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 1144پستی: گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیالن، رشت، ایران، صندوق: بهرام فالحتکار 

 

 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 Cyprinus carpio یمعمولکپور ماهی بچه رشد و خونی هایبر شاخص یرات جایگزینی تفاله زیتونتأثبررسی  هدف از مطالعه حاضر 

جیره غذایی شامل سطوح  6 متر با سانتی 05/10±49/0گرم و طول متوسط  19 /97±00/0پذیرفت. ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی انجام

بار در روز در حد سیری ماهیان  3ی دهغذاکواریوم مورد تغذیه قرار گرفتند. ه در آهفت 8مدت به درصد تفاله زیتون 15و 12، 9، 6، 3صفر، 

وزن،  نظر ازهای رشد درصد، بین شاخص 6داری در سطح روز از انجام آزمایش، نتایج  نشان داد اختالف معنی 57صورت پذیرفت. پس از طی 

غذای مصرفی و شاخص کبدی مشاهده شد اما در شاخص احشاء اختالف  دست آمده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه،هطول، وزن ب

خونی شامل تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت،  هاشاخصماهی کپورمعمولی نشان داد که در برخی بچه خونی هایپارامتر دار نبود.یمعن

داری مشاهده گردید. یمعن اختالف MCV و  MCHوتروفیل، لنفوسیت،داری نبود اما در تعداد گلبول سفید، نیمعناختالف  MCHCمونوسیت و 

های خونی، در جیره درصد بدون اثر منفی بر  روی عملکرد رشد و فاکتور 6یر مثبت جایگزینی تفاله زیتون تا سطح تأث دهندهاین تحقیق نشان نتایج

 ح مناسب برای جایگزینی پیشنهاد کرد.عنوان سطدرصد را به 6توان سطح باشد و میماهی کپورمعمولی میبچه
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 مقدمه
سراسر دنیا  کشاورزی در حال رشد اساسی و درهای شیکی از بخ       

