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چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان بر عملکرد رشد و شاخصهای خونی تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiصورت
پذیرفت .بههمین منظور تعداد  32تاسماهی پرورشی با میانگین وزن  955/06 ± 53/38گرم بهطور تصادفی در هشت مخزن فایبرگالس (500
لیتری) در چهار تیمار و دو تکرار توزیع و با جیرهای حاوی یکی از سطوح صفر (شاهد) )F10( 10 ،)F5( 5 ،و  )F15( 15درصد کنجاله بذرکتان در
جیره به مدت شش ماه تغذیه شدند .در انتهای آزمایش نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در شاخصهای رشد وجود ندارد .در بین شاخصهای
خون شناسی تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت افزایش معنیداری در  F15در مقایسه با گروه شاهد داشتند اما هموگلوبین ،میانگین حجم یک گلبول
قرمز ،میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز تفاوت معنیداری نداشتند .نتایج حاصل از
بررسی گلبولهای سفید نشان داد کاهش معنیداری در تعداد گلبولهای تیمار شاهد وجود دارد و همچنین افزایش معنیداری در تعداد لنفوسیت
و نوتروفیل بهترتیب در گروههای شاهد و  F15وجود داشت اما تفاوت معنی داری در تعداد مونوسیت و ائوزینوفیل وجود ندارد .نتایج حاصل از این
مطالعه نشان میدهد افزودن کنجاله بذرکتان به جیره تاسماهی سیبری فارغ از اثرگذاری بر رشد ،قادر به ایجاد تغییرات هماتولوژیک است.
واژگان کلیدی :بذرکتان ،تغذیه ،رشد ،خونشناسی ،ماهی خاویاری.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of dietary flaxseed meal on growth performance and
hematological indices of Siberian sturgeon Acipenser baerii. Thirty two farmed fish with average weight of
955.06 ± 53.38 g were randomly distributed in 8 tanks (500 L) in four treatments and two replicates and fed
diets with different levels of flaxseed meal including 0 (control), 5 (F 5), 10 (F10) and 15 (F15) percent for 6
months. At the end of the experiment, the results showed no significant difference in growth parameters. In
hematological parameters, the number of red blood cells and hematocrit had significant increase in F 15
compared to the control, but hemoglobin, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and
mean corpuscular hemoglobin concentration had no significant difference. Result of white blood cells
showed there was significant decrease in control group and also there were significant increase in neutrophil
and lymphocyte in F15 and control, respectively, but there were no significant differences in monocyte and
eosinophil. The overall results revealed that adding the flaxseed meal in Siberian sturgeon diet has no effect
on growth, while the hematological indices can be changed.
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 .1مقدمه
تغذیه در ماهیان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر
عملکرد رشد است و در مزارع پرورشی عمدهترین بخش
هزینه را به خود اختصاص میدهد .مهمترین منبع تامین
پروتئین و چربی در آبزیان استفاده از پودر و روغن ماهی
