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ی رشد، کیفیت الشه و هاشاخصماهی روی  پودراثرات جایگزینی کنجاله کنجد با 

 (Rutilus frisii kutum)پارامترهای خونی در ماهی سفید دریای خزر
 
 

 زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق  شیالت، دانشکده شیالت و محیط گروه: سحر سیاحان

 49175-487 پستی:

 شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه : *محمدرضا ایمانپور

 49175-487 صندوق پستی:

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، گروه : صاحبیحسین پناهی

 49175-487 صندوق پستی:

 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های گیاهی کنجاله کنجد با آرد ماهی بر عملکرد رشد، برخی ترکیبات الشه و پارامترهای هدف از این مطالعه تعیین اثر جایگزینی پروتئین            

عدد در  40ونیرو با تراکم حوضچه  15در  گرمی 3تا  1 ماهیانقطعه بچه 600تعداد  مایشزجهت انجام آخونی در ماهی سفید دریای خزر بود. 

( درصد 40، 30، 20، 10تیمار شامل ) 4صورت هکنجاله کنجد بهای حاوی سطوح مختلف غذادهی با جیره شد. رهاسازیونیرو  حوضچه هر

نتایج ارزیابی فاکتورهای رشد و الشه نشان . عنوان شاهد )فاقد کنجاله کنجد( درنظر گرفته شدکنجاله کنجد جایگزین پودر ماهی و یک تیمار به

( در 0/2±03/63ترین میزان ضریب تبدیل غذایی )( و کم0/0±02/54) رشد ویژه( و نرخ 0/0±02/62ترین میزان افزایش وزن )داد که بیش

(،  0/72±10/20) ترین میزان رطوبتچنین بیشهم(. p<05/0) دار داشتتیمار شاهد مشاهده شد که با سایر تیمارهای آزمایش اختالف معنی

 دار داشتشاهد مشاهده شد که با سایر تیمارهای آزمایش اختالف معنی( تیمار 17/9 0±/05ترین میزان چربی )( و کم0/14±04/89پروتئین )

(05/0>p.) (،0/15±04/91(، گلبول سفید )0/1±04/64) ترین میزان گلبول قرمزنتایج حاصل از فاکتورهای خونی نشان داد که بیش 

ترین میزان چنین بیششاهد مشاهده شد و هم( در تیمار 31/0±78/15) MCHC( و 1/42±00/00(، هماتوکریت )0/6±08/63هموگلوبین )

( 3/269±3/65( و کلسترول )6/335±78/8گلیسرید )(، تری0/2±1/9(، گلوبولین )0/1±1/76(، آلبومین )0/4±12/66پروتئین کل )

نشان داد که گنجاندن سطوح (. این مطالعه p<05/0) داری با سایر تیمارهای آزمایشی بودنیز در تیمار شاهد مشاهده شد که داری اختالف معنی

جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی سفید دریای خزر اثر منفی بر روی پارامترهای رشد داشت اما هیچ  تاثیر منفی بر مختلف کنجاله کنجد به

 روی فاکتورهای خونی نداشت.

  ماهی سفید دریای خزر، کنجاله کنجد، پودر ماهی، رشد، فاکتورهای خونی کلمات کلیدی:

 mrimanpoor@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ای در فزایندهبا افزایش جمعیت جهان در چند دهه اخیر رشد        