پروری آبزی از حاصل تولید سهم گذشته دهه چند در باشد.می پروریآبزی

درصد  4/13پروری( از آبزی و )صید در مقایسه با کل برداشت شیالتی

، FAO) است رسیده 2014 سال در رصدید 9/40 رکورد به 1990 سال در

ترین یکی از مهم Cyprinus carpioنام علمی  کپورمعمولی با .(2016

های گونه بین جهانی سوم رتبه کپورماهیان بوده، دارای خانواده در هاگونه

 کپورمعمولی پروریآبزی تولید .(FAO ،2014) باشدمی پرورشی آبزیان

 میزان ایران در چنینهم و (FAO ،2014تن ) 1171594جهان  در

 170341به  2003 سال در تن 61084 مقدار از کپورمعمولی پروریآبزی

در حال حاضر کپور . (FAO ،2014) است رسیده 2014 سال تن در

شمار رفته بی بهآترین ماهیان پرورش گرمعنوان یکی از مهمبه معمولی

خوردار بر زیادیعلت صرفه اقتصادی از اهمیت ها بهو در اغلب کشور

هایی مانند قیمت پایین و ارزش علت داشتن ویژگیبه گونهین ا. است

 ای همهگونه یدارد. کپورمعمول یتوجه قابل یغذایی باال، بازارپسند

ناگون غذایی با طیف وسیع غذا قادر به تغذیه از اقالم گو یزخوارچ

 باشدمیها شامل موجودات کفزی، حشرات، گیاهان آبزی و پریفیتون

های کم تراکم و با تولیدات طبیعی و عمده پرورش آن در سیستم

های (. در استخر2014و همکاران، Ljubojevic شود )استخر انجام می

تواند نمیغذای طبیعی  ماهی، باالیدلیل تراکم کپورمعمولی، به پرورش

های دستی جهت همین دلیل از غذابه ین کندتأمماهی را های نیاز

تولید کپور  افزایش جهت (.Ladikos ،1990) کنندتغذیه آن استفاده می

رسد، اما منجر نظر میغذای فرموله ضروری به یندر واحد سطح، تأم

(. برای 1395، و همکاران حمدلرشود )به افزایش هزینه تولید می

ماهی  پودرمانند  یمتقواسطه کاهش اقالم گرانولید بههزینه تهش کا

گیاهی در ترکیب جیره ماهی کپور  یمتق و جایگزینی با منابع ارزان

از میان  (.2015و همکاران،  ljubojevic)صرفه است به معمولی مقرون

 مناسبهای روغنی جزء منابع تولیدات گیاهی در دسترس، تفاله دانه

شوند در این رابطه استفاده ماهی محسوب می پودر برای جایگزینی با

 ینازنظر تأم روغنی هایدانه یژهوبه تبدیلی و کشاورزی فرعی محصوالت از

خوردار ایی برانسان، دام، طیور و آبزیان از جایگاه ویژه یازن انرژی مورد

جایگزینی منابع ینه زم در یهای مختلفبررسی (.1381 ،زادهی)حاج بود

ترکیبات موجود  یرر ترکیب غذایی ماهی کپور پرورشی و تأثگیاهی د

به  توانها میکه ازجمله آنگرفته است ها روی ماهی صورت در آن

(، 1395)رحمدل و همکاران،  کنجاله آفتابگردان با یماه پودر جایگزینی

(، جایگزینی 1393و خرما )دالوریان،  سویا روغن با ماهی پودر جایگزینی

ماهی با  پودر، جایگزینی (Viola ،1981با کنجاله سویا )پودر ماهی 

های روغنی یگزینی دانهجا و (Hardy، 2010) سویا گیاهی مانند پروتئین

( تغذیه ماهی کپور Anwar ،1981)با مواد بازیافت شده ضایعات 

روند رو به رشدی  از تولید زیتون در ایران معمولی اشاره نمود.

 37175به  (1340) 1961تن در سال  15000برخوردار بوده و از 

رسیده است و سطح زیر کشت نیز از  (1389) 2010تن در سال 

هکتار در سال  28053به  یدیخورش 1340هکتار در سال  5000

که بخش اعظم ( با توجه به اینFAO ،2015) رسیده است 1389

ماند حاصل از آن شود پساستفاده می یکشمیوه زیتون جهت روغن

استفاده قرار بگیرد که با  واند در تغذیه جانوران پرورشی موردتمی

کشت و به طبع آن افزایش میزان استحصال روغن،  یرافزایش سطح ز

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

ایجاد نماید. زیتون  زیستیط نگیرد ممکن است مشکالتی را برای مح

درصد رطوبت و درصد باالی چربی )در حدود  60-65داشتن  یلدلبه

ودگی تواند منشأ آلن وجود ندارد و میانبارداری آ امکان درصد( 25-18

 (.2002و همکاران،  Chiofalo؛ Sansoucy ،1985) باشد زیستیطمح

شود صورت کود و سوخت استفاده میمقدار محدودی از آن بهایران در 

ماند ناشی از عنوان پسن، تفاله زیتون بهبنابرای (.1377)میرنظامی، 

استفاده قرار  تواند در تغذیه آبزیان موردزیتون می کشی میوهروغن

و همکاران،  Yansariروغن است ) مناسبی دارمق حاوی زیتون تفاله گیرد.

چنین، کار رود. همزا بهمنبع غذایی انرژی منزلهتواند بهو می (2007

که در طعم و  باشدمیکیبات فنلی و توکوفرولی زیتون حاوی تر هتفال

منزله عامل اصلی دارند و مادة اولئوروپین به بسیاریپایداری آن تأثیر 

تفاله زیتون  (2010و همکاران،  Sicuro) است مطرح زیتون طعم و عطر

از پروتئین پایینی برخوردار بوده و مشابه آرد گندم و آرد ذرت جزء 

تواند جایگزین مناسب وتئینی کم است که میترکیبات با محتوای پر

 تنها در کاهش هزینه که نه جای آرد گندم و آرد ذرت )وارداتی( شودهب

چنین در کاهش وابستگی واردات شده ساخت جیره مؤثر بوده هم تمام

چربی است و  حاوی به اقالم مذکور مؤثر است. از جهاتی تفاله زیتون

 چنین، تفالهوغن ماهی جیره شود. همتواند جایگزین بخشی از رمی

مهمی  عامل محدودکنندهخود  باشد کهزیتون حاوی فیبر خام باال می

در جیره  از تفاله زیتون یمشخص که مصرف مقدار آبزیان است تغذیه در

  رشد و پرورش ماهی داشته است،های شاخص در مفیدی یراتتأث ماهی

 ماهیان خونی هایشاخص ریر اقالم گیاهی گوناگون بتأثدر مورد 

؛ 1993و همکاران،  Shimenoاست ) گرفته صورت فراوانی مطالعات

Kikuchi، 1999؛ Bransden، 2001؛ Jahanbakhshi همکاران، و 

وژیك و کول(. در واکنش به شرایط ا2013و همکاران، Jalili  ؛2013

، گیردیای در ترکیب خون ماهی صورت متغییرات عمده كوژیفیزیول

های سفید، خون، گلبول قرمز هایدر مقادیر گلبول که هاییانند نوسانم

 یجهنت در ،شودهموگلوبین، هماتوکریت و دیگر اجزای خون ایجاد می

در ارزیابی وضعیت فیزیولوژیك ماهی  خون هایآنالیز شاخص
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منبع تعداد  .(Dolgova ،1984و  Alyakrinskyaya) استبسیار مؤثر 

جیره ماهیان و  زیتون در ابی اثرات جایگزینی تفالهارزیینه زم کمی در

یر بررسی نحوه و میزان تأث یجهنت خونی وجود دارد، در یهابر شاخص

های خونی ماهیان برای ارزیابی اثرات جایگزینی این شاخص پذیری

 رسد، بنابراین مطالعه حاضر بانظر میماده غذایی در جیره ضروری به

ی آرد گندم و آرد ذرت جانی تفاله زیتون بهجایگزی یرهدف بررسی تأث

ماهی کپورمعمولی های خونی بچهدر جیره، بر عملکرد رشد و شاخص

 صورت گرفته است.

