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 11/1/1395تاریخ تصویب:     14/8/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده
رشد،  هایشریمیایی بدن، شاخص بر ترکیبات  کشری میوة زیتون حاصرل از روغن اسرتفاده از ضرایعات   تثریر  منظور بررسری  هاین تحقیق ب

)بدون تفاله جیره غذائی شررامل یک جیره شررراهد  نوع  6 .پذیرفت کمان انجام آالی رنگینماهی قزل فاکتورهای خونی و ارزیابی حسرری 
 0/286با وزن متوسط درصرد تفالة خشرک و الک شرده تجاری میوة زیتون تهیه شده و ماهیان     27و  8، 6، 6، 1جیره حاوی  5و  زیتون(

 pH ودما لیتر بر رانیه و میزان  27گرم در اسرتخرهای مستطیلی شکل تغذیه شدند. هر تیمار از سه تکرار برخوردار بود. دبی متوسط آب  
سه نوبت در روز  میزان اشرتها  در . ماهیها بر اسراس  ه اسرت بود 8/6 -9/0 درجه سرانتی گراد و  27±0طی دوره پرورش به ترتیب در آب 

های رشد و فاکتورهای خونی های مختلف اعم از آنالیز الشه، شاخصشاخصبطور دسرتی تغذیه شردند. بررسی   ( 28و  21، 8)سراعتهای  
درصررد نیز شرررایط  27رغم اینکه در اکثر موارد تیمار درصررد جیره توسررط تفاله زیتون جایگزین شررود و  علی 8توان تا مینشرران داد که 

ترین درصد ترکیب جیره مناسب 8رسد که استفاده از تفاله زیتون تا نظر میهای خونی بهاخصای داشرته اما با بررسری برخی از ش  مشرابه 
 میزان بکارگیری آن می باشد.  
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 مقدمه. 5
های اسررراسررری و در حال رشرررد بخشیکی از 

باشد. در چند پروری میکشاورزی در سراسر دنیا آبزی
پروری در دهة گذشررته سررهم تولید حاصررل از آبزی  
ری( از پرومقایسه با کل برداشت شیالتی )صید و آبزی

درصدی  1/61به رکورد  2997درصرد درسرال    6/20
در این  (.FAO, 2016)رسیده است  1721در سرال  
 Oncorhynchusکمرران آالی رنگیننرره قزلبین گو

mykiss   از نررظر تجرراری و برره دلیررل اسرررتقبررال
کنندگان در سررررتاسرررر جهان دارای اهمیت مصررررف
 باشد.ای در بین آبزیان پرورشی میویژه

کشرررور ایران درحرال حاضرررر با میزان تولید   
( بزرگترین تولیرد کننرده ماهی   1720تن ) 260920
. سایر کشورهای تولید کننده باشدآال در جهان میقزل

عمده شرررامل شررریلی، ترکیه، نروژ و پرو به ترتیب در 
تغذیه  .(FishStatJ, 2015)های بعدی قرار دارند رتبه

و در پروری از اهمیت باالیی برخوردار اسرررت در آبزی
ب آ فیزیکوشیمیایی کنار شررایط مناسربخ خصوصیات  

، پروریآبزینقش بسرریار مهمی در موفقیت  پرورشری، 
ا هعملکرد سرریسررتم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری 

بیشرررترین هزینه جاری نماید و در عین حال ایفرا می 
خود اختصررراص هپروری را برر( در آبزی%67)حرردود 
(. برا توجره به   Nafisi Bahabadi, 2005) دهرد می

وابستگی زیاد پروری در ایران و روند رو به رشرد آبزی 
مسررئله غذا و تغذیه در پرورش   به غذای دسررتی،  آن

هایی کمران از مهمترین چالش آالی رنگینمراهی قزل 
های پرورش آبزیان در سالصرنعت   ةکه توسرع اسرت  

های کاهش یکی از راه. رو خواهد داشرررتآینده پیش
هرای پرورشررری جرایگزین نمودن منابع ارزان   هزینره 

باشرررد. در این رابطه ماهی می ةقیمت در ترکیب جیر
فرعی صنایع کشاورزی و تبدیلی محصرول  ه از اسرتفاد 

تامین انرژی مورد نیاز  رهای روغنی از نظویژه دانره هبر 
ای برخوردار انسرران، دام، طیور و آبزیان از جایگاه ویژه

 .  (Hajizadeh, 2003)باشد می
ع مناب یگزینیجا ینهدر زم یمختلف یهایبررسرر

 انکمآالی رنگینماهی قزل ییغذا یبدر ترک یراهی گ
 یموجود در آنهرا بر ماه  یبرات ترک یرو ترار  یپرورشررر
 نییگزیتوان به جا یکه از جمله آنها م یرفتهصورت پذ

کرنجررالررة پروتئینی گیرراهی برره جررای آرد مرراهی   

(Nabizadeh, 2007; Safari andBodaji, 2008; 

Ghobadi et al., 2009; Javaheri Baboli 

andGhobadi, 2011)  های گیاهی جرایگزینی روغن 
 ,.Mohamadi Ashnani et al)جای روغن ماهی به

2008; Gandomkar et al., 2013; 

Hedayatifard et al., 2013) یگزینجا ینو همچن 
و  یذرت کره عمردتا واردات   یجرا هکردن جو و ارزن بر 

 اشررراره نمود یماه یهبراشرررد را در تغرذ  یم ینره پرهز
(Allame Fani et al., 2000) .   

