استاندارد
انجامشد (،Official Agricultural Chemists Association of
 .)0820در هر سطح ميزان رطوبت ،خاکستر ،پروتئينخام و
چربی موجود در نسوج بر حسب درصد اندازهگيری شد .در این
بررسیها برای اندازهگيری رطوبت نمونهها پس از مخلوط شدن
تا ثابت شدن وزن ،درون آون با دمای  20درجهسانتیگراد
نگهداری شدند .در اندازهگيری خاکستر نمونههای خشکشده
بهمدت  02ساعت درون کوره با دمای داخلی 100
درجهسانتیگراد قرارگرفتند .ميزان پروتئين خام با محاسبه
محتوای نيتروژنی نمونههای هضمشده بهروشکلدال و ضرب
عدد حاصل در ضریب  1/22محاسبه شد ( Association of
 .)0820 ،Chemists Official Agriculturalمقدار چربی نيز با
استفاده از دستگاه سوکسله و انحالل محتوایچربی موجود در
نمونه در اتردو پترول اندازهگيریشد (Association of Official
 .)0820 ،Agricultural Chemistsبهمنظور محاسبه پارامترهای
رشد از فرمولهای ذیل استفاده شد (.)2002 ،Halver

ماهیهای مورد مطالعه :جهت اجرای این تحقيق ماهی

نحوه اجرای طرح آزمایش :اجرای این مطالعه پس از

وزن غذای خورده شده
وزن توده زنده توليد شده
(وزن ابتدایی/وزن نهایی) Ln
تعداد روزهای دوره پرورش
ميزان افزایش وزن ()g
مقدار پروتئن مصرف شده ()g
(درصدپروتئين الشه در ابتدایآزمایش×وزناوليه)(-درصدپروتئين الشه در انتهایآزمایش×وزننهایی)

= ضریب تبدیل غذایی ()FCF
= نرخ رشد ویژه ()FTR
= راندمان پروتئين
= درصد پروتئين ابقأ شده

(مقدار غذای مصرفشده توسط هرماهی×درصدپروتئين غذا)

(×0000وزن ماهی برحسب گرم)

= فاکتور وضعيت

(2طول ماهی برحسب سانتیمتر)
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(وزن ميانگين در ابتدای دوره پرورش -وزن ميانگين نهایی)
( وزن ميانگين در ابتدای دوره پرورش)

آنالیز آماری :در ابتدا نرمال بودن توزیع دادههای هرگروه
با استفاده از فاکتور  zآزمون کولموگرافاسميرنف مورد بررسی
قرار گرفت .همچنين همگن بودن واریانس دادههای بهدست
آمده با استفاده از آزمون آماری کمولوگراف بررسی شد .سپس
بهمنظور مقایسه ميانگين گروههای مختلف آزمایشی با یکدیگر
و بررسی اثر مقادیر متفاوت جایگزینی روغنضایعاتطيور با
روغن ماهی برروی فاکتورهای رشد و ميزان انباشت چربی در
کبد ماهیهای مورد آزمایش ،از آناليز یکطرفه مقایسه ميانگينها
( )One-Way ANOVAاستفادهشد .تمامی بررسیهای آماری
انجام شده در این مطالعه با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه )20
اجرا شد .خطای نوع اول با سطح دقت  0/02درنظر گرفته شد و
تمام ميانگينها بهصورت ميانگين±خطای استاندارد گزارش شد.

نتایج
نتایج حاصل از استفاده سطوح مختلف روغن ضایعات طيور
بهعنوان منبع چربی مکمل بر عملکرد رشد در ماهيان مورد آزمایش
در جدول  2ارائه شده است .براین اساس تفاوت معنیداری از
نظر وزن نهایی و درصد افزایش وزن در ماهيان تيمارهای  0و 2
نسبت به تيمار شاهد مشاهده شد .تيمارها از نظر ضریب تبدیل
غذایی دارای تفاوت معنیدار بودند ( .)P<0/02تيمار 0دارای
پایينترین ضریبتبدیل غذایی و پس از آن تيمار شاهد دارای
ضریب تبدیل غذایی پایينتر از تيمار با صد درصد جایگزینی

= درصد افزایش وزن

بود .تيمارها دارای تفاوت معنیدار از نظر فاکتور وضعيت بودند
( .)P<0/02تيمار 0دارای باالترین فاکتور وضعيت و تيمار شاهد
دارای پایينترین فاکتور وضعيت بود .تيمارها از نظر نرخ رشد
ویژه دارای تفاوت معنیدار بودند ( .)P<0/02به گونهای که تيمار
با صددرصد جایگزینی دارای بيشترین ميزان نرخ رشد ویژه
بود .پس از آن تيمار با پنجاه درصد جایگزینی نرخ رشد ویژه
بيشتری نسبت به تيمار شاهد داشت .تيمار 0دارای تفاوت
معنیدار ( )P<0/02از نظر راندمان پروتئين نسبت به تيمار شاهد
بود .دراین رابطه تيمار شماره  2تفاوت معنیداری نسبت به
تيمار شاهد نشان نداد .همچنين تيمارها دارای تفاوت معنیدار
( )P<0/02از نظر ميزان پرتئين ابقاء شده بودند .به گونهای که
تيمار 0دارای بيشترین ميزان ابقاء پروتئين و پس از آن تيمار2
دارای مقدار باالتری از ابقاء پروتئين نسبت به تيمار شاهد بود.
در طول دوره پرورش تفاوت معنیداری بين تيمارها از نظر
ميزان بقاء مشاهده نشد .نتایج حاصل از اثر استفاده از سطوح
مختلف روغنضایعات طيور بر ترکيب شيميایی الشه ماهيان
مورد آزمایش در جدول  2گزارش شده است .در بررسی تيمارها
از نظر ميزان پروتئين عضالت ،تيمار 0دارای تفاوت معنیدار
نسبت به تيمار شاهد بود .تيمار 2تفاوت معنیداری نسبت به
تيمار شاهد نداشت .تيمارها از نظر ميزان پروتئين احشاء تفاوت
معنیداری نداشتند .در بررسی محتوای پروتئينی کل الشه
تيمار 0دارای تفاوت معنیدار نسبت به تيمار شاهد بود.

جدول  :2نتایج حاصل از مقایسه پارامترهای رشد ماهیان در تیمارهای مختلف (میانگین  ±خطای استاندارد).
پارامتر مورد بررسی

تیمار شاهد

تیمار 1

تیمار 2

وزن اوليه (گرم)
وزن نهایی(گرم)
درصد افزایش وزن
ضریب تبدیل غذایی
فاکتور وضعيت
نرخ رشد ویژه()%
راندمان پروتئين
پروتئين ابقاء شده()%
بقاء()%

20/86±0/18
002/26±2/62a
408/82±2/22a
0/21±0/001b
0/02±0/020a
2/86±0/02a
2/08a
48/42±0/26a
80/00

22/28±0/24
022/24±2/66b
422/28±4/86b
0/20±0/000a
0/26±0/02c
2/04±0/02b
2/06b
18/46±0/04c
80/00

20/62±0/62
026/22±2/82b
481/20±4/20b
0/20±0/00c
0/20±0/002b
2/01±0/042c
2/02a
22/68±0/42b
88/88

حروف غيرمشترک نمایانگر وجود تفاوت معنیدار بين تيمارها با سطح احتمال معنیدار  %82میباشد.