است ( )Nasopoulou and Zabetakis, 2012که دارای
مزیتهای زیادی از جمله پروتئین باال ،باالنس مناسب
آمینواسیدهای ضروری ،طعم و خوش خوراکی و قابلیت
هضم باال است .اما امروزه افزایش میزان تولید و کاهش
ذخایر ماهیان مورد استفاده از یک سو و نیاز رو به افزایش
صنایع تولید خوراک آبزیان و سایر حوزهها مانند طیور از
سوی دیگر منجر به افزایش قیمت و کاهش تولید پودر و
روغن ماهی مورد نیاز شده است (،)Zhou et al., 2005
بهطوریکه بیان میشود آبزیپروری در سالهای اخیر با
نرخ  11درصد در حال توسعه است اما تولید پودر ماهی
بسیار کمتر از این میزان است ( Tidwell and Allan,
 .)2011عالوه بر محدود بودن دسترسی ،پودر ماهی
بهدلیل داشتن قیمت باال منجربه افزایش هزینه نهایی
خوراک تولید شده میشود .بنابراین با توجه به عدم تامین
منابع پودر ماهی طی سالهای آینده ،نیاز به اجرای
تحقیقاتی برای جایگزینی منابع مناسب پروتئینی ضرورت
مییابد .در این میان اقالمی نظیر کنجاله دانههای روغنی
بهدلیل هزینه پایین و تامین پایدار از اهمیت ویژهای
برخوردار میباشند (.)Hardy, 2010
بذر کتان ( )Linum usitaissiumumکه در زبان
انگلیسی به نامهای  Flaxseedو  Linseedمشهور میباشد
حاوی  42تا  46درصد چربی 28 ،درصد فیبر خوراکی،
 21درصد پروتئین 4 ،درصد خاکستر و  6درصد
کربوهیدرات است .لیگنانها جز مهمترین ترکیبات آنتی
اکسیدانی میباشند و میزان لیگنان در این دانه گیاهی
 57تا  800برابر هر ماده غذایی است ( Singh et al.,
 .)2011از سوی دیگر بذر کتان سرشار از اسیدهای چرب
ضروری است بهطوری که تا  73درصد از چربی موجود در
روغن موجود در آن را اسیدهای چرب غیر اشباع تشکیل
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میدهند که شامل  16درصد اسیدهای چرب امگا 6
(عمدتاً لینولئیک اسید) و  51تا  55درصد امگا ( 3عمدتاً
آلفا لینولنیک اسید) میباشد (.)Prasad, 2005
مصرف بذرکتان در خوراک آبزیان دارای
محدودیتهای غذایی نیز هست چرا که باعث کاهش
عملکرد رشد میشود .لینامارین بخش عمدهای از مواد
ضد تغذیهای بذر کتان را تشکیل میدهد ( Jain and
 .)Ganorkar, 2013حرارتدهی حین فراوری نظیر آنچه
که در روغنکشی و یا در فراوری اکستروژن کنجاله
بذرکتان اتفاق میافتد باعث تغییر ماهیت دادن ساختار
پروتئینی ماده بتا گلوکوزیداز شده که این خود از تولید
سیانید هیدروژن جلوگیری مینماید و یکی از مزایای مهم
استفاده از کنجاله بذرکتان در مقایسه با بذرکتان است
(.)Jain and Ganorkar, 2013
علی رغم ارزش غذایی باالی بذر کتان مطالعات
بسیار اندکی در ارتباط با اثر تغذیهای آن در ماهی انجام
شده است ( El-Saidy and Gaber, 2001; Soltan,
 ،)2005; Soltan et al., 2008اما مطالعه روی سایر
حیوانات آزمایشی مانند موش ( ;Fukumitsu et al., 2008
 )De Franca Cardozo et al., 2011و بوقلمون
( )Moghadam et al., 2017بیان میکنند که تغذیه با
بذر و یا کنجاله بذرکتان منجر به بهبود شاخصهای رشد
میشود.
از فاکتورهای مهم در تعیین سالمت ماهی میتوان
به شاخصهای خونی اشاره کرد .مطالعات مرتبط بیان
میکنند که تغذیه با بذرکتان اثر مثبتی بر شاخصهای
خونی انسان و دیگر حیوانات آزمایشی دارد ( Figueiredo
;et al., 2009; De Franca Cardozo et al., 2011
،)Benavides et al., 2013; Kroliczewska et al., 2017