تون در ایران از رونرد رو برره رشررردی  تولیرد زی 
 2067) 2962تن در سررررال  25777برخوردار و از 
 2089) 1727تن در سررال  00205خورشرریدی( به 

خورشریدی( رسریده اسرت و سرطح زیر کشرت نیز از      
 18750خورشرریدی به  2067هکتار در سررال  5777

. با (FAO, 2015)رسیده است  2089هکتار در سال 
اعظم میوة زیتون جهررت تروجرره برره اینکرره بخش  

مانده حاصل از آن شررود پسکشری اسرتفاده می  روغن
تواند در تغذیه جانوران پرورشی مورد استفاده قرار می
. در کشور مقدار محدودی (Sansoucy, 1985)گیرد 

از آن به صرررورت کود و سررروخت اسرررتفاده شرررده  
(Mirnezami, 1998)  و بخش اعظم آن دور ریخترره
ش سررطح زیر کشررت و به تبع آن شررود که با افزایمی

افزایش میزان استحصال روغن، تفاله یا کنجاله حاصله 
یابد که اگر در این زمینه اقدامی صورت نیز افزایش می

نگیرد ممکن اسررت مشررکالتی را برای محیط زیسررت 
اند مبه عنوان پس یتونز ةتفالایجراد نمراید. بنابراین،   

 یةدر تغذتواند یم یتونز یوةم یکشررراز روغن یناشررر
 یحاو یتونز ة. تفالیردمورد اسرررتفراده قرار گ  یران آبز
 ,.Yansari et al)باشررد یروغن م یمناسررب یرمقاد

 یادیز یرحراوی مقراد   یتونز روغنتفرالره و   . (2007
که بر  دهبو یو توکوفرول یفنل اکسرریدانیبات آنتیترک

عالوه بر  ودارند  ییسرررزاهب یرآن تار ماندگاریطعم و 
د ایررروغن دارای فو مررانرردگرراریمقرراومررت و  یشافزا
د باشرررنیآزاد م هاییکالمرانند کنترل راد  یولوژیکیب
(Fahim Danesh et al., 2008) روغررن زیررتررون .

)اسید اولئیک  دهسررشرار از اسیدهای چرب اشباع نش  
C18:1 درصرررد  1/09تا  0/50مختلف بین  دامنه( در
 .(Bailey, 2000)باشد می

تفالة میوة زیتون در تغذیه  در زمینه استفاده از
های متعددی در داخل کشور انجام دام و طیور بررسی
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 ;Samadi andShams Shargh, 2008)شررررده 

Jafari et al., 2013)  و کاربردهای مختلفی برای آن
اند. در تهیة لوازم آرایشرری بهداشررتی  همتصررور گردید

(Rodrigues et al., 2015) تولیررد کود زیسرررتی ،
(Cegarra et al., 1996; Chatjipavlidis et al., 

 ,.Rodriguez-Kabana et al)، ضررد انگل  (1996

، جرراذب عرنرراصرررر سرررنگین همچون مس   (1995
(Veglio et al., 2003)  سرررربII  کررادمریررم ،II 
(Doyurum andÇelik, 2006)  و به علت داشرررتن

ترکیبات آنتی اکسرریدان در صررنایع کنسررروسررازی    
(Medina et al., 1998) ر ترکیب جیره ماهیان و د

برا تغرذیره از آن، براعرث افزایش ماندگاری ماهی طی      
. (Hamdi, 1996)شررود شرررایط مختلف نگهداری می

اسرررتفاده از  (De la Hoz et al., 1987)ین همچن
آال پرورش ماهی قزل ةزیتون را در کاهش هزین ةتفرال 

  اند.مثبت ارزیابی کرده
ردار برخو تفرالرة میوة زیتون از پروتئین پایینی  

بوده و مشرررابره آرد گندم و آرد ذرت جزء ترکیبات با  
 ,NRC)شررروند محتوای پروتئینی کم محسررروب می

کره می توانرد جرایگزین مناسررربی بجای آرد     (1993
گندم و آرد ذرت )وارداتی( شرود که نه تنها در کاهش  
هزینه تمام شرده ساخت جیره مورر بوده همچنین در  

الم مررذکور مثمررمر کراهش وابسرررتگی برره واردات اق 
باشد. از جهاتی، تفالة میوة زیتون از چربی مناسبی می

تواند جایگزین بخشرری از روغن برخوردار اسررت و می
ماهی جیره شررود. عالوه بر این، در کاهش بار آلودگی 
ی ورناشرری از دور ریز تفالة میوة زیتون و افزایش بهره

 باشد.  مورر می

از  یتعداد یراخ یهاسرررال در ینکهابا توجه به 
و  یتونزمیوة تر  ةتفال یورآبه فر اقدام هرا هکرارخرانر   
قابل  ةنموده و محصوالت خشک شدسرازی آن  تجاری

های مختلف بندیرا در دانهدام  یهتغذ یاسرررتفاده برا
 نیبه ا یسررهولت دسررترسرر  باعث که یندنمایمتولید 

 تصور همچنین طی بررسی اولیة ؛است یدهمنابع گرد
خصرروص در (Khoshkholgh et al., 2013) گرفته

 یالآقزل یماه یةتغذ اررات بکرارگیری تفالة زیتون در 
در  یین،مناسررب بودن آن در سررطوح پا وکمان ینرنگ

ر تهای تکمیلی، این تحقیق در ابعاد وسیعادامه بررسی
تر و با های بزرگو برا تعرداد بیشرررتر ماهی و در وزن  
انجام  ترزئیات دقیقتغییرات سررطوح تفاله زیتون با ج

، کاربردی بنابراین هدف از اجرای این پژوهشپذیرفت. 
 شررده ودهزیتون افزمیوة  ةای تفالارزش تغذیه ةمطالع

 ةکمرران در طی دورآالی رنگینبرره جیره مرراهی قزل
بررسرری اررات جایگزینی نسرربی آن با برخی پرورش و 

اقالم راهبردی جیره نظیر آرد گندم، آرد ذرت و روغن 
 هرای مختلف مراهیران تحت آزمایش   مراهی بر ویژگی 

 باشد.می

 مواد و روشها. 2
 ماهی و شرایط پرورش  .2.5

آالی ژوهش در مرکز پرورش مرراهی قزلاین پ
درناب واقع در منطقه قلعه رودخان شررهرسررتان فومن 

 از ودر یبتون ی. استخرهاپذیرفتانجام اسرتان گیالن  
 عمق و متر 2ارتفاع  ( بامتر 0×11)شررکل  یلمسررتط
و از  یهبر ران یترل 27متر آبگیری شررد. دبی آب  87/7

