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چكيــده
این تحقيق به منظور بررسی تأثير ضایعات حاصل از روغن كشي ميوة زیتون در رشد و ارزیابی حسی ماهي قزل آالي رنگين كمان 
انجام پذیرفت. 4 جيرة غذایي شامل 1 جيرة شاهد )بدون تفالة زیتون( و 3 جيره حاوي 5، 10 و 15 درصد تفالة خشك و الك شدة 
زیتون فرموله به ماهيان در 3 تکرار تغذیه شد. ماهيان با وزن متوسط 5±71/3 گرم، به طور تصادفی، در مخازن بتنی گرد با قطر 
3 متر و ارتفاع 1 متر توزیع شدند. آب رودخانه با سرعت حدود L/S1 داخل استخرها در جریان بود، دما و pH آب به ترتيب 
طي دورة پرورش 3±10 درجة سانتي گراد و 6/7-8/1 بود. ماهي ها بر اساس 1 - 1/5درصد وزن بدن طي 3 نوبت در روز )8، 12 
و 18(، به طور دستي، تغذیه شدند. بررسي فاكتورهاي وزن نهایي، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب وضعيت، ضریب 
تبدیل غذایي، شــاخص كبدي و آناليز الشــه نشان داد كه به طور كل تا 5 درصد جيره مي تواند با تفالة زیتون الك شده جایگزین 
شود. رشد، راندمان تغذیه ای و تركيب الشة ضعيف مربوط به تيمار با سطح 15 درصد تفالة زیتون بود كه نسبت به سایر تيمارها 
اختالف آماری بارزی را نشان مي داد )P>0.05(. نتایج ارزیابي حسي نيز نشان داد كه افزودن تفالة زیتون در رنگ ماهي بي تأثير 
است )P>0.05(، ولي در بو و مزة ماهي تأثير مثبت دارد و در مقایسه با تيمار شاهد باعث خوش  خوراكي بيشتر ماهي شده است 

)P<0.05(. به طور كلی، می توان گفت كه 5 درصد تفالة زیتون در تغذیة ماهی قزل آالی رنگين كمان مفيد است. 
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1. مقدمه
بيشترین  و  دارد  زیادی  اهميت  آبزي پروري  در  تغذیه 
آبزي پروري  در  را  درصد(   60 )حدود  جاري  هزینة 
بنابراین،   .)Nafisi. 2005( مي دهد  اختصاص  خود  به 
اهميت  از  ارزان تر  منابع  از  استفاده  زمينة  در  مطالعه 
مصرف  سرانة  افزایش  با  است.  برخوردار  خاصي 
مزایاي  از  مردم  آگاهي  و  شناخت  و  ایران  در  ماهي 
نظر  به  ضروري  توليد  هزینة  كاهش  آبزیان،  مصرف 
پرورشي  هزینه هاي  كاهش  راه هاي  از  یکي  مي رسد. 
جایگزین كردن منابع ارزان در تركيب جيرة ماهي است. 
بنابراین، استفاده از محصوالت فرعي صنایع كشاورزي 
و تبدیلي، به ویژه دانه هاي روغني، از نظر تأمين انرژي 
ویژه اي  جایگاه  آبزیان  و  طيور  دام،  انسان،  نياز  مورد 
دارد )Hajizadeh. 2003(. توليد روغن زیتون در ایران 
از روند رو به رشدي برخوردار است و ارزش دالري 
آن از 88 ميليون دالر در سال 1995 )0/71درصد توليد 
جهاني( به 150 ميليون دالر در سال 2005 )0/88 درصد 
توليد جهاني( رسيده است )Icon group. 2002(. طبق 
كشت   1370 سال  تا  كشاورزي  جهاد  ارائه شدة  آمار 
زیتون فقط به مناطق رودبار و طارم محدود بود، ولي 
تا سال 1389 به 300 هزار هکتار افزایش یافته است. با 
توجه به اینکه بخش اعظم ميوة زیتون براي روغن كشي 
تغذیة  برای  مي توان  آن  پس ماندة  از  مي شود،  استفاده 
مقدار  كشورمان  در  كرد.  استفاده  پرورشي  جانوران 
استفاده  سوخت  و  كود  صورت  به  آن  از  محدودي 
مي شود )Mirnezami. 1998( و بخش اعظم آن دور 
ریخته مي شود و، با افزایش سطح زیر كشت و به تبع آن 
افزایش ميزان استحصال روغن، تفاله یا كنجالة حاصله 
نيز افزایش مي یابد كه اگر در این زمينه اقدامي صورت 
زیست  محيط  براي  را  مشکالتي  است  ممکن  نگيرد، 

ایجاد كند. 
است  روغن  مناسبي  مقادیر  حاوي  زیتون  تفالة 
رود؛  كار  به  انرژي زا،  غذایي  منبع  به منزلة  مي تواند،  و 
همچنين، واجد تركيبات آنتي اكسيدان است. استفاده از 
آن در تغذیة دام، طيور و آبزیان منجر به كاهش آلودگي 