اما در ارتباط با ماهی تا کنون مطالعهای صورت نگرفته
است.
تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiیکی از
گونههای با ارزش ماهیان خاویاری برای تولید گوشت و
خاویار میباشد که امروزه بهعلت رشد خوب ،سازگاری با
شرایط پرورشی و قابلیت زیست در آب شیرین بهعنوان
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یکی از گونههای مهم پرورشی در سرتاسر جهان معرفی
میشود (.)Falahatkar, 2018
بهطور کلی کنجاله بذرکتان یکی از منابع غنی از
نظر پروتئین است و چربی موجود در آن سرشار از
اسیدهای چرب ضروری مورد نیاز ماهی است .با توجه به
کاهش ذخایر پودر و روغن ماهی ،مطالعه حاضر جهت
تعیین سطح مناسب کنجاله بذرکتان در جیره غذایی
تاسماهی سیبری به عنوان منبع پروتئین و چربی و تاثیر
آن بر عملکرد رشد ،کارایی غذا و پارامترهای خونشناسی
به عنوان اولین شاخصهای رشد و سالمت در ماهیان
انجام گرفت.

 .2مواد و روشها
 .1.2ماهی ،شرایط پرورش و طراحی آزمایش
تمامی مراحل عملی مطالعه حاضر در سالن تکثیر
و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن
(صومعهسرا ،ایران) انجام شد .در ابتدا بهمنظور سازگاری
ماهیان با شرایط و محیط آزمایش ،ماهیان بهمدت 30
روز در مخازن پرورشی درنظر گرفته شده با جیره فاقد
کنجاله بذرکتان بهمیزان  2درصد وزن بدن در روز تغذیه
شدند .پس از سازگاری ،تعداد  32تاسماهی سیبری 2
ساله با میانگین وزن  955/06 ± 53/38گرم و طول کل
 65/96 ± 0/79سانتیمتر به طور تصادفی انتخاب و در 8
مخزن فایبرگالس با حجم  500لیتر (حجم آبگیری 450
لیتر) در  4تیمار و دو تکرار توزیع شدند ( 4ماهی در هر
تانک) .آب مورد نیاز مخازن با متوسط دبی 8/7 ± 1/12
لیتر بر دقیقه از چاه تامین و در هر تانک دو سنگ هوا
جهت تزریق اکسیژن قرار داده شد .میانگین دما و
اکسیژن محلول در طی دوره به ترتیب برابر ± 0/8
 16/80سانتیگراد و  8/4 ± 0/56میلیگرم بر لیتر بود.
ماهیان طی دوره پرورش تحت رژیم نوری  12ساعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی قرار داشتند.
در طی  180روز دوره آزمایش ،ماهیان با جیره
آزمایشی حاوی کنجاله بذرکتان با یکی از چهار سطح
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صفر (شاهد) )F10( 10 ،)F5( 5 ،و  )F15( 15درصد
کنجاله بذرکتان در جیره تغذیه شدند ( Taher et al.,
 .)2014; Staykov et al., 2015غذادهی بر اساس اشتها
و در سه نوبت در ساعت  13:30 ،8:30و  17:30انجام
گرفت .تانکها در انتهای هر روز سیفون شده و غذای
حبهای خورده نشده جهت تعیین میزان دقیق مصرف غذا
شمارش شدند.

 .2.2تهیه جیرههای آزمایشی
ساخت جیره و تهیه اقالم مورد نیاز آن در شرکت تولید
خوراک دام ،طیور و آبزیان پارس دانه سوادکوه (مازندران،
ایران) انجام شد .جیرههای آزمایشی به صورت
ایزونیتروژنیک و ایزوانرژتیک بر پایه سطح پروتئین 42
درصد و سطح انرژی 21 MJ kg-1جیره توسط نرم افزار
لینگو (Lingo systems, Chicago, Lingo, 11.0.0.20,
 )USAفرمولنویسی شدند و پلتهایی با وزن  0/09گرم و
قطر  4میلیمتر بدست آمد .ترکیب جیرههای آزمایشی در
جدول شماره یک نشان داده شده است.