تيمار 2تفاوت معنیداری نسبت به تيمار شاهد نداشت.
همچنين در بررسی پارامترهایی چون چربی عضالت ،چربی
احشاء ،چربیکبد (در وزن خشک) ،چربی کلالشه ،رطوبت
351

عضالت ،رطوبت احشاء ،رطوبت کلالشه ،خاکستر عضالت و
خاکستر احشاء تفاوت معنیداری در بين تيمارها مشاهده نشد.
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جدول  :3نتایج حاصل از مقایسه پارامترهای رشد ماهیان در تیمارهای مختلف (میانگین  ±خطای استاندارد)
پارامتر مورد بررسی ()%
پروتئين عضالت
پروتئين احشاء
پروتئين کلالشه
چربی عضالت
چربی احشاء
چربیکبد(در وزن خشک)
چربی کلالشه
رطوبت عضالت
رطوبت احشاء
رطوبت کلالشه
خاکستر عضالت
خاکستر احشاء

تیمار شاهد
26/66±0/28a
22/48±0/06
24/41±0/20a
20/62±0/22
10/62±0/88
60/06±2/02
2/08±12/26
80/18±0/26
10/12±0/26
68/22±0/86
6/02±0/01
6/84±0/20

تیمار 1
40/20±0/16b
26/22±0/40
20/26±0/12b
48/02±0/02
12/14±2/04
60/48±2/08
28/41±0/86
80/28±0/18
28/88±0/28
68/24±0/24
8/82±2/64
8/86±2/62

تیمار 2
28/82±0/00ab
28/20±0/88
26/10±0/22ab
48/46±0/8
10/02±2/48
60/08±2/22
10/80±2/48
68/06±0/12
28/22±2/60
68/66±0/00
6/68±0/26
1/82±0/21

حروف غيرمشترک نمایانگر وجود تفاوت معنیدار بين تيمارها با سطح احتمال معنیدار  %82میباشد.

بحث
امروزه استفاده از محصوالت جنبی فرآوردههای غذایی و
منابع غذایی بازیافتی بهدليل قيمت ارزان ،قابليت دسترسی به
مقدار مناسب و جلوگيری از آلودگی محيط زیست بهعنوان یکی
از راهکارهای افزایش راندمان اقتصادی در فعاليتهای آبزی
پروری مطرح شدهاست .یکی از منابع بازیافتی قابل استفاده در
جيره غذایی آبزیان ،روغن ضایعات طيور است ( Gallagherو
 .)0888 ،Deganiاستفاده از این منبع چربی بازیافتی در جيره
غذایی ماهیهای قزلآالی رنگينکمان پرواری منجر به بهبود
برخی از پارامترهای رشد در آنها گردیده است ( Liuو همکاران،
 .) 2004روغن ضایعات طيور دارای پتانسيل قابل توجهی به
عنوان جایگزینی برای روغن ماهی در جيره ماهی قزلآال است.
بههر حال اثر این ماده بر شاخصهای رشد ،سالمت و ترکيب
الشه ،همانند سایر منابع چربی مورد استفاده در جيره آبزیان
بسته بهميزان چربی جایگزینشده و درجه حرارت آب متفاوت
است ( Pirozziو  .)2008 ،Boothنتایج حاصل از مطالعه حاضر
بيانگر باالتر بودن ميانگين عددی وزن نهایی و درصد افزایش
وزن ماهیهای تيمار( 0سطح  )%20و ماهیهای تيمار( 2سطح
 )%000نسبت به تيمار شاهد و عدم وجود تفاوت معنیدار
( )P<0/02بين سطوح جایگزینی  20و  000درصد بود .در این
رابطه مطالعه صورت گرفته برروی Atlantic Salmon (Salmo
) salarجایگزین نمودن روغن ماهی جيره بهميزان  10درصد با
روغن ضایعات طيور تفاوت معنیداری در شاخصهای رشد ایجاد
نکرد ( Higgsو همکاران .)2001 ،تيمار با  % 20جایگزینی دارای

پایينترین ضریب تبدیل غذایی در بين سه تيمار بود .همچنين
تيمار با  %000جایگزینی دارای ضریب تبدیل غذایی باالتر
نسبت به تيمار شاهد بود .از اینرو میتوان نوعی اثر همافزایی
بر کاهش ميزان ضریب تبدیل غذایی در اثر استفاده همزمان از
این دو ماده با نسبت برابر مشاهده کرد .در این رابطه بررسی
صورت گرفته بر جایگزینی روغن ماهی مورد استفاده در جيره
شاهماهی دمزرد ( )Seriola lalandiبا روغن کانوال ،بيانگر نوعی
رابطه همافزایی در اثر استفاده همزمان از این دو ماده با نسبت
برابر بر کاهش ميزان ضریب تبدیل غذایی بود ( Bowyerو همکاران،
 .)2002نتایج حاکی از افزایش معنیدار ( )P<0/02نرخ رشد
ویژه با افزایش ميزان جایگزینی روغن ماهی با روغن ضایعات
طيور بود .بررسیهای صورت گرفته در مورد راندمان پروتئين به
نوعی بيانگر توليد هر واحد از زیتوده ماهی قزلآال با ميزان
باالتری از پروتئين در تيمار با  %20جایگزینی نسبت به دو تيمار
دیگر بود .نتایج همچنين حاکی از وجود نوعی اثر همافزایی بر
افزایش ميزان پروتئين ابقاء شده دراثر استفاده همزمان از این
دو ماده با نسبت برابر بود .نتایج حاصل از این بررسی در مورد
ميزان پروتئين ابقاء شده ،با نتایج بررسی صورت گرفته روی
شاه ماهی دم زرد همخوانی دارد ( Bowyerو همکاران.)2002 ،
در بررسیهای صورت گرفته برروی پارامترهای کيفيت الشه
تيمار با  %20جایگزینی دارای مقادیر باالتری از پروتئين در بافت
عضالنی بدن و کل الشه بود .مقادیر پروتئين احشاء بين تيمارها
تفاوت معنیداری نداشت .نتایج حاصل از ميزان پروتئين بافت
عضله و الشه در این بررسی با نتایج حاصل از بررسی صورت
گرفته توسط محققين دیگر همخوانی داشت ( Caballeroو
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ابﺮاهیمی و مانیورنوسفادرانی