 

 هامواد و روش

ماهیان زینتی واقع در مطالعه حاضر در کارگاه تکثیر و پرورش        

میانگین  اعدد ماهی ب 180انجام گرفت. این آزمایش با  شهر رشت

 80عدد آکواریوم به ظرفیت  18گرم انتخاب شدند.  20زن اولیه و

ماهی با وزن یکسان  10لیتر برای این کار درنظر گرفته شد و تعداد 

های پرورشی، ماهی. شد هفته انجام 12مدت و بهدر هر آکواریوم توزیع 

داری شدند. دما منظور سازگاری نگههفته در آکواریوم به 2مدت به

 pH 3/0 ±6/7سانتی گراد، اکسیژن محلول درحد اشباع، درجه  2±24

ساعت تاریکی  12 روشنایی، ساعت 12 صورتو فتوپریود داخل سالن به

، هر هفته سطح pHهای کیفی آب شامل پارامتر. درنظر گرفته شد

  (Germany, Weilheim, WTW)لمتر دیجیتاpHترتیب از به اکسیژن،

دماسنج روز با استفاده از  دما هر .ستفاده شدمتر او دستگاه اکسی

 باریكماهیان در هر دو هفته  سنجیزیستشد.  یریگاندازهای جیوه

 برای مشخص کردن روند تغییرات رشد انجام گرفت.

 در جیره :آزمایشی هایجیره فرموالسیون آزمایش و احیطر       

فه شد. به جیره اضا 1 جدول مطابقسطح  5 زیتون در کپورمعمولی تفاله

 تکرار انجام 3تیمار و  6با استفاده از  تصادفی صورتکامالً به آزمایش این

جایگزینی  مختلف هاینسبت براساس آزمایشی هایجیره فرمول شد.

 1/6 افزار لیندودرصد با نرم 15و 12، 9، 6، 3صفر، زیتون شامل  تفاله

(Lindo)  جیره  ازین م موردالپس از تهیه اقانجام شد.  2طبق جدول

در کارگاه تغذیه دانشکده و تنظیم فرمول، کلیه مراحل ساخت جیره 

دستیابی به مخلوطی همگن  جهت ن صورت گرفت.طبیعی گیالمنابع

میکرون عبور  500، اجزا خشك ابتدا آسیاب شده و از الك یك دست و

شده مربوط  داده شدند. هر یك از مواد اولیه براساس فرمول محاسبه

گرم وزن و کامالً مخلوط  01/0با ترازوی دیجیتال با دقت  به هر جیره

 یآرامدرصد وزن خشك کل مواد، به 25میزان شدند. سپس آب به

گوشت از چرخ شده یهآوردن پلت، مخلوط ته دستبه برای گردید. اضافه

های گذرانده شد. پلت متریلیم 2ساخت غذای آبزیان با قطر  مخصوص

مدت کن بهو درون خشك گرفته قرار مخصوص هاییتور روی یآرامبه تر

 د.گراد خشك شدندرجه سانتی 42ساعت در دمای  24
 

   متری(میلی 5/1 توری با شده )الک 2000 زیتون تجاری تفاله شیمیایی تجزیه :1 جدول

 (1395و همکاران،  خلق)خوش (%)زیتون مرسلین  دانحکمتشرکت        

 

 حاضر مطالعه در مورد استفاده هایجیره تقریبی آنالیز و ترکیبات :2 جدول

 

هفته  8در ابتدا و در طول مدت : های رشدشاخص یریگاندازه       

انجام شد. وزن نهایی ماهیان  سنجیزیست باریكهفته  2مطالعه، هر 

 هاآنچنین طول نهایی گرم و هم 1/0با دقت  دیجیتال ترازوی وسیلهبه

 های رشد موردگیری شد شاخصاندازه مترمیلی 1 دقتبه کشیخطبا 

 درصد (،SGR(، نرخ رشد ویژه )WG) وزن افزایش میانگین شامل یبررس

ضریب تبدیل غذا  (،CF(، شاخص وضعیت )BWIافزایش وزن بدن )

(FCR)، ( نسبت بازده پروتئینPER( ارزش تولیدی چربی ،)(LPV ،

از  (VSIشاخص احشاء ) و HIS)(، شاخص کبدی )SRدرصد بقا )

 :طریق فرمول زیر محاسبه شد

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

 =((%/day نرخ رشد ویژه (SGR) 
 [ Ln)وزن انتهای دوره(  -Lnپرورش/ )وزن ابتدای دوره(  ]طول دوره×  100