 .3.2سنجش شاخصهای رشد و تغذیه
جهت بررسی اثر تغذیهای کنجاله بذرکتان بر
عملکـرد رشـد در انتـهای دوره ،ابتدا ماهــیان با
دوز  400ppmبه روش غوطهوری با عصاره گل میخک
بیهوش شده ( )Ghiasi et al., 2017و به صورت انفرادی
بیومتری و وزن آنها با دقت یک گرم و طول با دقت یک
میلیمتر اندازهگیری شد .شاخصهای وزن کسب شده
( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRدرصد افزایش وزن
( ،)BWIفاکتور وضعیت ( ،)CFکارایی غذا ( ،)FEکارایی
پروتئین ( )PERو کارایی چربی ( )LERبا استفاده از
فرمولهای زیر تعیین شد (:)Falahatkar et al., 2013
( WGگرم) = وزن نهایی (گرم)  -وزن اولیه (گرم)
( SGRدرصد  /روز)=
](لگاریتم وزن نهایی (گرم) – لگاریتم وزن اولیه (گرم)) /
مدت زمان آزمایش (روز)[ × 100

( BWIدرصد) =
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 = PERوزن بدست آمده (گرم)  /پروتئین مصرف شده
(گرم)
 ₌ LERوزن بدست آمده (گرم)  /چربی مصرف شده
(گرم)

(وزن بدست آمده (گرم)  /وزن اولیه (گرم)) × 100
( = CFوزن بدن (گرم)  /طول کل( 3سانتیمتر)) × 100

( FEدرصد) =
(وزن بدست آمده (گرم)  /غذای خورده شده (گرم)) × 100

جدول  -1ترکیب و آتجزیه بیو شیمیایی جیره تهیه شده در این آزمایش.

سطوح کنجاله بذرکتان ()%
اقالم غذایی

شاهد

5

10

15

پودر ماهی
پودر گوشت
پودر خون
گلوتن گندم
آرد گندم
سبوس گندم
سبوس برنج
گلوتن ذرت
کنجاله بذر کتان
روغن ماهی
روغن کانوال
1
مکمل ویتامینی
2
مکمل معدنی
سایر افزودنی ها

35/26
5
3
7/5
4/99
5
10
9/52
0
2
2
1/5
1/5
12/73

37/61
5
3
7/5
3/16
5
10
4
5
2
2
1/5
1/5
12/73

36/69
5
3
7/5
2/85
5
8/23
2
10
2
2
1/5
1/5
12/73

36/01
5
3
7/5
3/76
5
3
2
15
2
2
1/5
1/5
12/73

آنالیز جیره
پروتئین ()%

42/01

41/68

41/47

41/51

چربی ()%

14/20

14/89

14/50

14/95

رطوبت ()%

10/1

10/05

10/02

10/08

فیبر ()%

2/84

3/39

3/82

4/03

انرژی ()MJ kg-1

22/02

21/83

21/53

21/78

1مکمل ویتامین استفاده شده ساخت شرکت پارس دانه سوادکوه (سوادکوه ،ایران) میباشد که هر  1000گرم پرمیکس حاوی  6گرم آهن 10 ،گرم روی20 ،
میلیگرم سلنیوم 100 ،میلیگرم کبالت 600 ،میلیگرم مس 6 ،گرم آهن 5 ،گرم منگنز  600میلیگرم ید  1گرم کولین کلراید وجود دارد.
 2مکمل معدنی استفاده شده ساخت شرکت پارس دانه سوادکوه (سوادکوه ،ایران) می باشد که هر  1000گرم پریمیکس حاوی 1600000 IU :ویتامین ،A
 400000IUویتامین  60 ،D3گرم ویتامین  8 ،Eگرم ریبوفالوین 12 ،گرم نیاسین 40 ،گرم اسید پانتتونیک 4 ،گرم پیریدوکسین 2 ،گرم اسید فولیک 8 ،میلیگرم
سیانوکوباالمین 60 ،گرم ویتامین  2 ،Cگرم ویتامین  40 ،K3میلیگرم بیوتین و  20گرم ویتامین اینوزیتول می باشد.