 ماهیان یماربندی. تگردید ینرودخان تامرودخانه قلعه
 و قبله شد انجامبا اندازه چشمه مناسب  یتوسط تور

به مدت  رگاهموجود در کا یانماه یاز شرررروع غذاده
آنها  یشررکم یاتنشرردند تا محتو یسرراعت غذاده 68
آالی قزل یررانمرراه ی ازگردد. سرررپس تعررداد یخررال
جدا  )سورتر( یدستگاه رقم بند یلهبه وس کمانرنگین

عردد ماهی با میانگین وزنی   177شرررده و بره تعرداد   
متر در هر  یسانت 9/16گرم و طول کل  0/286مشابه 
 .یدندع گردیتوز استخر
 

 های مورد استفاده و مشخصات آن جیره .2.2
 یپودر و روغن ماه یره،و سرراخت ج یهته برای 

 ةو تفال« بندر انزلی -پودر یلگ»از کرارخرانره     یلکرا ک
( 1777 یتونز ة: کنجالینام تجاربرا  ) یتجرار  یتونز
با  «رودبار - دان زیتون مرسلینحکمت»از شرکت  یزن

 یرو سررا یداریخر 2مشررخصررات ذکر شررده در جدول 
 یانو آبز یوردام، ط یساخت غذا ةاقالم از محل کارخان

و سرراخت جیره نیز  یدگرد ینمثت  «رشررت –وحدت »
 یونموالسفردر محل همین کارخانه صرورت پذیرفت.  

 Lindo 6.1 یسرررینویرهها توسرررط نرم افزار جیرهج
ه تجاری ب یتونز ةو سطوح مختلف تفالصرورت گرفته  

ها یرهجبه ترکیب درصد  27، 8، 6، 6، 1صرفر،   میزان
تشرررکیل . در ابتدا همه اقالم (1)جدول  افزوده گردید

 یکدیگرو به نسرربت مشررخص با   پودر شررده دهنده،
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صورت  بهبخار آب در دستگاه  یطمخلوط و تحت شررا 
روغن  به آن حاصررل خشررک و  یهاپلت .درآمد یرخم

به مناسررب  یهادر اندازه سررپس ید.گرد ماهی اضررافه
 یلوییک 67 یهایسرررهه و در کدرآمد صرررورت پلرت 

به محل  یرهجهای حاوی کیسرره. یدندگرد یبندبسررته
و تحت در انبار  منتقل شررده و یپرورشرر یاسررتخرها

 یدو دور از نور خورش نکخدر محیط شرایط مناسب و 

 0 طی و یبه صرورت دست  ی. غذادهگردیدند ینگهدار
و  شده انجامعصرر(  6ظهر و 21صربح،  8وعده در روز )

 و در حد سررریری تغذیه یانماه یبر اسررراس اشرررتها
 یسررنج یسررتز یکبارهر دو هفته  یان. ماهندشرردیم

دمای آب  یانگینم .گردیدآنها ربت  یهاشرررده و داده
-9/0آب  pHگراد و درجه سانتی 27±0دوره پرورش 

گیری شدند.  و به صورت روزانه اندازه 8/6
 

 (درصدمیلیمتر( شرکت حکمت دان زیتون مرسلین ) 5/1)الک شده با توری زیر  1111 یتونز یتجزیه شیمیائی کنجاله تجار  .1جدول 
 
 
 

 اجزای تشکیل دهنده جیره ها و ترکیب شیمیایی آن ها .1جدول

 تیمارهای مختلف
 اقالم تشکیل دهنده جیره

 درصد 1 1% 4% 6% 8% 11%

 پودر ماهی کیلکا 00 00 00 00 00 00

 تفاله زیتون تجاری 7 1 6 6 8 27

 آرد سویا 21 21 20 26 25 26

 آرد گندم 27 8 6 6 1 7

 آرد ذرت 27 8 6 6 1 7

 پودر گوشت 25 25 25 25 25 26

 روغن ماهی کیلکا 05/6 55/6 05/6 25/6 95/5 05/5

 مالس چغندرقند 1 1 1 1 1 1

 مکمل ویتامین ماهی قزل آال 1 1 1 1 1 1

 مکمل معدنی 2 2 2 2 2 2

 آبزیان Cویتامین  0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/7

 متیونین 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7

 لیزین 2 2 2 2 2 2

 ماسه )پرکننده( 25/1 05/6 55/5 05/6 95/0 25/8

 ترکیبات شیمیایی جیره )درصد(

 رطوبت 661/9 580/27 920/27 611/27 670/27 51/27

 پروتئین 966/67 108/61 820/62 057/62 081/62 056/62

 چربی 589/20 106/20 771/28 961/20 710/28 096/20

 خاکستر 66/9 718/9 696/8 015/8 570/9 7200/9

 

 ی و ماه یرهج یمیاییش یباتترک یزآنال .2.9
تعردادی از مراهیان ابتدا و انتهای دوره پرورش   

شررران مشرررابره میرانگین وزن تیمار پس از   کره وزن 
سررنجی بوده، مورد بررسرری قرار گرفت. پس از زیسررت

بیهوشررری، از مراهیان خونگیری و سرررپس محتویات  
شررکمی ماهیان خالی شررده و جهت بررسرری شرراخص 
کبدی و امعااحشررا مورد اسررتفاده قرار گرفتند. ماهیان 
سررزنی شرده و به منظور ارزیابی حسی مورد استفاده   

 فسفر کلسیم خامخاکستر  خام فیبر چربی خام پروتئین خام ماده خشک
50/90 0/22 57/22 77/05 17/6 620/7 762/7 
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ی خالقرار گرفتند. الشه تعداد دیگری از ماهیان شکم 
و سرزنی شده بوسیله چرخ گوشت به طور کامل چرخ 
و همزده شررردنرد تا مخلوط یکنواختی بدسرررت آید.  
همچنین مقداری از جیره های تولیدی را جهت آنالیز 
شریمیایی، جدا نموده و به صررورت پودر درآورده شد.  