 همچنين تيمارها از نظر سایر پارامترهای.)2002 ،همکاران
، چربی کلالشه، چربی احشاء،کيفيت الشه نظير چربی عضالت
 خاکستر، رطوبت کلالشه، رطوبت احشاء،رطوبت عضالت
 بررسیهای.عضالت وخاکستر احشاء تفاوت معنیداری نداشتند
 بقاء و، کيفيت الشه، شاخصهایرشد:انجام شده در سه سطح
سالمت ماهیها بيانکننده نوعی برتری در تيمار با سطح
 از روغن ضایعات طيور با روغن ماهی نسبت به%20 جایگزینی
 ميزان انرژی موجود در هر گرم از روغن.دو تيمار دیگر بود
 کيلوژول برگرم و ميزان انرژی موجود در26/66 ماهی در حدود
 کيلوژول بر گرم22/82 هر گرم از روغن ضایعات طيور معادل
 با این وجود به علت پایينتر بودن.)2004 ،Nutrition( میباشد
محتوای انرژی قابلجذب روغن ضایعات طيور نسبت به روغن
ماهی تفاوت در محتوای انرژی دو ماده توجيه کننده افزایش
 بررسیهای صورت.بازده رشد ماهیهای تيمار یک نخواهد بود
گرفته در باره ترکيب اسيدهای چرب موجود در روغن ماهی و
 نشان داد ترکيب این دو ماده دارای توازن،روغن ضایعات طيور
 وBowyer( همگنتری در ترکيب اسيدهای چرب میباشد
EPA  که عالوه بر تامين اسيدهای چرب.)2002 ،همکاران
 باعث گوارش،( مورد نياز برای رشدC22:6n) DHA ) وC20:5n(
 درنتيجه ميزان چربی.بهتر چربی موجود در جيره میشود
باالتری توسط موجود جذب و صرف فرایندهای رشد و تأمين
 این امر باعث سوخت و ساز کمتر پروتئينها.انرژی خواهد شد
در مسير توليد انرژی شده و درصد تثبيت پروتئين در عضالت
 لذا با توجه به اینکه پارامترهای.ماهی را افزایش خواهد داد
رشد و کيفيت الشه ماهیهای تغذیهشده با نسبتهای برابر از
روغن ضایعات طيور و روغن ماهی نسبت به تيمار شاهد بهبود
، قيمت پایينتر روغن ضایعات طيور نسبت به روغن ماهی،یافت
بازیافتی بودن روغن ضایعات طيور و عدم استفاده آن توسط
 جایگزینی روغن ماهی مورد استفاده در جيره ماهيان،انسان
 توصيه%20 قزلآالی پرواری با روغن ضایعات طيور در سطح
 تفاوت%000  همچنين استفاده از سطح جایگزینی.میگردد
 کيفيت الشه و بقاء، سالمت،معنیداری در پارامترهای رشد
.نسبت به تيمار شاهد نداشت
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چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر نانوذره روی به عنوان مکمل معدنی در جیره غذایی بر خصوصیات خونشناسی مااهی زا آالی
رنگین کمان شامل تعداد گلبو های زرم همراه با اندیس های خونی پرداخا .تعاداد  099زطعاه بهاهمااهی زا آالی رنگاینکماان
) 41/22±5/14گرم( تهیه و پس از توزیع تصادفی به تعداد مساوی میان  41فضای آزمایشی (شش تیمار با سه تکرار) برای  2روز با
شرایط کارگاهی سازگار شدند جیره پایه بدون اف ودن مکمل روی آماده و به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد پنج جیره غاذایی
دیگر با اف ودن  59 ،09 ،49و  19میلیگرم نانوذره روی (زطر  19تا  09نانومتر) و  19میلی گرم سولفات روی به هر کیلوگرم غذای
پایه به عنوان تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه گردیدند ماهیان برای  1هفته با جی ه هاای مرباوب باه هار تیماار توذیاه و ویژگایهاای
اریتروسیتی آن ها در انتهای آزمایش بررسی شد نتایج نشان داد می ان هموگلوبین ،هماتوکری ،.و متوسط هموگلوبین گلبولی ()MCH
در تیمار  59میلی گرم نانوذره روی در هر کیلوگرم جیره در باالترین می ان نسب .به سایر تیمارهای آزمایشی زرار داش)p<9/95( .
همچنین بیشترین تعداد گلبو های زرم و هموگلوبین داخل گلبولی ( )MCHCنی در تیمار  09میلیگرم نانوذره روی در هر کیلوگرم
جیره مشاهده شد ،که البته اختالف معنیداری را با تیمار  59میلی گرم نانوذره روی نشان نداد یافته های پژوهش حاضر نشان داد که
مقادیر مختلف نانوذره روی به عنوان یکی از اشکا نوین عناصر فل ی موجب بهبود اغلب شاخصهای اریتروسیتی بههماهی ز آالی
رنگینکمان میگردد
کلمات کلیدی :نانوذره ،روی ،گلبولهای قرمز ،اندیسهای اریتروسیتی،

Oncorhynchus mykiss
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مقدمه
پرورش قزلآالی رنگینکمان یکی از صناای همنت لیدین
پرولئین است که براساس لراکت ذخیرهسازی به اشکال هتراکت،
نیمههتراکت و حتی گسترده انجام هنیگینرد  Chaو همکناران،
 .)8002حفظ سنمهت هاهینان در هنر ین از اینن روشهنای
پرورشی هستلزم لغذیه هااسن بنرای ایجناد هماوهنت در برابنر
عیاهل بیماریزا و هتچاین حفظ رش هااس هاهیان پرورشی
است  Amarو همکاران8002 ،؛  .)9121 ،Landoltاهروزه انیاع
هختلفی از جیرههای غذایی برای ساین هختلف هاهیان پرورشی
طراحی ش ه لا بتیان جیابگیی نیاز رو به افزایش جیاه بشنری
به پرولئین باشا .
هیاد هع نی از اجزای لمام جیره غنذایی آبزینان پرورشنی
هسنتا کننه بننرای انجننام بسننیاری از فرآیان های هتننابیدیکی و
سمهت آبزیان پرورشی ضروری هنیباشن احتشناهی.)9821 ،
اغل جیرههای غذایی قادر به لاهین کاهل نیازهنای هعن نی در
هاهیننان ندننیده و ضننروری اسننت کننه ایننن کمدیدهننا در قاد ن
هکملهای ویتاهیای و هع نی به جیرههای غذایی اضافه گردن .
روی  ) Znیکی از عااصر ضروری برای هاهی است که در اغلن
ان امها ،بافتها و هایعات ب ن بنهعانیان لثدینتکاان ه غشناو و
اجزای سنلیدی عمنل هنیکان  .)9198 ،Chvapilعاصنر روی
هتچاین بر شکل ب ن اثنر گذاشنته  Yamaguchiو همکناران،
 )9129و هیج ن رش ن طدیعننی و لیسننعه اسننکلتی در آبزیننان
هیگردد  Yamaguchiو همکاران .)8002 ،روی نمش اصنلی را
در فعادیننت هیرهننینهننایننی هانانن انسننیدین ،گلیکنناگین،
کیرلیکیلروپینها و هنتچانین گانادولروپینهنا ایفنا هنیکان
 Coulstonو  .)9120 ،Nandonaفعادینننت آنتنننیاکسنننی انی و
شرکت در سیستتهای دفناعی از دیگنر نمنشهنای روی اسنت
 ،)8000 ،Powellبهطیریکه کاهش سنح اینن عاصنر فلنزی
هیج استرس اکسی الیی در قزلآالی رنگنینکمنان هنیشنید
 Hidalgoو همکنناران .)8008 ،عننموه بننر ایننن نمننش روی در
بسیاری از فرآیا های سلیدی نظینر لکثینر سنلیدی ،لیدین هثل،
ایمای و هماوهت در برابر رادیکالهای آزاد بهخنیبی ثابنت شن ه
اسنننننت  Fountoulakiو همکننننناران8099 ،؛  Tokudomeو
همکاران8099 ،؛  Wintergerstو همکاران8009 ،؛  Carpeneو
همکاران8008 ،؛  Caulfieldو همکاران.)9112 ،
هرچا عااصر فلزی هانا هس ،آهن و روی برای سنیخت
و ساز طدیعی هاهی ضروری بیده و الزم است که از طریق آب یا
غذا دریافت گردن  ،همادیر بیش از ح این لرکیدات نیز قادر بنه
961