 .4.2سنجش شاخصهای خونی
به منظور تعیین شاخصهای خونی در انتهای دوره
پس از بیهوشی 2 ،میلیلیتر خون از ساقه دمی ماهیان
توسط سرنگ هپارینه (با حجم  5میلیلیتر) گرفته شد.
تعداد گلبولهای قرمز ( )RBCو تعداد گلبولهای سفید

( )WBCتوسط الم هماسیتومتر به روش  Yuanو
همکاران ( )2008اندازهگیری شد .میزان هماتوکریت به
روش  Rey Vazquezو  )2007( Guerreroو میزان
هموگلوبین توسط دستگاه اسپکتوفتومتری و با روش
سیان مت هموگلوبین سنجش شد (.)Drabkin, 1945
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برای محاسبه شاخصهای خونی شامل میانگین حجم
یک گلبول قرمز ( ،)MCVمیانگین هموگلوبین یک
گلبول قرمز ( )MCHو میانگین درصد غلظت هموگلوبین
در یک گلبول قرمز ( )MCHCاز فرمولهای زیر استفاده
شد (:)Yuan et al., 2008
= )fL( MCV

(هماتوکریت (درصد)  /تعداد گلبول قرمز (برحسب میلیون در
میلی متر مکعب)) × 10
= )pg/cell( MCH

(هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)  /تعداد گلبول قرمز (بر حسب
میلیون در میلی متر مکعب)) × 10
= )g/dL( MCHC

(هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)  /هماتوکریت (درصد)) × 10

همچنین جهت تعیین درصد افتراقی گلبولهای
سفید و شمارش تعداد لنفوسیت ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل و
مونوسیت پس از تهیه گسترش خونی سلولها با روش
 Blaxhallو  )1973( Daisleyشمارش شدند.

 .5.2تجزیه و تحلیل آماری
ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
 Kolmogorov–Smirnovو همگنی واریانس ها با آزمون
 Leveneبررسی شد .پس از اطمینان از شروط ذکر شده
فوق ،بهمنظور مقایسه میانگینها از آنالیز واریانس
یکطرفه ( )One-way ANOVAو تست  Tukeyبهعنوان
 post hocاستفاده شد .اختالف میانگینها در کلیه موارد
با سطح اطمینان  P <0/05تعیین گردید .تجزیه و
تحلیل دادهها با نرم افزار ( SPSS Inc., Chicago, IL,
 SPSS 16 )USAانجام شد .دادهها به صورت میانگین ±
خطای استاندارد ارائه شدهاند.

 .3نتایج
در انتهای دوره آزمایش در روز  ،180نتایج حاصل از
بررسی شاخصهای رشد و تغذیه در تاسماهیان سیبری
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پس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان نشان داد
تفاوت معنیداری بین گروهها وجود ندارد ()P >0/05
اما در همه شاخصها شامل ،CF ،BWI ،SGR ،WG
 LPR ،PERو  FEدر گروههای تغذیه شده با کنجاله بذر
کتان افزایش نسبی نسبت به گروه شاهد مالحظه شد
(جدول .)2
نتایج حاصل از بررسی شاخصهای خونی در
تاسماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان
در تحقیق حاضر نشان داد افزایش معنیداری در تعداد
 RBCدر گروه  F15در مقایسه با گروه شاهد وجود دارد
(P <0/05؛ جدول  .)3نتایج نشان داد هموگلوبین
تغییرات معنیداری بین گروهها ندارد ( )P >0/05اما در
ارتباط با هماتوکریت در گروههای  F10و  F15افزایش
معنیداری نسبت به شاهد وجود داشت (P <0/05؛
جدول  .)3نتایج حاصل از این تحقیق همچنین نشان داد
در ارتباط با شاخصهای خونی شامل  MCH ،MCVو
 MCHCتفاوت معنیداری بین گروهها وجود ندارد
(P >0/05؛ جدول .)3
بررسی گلبولهای سفید پس از گذشت  180روز در
تحقیق حاضر نشان داد در ارتباط با تعداد  WBCکاهش
معنیداری در گروههای شاهد و  F5در مقایسه با
گروههای  F10و  F15وجود دارد (P <0/05؛ جدول .)4
بررسی درصد افتراقی گلبولهای سفید نیز نشان داد در
ارتباط با درصد نوتروفیل افزایش معنیداری در گروههای
 F10و  F15در مقایسه با گروه شاهد وجود دارد (P 0/05
<؛ جدول  )4و در ارتباط با درصد لنفوسیت این افزایش
در گروه شاهد مشاهده شد .در تحقیق حاضر در ارتباط با
درصد مونوسیتها و ائوزینوفیلها تغییرات معنیداری
پس از تغذیه با کنجاله بذرکتان در بین گروهها مشاهده
نشد اما گروههای  F10و  F15در مقایسه با گروه کنترل و
 F5تا حدودی افزایش داشتند (P >0/05؛ جدول .)4
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جدول - 2شاخصهای رشد و تغذیه در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiپس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان پس از  180روز.
تمامی دادهها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد گزارش شدهاند (تعداد برای هر تیمار  8عدد).