 داسررتاندار یهابر اسرراس روش ترکیبات بیوشرریمیایی
(AOAC, 1990)  پروتئینگرفتند. مورد سنجش قرار 

( به روش کجلدال، چربی خام با روش N×15/6خرام ) 
 ،ساعت 1و به مدت  هگزان-n حالل سروکسله توسط 

ر الکتریکی و د ةخاکستر خام با سوزاندن نمونه در کور
 حاصل شد. º C557 دمای

 

 های رشدگیری شاخصاندازه .2.4
های حاوی سرررطوح جهت بررسررری تاریر جیره

های رشررد، در انتهای بر شرراخص مختلف تفالة زیتون
آزمرایش، مراهیان به مدت دوروز غذادهی نشررردند تا   
محتویات شرررکمی آنها تخلیه گردد. سرررپس ماهیان 
 تیمارهای مختلف مورد زیست سنجی قرار گرفتند.

های رشرد مورد بررسی شامل میانگین  شراخص 
(، شاخص وضعیت SR(، درصد بقا )BGافزایش وزن )

(CF( نرخ رشرررد ویژه ،)SGR درصرررد افزایش وزن ،)
( ، شرراخص  FCR(، ضررریب تبدیل غذا )BWIبدن )
( به شرح زیر VSI( و شاخص امعا احشا )HSIکبدی )
 می باشد:

میانگین وزن انتهای  –میانگین وزن ابتدای دوره 
 (BGدوره = میانگین افزایش وزن )

)تعداد ماهی در ابتدای دوره / تعداد ماهی ×  277
 (SRدرصد بقا )در انتهای دوره( = 

)طول کل بر حسب سانتی متر( / وزن )گرم( = 0
 (CFشاخص وضعیت )

 Lnطول دوره پرورش / وزن ابتدای دوره ×  277
 (SGR= نرخ رشد ویژه ) Lnوزن انتهای دوره  –

میانگین وزن ابتدای دوره / میانگین ×  277
 (BWIافزایش وزن = درصد افزایش وزن بدن )

ی مصرف شده = ضریب افزایش وزن / مقدار غذا
 (FCRتبدیل غذایی )

وزن بدن / وزن کبد = شاخص کبدی ×   277
(HSI) 

وزن بدن / وزن امعا احشا = شاخص امعا ×   277
 (VSIاحشا )

 خونگیری و سنجش پارامترهای خونی .2.1
روز( جهت به  61) یشدوره آزما یران پس از پرا 
بالفاصرررله  یش،آزما یو خطا تنشحداقل رسررراندن 

 یهوشب یخکپودر گل م یتشرررت حاو داخل یانماه
سرن   یلهها به وسآن یدم یاهرگشردند. سپس از س 

 یرپالسرررما و غ یهجهرت ته  ینره، هپرار  یتریل یلیم 5
 یهاشرررد. خون یریسررررم خونگ یهجهت ته ینه،هپار

 تهیخرآزمایش  یهاگرفته شده بالفاصله به درون لوله
 ینههپار یهاپالسرررما، لوله یشرررد. جهت جداسررراز

و  یپالسما جداساز یکروسمپلرو توسط م یفیوژنترسرا 
سرررم، لوله  یهشررد. به منظور ته ریختهداخل اپندورف 

سراکن نگه داشته   یرا مدت ینبدون هپار یشآزما یها
ا ر ییرو یعما یفیوژ،تا خون لخته زده و پس از سرررانتر

 یکروسررمپلرم یلهباشررد بوسر  یکه همان سررم خون م 
. یدندگرد یهاپندورف تخل یالهایو داخرل و  یرده کشررر
 رد یریخونگ یانبالفاصله پس از پارا خون  ینمونه ها
ه و یدمنتقل گرد یشرررگاهبه آزما ی  یحاو یونولیتهای

 مورد بررسی قرار گرفتند.  
 

 ارزیابی حسی .2.9
ماهیان  طعم بو و رن ، شامل حسی ویژگیهای

آالی شکم خالی و پخته شده در فر و در دمای قزل
Cº177  دقیقه در شرایط یکسان  25مدت زمان  به

 امتیازی )خیلی 6 هدونیک آزمون استفاده از با حرارتی

 داور آموزش 27 بوسیله بد( متوسط و خوب، خوب،

 انجام اتاق دمای سال در 07 سنی محدوده در دیده

 2شد. هر داور به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد و 
اب گردید. جهت ماهی از هر تکرار برای هر داور انتخ
 ها از آب استفاده شد. تغییر ذائقه داورها در بین نمونه

 

 تجزیه و تحلیل آماری .2.7
هررا از برره مرنرظرور ترعریریرن هرمرگنی داده         

و هررمررگررنرری     Kolmogorov-Smirnovآزمررون
 26با استفاده از نرم افزار Leveneها از آزمون واریانس
SPSS   اسررتفاده گردید. مقایسرره میانگین تیمارها به

که در صرررورت  One way-ANOVAکمک آزمون 
هررا ازآزمون دار بین میررانگینوجرود اخرتالف معنی  

Tukey  درصد  5در سطح(P<0/05)  استفاده شد. از
-Kruskalآزمون نراپرارامتریرک کروسرررکال والیس )   



  پرورشی کمانآالی رنگینماهی قزل ةدر تغذی برخی اقالم جیره اب تفالة میوة زیتون جایگزینی نسبی بررسی امکان     364

Wallis  جهت مقایسرره نتایج ارزیابی حسرری داوران )
 ه گردید.استفاد
 

 . نتایج  9
 یمیاییش یهتجز .9.5

نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی الشة ماهیان در 
دهنده آن است که ( نشرران0پایان آزمایشرات )جدول  

مقردار این ترکیبات در تیمارهای مختلف تغییر نکرده  
اسرت و اختالف آماری قابل مالحظه ای مشاهده نشد  

(75/7P> .)  درصررد رطوبت الشرره ماهیان در ابتدای
باشد که پس از دوره از رطوبت بیشرتری برخوردار می 

پایان دوره غذادهی و در انتهای آزمایش مقدار رطوبت 
کاهش یافته اسرررت که نشررراندهنده عدم تاریر منفی 
تیمارهای مختلف در مقایسه با ابتدای دوره می باشد. 