ماده 

 خشک

پروتئین 

 خام

چربی 

 خام

فیبر 

 خام

خاکستر 

 خام
 فسفر کلسیم

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

اقالم جیره 

 )درصد(

 سطوح مختلف تفاله زیتون )%(

 15 12 9 6 3 صفر

 15 15 15 15 15 15 پودر ماهی

5/16 پودر گوشت  40/16  02/16  16 16 16 

سویا پودر  6/43  6/43  43 2/44  8/44  45 

 0 3 6 9 12 15 آرد گندم

 15 12 9 6 3 0 تفاله زیتون

 5 5 5 5 5 5 مالس

2/0 میتونین  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  

2/0 الیزین  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0  

 2 2 2 2 2 2 مکمل ویتامین

 1 1 1 1 1 1 مکمل معدنی

یبیآنالیزتقر        

)%( پروتئین خام  38/39  54/39  73/39  64/39  34/40  05/40  

)%( چربی خام  25/10  15/10  10 10 10 10 

)%( فیبر  3/6  3/4  3/5  3/6  3/7  75/7  

)%( خاکستر  11 11 11 11 11 11 

5/26 29 31 33 کربوهیدرات  25 25 
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 (BWI)درصد افزایش وزن بدن  =

 میانگین وزن ابتدای دوره/ میانگین افزایش وزن بدن×  100 
 (CF) وضعیت شاخص =)گرم((  متر(/وزنیسانت برحسب) کل )طول3 ×100

 (FCR)ضریب تبدیل غذا  = شدهمصرفذای افزایش وزن بدن/ مقدار غ

 (PER)نسبت بازده پروتئین =)گرم( وزن )گرم(/افزایش مصرفی پروتئین
 (LER))گرم( =نسبت بازده چربی  آمده دستهب تر )گرم(/وزن شدهمصرف چربی

 (LPV)= ارزش تولیدی چربی 
 گرم(() یانتها در بدن چربی مقدار-ابتدا)گرم( در بدن چربی )گرم(/مقدارشدهمصرف چربی

 (SR)قا تعداد ماهی در انتهای دوره(= درصد ب -ماهی در ابتدای دوره )تعداد×100

 (HSIشاخص کبدی ) =)وزن بدن/وزن کبد( ×  100

 (VSIشاخص احشاء ) = وزن بدن/ وزن توده احشایی(× ) 100

گیری اندازه آزمایش، روز 56 طی :خونی یهاشاخص یریگاندازه       

سفید،  یهاگلبول تعداد قرمز، یهاگلبول تعداد قبیل از خونی هایشاخص

میزان  سفید، گلبول افتراقی درصد هماتوکریت، درصد هموگلوبین، غلظت

 متوسط غلظت ،MCH قرمز گلبول هر ازایبه هموگلوبین متوسط

و حجم متوسط هر گلبول  MCHC ازای هر گلبول قرمزهموگلوبین به

از هر تکرار آزمایش،  یرینظور عملیات خونگمانجام شد. به MCV قرمز

گرم میلی 150 کردن با دوز هوشرا پس از بی معمولیکپور عدد ماهی 4

 لیترییلیم 2 کرده و با استفاده از سرنگ میخك، خشك گل پودر لیتر در

 لیتریلیم 1میزان از ناحیه ساقه دمی به هپارین، یترلیکروم 10 به آغشته

های گلبول منظور شمارشبه شده، گرفته خون ی ازمقدار. خونگیری شد

درون خونی، به یهاهای سفید و تعیین سایر شاخصقرمز، گلبول

لیتری انتقال داده و با قرارگیری در محفظه میلی 2های میکروتیوپ

 .یخ معمولی، به آزمایشگاه ویرومد واقع در شهر رشت ارسال شد حاوی

-Smirnov ها، ازدر بررسی آماری داده :تجزیه و تحلیل آماری       

Kolmogorov Sample-One  ها و از برای ارزیابی نرمال بودن داده

ها استفاده شد. برای برای بررسی همگنی واریانس Levene آزمون

  One-Way ANOVA طرفهیكها از آنالیز واریانس داده تحلیل و تجزیه

 ایدامنه وسیله آزمون چندبهها ف بین میانگینالگردید و اخت استفاده

Tukey دار در این آنالیزدار در این سطح معنیانجام شد. سطح معنی 

(05/0> (Pافزاروسیله نرمها بهبود. تجزیه و تحلیل داده SPSS 

(Version Statistics18)  صورت پذیرفت. 