محيط زیست و كاهش هزینة جيره مي شود، اما مقدار 
مهم  عامل  جيره  در  خوراكي  مواد  از  یك  هر  مصرف 
ممکن  كرد؛  كافي  توجه  آن  به  باید  كه  است  دیگري 
است كه مصرف یك مادة خوراكي به مقدار مشخص 
پرورش  و  رشد  در  مفيدي  تأثيرات  غذایي  جيرة  در 
ماهي داشته باشد، ولي در سطوح باالتر نه تنها مثمر ثمر 
تأثيرات سوء شود.  و  بلکه موجب كاهش رشد  نباشد 
یکي از مهم ترین محدودیت هاي استفاده از تفالة زیتون 
 Teimouri et( است  آن  شيميایي  تركيبات  متغيربودن 
تغذیه اي  تركيبات ضد  زیاد  مقادیر  .وجود   )al.. 2007
نظير تانن ها، در تركيب با پروتئين و كربوهيدرات هاي 
مي دهند  كاهش  را  گوارشي  آنزیم هاي  فعاليت  جيره، 
 Mangan. 1988; Theriez. et al.. 1970; Yanez(
زیتون  تفالة  محدودیت هاي  از   .)Ruiz et al.. 2004
مصرف  كه  كرد  اشاره  آن  باالی  رطوبت  به  مي توان 
مقادیر  مي كند.  غيرممکن  عمل  در  را  آن  انبارداري  و 
است  توجه  درخور  نيز  درصد(   25-18( خام  چربي 
نوع  این  كه  صورتي  در   .)Chilofalo et al.. 2004(
تفاله در مجاورت هواي آزاد قرار گيرد، به علت محتوي 
اسيدهاي چرب غيراشباع، طي فرآیند اكسيداسيون بوي 
نامطبوعي توليد مي كند ، بنابراین، نه تنها قابل مصرف 
نخواهد بود )Sansoucy. 1985(، بلکه به  علت داشتن 
مي شود  زیست  محيط  آلودگي  باعث  فنلي  تركيبات 
)Israilides et al.. 1997(. از این رو عمل آوري آن نه 
تنها از آلودگي زیست محيطي آن مي كاهد، بلکه امکان 
دام،  تغذیة  در  را  آن  از  استفاده  نتيجه  در  و  انبارداري 
طيور و آبزیان ميسر مي كند. همچنين، تفالة خام زیتون 
حاوي فيبر خام باالست )Teimouri et al.. 2007( كه 
است.  آبزیان  تغذیة  در  مهمي  عامل محدود كنندة  خود 
مطالعاتي  زیتون  تفالة  آلودگي  كاهش  اهميت  به  نظر 
 Alamzadeh and( در این زمينه صورت گرفته است

 .)Mirzayee. 2007; Aghamohseni. 2004

بررسی های مختلفی در زمينة جانشينی منابع گياهی 
تركيبات  تأثير  و  پرورشی  آبزیان  غذایی  تركيب  در 
از جملة  كه  پذیرفته  ماهی صورت  در  آنها  در  موجود 
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آنها می توان به جانشينی كنجالة كلزا به جای آرد ماهی 
)Safari et al.. 2008; Safari et al.. 2008 ( و پودر 
 Mahmoodi et al..2009; Mahmoodi et al..( سویا
2010( همچنين، به جانشين كردن جو و ارزن به جای 
تغذیة  در  است،  پرهزینه  و  وارداتی  عمدتًا  كه  ذرت، 
 Allame Fani et al..( ماهی كپور معمولی اشاره كرد
دام  تغذیة  در  زیتون  تفالة  از  استفاده  زمينة  در   .)2000
انجام  كشور  داخل  در  متعددي  بررسي هاي  طيور  و 
 .)Ghamari. 1998; Samadi. 2008( است  شده 
 ،1987 سال  در  همکاران،  و   De la Hoz همچنين، 
استفاده از تفالة زیتون را در كاهش هزینة پرورش ماهي 
قزل آال مثبت ارزیابي كرده اند. در زمينة استفاده از تفالة 
و  پذیرفته  صورت  نيز  دیگری  متعدد  مطالعات  زیتون 
توليد  براي آن متصور شده اند. در  كاربردهاي مختلفي 
 Chatjipavlidis et al.. 1996; Cegarra( كود زیستی
Rodriguez-( انگل  and Colleagues. 1996(، ضد 
Kabana et al.. 1995(، جاذب عناصر سنگين همچون 
 II كادميوم   ،II سرب   )Veglio et al.. 2003( مس 
داشتن  علت  به  و   )Doyurum and Celik. 2006(
در   )Evagelia et al.. 2006( آنتي اكسيدان  تركيبات 
در  و   )Medina et al.. 1998( كنسروسازي  صنایع 
افزایش  باعث  آن،  از  تغذیه  با  ماهيان  جيرة  تركيب 
ماندگاري ماهي طي شرایط مختلف نگهداري مي شود 