شده است اما این مقدار تولید میزان تولید محصوالت دریایی دیده 

جوابگوی نیاز بازار نبوده و باعث کاهش در میزان منابع طبیعی 

هم از این  ایران)موجودات دریایی( در اکثر نقاط جهان شده است که 

ل علنبوده است. ازجمله آبزیانی که در چند دهه اخیر به یامر مستثن

ار گرفته است، ماهی مختلف ذخایرش در دریای خزر مورد تهدید قر

این ماهی نقش مهمی در . (1372 اصل،خوشدانشباشد )سفید می

ذخایر . کنون برعهده داشته استتا صیادان شمال از دیرباز سبد صید

و  1360 تا 1357 علت آزادسازی صید در طی سالاین ماهیان به

علّت سدسازی و فعالیت انسانی تکثیر به های طبیعیتخریب زیستگاه

خود جوابگوی بازسازی  خودیتکثیر طبیعی به شدت کاهش یافت وبه

 ذخایر این ماهیان در دریای خزر نبوده است. کاهش ذخایر این ماهی

و پرورش آن در  منجر به انجام طرح تولید انبوه الرو ماهی سفید

توجه به افزایش مزارع  با (.1371 ،رضوی) شده است استخرهای خاکی

رقابت شدیدی در مورد منابع  در چین، اًماهی در آسیا، مخصوص پرورش

برای  وجود خواهد آمد.ماهی و روغن ماهی به پودرجهانی محدود 

پرورش موفق یک گونه، باید جیره غذایی مناسبی تهیه کرد که عالوه 

دهندگان شبر تامین نیازهای غذایی ماهیان، از نظر هزینه برای پرور

 پودراضافه کردن  .(2007)محسنی و همکاران،  باشدصرفه مقرون به

ماهی به جیره غذایی باعث افزایش کارایی غذا و بازدهی رشد از طریق 

 Nguyenشود )می جذب و هضم و غذا، غذاگیری خوراکیباال بردن خوش

 پودرعلت محدودیت میزان تولید و عرضه (، ولی به2009و همکاران، 

ماهی بسیار  پودرماهی در جهان و افزایش روز افزون تقاضا، قیمت 

متغیر و رو به رشد است که این امر مدیریت هزینه تولید از طرف 

منظور تعدیل رو بهکند، از ایندهندگان را با مشکل روبرو میپرورش

شود ماهی امروزه تالش می پودرتولید و کاهش وابستگی به  هایهزینه

عنوان جایگزین امکان از سایر منابع پروتئین حیوانی و گیاهی بهتا حد 

جیره غذایی آبزیان استفاده شود. در میان منابع پروتئینی  در ماهی پودر

ترین منابع پروتئینی بوده و دارای میزان جایگزین، منابع گیاهی ارزان

(. 2007همکاران،  و Gatlin) باشندپروتئین مناسب و منابع پایداری می

ماهی  پودر جایگزین پروتئین عنوان منبعکه یک ماده گیاهی بهاین برای

دسترسی آسان،  هایی داشته باشد که عبارتند از:شود باید ویژگی

داری، جابجایی و حمل و نقل آسان. عالوه قیمت مناسب، قابلیت نگه

ای مثل قابلیت هضم باال و سطوح های تغذیهبر این باید برخی ویژگی

(. منابع Watanabe ،2007ای مناسب را نیز داشته باشد )اسیدآمینه

این منابع عالوه بر  ،آبزیان نقش اساسی دارد پروتئینی جیره در تغذیه

دهند، خود اختصاص میغذایی آبزیان را به که بخش مهمی از جیرهاین

سوداگر و عقیلی، گردند )ترین بخش جیره نیز محسوب میگران

ب شیمیایی بدن در ماهیان مرتبط با نوع گونه، دمای ترکی (.13۸6

باشد دست آمده، غذادهی و ترکیبات جیره غذایی میآب، وزن به

(Sedgwick، 1990 .) ایران دارای منابع پروتئین گیاهی غنی ازجمله

کنجاله سویا، ذرت، کانوال، کنجد و آفتابگردان جهت تغذیه آبزیان 

پروتئین باال و قابلیت دسترسی از دلیل باشد. کنجاله سویا بهمی

 جای پودر ماهی در آبزیان های مطلوب جهت جایگزینی بهگزینه

از  جایگزینی بخشی(. 2009 ،و همکاران Sardar) رودشمار میبه

کنجاله سویا با کنجاله کنجد در جیره غذایی ماهی نیل تیالپیا 

(Oreochromis niloticus L. نشان داد که کنجاله کنجد ) 16تا سطح 

که تواند مصرف شود بدون اینماهی نیل تیالپیا میدرصد در جیره بچه

 اثرات منفی بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و مصرف غذا ایجاد کند

(Guo هم2011 ،و همکاران .) درصد کنجاله کنجد  20افزودن چنین

 2۸ -35سن  گوشتی، افزایش وزن روزانه بدن را در هایجوجه جیره به

درصد کنجاله کنجد  10نسبت به تیمارشاهد و تیمار حاوی  روزگی

های گوشتی، به جیره جوجه کنجد کنجاله درصد 20 افزودن د.کاهش دا

خوراک مصرفی روزانه را در سنین مختلف پرورش نسبت به تیمار 

 10افزودن . درصد کنجاله کنجد کاهش داد 10شاهد و تیمار حاوی 

های گوشتی ضریب تبدیل جوجه درصد کنجاله کنجد به جیره 20و 

اد. روزگی بهبود د 142 و 2۸ ،21غذایی را نسبت به گروه شاهد در 

درصد  20توان از شود که میاز نتایج این مطالعه چنین استنباط می

های گوشتی استفاده سویا در جیره جوجه جای کنجالهکنجد به کنجاله

الذکر به مطالب فوق(. با توجه 13۸9نژاد و یوزباشی، )ابراهیم نمود

های گیاهی تا امکان جایگزینی پروتئین دنبال آن استهتحقیق حاضر ب

ای هترکیبات الشه و پارامتر رشد، برخی از ماهی بر پودرکنجد با  کنجاله

 ( مورد بررسی وRutilus frisii kutumخونی ماهی سفید دریای خزر )

 ارزیابی قرار دهد.
 

 هامواد و روش

هفته  2) هفته 10مدت به 1395در مرداد ماه  آزمایشاین        

تکثیر و بازسازی ذخایر در محل مرکز هفته آزمایش(  ۸سازگاری و 

 ماهیانمایش بچهزجهت انجام آ .انجام شد آبزیان شهید رجایی ساری

با هفته  دومدت و به شدند شهید رجایی تهیهاز کارگاه  گرمی 3تا  1

های حاوی دوم غذادهی با جیره از هفته. شرایط جدید سازگار گردید

، 30، 20، 10تیمار شامل ) 4صورت هکنجاله کنجد بسطوح مختلف 

نظر عنوان شاهد دردرصد( پودر ماهی انجام شد و یک تیمار به 40

قطعه  600. در این آزمایش تعداد (2011و همکاران،  Guo) گرفته شد

ونیرو  حوضچه هرعدد در  40ونیرو با تراکم حوضچه  15ماهی در 
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سنجی و پس از زیست شد درنظر گرفته تکرار 3 تیمار برای هر انجام شد.