 

 نتایج

ارائه شده است.  3رشد در جدول  هاینتایج مربوط به شاخص       

 در وزن دارییمعناختالف هفته از شروع آزمایش،  8از گذشت  سپ

 درصد 3 وزن نهایی در تیمار ترینکه کمیطوربهوجود داشت  ماهیان

در شاخص  گردید. مشاهده زیتون تفاله درصد 6تیمار  ترین آن درو بیش

داری بین درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذا اختالف معنی

درصد  12و  درصد 9، درصد 3های صفر درصد، با تیمار درصد 6تیمار 

داری . در شاخص نرخ رشد ویژه تفاوت معنی(>05/0P) مشاهده گردید

 .(>05/0P)با سایر تیمارها وجود داشت  درصد 6میان تیمار 

 ماهیان کپورمعمولی تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتونهای رشد بچهشاخص :3جدول 

 شاخص رشد
 ح مختلف تفاله زیتون)%(سطو

 15 12 9 6 3 صفر

 13/20 ± 06/0 13/20 ± 29/0 73/19 ± 24/0 02/20 ± 00/0 00/20 ± 00/0 60/19 ±23/0 )گرم( وزن اولیه

 c41/0 ± 20/25 c17/0 ± 33/25 a35/0 ± 46/29 c46/0 ± 13/26 b24/0 ±  26/27 a40/0 ± 00/29 )گرم( وزن نهایی

 c20/0 ± 60/5 c17/0 ± 33/5 a35/0 ± 26/9 b23/0 ± 40/6 b61/0 ± 13/7 a37/±0 86/8 رم()گ دست آمدههوزن ب

 c73/0 ± 55/28 c88/0 ± 66/26 a74/1 ± 87/45 cb79/0 ± 41/32 cb80/0 ±  45/35 ab47/4 ± 97/40 وزن بدن )درصد(درصدافزایش 

 00/10 ± 00/0 00/10 ± 00/0 96/9 ± 33/0 00/10 ± 00/0 00/10 ± 00/0 10/ 20± 1/0 متر()سانتی طول اولیه

 e73/0 ± 46/11 de56/±0 13/12 a27/0 ± 53/15 cd31/0 ± 16/13 bc03/0 ± 93/13 a00/0 ± 00/15 متر()سانتی طول نهایی

 a38/0 ± 76/1 ab23/0 ± 46/1 a01/0 ± 76/0 bc06/0 ± 00/1 bc05/0 ± 15/1 bc02/0 ± 85/0 شاخص وضعیت

 de01/±0 59/0 e01/±0 56/0 a02/±0 89/0 cb04/0 ± 66/0 cb02/0 ± 72/0 b02/0 80± /0 )درصد/روز( نرخ رشد ویژه

 c04/0 ± 50/2 c01/0 ± 52/2 a03/0 ± 94/2 c04/0 ± 61 /2 b02/0 ± 72/2 a04/0 ± 90/2 ضریب تبدیل غذا )گرم/ ماهی(

 ab03/0 ±  62/0 b09/0 ±  56/0 a00/0 ± 76/0 a20/0 ± 76/0 ab00/0 ±  72/0 ab01/0 ±  68/0 کارایی پروتئین

 bc01/0 ±  83/2 c34/0 ±  20/2 a09/0 ±  02/3 a13/0 ±  02/3 ab05/0 ± 92/2 abc03/±0  73/2 چربیکارایی 

 10/ 64  ± 57/0 63/10±66/1 87/9 ± 66/0 88/10  ± 04/1 27/11  ± 25/0 80/10 ± 79/0 ء )درصد(شاخص احشا

 a10/0 ± 28/1 cb07/0 ± 00/1 a06/0 ± 37/1 b01/0 ± 03/1 bc19/0 ± 95/0 c05/0 ± 80/0 )درصد( شاخص کبدی
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داری بین تیمار صفر درصد با در شاخص وضعیت اختالف معنی       