 .)Hamdi. 1996(
نکتة درخور توجه آنکه كيفيت گوشت ماهي تحت 
تأثير عوامل مختلفي، از جمله نوع تغذیه و مواد خوراكي 
 Salek Yousefi.( مصرف شده براي پرورش، قرار دارد
2000(. در جوامع پيشرفته، به خصوص در كشورهای 
سالمت  در  غيرشيميایی  تركيبات  برای  تقاضا  صنعتی، 
است.  برخوردار  باالیی  اهميت  از  غذایی  فراورده های 
آنتی اكسيدان های  و  ادویه  طبيعی،  تركيبات  از  امروزه، 
اما  استفاده می شود،  در جيره  مختلف  به دالیل  گياهی 
تأثير این مواد در طعم و مزة ماهی پرورشی محدودیت 
مصرف  مورد  نهایت  در  كه  است  مواد  این  از  استفاده 
حاوي  زیتون  تفالة  همچنين،  می گيرد.  قرار  انسان 

تركيبات فنلی و توكوفرولی است كه در طعم و پایداري 
آن تأثير بسزایی دارند و مادة اولئوروپين به منزلة عامل 
 Sicuro et al..( اصلی عطر و طعم زیتون مطرح است
پروتئين  و  مناسب  محتواي چربي  به  توجه  با   .)2010
پایين، مي توان از تفالة زیتون به منزلة جانشين بخشی از 
روغن ماهي، آرد گندم و آرد ذرت وارداتي استفاده كرد 
كه منجر به كاهش هزینة توليد مي شود؛ همچنين، ممکن 
است كه جانشين شدن این اقالم به خوش طعمي گوشت 

ماهي توليدي نيز بينجامد.
در  كشورها،  دیگر  در  انجام شده  مطالعات  به رغم 
آن  فراورده های  سایر  و  زیتون  تفالة  به كارگيری  زمينة 
در جيرة ماهی، تاكنون هيچ گزارشي مبني بر استفاده از 
تفالة زیتون در جيرة غذایي ماهيان پرورشي در داخل 
كشور یافت نشده است. بنابراین، هدف از اجراي این 
پژوهش بررسي امکان جانشينی تفالة زیتون افزوده شده 
به جيرة ماهي قزل آالي رنگين كمان با اقالم یادشده طي 
شامل  توليدي  ماهي  حسي  ارزیابي  و  پرورش  دورة 

رنگ، بو و طعم است.

2. مواد و روش كار
درناب،  قزل آالي  ماهي  پرورش  مركز  در  پ ژوهش  این 
واقع در منطقة قلعه رودخان فومن، انجام گرفت و از 
استخرهای بتني گرد استفاده شد. قطر استخر 3 متر و 
ارتفاع آن 1 متر بود كه به ارتفاع 80 سانتي متر آبگيري 
شد. دبي آب L/S1 و از رودخانه تأمين شد. تعداد 70 
طول  و  گرم   71/3 مشابه  وزني  ميانگين  با  ماهي  عدد 
18/5 سانتی متر در هر حوضچه توزیع شدند. هر تيمار 
سطوح  با  جيره هاي  از  و  بود  برخوردار  تکرار   3 از 
مختلف 0، 5، 10 و 15 درصد تفالة خشك و الك شدة 

زیتون استفاده شد. 
زیتون  روغن كشي  كارخانة  از  نياز  مورد  تفاله هاي 
وراویز واقع در شهرستان رودبار تهيه و به مجتمع تکثير 
داده  انتقال  بهشتي  شهيد  خاویاري  ماهيان  پرورش  و 
شدند و در خشك كن این مركز به مدت 72 ساعت در 
قرار  با دماي 40 درجة سانتي گراد  معرض جریان هوا 
گرفتند و رطوبت آنها به كمتر از 10 درصد كاهش یافت 
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)جدول 1(. سپس، تفاله ها به آزمایشگاه تغذیه و توليد 
غذاي آبزیان دانشکدة منابع طبيعي دانشگاه گيالن منتقل 
شدند. به وسيلة الك با چشمة 18 غربال شدند تا بخش 
اعظم هستة زیتون جدا شود و گوشت آن مورد استفاده 
قرار گيرد. مقداري از تفاله هاي خشك و الك شده براي 
در  آن  نتایج  كه  شدند  برداشته  شيميایي  تركيب  آناليز 

جدول 1 ارائه شده است. 
تعداد 4 عدد از ماهيان ابتدا و انتهاي دورة پرورش 
مربوط به 4 تيمار پرورش جدا و در آزمایشگاه تغذیه 
آناليز تركيبات بيوشيميایي  و توليد غذاي آبزیان، براي 
به روش AOAC (2005)، استفاده شدند. الشة ماهيان 
هر تيمار به وسيلة چرخ گوشت به طور كامل چرخ و 
هم زده شد. رطوبت نمونه ها با قراردادن آنها در آون در 
دماي  C˚ 105 به مدت 12 ساعت گرفته شد. سپس، 
نمونه هاي خشك شدة حاصل كاماًل پودر و همگن شدند 
و پودر حاصله براي آناليز شيميایي استفاده شد. پروتئين 
)kjeldahl(، چربي  به روش كجلدال   )N×6/25( خام 
دي اتيل اتر  با حالل   )soxhlet( روش سوكسله  با  خام 
و به مدت 8 ساعت و خاكستر خام با سوزاندن نمونه 
در كورة الکتریکي و در دماي C˚ 550 حاصل شد. فيبر 