سطوح کنجاله بذر کتان ()%
شاهد

5

10

15

وزن اولیه ()g

972/125 ± 45/77

966/37 ± 41/50

946/50 ± 67/91

935/25 ± 58/32

وزن نهایی ()g

1607/38 ± 75/82

1698/63 ± 103/48

1781/13 ± 124/60

1710/38 ± 90/82

طول اولیه ()cm

64/87 ± 1/24

66/00 ± 1/26

65/20 ± 2/15

66/12 ± 1/66

طول نهایی ()cm

73/12 ± 1/52

75/25 ± 1/84

75/00 ± 2/17

77/00 ± 1/33

)g( WG

632/25 ± 104/75

732/25 ± 20/75

834/62 ± 7/12

755/12 ± 128/25

)% day-1 ( SGR

0/27 ± 0/03

0/31 ± 0/00

0/35 ± 0/00

0/33 ± 0/04

)%( BWI

65/27 ± 10/33

75/56 ± 1/21

88/20 ± 1/20

82/87 ± 13/69

CF

0/37 ± 0/00

0/41 ± 0/00

0/42 ± 0/03

0/39 ± 0/00

)%( FE

26/51 ± 6/44

24/80 ± 1/56

28/16 ± 2/86

30/66 ± 1/30

PER

0/59 ± 0/15

0/63 ± 0/03

0/67 ± 0/07

0/72 ± 0/05

LER

1/70 ± 0/43

1/77 ± 0/11

1/88 ± 0/19

2/11 ± 0/01

جدول - 3شاخصهای خونی در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiپس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان در جیره پس از  180روز .تمامی دادهها
به صورت میانگین  ±خطای استاندارد گزارش شده اند (تعداد برای هر تیمار  8عدد).

سطوح کنجاله بذر کتان ()%
شاهد

5

10

15

)×103 cell dL-1( RBC

825/83 ± 23/24b

881/33 ± 40/68ab

947/167 ± 30/04ab

952/80 ± 35/26a

هموگلوبین ()g dL-1

7/51 ± 0/26

8/13 ± 0/40

8/61 ± 0/21

8/62 ± 0/28

هماتوکریت ()%

33/50 ± 0/95b

36/50 ± 1/64ab

38/66 ± 0/8a

38/80 ± 1/51a

)fL( MCV

405/50 ± 1/89

414/00 ± 3/23

408/16 ± 1/97

407/00 ± 1/43

)pg cell-1( MCH

90/50 ± 0/67

91/66 ± 0/91

90/66 ± 0/42

90/40 ± 0/32

)g dL-1( MCHC

22/36 ± 0/13

22/23 ± 0/12

22/26 ± 0/15

22/18 ± 0/15

*حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است (.)P <0/05
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جدول  -4تغییرات تعداد و درصد افتراقی گلبولهای سفید در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiپس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله
بذرکتان در جیره پس از  180روز .تمامی دادهها به صورت میانگین  ±خطای استاندارد گزارش شدهاند (تعداد برای هر تیمار  8عدد).
سطوح کنجاله بذر کتان ()%
شاهد