درصد مشاهده شد  15و درصد 12درصد،  9درصد،  6های تیمار

(05/0P<)درصد با  6داری بین تیمار . در شاخص کبدی تفاوت معنی

درصد وجود دارد. ما در شاخص  15 درصدو 12درصد،  9، درصد 3

. (P>05/0)ها مشاهده نشد داری بین تیمارهیچ اختالف معنی احشایی

داری معنی صورتبهدرصد  3کارایی پروتئین و کارایی چربی تیمار 

های شاخص از حاصل نتایج .(>05/0P) تر بودپایین هاتیمار سایر به نسبت

نشان داده شده است. براساس نتایج حاصله اختالف  4 خونی در جدول

داری در تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، مونوسیت معنی

. اما در تعداد گلبول سفید اختالف (P>05/0)مشاهده نشد  MCHCو 

 15، درصد 9درصد،  3درصد با صفر درصد،  6داری بین تیمار معنی

تفاوت  MCHو  MCVاخص . در ش(P<05/0) درصد مشاهده شد

درصد مشاهده  12درصد و  9درصد،  6درصد با  3 داری بین تیمارمعنی

درصد با  3در تیمار . مقدار نوتروفیل و لنفوسیت(P<05/0) شده است

 .(P<05/0)دار مشاهده شد همه تیمارها اختالف معنی

 بحث
ماهی نتایج نشان داد که افزودن تفاله زیتون در جیره غذایی بچه       

وزن نهایی، های رشد )شاخص برخی روز، عالوه بر 56کپورمعمولی طی 

آمده، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و شاخص  دستوزن به

 مونوسیت، سفید، گلبول )تعداد یخون شاخص برخی و )وضعیت

نشان دادند.  را داریمعنی ( اختالفMCHو MCV نوتروفیل،  لنفوسیت،

های رشد در شاخص آمده دستبهدر مطالعه حاضر با توجه به نتایج 

در تمام تیمارهایی که از تفاله زیتون تغذیه کردند نسبت به تیمار 

درصد که  6تیمار  در خصوصبهداری داشتند شاهد اختالف معنی

 شده انجامتر مطالعات ی در آن مالحظه گردید. بیشتوجه قابلرشد 

اثرات مثبت آن  دهندهنشانیر تفاله زیتون بر رشد نیز تأثخصوص در

 خوش) توسط شده انجامباشد. طبق مطالعات بر روی رشد ماهیان می

 درصد 15و  10، 5استفاده از سطوح صفر، ( 1392 ،خلق و همکاران

شاهده م کمانینرنگ یآالماهی قزلغذایی تفاله زیتون در جیره  از

 یردرصد در جیره تأث 5 سطح نمودند که استفاده از تفاله زیتون تا

، ولی با اشت شتهندا کمانینرنگ یآالرشد ماهی قزل روی منفی بر

های رشد کاهش افزایش سطح تفاله زیتون شاخص

( 2015 ،همکارانو Yildirim) ه توسطک یگرددر تحقیق  .دندپیدا کر

، 10صفر، تفاله زیتون در جیره غذایی  سطوح مختلف یر، تأثگرفت نجاما

 (Tilapia zillii)جوان یالپیایتدرصد بر عملکرد رشد ماهی  30و 20

درصد  20ررسی و نتایج نشان داد که استفاده از تفاله زیتون تا سطح ب

زیابی غذا در جیره غذایی ماهی بر عملکرد رشد و ار یعوارض گونهیچه

های شاخص کاهش باعث درصد 20 تر ازالبا سطح ولی جوان ندارد، یالپیات

( 2015) همکارانو Harmantepe  تحقیق طبق ارتباط همین در د.ش رشد

درصد تفاله زیتون در جیره  36و 24، 12با استفاده از سطوح صفر، 

 × Oreochromis niloticus) ای هیبریدالپیغذایی دوره رشد ماهی تی

Oreochromis aereus)  تا که استفاده از تفاله زیتون  کردندمشاهده

وزن  مانندهای رشد منفی بر شاخص یردرصد در جیره تأث 12سطح 

نهایی، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی ندارد ولی با 

 چنین. همهای رشد کاهش پیدا کردافزایش سطح تفاله زیتون شاخص

AL-Asgha تفاله زیتون از  توانمی که اظهار داشتند (2011) و همکاران

جیره در  %25آرد گندم تا سطح  یجابه مناسب عنوان یك جایگزینبه

داشته منفی بر عملکرد رشد  که اثرآن بدون استفاده کرد تیالپیا غذایی

زیتون تر تفاله استفاده از سطوح پایین گرفته انجاممطابق تحقیق  باشد

 معمولی پورک ماهیبچه خونی هایشاخص بر زیتون تفاله مختلف سطوح یرتأث :4جدول 

 15 12 9 6 3 صفر یخونیهاشاخص

 16/1 ± 06/0 35/1 ± 23/0 21/1 ± 12/0 32/1 ±12/0 41/1 ±25/0 26/1 ± 14/0 خون( مکعب متریلیم /ونیلیگلبول قرمز )م

 c 37 /0 ± 06/4 d30/0 ± 50/3 a40/0 ± 80/6 bc81/0 ± 96/4 ab95/0 ± 10/6 cd2/1 ± 46/4 خون( مکعب متریلیم /هزار) یدگلبول سف

 00/26 ± 00/1 00/29 ± 56/5 33/25 ± 51/2 00/31 ± 00/7 00/32 ± 00/6 00/28 ± 00/3 (درصد) یتهماتوکر

 56/5 ± 41/0 20/6 ± 11/1 63/5 ± 50/0 56/6 ± 06/1 69/6 ± 25/1 00/6 ± 62/0 لیتر()گرم بر دسی ینهموگلوب

MCV )فمتولیتر( a57/0±33/220 a50/ 4±66 /225 b55/6 ± 00/209 b51/2 ± 33/207 b13/5 ± 33/209 a00/1 ± 00/221 

MCHC 90/21 ± 10/0 13/22± 45/0 86/21 ± 30/0 13/22 ± 32/0 76/21 ± 15/0 53/21 ± 50/0 لیتر()گرم بر دسی 

MCH  )پیکوگرم/سلول( ab00/1± 00/48 a00/1 ± 00/49 bc00/1 ±00 /46 c00/1 ± 00/45 c52/1 ±00 /45 ab00/1 ± 00/48 

 b00/1 ± 00/76 a88/2 ± 33/82 b52/1 ± 66/72 b60/3 ± 00/74 b05/3 ± 66/74 b05/3±66/73 (درصد) یتلنفوس

 b00/1±00 /18 c52/1±33/13 a00/1±00/22 b51/2±33/19 ab00/1±00/17 ab52/1±33/19 (درصد) یلنوتروف

 a00/0± 00/5 b57/0±33/3 a00/0±00/5 a57/0±33/5 ab57/0±33/4 ab73/1±00/4 (درصد) یتمونوس
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های باال نتایج صورت گرفته که در متن براساس .باشدتر میمناسب