های غذایی حاوی سطوح تیمار با جیره ماهیان هر، بچهتودهزیتعیین  و

وزن توده  %3میزان حداکثر صورت دستی و بهبهکنجاله کنجد  مختلف

جیره ساخته  آنالیز ند.دشهفته غذادهی  ۸مدت نوبت به 2زنده در 

شده برای برای بچه ماهیان سفید دریایی خزر در تیمارهای مختلف 

 :شرح زیر استبر حسب درصد به
 

 خزر دریای سفید ماهیانبچه جیره آزمایشی تقریبی : آنالیز4جدول

(Rutilus frisii kutum) 

 

برای بررسی عملکرد غذا بر روی : های رشد و تغذیهشاخص       

های پارامتر انجام شد وسنجی زیستبار بچه ماهیان هر دو هفته یک

های شامل ای مورد محاسبه قرار گرفتند. این پارامتررشد و تغذیه

 موارد زیر بودند: 

(Ricker ،1979):     وزن نهایی-وزن اولیه=( افزایش وزنWG)گرم() 

(Qinghui ،2004و همکاران)        :=نر( خ رشد ویژهSGR)روز/%( ) 

 ((لگاریتم وزن نهایی– لگاریتم وزن اولیه)/مدت زمان آمایش)×100

(Hamza  ،200۸و همکاران) =              ( ضریب تبدیل غذاییFCR) 

 )گرم( کل غذای خورده شده[/)گرم( افزایش وزن کسب شده] ×100

در : ماهیانهای آزمایشی و الشه بچهبررسی کیفیت جیره       

انتهای آزمایش شامل رطوبت، پروتئین خام، چربی خام و خاکستر از 

 گیری و تعیین شدند.اندازهAOAC (1990 )استاندارد  هایروش طریق

ای هفته ۸ در پایان دوره: های خونیگیری فراسنجهاندازه       

طور تصادفی جهت ماهی بهعدد بچه 10پرورش، از هر تیمار تعداد 

خونگیری و سنجش فاکتورهای خونی انتخاب شد. ابتدا ماهیان توسط 

هوش شدند و خونگیری گرم در لیتر( بیمیلی 100)پودر گل میخک 

ساعت قبل از خونگیری  24از طریق قطع ساقه دمی انجام گرفت. 

 (:2012ن و همکارا Mehrabiتغذیه ماهیان قطع شده بود )

(MCV) = (Hct ÷ RBC) × 10 

(MCH) = (Hb ÷ RBC) × 10 

(MCHC) = (Hb ÷ Hct) × 001  

های بیوشیمیایی سرم از قبیل پروتئین تام گیری فراسنجهاندازه       

(TP) (، آلبومین1952) لوری و همکاران روش براساس (ALM براساس )

گلیسیرید کلسترول و تری (،GLU) گلوکز (،19۸2) روش وتون و فریمن

های آزمایشگاهی (، با استفاده از کیت1969براساس روش تیندر )

و  Hawkانجام شد )  شیمی و به طریق اسپکتوفتومتریشرکت زیست

 (.1954همکاران، 

ها، برای بررسی آماری داده: آنالیز آماری مورد استفاده شده       

ارزیابی و  Kolmogrov-Smirnov ها توسط آزمونابتدا نرمال بودن آن

مورد بررسی قرار گرفت. در صورت  Levene با آزمون هاواریانس همگنی

 ها از آنالیز واریانسبرقراری شرایط فوق، جهت تجزیه و تحلیل داده

  هامیانگین اختالف و شد استفاده (One way ANOVA) طرفهیک

بررسی  >05/0p داریسطح معنی در دانکن ایدامنه چند آزمون وسیلههب

 SPSS (version 17.0)افزار ها توسط نرمشد. تجزیه و تحلیل داده

ها داده استفاده شد. Excelافزار انجام گرفت و برای رسم نمودار از نرم

 انحراف معیار آورده شده است.±صورت میانگینهدرون متن ب

        

 نتایج
پارامترهای نتایج حاصل از بررسی تغییرات : پارامترهای رشد       

بچه ماهیان سفید دریای خزر بر حسب گرم در تیمارهای تغذیه  رشد

نشان داده شده  2جدول شده با سطوح مختلف کنجاله کنجد در 

نتایج حاصل از وزن نهایی بچه ماهی سفید دریایی خزر تغذیه  است.

ترین وزن نهایی مربوط های آزمایشی نشان داد که بیششده با جیره

ترین وزن نهایی مربوط به تیمار و کم (23/2±02/0به تیمار شاهد )