ایجاد اثرات سمی بر آبزیان خیاه بید .لحمیمات نشان هیدهن
که همادیر باالی روی هیلیان به ایجاد سنیتیپای )Cytopenia
یا کاهش یاختههنای خنینی هاجنر گنردد  Irvingو همکناران،
 .) 8008عموه بر این همادیر باالی روی در خنین همکنن اسنت
هیجنن کنناهش کننارایی هننس  Maretو 8001 ،Sandstead؛
 Willisو همکاران  )8002و در نتیجه اختماللی نظیر کتخینی،
دیکننیپای و نننیلروپای شننید  Salzmanو همکنناران.)8008 ،
هتچاین همادیر باالی روی هنیلیانن بنا لنرثیر بازدارنن گی بنر
آزادسازی آهن از هااب ذخیرهای هیج کتخینی ناشی از فمنر
آهن گردد.
از سیی دیگر روی در ساخت آنزیتهنای آنین راز کنربن و
سیپراکسی دیسنمیلاز گلدنیلهنای قرهنز شنرکت داشنته و در
نتیجه بهعایان ی آنتیاکسی ان قیی بنرای حفنظ و نگنهداری
غشای اریتروسیتها و جلنیگیری از فعادینت رادیکنالهنای آزاد
هحرح است  Tomovaو همکناران  8001؛  ÓDellو همکناران،
9129؛  Hambidgeو همکاران  .)9121گزارشات هختلف نشنان
هیدها که روی هیلیان نمش هممی در لیسعه اریتروسیتهنا
و گلدیل قرهز ایفا کا  Sahinو همکاران )8002 ،دذا لرکیدنات
هختلف روی سیدفات روی ،نیترات روی ،کلرین روی ،کربانات
روی و اکسی روی) با غلظتهای هختلف برای لعیین کنتلنرین
هیننزان هننیرد نینناز روی در جیننره غننذایی بننرای رشن طدیعننی
قزلآالی رنگینکمان هیرد آزهایش قرار گرفتنه اسنت  Satohو
همکاران.)9129 ،
گسترش لرکیدات نانی در سراسر جمان و کاربردهای فراوان
این هیاد در صاای دارویی و غذایی هیج شن ه کنه لحمیمنات
هختلفی در هیرد کاربرد نانیذرات فلزی بهعایان هکمنل غنذایی
در هیجیدات هختلف از جمله هاهی صیرت پذیرد .لحمیق حاضر
بر این اساس و با لیجه به اهمیت روی به هحادعه لناثیر ننانیذره
روی به عایان شکل ساختمانی ج ی ی از آن در جیره غذایی بر
لع اد گلدیلهای قرهز همراه با دیگنر انن یسهنای هربنیب بنه
اریتروسیتها در قزلآالی رنگینکمان پرداخت.

مواد و روشها
آمادهسازي جیره غذايي :ننانی ذره روی  )ZnOهنیرد
استفاده در این لحمیق به هیزان ی کیلیگرم از شرکت فننآور
سپمر پارهیس ،لمران ،ایران لمیه گردی که ویژگنیهنای آن در
ج ول  9ارائنه شن ه اسنت .ذرات بنهشنکل حاهنل آزاد Free
 )carrierبا ان ازهای بین  20لا  10نانیهتر و قحر هتیسحی برابنر

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314
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 21نانیهتر بیدن .
جدول  1خصوصیات نانوذره روي خنث:
نوع

ينديزه

سطح ويژه

میزين خلوص

شكل ظاهري

یین آزاد

 20-10نانیهتر

 10گرم بر هترهرب

 11درص

پیدر سفی

جیره غذایی پایه بهعایان غذای هصرفی در لیمار شاه
براساس پیشاماد  Hidalgoو همکاران  )8008لمیه گردی
ج ول  .) 8اجزای هیرد استفاده در این جیره غذایی از شرکت
بهپرور ،کرج ،ایران لمیه و لا زهان آهادهسازی در جای خا و
به دور از نیر خیرشی نگهداری ش ن  .هتچاین اجزای های
جیره غذایی نیز بههاظیر هحافظت از لغییرات احتمادی در فریزر
با دهای  -80درجه سانتیگراد قرار گرفتا .
اجزای هیرد استفاده در جیره غذایی پس از لیزین دقیق
ابت ا به خیبی با یک یگر هخلیب ش ه و سپس با افزودن هم ار
کمی آب لیسط هتزن برقی بهشکل خمیر در آه ن  .خمیر
حاصله در اداهه چرخ ش ه و با دستگاه پلتزن به پلتهایی با

چگال:
 0/12گرم بر هترهکع

ان ازه  8هیلیهتر هتااس با ان ازه دهان بچههاهیان) لد یل
ش  .غذای هیرد استفاده در هر ی از جیرههای غذایی برای
همابله با هر لغییر احتمادی در لرکی شیمیایی طی فیاصل دو
هفته ای لمیه و لا قدل از استفاده در فریزر با دهای  -80درجه
سانتیگراد نگهداری گردی  .هیزان روی نانی و سیدفات) لیمارهای
آزهایشی در حمیمت برابر با حاصل جم روی هیجید در لمام
اجزای هیرد استفاده برای هر ی از جیرههای غذایی همراه با
نانیذره یا سیدفات روی اضافه ش ه به هر لیمار بید .لیمارهای
آزهایشی با این وجید و برای سمیدت همایسه براساس هم ار و
نیع روی دریافتی از طریق هکمل هع نی نامگذاری ش ن .