خام تفالة زیتون خشك و الك شده در آزمایشگاه ادارة 
كل دامپزشکي استان گيالن اندازه گيري شد. با استفاده 
مقدار هر   )Lindo( ليندو 6/1  نرم افزار جيره نویسي  از 
و   )2 )جدول  تعيين  جيره  تشکيل دهندة  اقالم  از  یك 
از  مخلوط شدند. سپس، جيره هاي حاصله  یکدیگر  با 
چرخ گوشت با چشمة 2 ميلي متر عبور داده و در دمای 
40 درجه و به مدت 48 ساعت خشك شدند. پلت هاي 
حاصل در یخچال نگهداري شدند. غذادهي در 3 نوبت 
)8 صبح، 12 ظهر و 6 عصر( و به ميزان 1-1/5 درصد 
گرفت.  صورت   )Salek Yousefi. 2000( بدن  وزن 
بيومتري هر 2 هفته محاسبه مي شد و غذادهي بر اساس 
دورة  طي  آب  دماي  مي پذیرفت.  صورت  جدید  وزن 
پرورش به طور ميانگين 10 درجة سانتي گراد و pH آب 
بين 6/7-8/1 متغير بود كه به صورت روزانه اندازه گيري 

مي شدند.
ميانگين  شامل  بررسي  مورد  رشد  شاخص  هاي 
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5
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 ةدوردماي آب طي . رفتيپذ ميصورت د يبر اساس وزن جد يو غذاده شد مي محاسبههفته  2ر ه يومتريبصورت گرفت. 
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  بر خاميف  خام خاكستر  خام يچرب  ن خاميپروتئ  رطوبت

46/1±9  25/0±40/12  32/1±20  06/1±3/4  10/0±12/34  
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1.2. ارزيابي حسي
ماهيان  طعم  و  بو  رنگ،  شامل  حسي  ویژگي هاي 
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 10 وسيلة  به  بد(،  و  متوسط  خوب،  خوب،  )خيلي 
در  سال   30 سني  محدودة  در  آموزش دیده  داور 
دماي اتاق و در محل دانشکدة منابع طبيعی دانشگاه 
در  تکرار   1 به منزلة  داور  هر  شد.  ارزیابي  گيالن 
هر  برای  تکرار  هر  از  ماهی   1 و  شد  گرفته  نظر 
بين  در  داورها  ذائقة  تغيير  براي  شد.  انتخاب  داور 

استفاده شد.  از آب  نمونه  ها 

2.2. تجزيه و تحليل آماري
به منظور تعيين همگني داده ها، از آزمون كلوموگروف 

استفاده   SPSS  16 نرم افزار  از  استفاده  با  اسميرنوف 
One way- آزمون  كمك  به  تيمارها  ميانگين  شد. 

اختالف  وجود  صورت  در  و  مقایسه   ANOVA
سطح  در  توكی  آزمون  از  ميانگين  ها  بين  معني دار 
در  نمودار  رسم  شد.  استفاده   )P<0.05( درصد   5
آزمون  از  پذیرفت.  صورت   2007  Excel نرم افزار 
 )Kruskal-Wallis( واليس  كروسکال  ناپارامتریك 
نتایج ارزیابي حسی داوران استفاده شد.  براي مقایسة 
براي تشخيص اینکه كدام تيمار از نظر نمرة ارزیابي بو 
با سایر تيمارهاست،  داراي بيشترین اختالف معني دار 
استفاده   )Mann-Whitney U( من ویتني  آزمون  از 

شد.

3. نتايج
ميانگين افزایش وزن ماهيان تيمارهاي تغذیه شده با جيرة 

6
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9 10 10 7 ايسوآرد 
2 5 10 12 آرد گندم
1 3 3 6 آرد ذرت
20 20 20 20 پودر گوشت

5/6 7 5/7 8 يروغن ماه
2 2 2 2 نيتاميمكمل و
1 1 1 1 يمكمل معدن
2/0 2/0 2/0 2/0 انيآبز Cن يتاميو          
5/0 5/0 5/0 5/0 ميت سديبنتون
5/0 5/0 5/0 5/0 نمك
  نيونيمت 5/0 5/0  5/0  5/0
5/0 5/0 5/0 5/0 نيزيل
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تأثیر سطوح مختلف غذایی تفالة زیتون در رشد، ترکیب الشه و ...138

پس  تفاله  درصد   5 حاوي  جيرة  و  زیتون  تفالة  بدون 
معني دار  اختالف  نبود  نشان دهندة  از 70 روز غذادهي 
تفالة  درصد   15 و   10 با  تيمارهاي   .)P>0.05( است 
بدون  تيمارهاي  به  نسبت  جيره  به  افزوده شده  زیتون 
تفاله و 5 درصد تفاله از وزن كمتري برخوردارند و با 

افزایش سطح تفالة زیتون از وزن نهایي كاسته مي شود؛ 
به طوري كه، تيمار با 15 درصد تفالة زیتون از كمترین 
ميانگين وزني برخوردار است و با سایر تيمارها اختالف 
معني داري دارد )P<0.05(. طي دورة پرورش در هيچ 

كدام از تيمارها تلفاتي مشاهده نشد )جدول 3(.