ا تغذیه شده بپروتئین الشه تیمارهای مختلف ماهیان 
سطوح مختلف تفاله زیتون، تغییر نداشته و در مقایسه 

شررود. چربی با ابتدای دوره نیز اختالف مشرراهده نمی
الشررره تیمارهای مختلف با یکدیگر مشرررابه بوده و در 
دهد مقایسررره با ابتدای دوره افزایش کمی نشررران می

داری مشراهده نشد. در مورد  هرچند که اختالف معنی
ی داره نیز در بین تیمارها تغییر معنیخاکسررتر الشرر 
.(P < 75/7) مشاهده نشد

 تکرار( 4: تجزیه شیمیایی الشه شکم خالی ماهیان تیمارهای مختلف )میانگین 3جدول 

 (SD ±)میانگین  تیمارهای آزمایشی  

 
 شاهد ابتدای دوره

درصد تفاله  1

 زیتون

درصد تفاله  4

 زیتون

درصد تفاله  6

 زیتون

تفاله درصد  8

 زیتون

درصد تفاله  11

 زیتون

 680/01 ± 601/7 780/01 ± 679/7 691/00 ± 169/7 670/01 ± 185/7 085/01 ± 600/7 668/01 ± 600/7 167/06 ± 176/7 رطوبت

 609/26 ± 050/7 178/20 ± 652/7 988/26 ± 095/7 100/20 ± 670/7 108/20 ± 160/7 166/26 ± 206/7 578/26 ± 056/7 پروتئین

 068/9 ± 966/7 662/9 ± 861/7 991/8 ± 018/7 166/9 ± 088/2 650/8 ± 811/7 667/9 ± 009/7 806/0 ± 807/7 چربی

 681/0 ± 729/7 610/0 ± 252/7 788/0 ± 290/7 110/0 ± 657/7 705/0 ± 902/7 698/1 ± 592/7 780/0 ± 005/7 خاکستر

 

 رشد یهاشاخص .9.2
( 6رشررد )جدول  یهاحاصررل از شرراخص یجنتا
ها دار در همه شاخصیدهنده عدم اختالف معننشران 
م به رغ یتونزمیوة  ةآن اسرررت که تفال یرانگر بوده و ب

ده شاهد نش یماربا ت یسهوزن در مقا یشآنکه باعث افزا
از درصد استفاده  27نداشررته و تا  یزن یمنف یرتار یول
ن یرشد ا یهابر شاخص یفاقد اررات منف یتونز ةتفال

با  یاناز ماه یقتحق ینباشرررد. در ا یم یاناز ماه گونه
 یکه ط یدگرم اسرررتفراده گرد  0/286وزن  یرانگین م

حدود  ییوزن نها یانگینبره م  یروز غرذاده  61مردت  
 یتلفات یچگونهمدت ه ینا ی. در طیدندگرم رسرر 677

 277 یمارهاتمام ت رمشرراهده نشرررد و درصرررد بقاء د 
 ییرتغ یزغذا ن یلتبد یرب درصرررد بوده اسرررت. ضرررر 

(.< 75/7Pنداشته است ) یمحسوس

 شاخص های رشد ماهیان قزل آالی تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتون جیره .4جدول 

 شاخص رشد
 )سطوح مختلف تفاله زیتون( تیمارهای آزمایشی

 %27 %8 %6 %6 %1 صفر
                   وزن اولیه       

(Wi) 
28/0±17/282 09/0±17/286 66/0±77/280 60/0±67/281 60/6±77/285 92/5±67/286 

وزن نهایی                        
(Wf) 

07/8±95/090 61/9±75/095 00/9±61/670 80/8±61/090 58/0±80/090 98/8±77/670 

افزایش وزن                     
(BG) 

06/5±05/126 67/6±85/178 68/6±61/126 10/6±11/125 21/6±80/178 66/0±67/126 

درصد بازماندگی               
(SR) 

277 277 277 277 277 277 

شاخص وضعیت                
(CF) 

18/7±10/2 11/7±07/2 28/7±18/2 15/7±16/2 00/7±02/2 10/7±10/2 
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نرخ رشد ویژه               
(SGR) 

22/7±169/2 25/7±120/2 20/7±162/2 29/7±150/2 20/7±129/2 26/7±160/2 

درصد افزایش وزن 
  (BWIبدن )

17/0±61/229 67/6±26/221 00/5±86/225 61/9±99/220 00/8±97/221 50/6±17/226 

ضریب تبدیل غذا          
(FCR) 

75/7± 606/2 79/7 ±501/2 70/7± 600/2 70/7±680/2 70/7± 501/2 70/7± 691/2 

شاخص کبد                     
(HSI) 

70/7± 96/7 76/7 ±69/2 78/7± 68/2 76/7±02/2 18/7±52/2 26/7±00/2 

شاخص امعا واحشا          
(VSI) 

17/7± 66/22 26/7± 60/27 01/7± 78/22 02/7± 76/22 10/7± 90/22 99/7± 28/21 

 

   های خونیشاخص .9.9
RBC    تعرداد گلبولهرای قرمز خون( با افزایش(

میزان بکرارگیری تفرالره زیتون جیره، روند کاهشررری    
درصرررد به حداقل ممکن  27داشرررته و تنها در تیمار 

( که با سررایر تیمارها اختالف 5یابد )جدول کاهش می
 (.  >75/7Pدهد )دار نشان میمعنی

در مطرالعه حاضرررر درصرررد هماتوکریت خون  
(Hctنیز با افزا ) یش میزان تفاله زیتون، کاهش داشته

درصررد تفاله زیتون به حداقل  27اسررت که در تیمار 
دار یرابد و با سرررایر تیمارها اختالف معنی کراهش می 
( نیز وضعیت Hbشود. هموگلوبین خون )مشراهده می 

مشابهی داشته و همچون درصد هماتوکریت با افزایش 
ار مقرردار اسرررتفرراده از تفررالررة میوة زیتون، از مقررد 

درصد  27شود که تیمار هموگلوبین خون کاسررته می
 (.>75/7Pباشد )کمترین هموگلوبین را دارا می

گلیسررید خونخ تیمار شاهد در  درخصروص تری 
مقرایسررره برا تیمارهایی که به جیره آنها تفالة زیتون   
د باشاضافه شده، از مقدار عددی بیشتری برخوردار می

شررود مشرراهده نمیولی سررایر تیمارها اختالف آماری 
(75/7P>) بررا افزایش میزان تفررالررة زیتون مقرردار .