جدول  2ترکیب جیره غايي :قزلآالي رنگینکمان بهعنوين غايي پايه بريساس پیشنهاد  Hidalgoو همكارين ()2002
ماده غايي:

درصد

آرد هاهی
گلیلن ذرت
آرد سییا
آرد گا م
روغن هاهی
هتبا آدژیاات س یت)
هکمل ویتاهیاه
هکمل هع نی

22/00
90/00
80/00
98/10
1/00
9/00
9/00
0/90

 aهکمل هع نی هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا) :سیدفات آهن1/21 ،؛ سیدفات هاگاز 80 ،809؛ سیدفات هس81/8 ،؛ ی 22 ،0؛ حملکاا ه2/22 ،
 bهکمل ویتاهیاه هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا به استثاای هیارد ذکر ش ه) :دی کلسیت پاتیلاات 220 ،81؛ پیری وکسین 9900 ،)pyridoxine HCl؛ ریدیفموین
8/98؛ نیاسیااهی 22 ،؛ فیدی اسی 8800 ،؛ لیاهین2200،؛ بییلین22 ،؛ ویتاهین  2/2 ،B12واح بیناهللی؛ ویتاهین آی 22 ،واح بینادمللنی؛ ویتناهین 990 ،D3
واح بینادمللی؛ ویتاهین آ 9120000 ،واح بینادمللی

زيستسنج :لع اد  100قحعنه بچنههناهی قنزلآالی
رنگینکمان در این لحمیق از نژاد فرانسیی  ،Aqualandفرانسنه)
با وزن هتیسط  99/88±2/29گرم از کارگناه لکثینر و پنرورش
قزلآالی هازن ران ،جاده هراز ،اسنتان هازنن ران در اردیدمشنت
 9818لمیه و به ی هزرعه هحلی در رباب کریت ،استان لمنران
هاتمل ش ن  .هاهیان برای ه ت  8روز با شرایط کارگاه در ین
حیضچه کانادی سازگار شن ه و سنپس بنه لیمارهنای آزهایشنی
انتم ال یافتا  .آب کارگاه از ی هاد چاه با درجه حرارت ثابنت
 99/8±0/1درجه سانتیگراد لرهین گردی .

این آزهایش در سه استخر کانادی با ابعاد  90×8×9هتنر
هر ی با دبی ورودی  8دیتر بر ثانیه انجام گرفت کنه هنر ین
لیسط لیری پارچهای به شش قسمت هسناوی در هجمنیع 92
فضای آزهایشی) لمسیت ش ن  .فضاهای آزهایشنی در اداهنه بنر
اساس ج ول  8بهصیرت کاهمً لصادفی به شش لیمار هر ی با
سه لکرار لمسیت گردی ن  .سنپس لعن اد  20قحعنه بچنههناهی
قزلآالی رنگنینکمنان بنهروش کناهمً لصنادفی در هنر ین از
فضاهای آزهایشی لیزی و برای دو روز دیگر با شرایط هر ی از
فضاهای آزهایشی سازگار ش ن  .الزم بهذکر است که هنی گیننه
969
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رجﺒیاسﻼمی و همﻜاران

درص وزن ب ن) از جینرههنای غنذایی هربنیب بنه هنر ین از
لیمارها لغذیه ش ه و فاکتیرهای خینی هاهینان نینز در انتمنای
ه ت زهان آزهایشی بررسی گردی .

للفات و یا عمئت ظاهری ناشی از بیماری طی سازگاری هاهینان
با شنرایط کارگناهی هشناه ه نگردین  .هاهینان در هنر ین از
فضاهای آزهایشی برای ه ت هشت هفته با همن ار هشنابمی 2

جدول  3تیمارهاي آزمايش :مورد يستفاده در يين پژوهش
رديف
9
8
8
2
2
1

تیمار
فاق روی شاه هافی)
 90هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 80هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 20هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 90هیلیگرم نانی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی
 90هیلیگرم سیدفات روی روی در هر کیلیگرم جیره غذایی شاه هثدت)

تعیین فاکتورهاي خون :لع اد  2ع د از هاهیان هر ی
از لیمارهای آزهایشی در انتمای دوره هحادعالی و پس از ی
شدانهروز قح غذادهی با کم  820قسمت در هیلیین پیدر
گل هیخ بیهیش ش ن سلحانی و همکاران.)9820 ،
خینگیری از هاهیان با قح ساقه دهی انجام گرفته و خین
بهدست آه ه از لمام نمینهها به دیدههای اپا رف حاوی هپارین
انتمال یافته و بهسرعت در دهای  2درجه سانتیگراد به
آزهایشگاه خینشااسی دانشک ه داهپزشکی دانشگاه آزاد
اسمهی واح علیم و لحمیمات ،شمریار انتمال یافتا .
شمارش گلدیلهای قرهز پنس از رقینقسنازی بنه نسندت
 9:800لیسنط هحلننیل رقیننقکاان ه هننایت  )Hiem's fluidبننا
استفاده از همنیژ هخصیص گلدیلهای قرهز صیرت گرفت .نمینه
خنین در اداهنه زیننر الم نئیبنار پیشنرفته قننرار گرفتنه و لعن اد
گلیبیلهای قرهز خین بنر حسن هیلینین در هیلنیهترهکعن
 )n×106 mm-3زیر هیکروسکیپ نیری شمارش گردین  .هینزان
همالیکریننت نیننز بننر حسنن درصنن طدننق روش اسننتان ارد
هیکروهمالیکریت ان ازهگیری ش  .هیزان  8هیلیدیتنر از نمیننه
خننین فاقنن هننناده ضنن انعماد بننرای اینننن کننار وارد دیدنننه
هیکروهمالیکریننت گردینن ه و ینن انتمننای آن لیسننط خمیننر
هخصیص بسته ش  .دیدهها به ه ت  90دقیمه با سنرعت 2000
دور در دقیمه سانتریفیژ ش ه و هینزان همالیکرینت بنا لمسنیت
×90همیگلیبین
گلدیل قرهز به هیلیین