7

براي تشخيص اينكه كدام  .شدداوران استفاده حسي نتايج ارزيابي  ةيسمقا براي) Kruskal-Wallisكروسكال واليس (

 Mann-Whitneyويتني ( از آزمون من ،دار با ساير تيمارهاست معنيارزيابي بو داراي بيشترين اختالف  ةنمرتيمار از نظر 

Uاستفاده شد (.  

  

  جينتا. 3

روز  70پس از درصد تفاله  5 يحاو ةجيرتون و يز تفالةبدون  ةجيرشده با  تغذيه يمارهايان تيوزن ماهافزايش ن يانگيم

ره يشده به ج افزودهتون يز تفالةدرصد  15و  10با  يمارهايت. )P>0.05(است دار  ياختالف معن نبود دهندة نشان يدهغذا

كاسته  ييوزن نها تون ازيز تفالةسطح ش يو با افزا ندبرخوردار يله از وزن كمتردرصد تفا 5بدون تفاله و  يمارهاينسبت به ت

مارها اختالف ير تيو با سا استبرخوردار  يوزنن يانگيمن يتون از كمتريز تفالةدرصد  15مار با يت ،كه يبه طور شود؛ مي

  ).3(جدول  مشاهده نشد يفاتمارها تليچ كدام از تيهپرورش در  ةدور يط .)P<0.05( ي دارددار يمعن

و  استن مقدار برخوردار يشترياز بدار و  معنيفاقد اختالف تون يز تفالة درصد 5بدون تفاله و  يمارهايت وضعيت شاخص

مار اختالف مشاهده نشده ين دو تين ايب يول ،افته استيتون كاهش يز تفالةدرصد  15و  10 يمارهايآن در ت يمقدار عدد
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ندارند )P>0.05(، اما با تيمار شاهد اختالف دارند و از 

امتياز باالتري برخوردارند.

به  مربوط  مزه  ارزیابي  نمرة  ميانگين  بيشترین 
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زیتون  تفالة  بدون  تيمار  با  تيمار   3 هر  بو،  ارزیابي 

نشان مي دهند. اختالف 
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ن يباما  ،شود ميتون بر مقدار آن افزوده يز تفالةزان برخوردار بوده است و با كاهش سطح ين مياز كمترتون يز تفالةدرصد 

  شود.  ميهده ندرصد اختالف مشا 5صفر و  يرهامايت

 15اما در تيمار  يابد، ميمقدار عددي آن افزايش  زيتون تفالةدهد كه با افزايش سطح  ميضريب تبديل غذايي جيره نشان 

 يا نزولي ياعم از صعود يفاقد روند خاص ،ها شاخص ةبقيبرخالف  ،يشاخص كبددرصد به باالترين حد خود رسيده است. 

ن مقدار يشترياز بدرصد  15بدون تفاله و  يمارهاين مقدار و تيدرصد كمتر 10 و 5 يمارهايت ،كه يبه طور ؛است

   شود. ميمار مشاهده نين دو تين ايب يدار معنياختالف و برخوردارند 

  )تكرار 5 نيانگيمختلف (م تيمارهايان يماهخالي  شكم ةالش ييايميش ةتجزي .4جدول 

  زيتون) تفالةتيمارهاي آزمايشي (سطوح مختلف   
  %15  %10  %5  صفر  ابتداي دوره      

  b15/2±85/71  b82/1±91/71  b92/0±01/72  a57/1±90/74  01/73±01/3 رطوبت
  a08/0±78/15 a10/0±12/16  b04/0±69/14  b10/0±80/14 76/16±09/0 نيپروتئ
  b14/0±36/10  b07/0±91/9  b09/0±80/10  a11/0±00/7  40/7±12/0     يچرب

  68/2±15/0  77/2±13/0  75/2±16/0  84/2±13/0  15/3±14/0 خاكستر 
  .است) P<0.05( ها ن دادهيانگيدار م معنياختالف  نبودانگر يف بيحروف مشابه در هر رد

  

 يدرصد اختالف 10و  5شاهد،  يهاماريتدر و  است دهين حد خود رسيترشيبدرصد تفاله به  15مار يان تيماه ةالشرطوبت 

 ي. چرب)4(جدول  ن مقدار استيدرصد باالتر 5 زيتون و تفالةبدون  ماريتان يماه ةالشن ي). پروتئP>0.05مشاهده نشد (

 دهد را نشان مي يدار يمارها اختالف معنير تيت و با ساده اسيدرصد به حداقل مقدار خود رس 15مار يز در تينان يبدن ماه