کلسرررترول خون کاهش یافته اسرررت، اگرچه اختالف 
. از مقدار عددی (<75/7P)شررودآماری مشرراهده نمی

خون )لیپوپروتئین بررا چگررالی کم(  LDLشررراخص 
کاسررته شررده اسررت که نشرراندهنده تاریر مثبت تفالة  

شاخص دیگر چربی  HDLباشد. میوة زیتون بر آن می
براشرررد کره مقردار آن افزایش یرافتره که از      خون می

 باشد.  فاکتورهای مفید در سالمت ماهی می
 

روز  63(، پس از SD ±اثر سطوح مختلف تفاله زیتون جیره بر شاخص های هماتولوژیک ماهی قزل آالی رنگین کمان )میانگین  .5جدول 

(3=n) 

 تفالهتیمار )% 
 زیتون(

 اخص های هماتولوژیکش

Hct 
(%) 

RBC 
)3mm4(×10 

Hb 
(g/dL) 

 تری گلیسرید
)1-(mg . dL 

 کلسترول
)1-(mg . dL 

LDL 
-(mg . dL

)1 

HDL 
-(mg . dL

)1 
بدون شاهد )

 (تفاله زیتون

a50/2 ± 
00/55 

a52/0 ± 
00/259 

a62/7 ± 
72/9 

a10/10 ± 
00/076 

ab86/21 ± 
00/621 

a12/0 ± 
00/69 

a50/2 ± 
60/00 

درصد تفاله  1
 زیتون

ab77/1 ± 
77/50 

ab55/0 ± 
20/251 

ab57/7 ± 
57/8 

b57/27 ± 
00/161 

ab61/26± 
77/009 

b77/1 ± 
77/61 

ab77/6 ± 
77/09 

درصد تفاله  6
 زیتون

ab51/1 ± 
60/50 

ab57/8 ± 
60/250 

ab02/7 ± 
60/8 

b16/15 ± 
77/160 

a78/16± 
60/050 

ab77/1 ± 
77/59 

ab78/1 ± 
60/05 

درصد تفاله  6
 زیتون

ab51/1 ± 
60/51 

ab69/6 ± 
00/257 

ab15/7 ± 
60/8 

b51/28 ± 
77/101 

ab01/06± 
77/056 

ab09/0 ± 
60/50 

ab51/1 ± 
60/00 

درصد تفاله  8
 زیتون

ab78/1 ± 
00/52 

ab19/0 ± 
80/257 

ab01/7 ± 
60/8 

b06/8 ± 
60/166 

a77/9± 
77/069 

ab50/2 ± 
00/58 

b50/2 ± 
00/81 

درصد تفاله 27
 زیتون

c78/1 ± 
00/60 

c77/0 ± 
17/262 

c25/7 ± 
72/8 

b77/0 ± 
77/165 

a09/27± 
60/001 

c58/7 ± 
60/56 

a50/2 ± 
00/09 

 دار می باشدحروف مشابه در هر ردیف بیانگر عدم وجود اختالف معنی
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 ارزیابی حسی .9.4
دهد که ماهیان نتایج تحقیق حاضررر نشرران می

تغذیه شرررده با سرررطوح مختلف تفالة میوة زیتون در 
مقایسره با ماهیان تغذیه شده با جیره فاقد تفالة میوة  

. باشندزیتون، از خوش خوراکی بیشتری برخوردار می
درصررد  27بیشررترین رتبه ارزیابی بو مربوط به تیمار 

ی بوی مطلوب در تفرالرة زیتون بوده کره عامل اصرررل   
باشرررند و علت کاهش ماهی، ترکیبات تفاله زیتون می

رتبه ارزیابی بو در تیمار بدون تفاله زیتون نیز متارر از 
همین موضوع است. در خصوص مزة ماهی نتایج نشان 

درصرررد تفاله زیتون  27داد برا توجره به اینکه تیمار   
بیشررترین رتبه را داشررته اما با سررایر تیمارهای تغذیه 

داری ندارد. از لحا  شده با تفاله زیتون اختالف معنی
رنر  ظاهری ماهیان پخته شرررده تیمارهای مختلف،  
تفاوتی مشرراهده نشررد و تنها بر بو و طعم ماهی تاریر  

(.6شوند )جدول تر میخوراکمثبت گذاشته و خوش

 
 رتبه( نگین کمان )میانگینهای حسی ماهی قزل آالی رتاثیر افزایش سطح تفاله زیتون بر ویژگی .6جدول 

 رنگ ظاهری بو طعم تیمار
 57/19 77/10 77/11 شاهد )بدون تفاله زیتون(

 57/19 77/16 77/15 درصد تفاله زیتون 1
 57/19 77/19 77/18 درصد تفاله زیتون 6
 57/19 77/01 77/06 درصد تفاله زیتون 6
 57/19 77/05 77/00 درصد تفاله زیتون 8
 57/19 77/08 77/00 زیتون درصد تفاله27

 

 . بحث و نتیجه گیری4
 ,.Khoshkholgh et al)نتررایج تحقیق قبلی 

2013; Khoshkholgh et al., 2015)  انجام شده بر
ر تکمان با میانگین وزنی پایینآالی رنگینماهیان قزل
گرم( بیانگر مطلوب بودن اسرررتفاده از  0/02)میانگین 

درصد(  5تفالة میوة زیتون در جیره در سطوح پایین )
بوده اسرت و در تحقیق حاضر از ماهیان با وزن بیشتر  