عنوان شد افزایش سطوح تفاله زیتون در جیره ماهی، کاهش رشد را 

مطالعه حاضر این امکان وجود دارد که با  ، براساسهمراه داشتبه

درصد  6از  معمولیکپورماهی بچهسطح تفاله زیتون در جیره افزایش 

پیدا کنند که داری کاهش معنی ،رشد ماهیربوط به م هایشاخص

تواند عامل مهم آن را فیبر و تانن در تفاله زیتون بیان کرد و یم

، الااز فیبر بحاصل  این اثرات منفی بر رشد ممکن استچنین هم

ADL،ADF ،NDF های متراکم شده ها و تانن، مجموع فنولیك، تانن

 باالشده است که فیبر  مشخص یخوبموجود در تفاله زیتون باشد. به

و حرکت  جذب جیره بر فیبر .شودیم رشد در جیره باعث کاهش عملکرد

 تواندی. فیبر مگذاردیم یرمواد مغذی از طریق دستگاه گوارش تأث

مواد مغذی مانند چربی، پروتئین و مواد معدنی را از بین ببرد و قابلیت 

( که طبق 2003و همکاران، Richter ) ها را کاهش دهدزیستی آن

 ( عنوان کردند که1983) و همکارانHigg  شده توسط انجاممطالعه 

غذایی ماهی  یرهت در جالفیتیك و گلوکوزینو، تانن، اسیدباالفیبر 

 .شودیرشد م درعملکرد ضعیف  موجبنوجوان  یآالقزل

Chilofalo در  یانرژ تفاله زیتون را غذایی پر (2002) و همکاران

 مقدار چربی خام تفاله زیتون بسته که اند دام معرفی کرده یهتغذ

 طبق نتایج .تشده اس درصد گزارش 18-25روش استخراج روغن به

 یهافراورده یریکارگبه و ارزیابی اب (1987) همکاران وDela Hoz  تحقیق

ان نش کمانینرنگ یآالفرعی، نظیر تفاله زیتون، در رشد ماهی قزل

تولید جیره استفاده  ینهمنظور کاهش هز توان از آن بهکه می ندداد

در زمینه  (2014) و همکارانNasopoulou  نتایج حاصل از تحقیقکرد. 

بررسی اثرات افزودن تفاله زیتون و روغن تفاله زیتون بر رشد، ترکیب 

های خونی در دو گونه های چرب و خواص محافظتی قلب و رگاسید

بیانگر نتایج متفاوت  Dicentrarchus labraxو  Sparus aurata ماهی 

استفاده از آن در جیره شانك ماهی سرطالیی  کهیطوربوده است به

مثبت داشته ولی بر ماهی هامور اثر منفی گذاشته  یرتأث درصد( 8 سطح)

تواند با فاله زیتون میها نشان داد که استفاده از تاست. مطالعات آن

روغن ماهی باعث بهبود خواص قلبی  یجان شدن روغن آن بهجایگزی

( گزارش نمودند که 2012)و همکاران  DAL Bosco و عروقی گردد.

از تفاله زیتون در رژیم غذایی خرگوش که باعث بهبود عملکرد  استفاده

 Sansoucy (1985) بررسینتایج  رشد و کیفیت گوشت آن شده است.

 خوراکی نبوده بهتر استزیتون جیره خوشتفاله نیز نشان داد که 

استفاده  در جیره دیگری نظیر مالسشدن ترکیبات  خوراکخوش برای

 .شود

های سفید برای تولید پادتن، های خونی نظیر گلبولسلول       

انتقال  و های قرمز برای نقلو غیره، اما گلبول هایباکتر خوارییگانهب

واقع بررسی  کنند. درهمی را ایفا میها همواره نقش ممواد غذایی و گاز

مفید برای ارزیابی ترکیب غذا و وضعیت  روشیهای خونی پارامتر

 Jawad) استمت ماهی البر س یر گذاردر رابطه با شرایط تأث اییهتغذ

های خونی از بررسی شاخص آمده دستبهنتایج  .(2004و همکاران، 

 6لبول سفید بین تیمار داری در تعداد گاختالف معنی دهندهنشان

سطح هموگلوبین و هماتوکریت جزء ها بوده است. درصد با سایر تیمار

متی و شرایط عمومی ماهیان الهای مهم در ارزیابی وضعیت سشاخص

داری نظر سطح هموگلوبین تفاوت معنی هستند، در مطالعه حاضر، از

بین چنین درصد هماتوکریت های مختلف مشاهده نشد. همبین تیمار

باعث کاهش  ولی نداد، نشان داریمعنی تفاوت آزمایشی مختلف هایگروه

( 1395، خلق و همکارانخوش) درصد هماتوکریت و هموگلوبین شد

 یآالگزارش نمودند که استفاده از تفاله زیتون در جیره ماهی قزل

شود که با نتیجه می هماتوکریت و هموگلوبین کاهش باعث کمانینرنگ

( 2015) و همکاران Harmantepe طورینهم دارد. مطابقت حاضر همطالع

داری در میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون ماهی تغییر معنی