)P<0.05دهد و  ينشان نم را يمختلف تفاوت خاص يارهاميخاكستر ت يمحتوا شود. يمارها اختالف مشاهده نمير تيسا ). در

  .استدرصد  76/2حدود 

ارزيابي بو  ةنمربيشترين ميانگين . )P>0.05(وجود ندارد  يدار معنيمارها اختالف ين تيرنگ ب يابيارز ةنمردر خصوص 

دهد  آزمون آماري نشان مي ةنتيجست. (شاهد) ا 1زيتون) و كمترين آن مربوط به تيمار  تفالةدرصد  15( 4مربوط به تيمار 

دهد كه  مي) نشان Mann-Whitney Uويتني ( . آزمون من)P<0.05(داري وجود دارد  معنيكه بين تيمارها اختالف 

و از  رنددااما با تيمار شاهد اختالف  ،)P>0.05( رندندا يدار معنيدرصد تفاله با يكديگر اختالف  15و  10، 5تيمارهاي 

ري برخوردارند.امتياز باالت
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  كمان رنگين يآال قزل يماه يحس يها يژگير ودتون يز تفالةش سطح يافزا تأثير .5جدول 
  يرنگ ظاهر  بو  طعم  ماريت

  a00/4  a80/3  a00/4  تون)يز تفالةشاهد (بدون 
  b40/4  b40/4  a20/4  تونيز تفالةدرصد  5

  b70/4  b50/4  a30/4  تونيز تفالةدرصد  10
  b50/4  b60/4  a01/4  نتويز تفالةدرصد  15

  .است) درصد 5سطح مارها (ين تيبدار  معنياختالف  نبودانگر يحروف مشابه در هر ستون ب

  

نشان  يآزمون آمار ةنتيجاست.  1مار ين آن مربوط به تيو كمتر 3مار يمزه مربوط به ت يابيارز ةنمرن يانگين ميشتريب

 10مار با يدهد كه ت مينشان  يتنيو ج آزمون منينتا. )P<0.05(د وجود دار يدار معنيمارها اختالف ين تيدهد كه ب يم

واجد  يمارهاين تيب يدار معنياما اختالف  ،استبرخوردار  يباالتر ةنمرمارها از يتك ت تكسه با يدر مقاتون يز تفالةدرصد 

  .دهند ميتون اختالف نشان يز تفالةمار بدون يمار با تيت 3، هر بو يابيج ارزيشود و همچون نتا ميتون مشاهده نيز تفالة

  گيري و نتيجه بحث. 4

 يماه ةالشب يو ترك رشدر د يمنف تأثيرتون يز ةشد الكخشك و  تفالة درصد 5كه افزودن مقدار  گفتتوان  يم ،يبه طور كل

ماهيان  .نددار تري و طعم مطلوب و عطر ندتر خوراك ارزيابي حسي نيز خوش در ماهيان حاصل و ردندا كمان رنگين يآال قزل

ي رشد و تركيب الشه در مقايسه با تيمار شاهد اختالف آماري ها شاخص درزيتون  تفالةدرصد  5حاوي  ةجيرشده با  تغذيه

 ،كه به طوري شود؛ مير ماهي مشهودتر دات منفي آن تأثيرزيتون در جيره،  تفالةولي با افزايش ميزان  ،)P>0.05( ارندند

تركيبات الشه  در فقطتري برخوردارند و  ي رشد ضعيفها زيتون از شاخص تفالةدرصد  10وي حا ةجيرشده با  تغذيهماهيان 

شيميايي الشه نيز در  اتتركيبرشد مناسبي نداشتند، ماهيان درصد عالوه بر اينكه  15شود و در تيمار  نميهده اختالف مشا

  .داشتتري  نامناسبمقايسه با ساير تيمارها وضعيت 

Chilofalo  تفالةخامچربيقدارمكه  اند كردهمعرفيدامةتغذيدرپرانرژيغذايي زيتون را تفالة 2002ان در سال همكارو

 و استزيتون از فيبر بااليي برخوردار  تفالة ،همچنين است.ده شدرصد گزارش 25-18روغن روش استخراجبهبستهزيتون

دارندباالتريتواناييفيبريهاي خوراكازاستفادهدر،گاوباايسهمقدربزوگوسفند نظير ،برخي جانوراناينكهبهتوجهبا

,Sansoucy( استشدهتوصيهگوسفندةتغذيدرآنازاستفاده،بنابراين پرورشي نتايج  ةگونبا توجه به  ،در واقع .)1985

توجهي  درخورفيبر خام آن از رقم مقدار  ،زيتون تفالة ةهستكردن و جداسازي بخش غالب  الكرغم  به شود. متفاوتي ابراز مي

ي آال قزلماهي . كند ميآن را در جيره با محدوديت مواجه  كارگيري به) و افزايش سطوح 1(جدول  استبرخوردار 