=

MCH

×90همالیکریت
گلدیل قرهز به هیلیین

تجزيه و تحلیل آماري لمام هتغیرهای هحادعالی در این
پژوهش شاهل لع اد گلدیلهای خینی ،هیزان همالیکریت،
همیگلیبین و ان یسهای گلدیلهای قرهز در هر ی از لیمارها
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نسدت حجت گلدیلهای قرهز به حجت کل خین بهصیرت درص
حجت فشرده لعیین گردی .)9110 ،Snieszko
هیزان همیگلیبین بهروش سیانیهتهمیگلیبین طدق روش
 Hinesو  )9190 Yashouvلعیین ش  .ده هیلنیدیتنر هحلنیل
درابکین بنرای اینن کنار در دیدنه آزهنایش ریختنه و همن ار 80
هیکرودیتر از خین حنین لکنان دادن دیدنههنا بنه آراهنی درون
دیدههای اپا ورف اضافه ش  .دیدههای آزهایش پنس از آن بنرای
ه ت  2دقیمه روی دستگاه درزانا ه قرار گرفت لا اختمب خین
و هحلیل درابکین بهخیبی انجام گینرد .غلظنت همیگلنیبین در
انتما براساس گرم در دسیدیتر با لعیین هیزان جنذب در طنیل
هیج  220ننانیهتر و همایسنه آن بنا هاحانی اسنتان ارد لعینین
گردی .
سایر انن یسهنای هربنیب بنه فاکتیرهنای خنینی شناهل
حجننت هتیسننط گلدننیدی  )MCV=Mean corpuscular volumeبننر
اسنننناس فمتننننیدیتر  ،)flهتیسننننط همیگلننننیبین گلدننننیدی
 )MCH= corpuscular hemoglobin Meanبننننر حسنننن
پیکننیگرم در سننلیل  )pgو غلظننت همیگلننیبین داخننلگلدننیدی
 )MCHC= Mean corpuscular hemoglobin concentrationبننننر
حس گرم در دسنیدیتنر  )g dL-1طدنق فرهنیلهنای زینر در
هنننر یننن از لیمارهنننای آزهایشنننی هحاسنننده گردی نننن
طدرستانی.)9822 ،
=

MCV

×90همیگلیبین

=

MCHC

همالیکریت

بهصیرت هیانگین±انحراف استان ارد حاصل از پاج بار لکرار
هحاسده گردی ن  .اختمف بین لیمارها با کم آنادیز واریانس
 )ANOVAلعیین و هحل اختمفات براساس آزهین
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 Tukey’s HSDبهدست آه  .سح هعایداری در لمام آزهینها
برابر  2درص درنظر گرفته ش  .لجزیه و لحلیل دادهها با کم
نرمافزار آهاری  SPSSنسخه  91انجام گرفته و نمیدارها بهکم
نرمافزار  SigmaPlotرست ش ن .

نتایج
نتايج تعديد گلبولهاي قرمز ( )RBCبررسی هینانگین
لع اد گلدیلهای قرهز هاهی قزلآالی رنگینکمان نشان داد که
لفنناوت هعاننیداری بننین لیمارهننای شنناه  ،سننیدفات روی90 ،
هیلننیگننرم نننانیذره روی و  90هیلننیگننرم نننانیذره روی در هننر
کیلیگرم از جیره غذایی وجید ن ارد  .)p>0/02این درحادی بید
که لیمار حاوی  80هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلنیگرم غنذا
دارای بااللرین لع اد گلدیلهای قرهز در همایسه با سایر لیمارها

بید که اددته اختمف هعایداری را با لیمار حاوی  20هیلیگنرم
نانیذره روی در هر کیلیگرم از جیره غذایی نشان ن اد شکل .)9
هماتوکريت هیزان همالیکریت هاهیان لغذینه شن ه در
لیمار شاه با  92/2±8/9درص به کتلرین هینزان در همایسنه
با سایر لیمارها رسی شکل  .)8هتچانین هینزان همالیکرینت
ی رون صعیدی را با افزایش هیزان نانیذره روی لنا هینزان 20
هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا نشان داده و پنس از آن در لیمنار
حاوی  90هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلیگرم جینره کناهش
یافت ،هرچا که لفاوت هعانیداری بنین اینن لیمنار بنا لیمنار
حاوی  20هیلیگرم ننانیذره روی در هنر کیلنیگرم غنذا وجنید
ن اشت  .)p>0/02هنتچانین اخنتمف هعانیداری در هینزان
همالیکریت بین لیمارهای شاه  ،سیدفات روی 90 ،هیلیگرم و
 80هیلیگرم نانیذره روی به ثدت نرسی .)p>0/02
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شكل  1تغییريت تعديد گلبول قرمز ( )RBCقزلآالي رنگینکمان در

شكل  2میزين هماتوکريت خون قزلآالي رنگینکمان در تیمارهاي

تیمارهاي آزمايش :حاوي مقادير مختلف روي

آزمايش :حاوي مقادير مختلف روي

حروف هشابه بر روی هر ی

از ستینها بیانگر ع م اختمف هعایدار بین لیمارها است )p<0/02

هموگلوبین غلظت همیگلیبین نیز اختمف هعانیداری را
در هیان لیمارهای آزهایشی نشان داد  .)p<0/02لیمنار حناوی
 20هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلیگرم غذا بنا 99/28±0/09
گرم بر دسیدیتر دارای بااللرین هیزان همیگلیبین در هیان سایر
لیمارها بید شکل  .)8هتچانین لیمارهنای سنیدفات روی90 ،
هیلیگرم نانیذره روی و  90هیلنیگنرم ننانیذره روی بنهلرلین
کاهش هعایداری را در هیزان همیگلیبین نسدت به لیمار حاوی
 20هیلیگرم نانیذره روی نشان دادن .)p<0/02

مقدير متوسذ هموگلذوبین گلبذول )MCH( :نتنایج
حاصل از لغییرات هتیسط همیگلنیبین گلدنیدی پنس از هشنت
هفته آزهایش نشان هیده که اخنتمف هعانیداری در هینزان
این هتغیینر بنین لیمارهنای آزهایشنی وجنید دارد ،)p<0/02
بهطیریکه ی ادگنیی کاهشنی شناهل  20هیلنیگنرم ننانیذره
روی> 90هیلیگرم نانیذره روی> 90هیلیگرم نانیذره روی>80
هیلیگرم نانیذره روی>سیدفات روی>شاه را هیلیان در هیان
هر ی از لیمارهای غذایی هشاه ه نمید.
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تاثیﺮ نانوذره روی در جیﺮه غذایی بﺮ شاخصهای اریتﺮوسیتی بچهماهی قزلآال....
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شكل  4میزين متوس

از ستینها بیانگر ع م اختمف هعایدار بین لیمارها است )p<0/02

حجم متوس گلبول )MCV( :ادگنیی چان ان ثابنت و
هشخصی در هیزان حجت هتیسط گلدیدی خین بین هنر ین از
لیمارهای آزهایشی هشاه ه نش شکل  .)1بنیشلنرین هینزان
حجت هتیسط گلدیدی خین با  980/2±0/2فمتنیدیتر در لیمنار
 90هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلیگرم غذا ثدت ش  ،کنه بنه
شننکل هعاننیداری بننیشلننر از سننایر لیمارهننای غننذایی بننید
 .)p<0/02هتچاین لیمار حاوی  80هیلیگرم ننانیذره روی در
کیلیگرم جیره با  902/812±0/812فمتنیدیتر دارای کنتلنرین
حجت هتیسط گلدیدی خین بید.