در سطح  پیای هیبرید جوان در اثر تغذیه با استفاده از تفاله زیتونالتی

در مطالعات صورت گرفته علت تغییر  .مشاهده ننمودند درصد 12

مختلف، متأثر از عواملی نظیر تغییر حجم هماتوکریت در شرایط 

سما، تورم گلبول قرمز و آزاد شدن تعداد متفاوت گلبول قرمز خون الپ

 ؛Soivio ،1981و  Nikinmaa) است شدهیان ساز ب خون یهااز بافت

Weber  وJensen ،1988). سازی سنتز هموگلوبین پس از رها چنینهم

دهد که این موارد ن رخ میدرون سیستم گردش خوگلبول قرمز به

و  Hardig) تواند در کاهش هموگلوبین نقش اساسی داشته باشدمی

Hoglund ،1983.)  

داری در تعداد لنفوسیت، مونوسیت تغییر معنی مطالعه حاضر در       

عدم ( 2013) و همکاران Jaliliتحقیقات  ،و نوتروفیل مشاهده شد

یه کمان تغذآالی رنگینماهی قزل دار در تعداد لنفوسیتمعنی تفاوت

عدم  طورینهم .گزارش کردرا با سطوح متفاوت پروتئین گیاهی  شده

های ها در تیمارها، مونوسیتدار در تعداد لنفوسیتایجاد تفاوت معنی

 و همکاران Jahanbakhshiماهی با منابع گیاهی توسط پودرجایگزینی 

ش شد که با گزارHuso hus) ماهی)پژوهشی بر روی فیل (2013)

 (2001و همکاران ) Bransden .داردننتیجه مطالعه حاضر مطابقت 

، تفاوت انجام داد بر روی ماهی آزاد اقیانوس اطلس ی کهدر پژوهش

ها در تیمارهای تغذیه شده با منابع داری در تعداد نوتروفیلمعنی

پروتئین گیاهی نسبت به تیمار شاهد گزارش ننمودند که با نتیجه 

و هماتوکریت  نظر سطح هموگلوبین از .داردنحاضر مطابقت تحقیق 

داری مشاهده تفاوت معنی های مختلفیمارتو تعداد گلبول قرمز بین 

که جایگزینی پروتئین  کردند گزارش (1993) و همکاران Shimenنشد. 

تفاوتی  quinqueradiata (Seriola) زرد ژاپنیجیره ماهی دم در گیاهی

اد نکرد که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت هماتوکریت ایج در
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دار در سطح هموگلوبین و درصد هماتوکریت نبود تفاوت معنی .دارد

در مطالعه حاضر بر عدم ایجاد اختالل فیزیولوژیکی در اثر فرآیند 

های قرمز و سطح جایگزینی داللت دارد، چرا که کاهش تعداد گلبول

نابع گیاهی در جیره آبزیان های جایگزینی مهماتوکریت یکی از چالش

  .که در مطالعه حاضر مشاهده نشد( Hardy ،2010)  شودیمحسوب م

در بین  MCH  و  MCVهای خونیمطابق نتایج مطالعه حاضر، اندیس

در بین  MCHCداشتند اما در داری تیمارهای مختلف تفاوت معنی

 MCV ،MCH میزان یشافزا داری مشاهده نشد.تیمارها تفاوت معنی

های ل در فعالیت اندامالنظمی و اختای از بیعنوان نشانهبه MCHC و

د شوتلقی می یخونطحال و کبد و بروز مسمومیت و کم ساز مانندخون

(Munker  ،2007و همکاران)  که  شدنکه در مطالعه حاضر مشاهده

یر مثبت استفاده از تفاله زیتون در جیره کپور تأث دهندهنشاناین 

شود. در است که موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی میمعمولی 

های دهنده تاثیر مثبت تفاله زیتون روی شاخصمجموع نتایج نشان

معمولی ماهی کپورهای خونی بچهو برخی شاخص رشد، کارایی غذا

ماهی بچه غذایی درجیرهتفاله زیتون  توان ازرسد مینظر میبه است بوده

 عنوان جایگزین استفاده نمود.صد بهدر 6معمولی از سطح کپور

 

 تشکر و قدردانی
خود را نسبت به ریاست  دانند مراتب قدردانیالزم می نویسندگان       

شاجانی، پورس موسیچنین مهندهم شیالت، گروه محترم مدیر  محترم،

و مهندس جارستان ابراز نموده و جهت مساعدت در  مهندس امامی

 زاری نمایند.انجام مطالعه حاضر سپاسگ
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