4. بحث و نتيجه گيري
به طور كلي، مي توان گفت كه افزودن مقدار 5 درصد 
و  رشد  در  منفي  تأثير  زیتون  الك شدة  و  تفالة خشك 
تركيب الشة ماهي قزل آالي رنگين كمان ندارد و ماهيان 
حاصل در ارزیابی حسی نيز خوش خوراک ترند و عطر 
جيرة  با  تغذیه شده  ماهيان  دارند.  مطلوب تري  طعم  و 
و  رشد  شاخص های  در  زیتون  تفالة  درصد   5 حاوی 
تيمار شاهد اختالف آماری  با  تركيب الشه در مقایسه 
زیتون  تفالة  ميزان  افزایش  با  ولی   ،)P>0.05( ندارند 

در جيره، تأثيرات منفی آن در ماهی مشهودتر مي شود؛ 
 10 حاوی  جيرة  با  تغذیه شده  ماهيان  كه،  طوری  به 
ضعيف تری  رشد  شاخص های  از  زیتون  تفالة  درصد 
برخوردارند و فقط در تركيبات الشه اختالف مشاهده 
اینکه ماهيان  بر  تيمار 15 درصد عالوه  نمی شود و در 
در  نيز  الشه  شيميایی  تركيبات  نداشتند،  مناسبی  رشد 

مقایسه با سایر تيمارها وضعيت نامناسب تری داشت.
تفالة زیتون  Chilofalo و همکاران در سال 2002 
كه  كرده اند  معرفي  دام  تغذیة  در  پرانرژي  غذایي  را 
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استخراج  به روش  بسته  تفالة زیتون  مقدار چربي خام 
روغن 18-25 درصد گزارش شده است. همچنين، تفالة 
زیتون از فيبر باالیی برخوردار است و با توجه به اینکه 
با گاو،  مقایسه  بز در  نظير گوسفند و  برخي جانوران، 
در استفاده از خوراک هاي فيبري توانایي باالتري دارند 
توصيه شده  تغذیة گوسفند  در  آن  از  استفاده  بنابراین، 
به گونة  با توجه  )Sansoucy. 1985(. در واقع،  است 
ابراز مي شود. به رغم الك كردن  نتایج متفاوتي  پرورشي 
و جداسازي بخش غالب هستة تفالة زیتون، مقدار فيبر 
خام آن از رقم درخور توجهي برخوردار است )جدول 
با  جيره  در  را  آن  به كارگيری  سطوح  افزایش  و   )1
محدودیت مواجه می كند. ماهي قزل آالي رنگين كمان از 
جمله ماهيان گوشت خوار است كه قابليت چنداني در 
هضم فيبر ندارد. به همين سبب، از به كارگيری سطوح 

باالتر از 15 درصد تفاله در جيره خودداری شد. 
نتایج تحقيق Dela Hoz و همکاران در سال 1987 
براي ارزیابي به كارگيري فراورده هاي فرعي، نظير تفالة 
زیتون، در رشد ماهي قزل آالي رنگين كمان نشان داد كه 
مي توان از آن به منظور كاهش هزینة توليد جيره استفاده 
Clemente و همکاران در سال 1997  كرد. همچنين، 
پایيني  هضم  قابليت  از  زیتون  تفالة  كه  داشتند  اظهار 
برخوردار است و منجر به افزایش ضریب تبدیل غذایي 
مي شود. در واقع، مي توان در سطوح پایين در جيره از 
تأیيدكنندة  نيز  نتيجة تحقيق حاضر  استفاده كرد كه  آن 

همين موضوع است.
افزایش  با  كه  مي شد  مشاهده  پرورش  دورة  طی 
تيمار 15  در  به خصوص  زیتون در جيره،  تفالة  ميزان 
شده  كاسته  غذا  دریافت  به  ماهيان  تمایل  از  درصد، 
است كه گرایش ماهيان به گرفتن غذا در كمترین حد 
تمایل  از  زیتون  تفالة  درصد   15 واقع  در  داشت.  قرار 
مي كاهد.  غذا  دریافت  به  رنگين كمان  قزل آالي  ماهي 
داد  نشان  نيز  در سال 1985   Sansoucy بررسی  نتایج 
كه تفالة زیتون غذای خوش خوراكی نيست و بهتر است 
براي خوش خوراک بودن با تركيبات دیگری نظير مالس 

استفاده شود.

درصد   15 تيمار  و  شاهد  تيمار  در  كبدي  شاخص 
تيمار  بيشترین مقدار برخوردار است و  از  تفالة زیتون 
برخوردارند  كمتري  عددي  مقدار  از  درصد   10 و   5
ماهي  در  انجام شده  تغذیه اي  آزمایش هاي   .)3 )جدول 
با جانشيني 100  اقيانوس اطلس نشان داده اند كه  آزاد 
چرب  اسيد  كه  روغن هایي  با  ماهي  روغن  درصد 
شاخص  غالب اند  آنها  در  زیتون(  روغن  )مثل  اولئيك 
 Bell et al.. 2001;( مي یابد  مختصري  افزایش  كبدي 
Ruyter et al.. 2006; Torstensen et al.. 2000(. با 
درنظرگرفتن این موضوع، در مطالعة حاضر مقدار روغن 
ماهي از 8  درصد در جيرة شاهد به 6/5 درصد كاهش 
یافت و چربي كل جيره نيز در همة تيمارها ثابت بود. 
در واقع مي توان نتيجه گرفت كه علت افزایش شاخص 
كبدي تيمار 15 درصد، برخالف تيمار شاهد، متأثر از 
فاكتورهاي دیگري به جز روغن موجود در تفالة زیتون 
است، مثل فاكتورهاي ضد تغذیه اي، كه باعث تورم و 
تيمارها  بقيه  به  نسبت  كمتر  رشد  و  كبد  وزن  افزایش 