باشد که از نظر آماری ( می97/1±01/0درصد کنجاله کنجد ) 20

آزمون آماری دانکن تفاوت (. نتایج p<05/0داری است )اختالف معنی

در جیره  ماهی جای پودرکنجاله کنجد به اثر جایگزینی داری را درمعنی

(. با افزایش سطح کنجاله p<05/0) ماهی سفید دریای خزر نشان داد

های آزمایشی، وزن بدن ماهی سفید دریای خزر کاهش کنجد در جیره

یافت. مقایسه افزایش وزن بدن بین تیمارهای آزمایشی نشان داد که 

( مشاهده شد، 62/0±02/0) وزن بدن در تیمار شاهد ترین افزایشبیش

چنین هم(. p<05/0) داری داشتکه با سایر تیمارها اختالف معنی

( جایگزینی 35/0±01/0درصد ) 20وزن بدن در تیمار  افزایش ترینکم

مقایسه میزان نرخ رشد ویژه در کنجاله کنجد مشاهده شد. نتایج 

ترین میزان نرخ رشد ویژه در که بیش نشان داد  یتیمارهای آزمایش

( مشاهده شد، که با سایر تیمارهای آزمایشی 54/0±02/0) تیمار شاهد

میزان رشد ویژه در تیمار  ترینکم (.p<05/0) داری داشتمعنی اختالف

( کنجاله کنجد مشاهده شد، که با تیمار شاهد 32/0±01/0) درصد 20

مقایسه میانگین ضریب تبدیل (. p<05/0) داری داشتاختالف معنی

تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله  خزر دریای سفید ماهیغذایی بچه

ترین نتایج بهترین و کم است. داده شده نشان 2جدول کنجد در 

( مشاهده شده که 29/2±01/0) ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد

 %20 %15 %10 %5 (0) کنترل آنالیز جیره

 22/6 35/6 67/6 79/6 36/6 رطوبت

 7۸/93 65/93 33/93 21/93 64/93 ماده خشک

 09/44 00/44 01/44 23/44 46/44 پروتئین

 95/13 ۸5/13 61/13 23/13 65/12 چربی

 26/9 30/9 10/9 20/9 13/9 خاکستر
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 داری داشتاز نظر آماری با سایر تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

(05/0>pبا افزایش سطوح کنجاله .) تبدیل غذایی افزایش  ضریب کنجد

( 63/2±03/0) درصد 20 تیمار در غذایی تبدیل ضریب ترینبیش که یافت

 جایگزینی کنجاله کنجد مشاهده شد.
 

 های آزمایشی: بررسی پارامترهای رشد ماهی سفید دریای خزر تغذیه شده با جیره2جدول

ترکیب شیمیایی کل بدن ماهی سفید دریای خزر : آنالیز الشه       

ترین میزان رطوبت در تیمار بیش نشان داده شده است. 3در جدول 

کنجد مشاهده  کنجاله درصد 10 تیمار ترین میزان رطوبت درو کم شاهد

پروتئین در کل بدن در تیمار شاهد ترین میزان (. بیشp<05/0شد )

درصد جایگزینی کنجاله کنجد از نظر  15مشاهده شد اگرچه با تیمار 

میزان پروتئین  ترینکم (.p>05/0) نداد داری نشانآماری اختالف معنی

 10درصد جایگزینی کنجد مشاهده شد که با تیمار  5در کل بدن در 

 داری نداشتعنیدرصد جایگزینی کنجاله کنجد اختالف م 20و 

(05/0<pبیش .) ترین میزان چربی در کل بدن ماهی سفید دریای

درصد جایگزینی کنجاله کنجد مشاهده شد که از  20خزر در تیمار 

 داری با سایر تیمارهای آزمایشی نشان دادنظر آماری اختالف معنی

(05/0>pهم .)ترین میزان چربی در کل بدن را چنین تیمار شاهد کم

جایگزینی  % 15 تیمار در خاکستر میزان ترینکم (.p<05/0) داد نشان

داری با تیمار کنجاله کنجد مشاهده شد که از نظر آماری تفاوت معنی

داری درصد نشان داد ولی با سایر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی 20

 (.p>05/0) نداشت
 

 های آزمایشیبا جیره شده تغذیه( Rutilus frisii kutum) خزر دریای سفید ماهیانبچه الشه تقریبی : آنالیز3جدول 

 (4) تیمار (3) تیمار (2) تیمار (1) تیمار (0) شاهد تیمار            ترکیبات

 a10/0±20/72 bc17/0±62/71 d17/0±13/71 c14/0±50/71 b14/0±۸3/71 )%( رطوبت

 a09/0±66/14 b07/0±۸9/13 b02/0±97/13 a04/0±۸9/14 b14/0±95/13 )%( پروتئین

 d05/0±17/9 c04/0±43/10 b09/0±۸7/10 b05/0±۸۸/10 a09/0±05/11 )%( چربی

 ab22/0±92/2 ab14/0±97/2 ab04/0±99/2 b05/0±76/2 a19/0±10/3 )%( خاکستر
 باشند.انحراف معیار می±صورت میانگینها بهداده باشد.درصد می95در سطح اطمینان داری دهنده اختالف معنیحروف غیرهمسان در باالی اعداد در هر ردیف نشان

 