گرم( اسرررتفاده گردیده که نشررران  0/286)میانگین 
درصررد اسررتفاده از تفالة میوة زیتون فاقد  8دهد تا می

 61گونره از مراهیان بوده و طی مدت   ارر منفی بر این
گرم  677ین وزن نهایی حدود روز غرذادهی بره میانگ  

. در طی این (Khoshkholgh et al., 2015)رسیدند 
مدت هیچگونه تلفاتی مشاهده نشد. ضریب تبدیل غذا 
نیز تغییر محسوسی نداشته است و در واقع بکارگیری 
تفالة میوة زیتون و افزایش میزان استفاده از آن منجر 

ده ه نشبه افزایش مصرف غذا و در نتیجه افزایش هزین
و همکاران  De la Hozاسرررت. نترایج کلی تحقیق   

های فرعی ( جهرت ارزیرابی بکارگیری فرآورده  2080)
نظیر تفرالرة زیتون نشررران داد کره می توان از آن به    
آالی منظور کرراهش هزینرره تولیررد جیره مرراهی قزل

 کمان استفاده نمود.رنگین
( یکی از پررارامترهررای Hctهرمرراتروکرریررت )   

که در مطالعات فیزیولوژیک حائز شررناسرری بوده  خون
اهمیت اسررت. در تحقیق حاضررر مقدار آن با افزایش   
 27سرررطح تفرالرة زیتون جیره، کاهش یافته و تیمار   

 دهد.دار نشان میدرصد با سایر تیمارها اختالف معنی
( نیز مشررابه هماتوکریت  RBCتعداد گلبولهای قرمز )
مطالعات صرررورت گرفته علت در کاهش یافته اسرررت. 

شرررایط مختلف، متارر از عواملی هماتوکریت در  تغییر
حجم پالسرررمررا، تورم گلبول قرمز و آزاد  تغییر نظیر

های خون از بافتمتفراوت گلبول قرمز شررردن تعرداد  
 ,Soivio andNikinmaa) شده استساز بیان خون

1981; Weber andJensen, 1988)  تررعررداد .
 تبادل هرای قرمز و میزان هموگلوبین در زمینه گلبول

اکسررریژن و افزایش ظرفیرت حمرل و نقل اکسررریژن   
مقدار هموگلوبین نیز در پاسرر  ای دارد و اهمیت ویژه

گلبولهای  ATPبره نیاز اکسررریژنی با کاهش فعالیت  
 Weber)یابد ها، افزایش میقرمز و بادکردگی گلبول

et al., 1976; Eddy et al., 1977; Soivio et al., 

1980; Tetens andLykkeboe, 1985)  کررمرربود
آمینواسرررید و یا نقص در برخی از اسررریدهای چرب 
ضررروری و یا عدم تعادل مناسررب پروتئین و چربی در 
جیره براعث بروز مشرررکل در قابلیت هضرررم و جذب  

گردد که باعث شرررده مواد مغذی منراسرررب غرذا می  
تواند خونسازی و مناسب به بدن نرسیده و این امر می
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ساز کاهش های خوندر بافت های قرمز راتولید گلبول
داده و در نتیجره براعرث کم خونی شرررده و ماهی را    

 ,.Castell et al)مسرررتعرد شررررایط بیماری نماید  

درصرررد برره  27. هموگلوبین خون در تیمررار (1972
رسرررد و با سرررایر تیمارها اختالف کمترین مقدار می

سرررنتز هموگلوبین پس از  دهد.دار نشررران میمعنی
های قرمز به درون سرریسررتم گردش رهاسررازی گلبول
توانرد در کرراهش  کرره این موارد می دهرردخون رخ می

 Härdig and)هموگلوبین نقش اساسی داشته باشد 

Höglund, 1983). 
مقردار کلسرررترول خون با افزایش میزان تفاله  
زیتون کراهش یافته، اگرچه اختالف آماری مشررراهده  

خررون  LDL. شرررراخررص (<75/7P)شرررود نررمرری
اشته و ای دین با چگالی کم( نیز روند مشابه)لیپوپروتئ

با افزایش سطح تفالة زیتون جیره، از مقدار عددی آن 
دهنده تاریر مثبت تفالة کاسررته شررده اسررت که نشرران

)لیپوپروتئین با  HDLبراشرررد.  میوة زیتون بر آن می
چگالی باال( دیگر شرراخص چربی خون و از فاکتورهای 

ه مقدار آن با افزایش باشد کمفید در سالمت ماهی می
ین یابد. همچنبکارگیری تفالة میوة زیتون، افزایش می

سرررایر مطرالعرات انجرام گرفته در زمینه اررات روغن    
و روغن مرراهی  (Karantonis et al., 2008)زیتون 

(Rementzis et al., 1997; Panayiotou et al., 

2000; Nomikos et al., 2006; Nasopoulou et 

al., 2007)  تایید کننده این مطلب هستند و علت آن
را بره وجود ترکیبرات برا خواص ضرررد انعقادی خون    

(anti-thrombotic   و چربیهرای قطبی تفرالة زیتون )
دهند که مانع از رسرروب و گرفتگی رگهای نسرربت می
 Karantonis)شرروند ( میantiatherogenicخونی )

et al., 2006; Nasopoulou et al., 2011)قع . در وا
توان از روغن موجود در تفالة میوة زیتون به عنوان می

جررایگزین بخشررری از روغن مرراهی اسرررتفرراده نمود.  
مطرالعرات متعردد صرررورت گرفته بر روی جایگزینی    

هرای گیاهی به جای روغن ماهی در جیرة ماهی  روغن
توان کمان نشررران داده اسرررت که میآالی رنگینقزل

ن روغن ماهی درصرررد را جایگزی 277تا  87حرداکثر  
نمود بدون آنکه تاریر منفی بر رشررد و قابلیت هضررم  

 Caballero et al., 2002; Şener)داشررته باشررد  

andYıldız, 2003; Drew et al., 2007; 

Rinchard et al., 2007). 