شده است. 
قزل آالی  كيفيت  در  مهم  بسيار  ویژگی های 
و   Sicuro ماهی اند.  بوی  و  طعم  ظاهر،  رنگين كمان 
محصوالت  كه  دادند  نشان   ،2010 سال  در  همکاران، 
عصارة  به ویژه  زیتون،  روغن كشي  كارخانة  فرعي 
افزایش  را  ماهي  گوشت  آنتي اكسيداني  خاصيت  آبي، 
تأثيرگذارند  ماهي  طعم  و  بو  در  همچنين،  مي دهند؛ 
نشان  و  مي كند  مطابقت  حاضر  تحقيق  نتایج  با  كه 
تفالة  مختلف  سطوح  با  تغذیه شده  ماهيان  كه  مي دهد 
تفالة  از  در جيره شان  كه  ماهياني  با  مقایسه  در  زیتون 
بيشتري  خوش خوراكي  از  است  نشده  استفاده  زیتون 
برخوردارند. بيشترین نمرة ارزیابی بو مربوط به تيمار 
درصد  كاهش  به رغم  است؛  زیتون  تفالة  درصد   15
نمرة  ميزان  تيمار،  این  ماهيان  الشة  چربی  و  پروتئين 
این  و  مي دهد  نشان  افزایش  تيمار  این  در  بو  ارزیابی 
بوی  اصلی  عامل  كه  است  مطلب  این  مؤید  موضوع 
زیتون  است.  زیتون  تفالة  تركيبات  ماهی  در  مطلوب 
توكوفرولی  و  فنلی  تركيبات  زیادي  مقادیر  حاوي 
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است كه روي طعم و پایداري آن تأثير بسزایی دارند؛ 
همچنين، مادة اولئوروپين از جمله عوامل اصلی تغيير 
)Sicuro et al.. 2010( و  است  ماهی  در  بو  و  طعم 
علت كاهش نمرة ارزیابی بو در تيمار بدون تفالة زیتون 
مزة  خصوص  در  است.  موضوع  همين  از  متأثر  نيز 
ماهی نتایج نشان داد با توجه به اینکه تيمار 10 درصد 
تفالة زیتون بيشترین نمره را دارد، اما با سایر تيمارهای 
ندارد.  معنی داری  اختالف  زیتون  تفالة  با  تغذیه شده 
چربی  محتوای  نظر  از  درصد   15 تيمار  اینکه  به رغم 
و پروتئين از ميزان عددی كمتری برخوردار است، اما 
با  تغذیه شده  تيمارهای  سایر  به  نسبت  ماهی  مزة  در 
تفاوتی مشاهده نمی شود.  تفالة زیتون  سطوح مختلف 
در  موجود  تركيبات  ماهی،  بوی  و  مزه  در  واقع،  در 
تفالة زیتون باعث افزایش سطح مطلوب ارزیابی حسی 
ماهيان  ظاهري  رنگ  در  زیتون  تفالة  می شوند.  ماهی 
پخته شدة تيمارهاي مختلف تفاوتي ایجاد نکرد و فقط 
در بو و طعم ماهي تأثير مثبت داشت و باعث خوش 
Priolo و همکاران  مطالعة  ماهي  شد.  خوراک ترشدن 

 )taste panel( در سال 2002 در زمينة ارزیابی حسی
زیتون  تفالة  فاقد  جيره های  با  كه  بره هایی  گوشت 
تغذیه  زیتون  تفالة  تجاری( و جيره های حاوی  )جيرة 
با  شده بودند نشان داد كه گوشت بره های تغذیه شده 
تفالة زیتون كاهش مختصری را از نظر خوش  خوراكی 
بيان شده است كه مصرف كنندگان نواحی  اما  داشتند، 
غذاها  نوع  این  از  خوبی  خيلی  استقبال  مدیترانه ای 
جغرافيایی،  مختلف  موقعيت های  در  واقع  در  دارند. 

ذائقة افراد متفاوت است.

تشكر و قدرداني
مالي  پشتيباني  براي  دانشگاه گيالن  از مسئوالن محترم 
پرورش  و  تکثير  مركز  كاركنان  و  مسئوالن  از  طرح، 
محترم  مدیریت  از  و  بهشتي  شهيد  خاویاري  ماهيان 
مهندس  آقاي  جناب  درناب،  قزل آالي  توليدي  مزرعة 
اختيار  در  و  همکاري  براي  ازبري،  شمسي پور  تقي 
عمل  به  قدرداني  و  تشکر  امکانات  و  فضا  قراردادن 

مي آید.
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