 فاکتورهای خونی

تغییرات پارامترهای هماتولوژیکی : پارامترهای هماتولوژیکی       

جای ماهی سفید دریای خزر تغذیه شده با جایگزینی کنجاله کنجد به

نشان داده شده است.  4های آزمایشی در جدول ماهی در جیرهپودر 

میزان گلبول  تریننشان داده شده است، بیش 4 طورکه در جدولهمان

داری نسبت به قرمز در تیمار شاهد مشاهده شد، که اختالف معنی

(. p>05/0) جایگزینی کنجاله کنجد نشان نداد % 15و  10، 5تیمار 

درصد جایگزینی کنجاله  20اری با تیمار دولی دارای اختالف معنی

ترین میزان گلبول سفید در تیمار شاهد (. بیشp<05/0) کنجد بود

مشاهده شد که از نظر آماری با سایر تیمارهای آزمایشی اختالف 

ترین میزان هموگلوبین در تیمار (. بیشp<05/0) داری داشتمعنی

و  15 داری با تیمارشاهد مشاهده شد که از نظر آماری اختالف معنی

 20(. تیمار p<05/0) درصد جایگزینی کنجاله کنجد نشان داد 20

ترین میزان هماتوکریت را نشان درصد جایگزینی کنجاله کنجد کم

 داری بودداد که با سایر تیمارهای آزمایشی دارای اختالف معنی

(05/0>pبیش .)ترین میزان میانگین حجم هر گلبول قرمز (MCV ،)

هموگلوبین  غلظت میانگین و (MCH) قرمز گلبول هر هموگلوبین ینمیانگ

درصد جایگزینی کنجاله کنجد  20( در تیمار MCHCهر گلبول قرمز )

مشاهده شد که از نظر آماری با سایر تیمارهای آزمایشی اختالف 

  (.p<05/0) داری داشتمعنی

سرم پارامترهای بیوشیمیایی  تغییرات :بیوشیمیایی پارامترهای

 نشان داده شده است. 6خون ماهی سفید دریای خزر در جدول 

ترین میزان پروتئین شده است بیش داده نشان 6 جدول طورکه درهمان

گلیسرید و کلسترول در تیمار شاهد کل، آلبومین، گلوبولین، تری

داری با سایر تیمارهای آزمایشی مشاهده شد که داری اختالف معنی

درصد  5ترین میزان گلوکز در تیمار بیش (.p<05/0) بود

 %20 %15 %10 %5 (0) کنترل تیمارها                           ها شاخص

 63/1±02/0 62/1±01/0 64/1±02/0 62/1±01/0 62/1±01/0 )گرم(وزن ابتدایی 

 a02/0±23/2 b02/0±1۸/2 c01/0±09/2 d01/0±03/2 e01/0±97/1 )گرم( وزن نهایی

 a02/0±62/0 b01/0±55/0 c02/0±45/0 d01/0±40/0 e01/0±35/0 )گرم( افزایش وزن

 e01/0±29/2 d02/0±44/2 c02/0±50/2 b02/0±55/2 a03/0±63/2 (FCR) ضریب تبدیل غذایی

 a02/0±54/0 b01/0±4۸/0 c02/0±40/0 d01/0±37/0 e01/0±32/0 )درصد در روز( (SGR) نرخ رشد ویژه
 .باشندانحراف معیار می±صورت میانگینها بهداده باشد.درصد می95داری در سطح اطمینان دهنده اختالف معنیحروف غیرهمسان در باالی اعداد در هر ردیف نشان
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جایگزینی مشاهده شد که از نظر آماری با سایر تیمارها دارای اختالف 

 جایگزینی % 15جز تیمار ه(. تیمار شاهد بp<05/0) داری بودمعنی

 (.p>05/0) داری نداشتکنجاله کنجد با سایر تیمارها اختالف معنی 

 

های آزمایشی: بررسی پارامترهای هماتولوژیکی ماهی سفید دریای خزر تغذیه شده با جیره4جدول  

 باشند.انحراف معیار می±صورت میانگینها بهداده باشد.درصد می95داری در سطح اطمینان دهنده اختالف معنیدر باالی اعداد در هر ردیف نشانحروف غیرهمسان 
 

 : بررسی پارامترهای بیوشیمیایی ماهی سفید دریای خزر تغذیه شده با جیره های آزمایشی6جدول

 باشند.انحراف معیار می±صورت میانگینها بهداده باشد.درصد می95داری در سطح اطمینان دهنده اختالف معنیحروف غیرهمسان در باالی اعداد در هر ردیف نشان

 

 بحث

زیرا نزدیک  زیادی برخوردار است، اهمیت پروری ازتغذیه در آبزی       

دهد. غذا تشکیل می های تولید آبزیان را هزینهدرصد از هزینه 60به

منابع پروتئینی جیره در تغذیه آبزیان نقش اساسی دارد. این منابع 

دهند، می خود اختصاصآبزیان را به جیره ازمهمی  که بخشاین عالوه بر

گردند )محمودی و همکاران ترین بخش جیره نیز محسوب میگران

 65-75که  باشندمی ماهیان هایبافت در اصلی مواد هاپروتئین (.2009

(. Halver ،19۸9) شوندمی شامل را خشک( )ماده بدن وزن کل از درصد

نشان داد که سطوح مختلف کنجاله  دست آمده در این مطالعههنتایج ب

های کنجد در جیره غذایی ماهی سفید دریای خزر بر تمام شاخص

(. باالترین میزان افزایش وزن P<05/0) داری داردرشد تاثیر معنی

دست هترین ضریب تبدیل در جیره شاهد ببدن و نرخ رشد ویژه و کم

ماهیان چههای رشد بدست آمده برای شاخصهآمد. بررسی نتایج ب

در سطوح مختلف کنجاله کنجد در جیره غذایی  سفید دریای خزر

ای دانکن با سطح اطمینان نشان داد که با توجه به آزمون چند دامنه

درصد بین تیمار شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی ازنظر فاکتورهای  95