50

40

a

a

a

30

20

10

d

800

c
c
600

bc
b

400

a

) MCVف م تول ي تر(

ab

1000

) MCHCگ رم ب ر د سي ل ي تر(

b

0

رنگینکمان در تیمارهاي آزمايش :حاوي مقادير مختلف روي

غلظت هموگلوبین ديخل گلبول )MCHC( :یافتههای
هربیب به غلظت همیگلیبین داخل گلدیدی نیز در شکل  2اراینه
گردی ه است .هاهیان لغذیه ش ه با جیره شاه در این لحمینق
دارای کتلرین هیزان همیگلیبین داخل گلدنیدی در همایسنه بنا
سایر جیرههای غذایی بیدن  .لیمار  80هیلیگرم نانیذره وری در
هر کیلیگرم از جیره غذایی با  22/81±0/81گرم در دسنیدیتنر
دارای بااللرین هیزان همیگلیبین داخل گلدیدی بید .الزم بهذکنر
است که لفاوت هعایداری در غلظت همیگلیبین داخل گلدنیدی
بین لیمارهای  80و  20و هتچاین  90و  80هیلیگرم ننانیذره
روی به ثدت نرسی .)p>0/02
b
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حروف هشابه بر روی هر ی
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از ستینها بیانگر ع م اختمف هعایدار بین لیمارها است )p<0/02
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بحث
نیاز به عااصر فلزی و نحنیه جنذب آنهنا در انن ام هن ف
آبزیان از جمله هداحث لغذیهای است که طی چان دهنه اخینر
هیرد هحادعه فراوان قرار گرفت اسنت  Shawو 8099 ،Handy؛
 Buryو همکنناران8008 ،؛  Playleو همکنناران .)9118 ،اشننکال
هختلفی از عااصر فلزی با ساختمان هتفاوت براین اساس بنرای
استفاده در آبزیپروری هعرفی گردی هان که اددتنه هنر ین بنا
هزایا و هعایدی نیز همراه بیدهان  .لکای هنای ننیین هما سنی
شیمی در سادیان اخیر هاجر بنه سناخت نانیفلزهنای هختلفنی
گردی ه که بهددیل هاهیت کیچ از ویژگنیهنای هتمنایزی در
همایسه با اشکال هعمیل آنها برخیردار هستا ف ایی و الری،
 .)9810نتایج حاصل از این لحمیق نشان داد که همادیر هختلف
نانیذره روی با ان ازهای بین  20لا  10نانیهتر بهعانیان یکنی از
اشکال نیین عااصر فلنزی از لنرثیر هعانیداری بنر فاکتیرهنای
اریتروسیتی خین قزلآالی رنگینکمان برخیردار است.
گزارشات هختلف نشان هیدهن کنه هاناب هختلنف روی
نمش هممی در لیسعه اریتروسیتهای گینههای هختلف هاهیان
دارد  Sahinو همکننناران Tavares-Dias .)8002 ،و همکننناران
 )9112هشاه ه نمیدنن کنه لعن اد اریتروسنیت بچنههاهینان
لیمپیا در هخازن بارور ش ه با غذای طدیعی به  9/9× 901عن د
در هر هیکرودیتر خین رسی  ،درحادیکه این لع اد در نمینههای
لغذیه ش ه بنا جینره غنذایی فاقن روی بنه  2/2×901عن د در
هیکرودیتر خین کاهش یافت .نتایج لحمیق حاضر نیز نشنان داد
که لع اد اریتروسیتهای قزلآالی رنگینکمان با افزایش هیزان
نانی روی لا  80هیلیگرم در هر کیلیگرم غذا بنهحن اکثر لعن اد
خید رسی که لفاوت هعایداری را با لیمار حاوی سیدفات روی
به عایان شکل رایج هکمل هع نی روی در جیره غذایی هاهینان
سردآبی داشت  .)p<0/02روی هتچاین یکی از اجزای اصلی و
ضننروری در سنناختمان آنننزیتهننای کربینی ن انی ن راز  )CAو
سیپراکسننی دیسننمیلاز  )SODدر گلدننیلهننای قرهننز اسننت
 Tavares-Diasو همکننناران9112 ،؛  Hambidgeو همکننناران،
 .)9121بههمین ددیل روی بهعایان ی آنتیاکسنی ان هحنرح
بیده که برای حفظ و نگهداری غشای اریتروسیتها و جلیگیری
فعادیت رادیکالهای آزاد ضروری هیباش  Tomovaو همکاران،
8001؛  Tomovaو همکنننناران8002 ،؛  ÓDellو همکنننناران،
 .)9129باابراین همادیر بااللر اریتروسیتها در لیمار حناوی 80
و  20هیلیگرم نانیذره روی در همایسه با لیمنار شناه و حتنی
لیمار حاوی سیدفات روی نشان هیده که روی بنهشنکل ننانی
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هیج افزایش هماوهت به استرسهای اکسی الیی و جلیگیری از
شکاا گی گلدیلهای قرهز و در نتیجه کنتخنینی در قنزلآالی
رنگینکمان هیگردد  Hisarو همکاران.)8002 ،
هیزان همالیکریت بیانگر نسدت پمسنما بنه سنلیلهنای
خینی بیده و هعیار خیبی برای لعیین ظرفیت حمل اکسیژن در
خین است  Larssonو همکاران .)9122 ،نتایج حاصنل از اینن
پژوهش نشان داد که هیزان همالیکریت قزلآالی رنگنینکمنان
در لیمننار حنناوی  20هیلننیگننرم نننانیذره روی بننیش از سننایر
لیمارهای آزهایشی بیده که هیلیان بیانگر قابلیت بااللر هاهیان
در این لیمار برای انتمال اکسیژن در همایسنه بنا هاهینان سنایر
لیمارها باش  .هیزان همالیکریت در قزلآالی رنگینکمان بسنته
بنه شنرایط نگنهداری بننین  89لنا  22درصن در نیسنان اسننت
 Millerو همکاران )9128 ،که بنا یافتنههنای پنژوهش حاضنر
هحابمت داشته و نشان هیده که ننانیذره روی ننه لامنا لناثیر
هافی بر هیزان همالیکریت ن اشته ،بلکه هیج لمیینت هینزان
آن در همادیر کتلر نسدت به سیدفات روی هیگردد.
ان یسهای خنینی قنزلآالی رنگنینکمنان در لیمارهنای
هختلف این پژوهش از ی ادگیی هشنخ لدعینت نمنیکنرد.
لیمار حاوی  80هیلیگرم نانیذره روی درحادی بنااللرین لعن اد
گلدیلهای قرهز و همیگلیبین داخل گلدیدی  )MCHCرا بهخید
اختصاص هیداد که کنتلنرین هینزان حجنت هتیسنط گلدنیدی
 )MCVنیز در این لیمار به ثدت رسی  .بهعدنارت دیگنر انن اره
گلدیلهای قرهز در لیمنار حناوی  80هیلنیگنرم ننانیذره روی
علیرغت افزایش غیرهعایدار در لعن اد) بنهشنکل هعانیداری