هررای بسررریررار مهم در کیفیررت یکی از ویژگی
کمران بره لحا  بازارپسرررندی، ظاهر،   آالی رنگینقزل

و همکاران  Sicuroباشد. مطالعه می طعم و بوی ماهی
شان داد بکارگیری محصوالت فرعی کارخانه ( ن1727)

ویژه پساب حاصل از آن، عالوه بر کشی زیتون بهروغن
اکسریدانی گوشت، در بو و طعم  افزایش خاصریت آنتی 

ماهی نیز تاریرگذار اسرررت که با نتایج تحقیق حاضرررر 
تغذیه شده با دهد که ماهیان مطابقت دارد و نشان می

سطوح مختلف تفالة میوة زیتون در مقایسه با ماهیانی 
شررران از تفالة زیتون اسرررتفاده نشرررده از که در جیره

اند. بیشررترین  خوراکی بیشررتری برخوردار بودهخوش
درصد تفالة زیتون  27رتبه ارزیابی بو مربوط به تیمار 

براشرررد کره عامل اصرررلی بوی مطلوب در ماهی،   می
 مقادیر حاوی باشرررد. زیتونه زیتون میترکیبات تفال

 و بر طعم که است توکوفرولی و فنلی ترکیبات زیادی
همچنین ماده  دارد سرررزاییبره  تراریر  آن پرایرداری  

اولئوروپین از جمله عوامل اصرررلی تغییر طعم و بو در 
بوده و علرت کاهش   (Sicuro et al., 2010)مراهی  

تارر از ن نیز مرتبه ارزیابی بو در تیمار بدون تفالة زیتو
همین موضوع است. در خصوص مزه ماهی نتایج نشان 

درصررد تفاله زیتون  27داد که با توجه به اینکه تیمار 
بیشررترین رتبه را داشررته اما با سررایر تیمارهای تغذیه 

داری ندارد. از لحا  شده با تفاله زیتون اختالف معنی
رنر  ظاهری ماهیان پخته شرررده تیمارهای مختلف،  

ی مشرراهده نشررد و تنها بر بو و طعم ماهی تاریر  تفاوت
شررروند. نتایج تر میمثبت گذاشرررته و خوش خوراک

نیز  (Khoshkholgh et al., 2013)ترحقیق قبلی  
دهد با باشررد و نشرران می مشررابه تحقیق حاضررر می 

افزایش بیشرررتر تفالة زیتون بر مزه و بوی ماهی تاریر 
انی مسرررتقیم داشرررتره ولی در رن  ماهی تاریر چند 

( 2002گذارد. طی بررسرری انجام شررده توسررط ) نمی
Priolo et al.,   در زمینره ارزیابی حسررری گوشرررت

هرای فراقرد تفالة زیتون )جیره    هرایی کره برا جیره   بره
های حاوی تفالة زیتون تغذیه شرررده تجراری( و جیره 

بودند، نشرران داد که گوشررت بره های تغذیه شررده با  
جهررت خوش تفررالرره زیتون کرراهش مختصرررری را از 

کنندگان خوراکی داشررته اما عنوان شررده که مصرررف 
ای اسرررتقبال خیلی خوبی از این نوع نواحی مردیترانه 

هررای مختلف غررذاهررا دارنررد. در واقرع در موقعیررت 
باشرررد. هرچندکه جغرافیرایی، ذائقه افراد متفاوت می 
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ند کالگوی مصررف ماهی خیلی به آهستگی تغییر می 
ین تغییراتی هررا در مقررابررل چنو هرمرره فررهرنرر    

 .(Khoshkholgh, 2012)کارند محافظه
و همکرراران  Nasopoulou نرتررایرج ترحقیق   

در زمینه بررسی اررات افزودن تفالة زیتون و  (1726)
روغن تفاله زیتون بر رشررد، ترکیب اسرریدهای چرب و 
خواص محررافظتی قلررب و رگهررای خونی در دو گونرره 

و هامور  Sparus aurataماهی شرررانک سررررطالیی 
Dicentrarchus labrax   بیانگر نتایج متفاوت بوده

اسررتفاده از آن در جیره شررانک ماهی  کهطوریاسررت ب
درصد( تاریر مثبت داشته ولی بر ماهی  8سررطالیی ) 

هامور ارر منفی گذاشرته است. مطالعات آنها نشان داد  
تواند با جایگزین شرردن که اسررتفاده از تفاله زیتون می
هی براعث بهبود خواص  روغن آن بره جرای روغن مرا   
 محافظتی قلبی و عروقی گردد.

طورکل می توان اظهار داشت نتایج حاصل از به
بررسرری شرراخص های مختلف شررامل ترکیبات بدن،  
شراخص های رشد، فاکتورهای خونی و ارزیابی حسی  
نشرران می دهد به رغم آنکه افزایش سررطح تفالة میوة 

ارزی ب زیتون بر ترکیب الشره و شاخصهای رشد، تاریر 

های خونی نشان دهنده گیری شاخصنداشته اما اندازه
درصررد در مقایسرره با سررایر    27آن اسررت که تیمار 
تر بوده که ممکن است در درازمدت و تیمارها ضرعیف 

برا افزایش دوره پرورش، تراریر نامطلوب آن بر ماهیان   
دور از انتظار نباشرررد، بهمین علت اسرررتفاده از تفاله 

رصد می تواند مقدار مطلوبی جهت د 8زیتون تا سطح 
آالی رنگین کمان پرورشی را به همراه رشد ماهی قزل

 داشته و پیشنهاد می شود.
 

 . تقدیر وتشکر1
تحت  1059به شماره ربت  یپروژه پژوهش ینا
 یکاربرد هایپژوهش یرخرانه دب یمرال  هرای یرت حمرا 

وزارت علوم،  یتقاضرررامحور )معاونت پژوهش و فناور
 النیدانشرررگاه گ یبانی( و با پشرررتیو فناور یقاتتحق

و  یرمرکز تکث ی( و همکاری)معراونت پژوهش و فناور 
در  واقعدرنراب )  کمررانینرنگ آالیقزل یپرورش مراه 

 یده( به انجام رسررریالنقلعه رودخان فومن اسرررتان گ
است.
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