که با طوریبه (.P<05/0) داری مشاهده گردیدرشد اختالف معنی

 در یافت. کاهش رشد فاکتورهای کانوال کنجاله سطوح افزایش

( جایگزینی بخشی کنجاله سویا با 2011) و همکاران  Guoمطالعه

 Oreochromisکنجاله کنجد در جیره غذایی ماهی نیل تیالپیا )

niloticus L. درصد در  16( نتایج نشان داد که کنجاله کنجد تا سطح

که اثرات مصرف شود بدون این تواندماهی نیل تیالپیا میجیره بچه

منفی بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و مصرف غذا ایجاد کند. اما در 

جای سویا موجب کاهش ( جایگزینی آرد کنجد به% 24) سطوح باالتر

توان به شود میمغذی و افزایش ضریب تیدیل غذایی می هضم مواد

اسیداگزالیک ( نسبت داد زیرا % 94/3وجود اسیداگزالیک در کنجد )

 دهدمصرف غذا و هضم پذیری جیره غذایی را در ماهی کاهش می

(Reddy ،1999استفاده منایع .) ماهی موجب کاهش  خوراک گیاهی در

؛ 2006 و همکاران، Obasa؛ Soliman ،2000شود )عملکرد رشد می

Azaza  ،؛ 200۸و همکارانAzaza Mensi  ،به 2009و همکاران .)

ای و کمبود آمینواسیدهای یهذان دارای ماده ضد تغکه گیاهدلیل  این

ضروری هستند. دو فاکتور ضدتغذیه در کنجد اسیدفیتیک و اسید 

تواند هضم ظاهری مواد مغذی را کاهش دهد. اگزالیک هستند که می

تیمار                                          شاخص (0) شاهد   (4) تیمار (3) تیمار (2) تیمار (1) تیمار 

 a04/0±64/1 a05/0±5۸/1 a00/0±62/1 a01/0±5۸/1 b04/0±44/1 متر مکعب()عدد در میلی 610×گلبول قرمز

 a04/0±91/15 b15/0±66/15 c03/0±47/15 c0۸/0±42/15 d05/0±21/15 متر مکعب(عدد در میلی) 310×گلبول سفید

 a0۸/0±63/6 a12/0±13/6 a02/0±22/6 b09/0±11/5 c57/0±93/5 لیتر()گرم/ دسی هموگلوبین

 a00/1±00/42 a00/1±00/41 a00/1±67/41 a00/1±67/41 b00/1±33/39 )%( هماتوکریت

MCV (fl) c15/6±09/256 c52/2±49/259 c15/6±22/257 b۸۸/3±73/263 a49/2±12/273 

MCH (pg) b40/0±42/40 c600/0±79/3۸ c12/0±39/3۸ d29/0±34/32 a37/0±1۸/41 

 MCHC)%( a31/0±7۸/15 b04/0±73/14 b42/0±17/14 c12/0±47/12 a11/0±72/15 

جیره                             شاخص (0) شاهد   (4) تیمار (3) تیمار (2) تیمار (1) تیمار 

 a12/0±66/4 b32/0±91/3 c12/0±39/3 bc11/0±63/3 d11/0±29/2 (لیتردسی /گرم) پروتئین کل

 a1/0±76/1 b22/0±52/1 c05/0±17/1 ab04/0±67/1 c03/0±17/1 (لیتردسی /گرم) آلبومین

 a1/0±9/2 b22/0±39/2 bc03/0±22/2 bc04/0±95/1 c05/0±۸1/1 (لیتردسی /گرم) گلوبولین

 a7۸/6±۸0/335 b96/1±۸1/293 b05/7±24/2۸4 c43/6±14/214 c9/12±65/203 (لیتردسی /گرممیلی) گلیسریدتری

 a3/3±65/269 b7/5±۸6/255 c5/3±14/179 d4/2±12/140 e2/4±20/126 (لیتردسی /گرممیلی) کلسترول

 c6/4±57/74 a3/3±۸4/109 c9/۸±62/6۸ b۸4/0±39/۸4 c7/3±06/75 (لیتردسی /گرممیلی) گلوکز
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عنوان یک منبع ها از منابع کربوهیدرات جیره غذایی بهاکثر ماهی

دیگر از دالیل کاهش هضم ماده  توانند استفاده کنند یکیانرژی نمی

 Gaber  و El-Saidyاست که با مطالعه  خشک و خاکستر شناخته شده

( 2009) و همکاران Mensi Azaza( و 200۸) Zhouو  Yue(؛ 2004)

نشان داد که با افزایش سطوح ( 2006) و همکاران Luo مطابقت دارد.

م و انرژی منابع گیاهی در جیره غذایی محتوای مواد مغذی قابل هض

یابد. در مطالعه حاضر محتویات ماده خشک قابل کاهش می معموالَ

ها موافق بودند. های آنهضم و پروتئین خام کاهش یافت که با گزارش

تر در مقایسه با پودر ماهی، محتوی لیزین و متیونین در کنجد پایین

است که هر دو آمینواسید ضروری محدودکننده هستند که به جیره 

( گزارش دادند 19۸4) Poe و   Wilson Freemanی اضافه شد اماغذای

یکی  که آمینو اسیدهای آزاد ممکن است اشتها ماهی را کاهش دهند.