نسدت به لیمار  20هیلیگرم نانیذره روی کناهش یافتنه اسنت.
این درحادی است که بااللرین هیزان هتیسط همیگلیبین گلدیدی
 )MCHنیز در لیمار  20هیلیگرم نانیذره روی در هر کیلنیگرم
غذا بهدست آه  .لحمیمات نشان هیده که افزایش سن عنموه
بر کاهش ان ازه هیج لملیل قابلیت انتمال اکسیژنی گلدیلهای
قرهز هیگردد  Satheeshkumarو همکناران .)8099 ،بانابراین
هیلیان نتیجهگیری کرد که خین هاهیان در لیمنار حناوی 20
هیلیگرن نانیذره روی علیرغت لع اد کتلر از قابلیت بنههرالن
بیشلری برای انتمال اکسیژنی برخیردار بیده و هنیلیانن نیناز
هاهی را به ویژه در شرایط کمدید اکسیژنی هانان لنراکت بناالی
هاهیان در سیستتهای فیق هتراکت لاهین نمای .
 Carmoو همکنناران  )8002نشننان دادننن کننه هاهیننان
لیمپیننای لغذیننه ش ن ه بننا همننادیر هختلننف روی دارای هیننزان
همیگلیبین بااللری نسدت به هاهیانی هستا که بنا جینرههنای
فاق روی لغذیه ش ه بیدن  .همادیر بااللر همیگلنیبین در لیمنار
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 20هیلیگرم نانیذره روی در این پژوهش نسدت به لیمار شاه
و یا سیدفات روی نیز هیلیان در لایی این هیضنیع بنه قابلینت
بااللر این شکل از هکمل هعن نی روی ننانی روی) بنرای لیدین
آنزیتهای فلزی نظیر گلیلالیینین پراکسنی از داشنته باشن کنه
نمننش هممننی در هحافظننت از همیگلننیبین در همابننل لجزیننه
اکسی الیی دارد  Maretو  .)8001 ،Sandsteadهتچاین همادیر
بااللر همیگلیبین در لیمار حاوی  20هیلیگنرم ننانیذره روی را
هیلیان به ساتز بیشتر اسپکترین بهعایان همنتلنرین پنرولئین
ساختمانی در اریتروسیتها برای حفنظ شنکل ظناهری ،لمنارن
دیپی های غشایی و در نتیجه کنارکرد گلدنیلهنای قرهنز بنرای
انتمننال اکسننیژن نسنندت داد 9110 ،Bennett؛  Goodmanو
همکاران.)9122 ،
لرکی و ساختمان شیمیایی عااصنر ضنروری بنر هینزان
جننذب و نحننیه کننارایی آنهننا لاثیرگننذار اسننت ،بننهطننیریکننه
آبزیپروران همیاره بهدندال هیاد هع نی با قابلیت بنااللر جنذب
لیسنط آبزیننان پرورشننی هننیباشننا  Linو همکنناران.)8098 ،
بررسننیهننا بیننانگننر گزارشننات هتااقضننی از لنناثیر روی بننا
ساختمانهای شیمیایی هختلف بر رش قزلآالی رنگنینکمنان
است .برای هثال  Hardyو همکاران  )9129بینان نمیدنن کنه
هیزان لجم روی در قزلآالی رنگینکمان لحنت لناثیر کیلنت
روی بههرال بیشلنر از روی بنهشنکل سنیدفات و ینا سنیدفات
 EDTAدر نسدتهای پایین کلسیت به فسفر هیباش  Gomes .و
 )9118 Kaushikدر همابل گزارش نمیدن کنه هنی اخنتمف
هعاننیداری در غلظننت روی پمسننما و یننا الشننه قننزلآالی
رنگینکمان لحت لرثیر لغذیه با سیدفات روی و یا هتیینین روی
وجید ن ارد Apines .و همکاران  )8009نیز یافتههای هشنابمی
از ع م لاثیر روی به اشکال سیدفات روی ،سیدفات هتیینین روی
و یننا روی کیلیننت ش ن ه بننا آهیایاسننی ها در لغذیننه قننزلآالی
رنگینکمان بهدست آوردن  .با این وجید ،لحمیق حاضر بهعایان
اودین پژوهش در زهیاه لرثیر روی بهشکل نانی بنر ویژگنیهنای
اریتروسیتی قزلآالی رنگینکمان نشان هیدهن کنه ننانی روی
قادر به افنزایش هعانیدار هتغیرهنای خنینی هحادعنالی شناهل
گلدیلهای قرهز ،همالیکریت ،همیگلیبین MCH ،و  MCHCدر
همایسه با سیدفات روی هیباش  .)p<0/02چاین اختمفنی در
یافتههنای پنژوهش حاضنر بنا هحادعنات گذشنته هنیلیانن بنا
ساختمان روی و ینا خصیصنیات فیزیکنی آن در ارلدناب باشن .
هصرف لرکیدات در ان ازه نانی هیلیان بنه لغیینرات اساسنی در
ساختار و خیاص این عااصر هاجر شید ،بهطیریکه لا به اهنروز
ص ها هحصیل ج ی برای اه اف هختلف در زهیاه فنآوری نانی
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ساخته ش ه است  Griffittو همکاران .)8001 ،باابراین انن ازه
کیچ لر ذرات اکسی نانی  20لا  10نانیهتر) در اینن پنژوهش
هیلیان به قابلیت بااللر جذب روی از جیره غذایی و در نتیجنه
کارایی بیشلر آن در ساتز سلیلهای خینی هاجر ش ه باش .
لیجه بنه خصیصنیات فیزییدیژین از اهمینت وینژهای در
پرورش آبزیان برخیردار هیباشن  .خنین یکنی از حینالیلنرین
بخشهای ب ن هاهیان است که آگاهی از شنرایط آن هنیلیانن
آبزیپنروری را در پیشندرد اهن اف حفنظ ،لکثینر ،نگنهداری و
پرورش آبزیان یاری نمای غمهپیر و همکناران9810 ،؛  Feistو
همکاران .)8002 ،بهطیر خمصه ،نتایج حاصنل از اینن لحمینق
نشان داد که نیاز قزلآالی رنگینکمان به روی لحت لاثیر شکل
هصرفی آن قنرار دارد ،بنهطنیریکنه روی بنهشنکل ننانی لناثیر
هعایداری بر لمام فاکتیرهای اریتروسیتی در این هحادعه داشته
و هیج بمدید آنها در همادیری پایینلر از ح بمیانه گنزارش
ش ه لیسط  )8099 NRCگردی ه است.

تشکر و قدردانی
نییسننا گان برخنننید الزم هننیدانانن کننه از زحمنننات
کارکاننان هجتمنن آزهایشننگاهی زکریننای رازی ،دانشننگاه آزاد
اسمهی واحن علنیم و لحمیمنات لمنران سپاسنگزاری نمایان .
هتچانین از آقنای همان س غمهحسنین خلینلننژاد بنهددینل
کم های بنیدرین در لمینه بچنههاهینان و طراحنی آزهنایش
هی ن انی و هما ن س رضننا عصنناره در لحلیننل اطمعننات لشننکر
هیگردد.
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