دیگر از اشکال عمده برای استفاده از مواد مغذی مشتق شده از گیاه، 

ای از مواد سمی است که باعث کاهش استفاده حضور طیف گسترده

چنین تانن موجود در کنجاله شود. هممی ها توسط حیواناتاز آن

های گوارشی و طعم تلخ حتی در سطوح کنجد موجب مهار پروتئین

(. کاهش مصرف غذا با 2001و همکاران،  Francisشود )پایین می

گزارش  محقق کنجد توسط چندین افزایش سطوح مواد گیاهی از قبیل

 2011 ،نو همکارا Guo؛ 2006، و همکاران Dongmeza) شده است

( که منجر به کاهش رشد و کارایی ضعیف 2016 ،و همکاران Oludeو 

دلیل مواد ضد شود. کاهش مصرف دانه کنجد شاید بهمواد مغذی می

باشد است ای ازجمله تانن که دارای طعم تلخ و گسی میتغذیه

(Francis  ،2001و همکاران.)  کاهش رشد و کارایی غذا و نتایج هضم

ای در رژیم ساکاریدهای غیرنشاستهتوان به پلیمغذی میظاهری مواد 

ای جزء واریته وسیعی از ساکارید غیرنشاستهغذایی نسبت داد. پلی

( مخلوط 2005و همکاران ) Ghoshمشتقات پروتئین گیاهی است. 

 Sinhaکه  Sesamum indicum L ای درمرتبط با بتاگلوکان غیرنشاسته

تواند موجب افزایش مدت ند که می( گزارش کرد2011و همکاران )

زمان عبور از روده، تاخیر در تخلیه معده و جذب گلوکز، افزایش ترشح 

رابطه معکوس بین رطوبت  کم شدن جذب مواد مغذی شود. پانکراس و

 Mukhopadhyayو چربی الشه در تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات )

و همکاران،  Olude؛ 2012 ،و همکاران Alegbeleye؛ Ray ،1999و 

( بهبود کیفیت 1999) Rayو   Mukhopadhyay( مطابقت دارد.2016

کنجد با اسیدامینه مکمل را در جیره غذایی ماهی  پروتئین کنجاله دانه

( مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان Labeo rohita) راهو قدانگشت

مکمل با استفاده از اسیدآمینه  تواندقد راهو میداد که ماهی انگشت

جای پودر ماهی در جیره درصد پروتئین کنجاله دانه کنجد به 50تا 

که کمبود آمینواسیدهای مکمل غذایی راهو جایگزین شود درصورتی

طورکلی مواد مغذی در بدن ماهی با توجه هدرستی جبران شود. ببه

 شوند.شان در جیره غذایی به نسبت خاصی ذخیره میبه میزان

های ارزشمندی برای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی، شاخصپارامترهای 

های فیزیولوژی، وضعیت تغذیه و شرایط پایش سالمتی ماهی و پاسخ

؛ 2004و همکاران،  Cnaani) محیطی موثر بر سالمت ماهی است

Hoseinifar زمینه جایگزینی  در کمی بسیار مطالعات (.2011 همکاران، و

هماتولوژی در جیره ماهیان پرورشی مواد پروتئینی و پارامترهای 

در تحقیق  قرمز (. میزان گلبول2010 همکاران، و Imanpoor) وجود دارد

درصد جایگزینی کنجاله کنجد ازنظر آماری  15و  10حاضر در سطوح 

درصد  20داری نشان نداد اما در تیمار با تیمار شاهد اختالف معنی

داری با تیمار شاهد نشان داد. این نتایج مطابق جایگزینی کاهش معنی

پروتئین گیاهی  با افزایش (2013) و همکاران Moradiاست با مطالعات 

داری در کاهش میزان گلبول قرمز در جیره کپورمعمولی، تفاوت معنی

Zhou (200۸ )و  Yueچنین خون در این ماهیان گزارش کردند. هم

روند کاهشی در  O. niloticusیره در جایگزینی پروتئین گیاهی در ج

میزان گلبول قرمز گزارش کردند. نتایج حاضر نشان داد که سطوح 

داری بر گلبول سفید خون دارد، روند کنجد تاثیر معنی مختلف کنجاله

 Yueکاهشی را با افزایش درصد کنجاله کنجد نشان داد. در مطالعه 

 O. niloticus( در جایگزینی پروتئین گیاهی در جیره 200۸) Zhouو 

های نین در یافتهچداری را مشاهده کردند. همیروند کاهشی معن

Farhangi  وCarter (2011 در افزایش درصد لوپین در جیره ماهی )

( در جایگزینی آرد سویا در 2013) Khajepourو  Hosseiniآال، قزل

آال و ( در جیره قزل1392فرد و همکاران)ماهی، حسینی جیره فیل

Moradi جیره کپورمعمولی  در سویا جایگزینی آرد در (2013) همکاران و

روند کاهشی با افزایش درصد پروتئین گیاهی در گلبول سفید مشاهده 

طورکلی نظر محققین بر آن است که فاکتورهای خونی و سرمی هشد. ب

اند و ارتباط و وابستگی تفاوت داشتههای مختلف باهم ماهیان در گونه

ای، سن و غیره دارد. بنابراین باید هر زیادی با شرایط محیطی، تغذیه

گونه ماهی در شرایط اقلیمی هر منطقه طبیعی این فاکتور وجود 

(. دلیل کاهش جمعیت 13۸6)شاهسونی و همکاران،  داشته باشد

به  ان احتماالًتوگلبول سفید در سطوح باالی کنجاله کنجد را می

ای کنجاله کنجد تاثیر نامطلوب آن بر سیستم فاکتورهای ضدتغذیه

ایمنی ارتباط داد. میزان هموگلوبین و هماتوکریت نیز تابعی از 

تغییرات گلبول قرمز بوده و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش درصد 

 کنجاله کنجد در جیره میزان همگلوبین و هماتوکریت کاهش یافت،

دار نبود اما در سطح درصد معنی 15اگرچه که این کاهش تا سطح 

چنین داری بود. همدرصد با تیمار شاهد دارای اختالف معنی 20

Jahanbakhshi درصد جایگزینی پروتئین  با افزایش (2012) و همکاران

 میزان در داریمعنی کاهش پرورشی ماهیفیل جیره در گیاهی

 Carterو  Farhangi مشاهده کردند. و هماتوکریت هموگلوبین
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داری در ال تفاوت معنیآ( با افزایش درصد لگوم در جیره قزل2001)

میزان هماتوکریت مشاهده نکردند که با نتایج حاضر مطابقت ندارد. 

تفاوت معنی  MCVو  MCH،  MCHCچنین در این مطالعه میزان هم

( 2012و همکاران ) Jahanbakhshiبا نتایج مطالعه  که داری وجود دارد

ماهی مطابقت ندارد. های گیاهی در جیره فیلدر جایگزینی پروتئین

عنوان هگلوکز ب سطح خون ازجمله تغییر نوسان فاکتورهای بیوشیمیایی

تاثیر عوامل محیطی نظیر صید، دستکاری،  شاخص بیولوژیک که تحت

شیمیایی آب و غیره داری، تراکم باال، خواص فیزیکونقل، نگه حمل و

(. اغلب 13۸7)بهمنی، باشدسزایی میهگیرند، دارای اهمیت بقرار می

زا بسیار حساس بوده های بیوشیمیایی در برابر عوامل استرسشاخص

 Webb) باشدشدت این عوامل میوابسته به ها معموالًنمایی آنو بزرگ

(. جنسیت تاثیری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون  2002و همکاران، 

(. میزان گلوکز در تمام تیمارهای 137۸ندارد )هدایتی و همکاران، 

دار بود. این نتیجه مطابق با مطالعه آزمایشی دارای اختالف معنی

باشد. ( می2013و همکاران ) Moradi( و 13۸9زاده و همکاران )تقی

( در مطالعه خود بر جایگزینی 2010و همکاران ) Imanpoorاگرچه 

میزان گلوکز میان  داری درماهی ایرانی تفاوت معنیسویا در جیره تاس

تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد نیافتند. میزان کلسترول و تری 

داری طور معنیگلیسرید پالسما با افزایش درصد کنجاله کنجد به

کمان گزارش شد آالی رنگینبر روی قزلای کاهش یافت. در مطالعه

که سطوح کلسترول پالسما در ماهیانی که با جیره حاوی پروتئین 

ماهی مصرف  پودرسویا تغذیه شدند، در مقایسه با ماهیانی که از جیره 

(. کاهش در چربی 1995و همکاران،  Kaushik) تر بودکردند، پایین

شود که پالسما می گلیسیریدکل بدن سبب کاهش کلسترول و تری

باشد. موثر می ترکم رشد ارائه نرخ در احتماالً متابولیسم قابل توجه لیپید

 دهدمنابع پروتئینی گیاهی میزان کلسترول را تحت تاثیر قرار می

(Jahanbakhshi  ،میزان پروتئین کل، آلبومین و 2012و همکاران .)

داری کاهش معنیطور گلوبولین با افزایش سطوح کنجاله کنجد به

( که 2011) و همکاران Ye نتایج مطالعه حاضر مطابق بود با یافت.

داری در میزان پروتئین کل در جایگزینی سویا روند کاهشی معنی

چنین با نتایج جای پودر ماهی در جیره کفشک ماهی یافتند. همبه

Farhangi  وCarter (2011 مطابقت داشت. پروتئین کل در مجموع )

باشد که کاهش آن خص اصلی در متابولیسم جیره مطرح مییک شا

باشد. پذیری و متابولیسم جیره ماهی میبه سبب کاهش هضم احتماالً

. تغییرات آن شامل سنتز یا استبنابراین بررسی آن در مطالعات مهم 

، Canli) باشدها میتجزیه پروتئین و مهار یا فعال شدن برخی از آنزیم

ل نشان داد که جایگزینی سطوح مختلف کنجاله نتایج حاص (.1996

جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی سفید دریای خزر کنجد به

های خونی در داری را از نظر عملکرد رشد و شاخصتفاوت معنی

چنین با افزایش سطوح کنجاله مقایسه با تیمار شاهد ایجاد کرد. هم

ای خونی کاهش هکنجد در جیره ماهی سفید میزان رشد و شاخص

تواند به سبب کاهش یافت که در حقیقت این کاهش رشد می

ای نظیر مواد فنلی و ضدتغذیه آمینواسیدهای ضروری جیره و مواد

 تانن باشد.
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