5

10

15

)cell mL-1( WBC

6200/00 ± 384/07b

7466/67 ± 782/58ab

11040/00 ± 880/00a

10933/30 ± 1157/02a

لنفوسیت ()%

75/16 ± 1/07a

73/66 ± 1/90ab

69/00 ± 1/63ab

68/33 ± 2/01b

نوتروفیل ()%

18/50 ± 0/95b

20/33 ± 1/49ab

24/00 ± 1/03a

24/16 ± 1/13a

مونوسیت ()%

4/83 ± 0/30

5/16 ± 0/47

5/60 ± 0/66

6/16 ± 0/60

ائوزینوفیل ()%

0/83 ± 0/30

0/83 ± 0/31

1/40 ± 0/95

1/33 ± 0/80

*حروف انگلیسی غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین گروههای مختلف است (.)P <0/05

 .4بحث و نتیجه گیری
 .4.1عملکرد رشد
نتایج حاصل از مطالعه حاضر در بررسی اثر
تغذیهای کنجاله بذرکتان در تاسماهی سیبری نشان داد
شاخصهای رشد تغییرات معنیداری بین گروهها
نداشتند ،اما تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر به افزایش
حدود  200گرم وزن بیشتر در گروه  F10در مقایسه با
شاهد شد .در ارتباط با اثر تغذیهای کنجاله بذرکتان بر
روی ماهیان خاویاری تا کنون مطالعهای صورت نگرفته
است اما مطالعات محدودی بر روی سایر ماهیان انجام
شده است.
مطالعه روی ماهی کپور معمولی Cyprinus
 carpioبا میانگین وزنی  1272/5گرم نشان داد تغذیه با
کنجاله بذرکتان تفاوت معنیداری در پارامترهای رشد
ایجاد نکرد اما منجر به افزایش  4/09درصدی وزن در
تیمار تغذیه شده با  100گرم در کیلوگرم جیره کنجاله
بذرکتان نسبت به گروه شاهد شد .عالوه بر این ،بررسی
شاخصهای تغذیهای نشان داد کارایی غذا در ماهیان
تغذیه شده با کنجاله بذرکتان پس از گذشت  60روز
افزایش یافت ( )Staykov et al., 2015که این روند هم
راستا با نتایج حاصل از تحقیق حاضر در ارتباط با
تاسماهی سیبری است Drew .و همکاران ( )2005نشان
دادند زمانی که ماهی قزلآالی رنگینکمان

( Oncorhynchus mykissمیانگین وزن  190گرم) به
مدت  8هفته با جیرهای حاوی  240گرم بذرکتان بر
کیلوگرم جیره تغذیه میشود  WGو کارایی غذا نسبت به
گروه شاهد افزایش مییابد .در مطالعهای دیگر ماهیان
تیالپیا  Oreochromis niloticusبه مدت  90روز با
جیرههای حاوی کنجاله بذرکتان ،کنجاله آفتابگردان و
کنجاله پنبه دانه به عنوان منبع پروتئین گیاهی تغذیه
شدند که نتایج حاصل نشان داد بهترین رشد در گروههای
تغذیه شده با کنجاله بذرکتان وجود دارد ( Alkobaby et
 )2005( Soltan .)al., 2008در بررسی جایگزینی صفر،
 75 ،50 ،25و  100درصد پودر ماهی موجود در جیره
( 650گرم پودر ماهی در هر کیلوگرم جیره) ماهی تیالپیا
دریافت که بهترین عملکرد رشد در گروه  25درصد
جایگزینی با کنجاله بذرکتان وجود دارد.
در تحقیق حاضر پارامترهای رشد در تاسماهیان
سیبری تغذیه شده با کنجاله بذرکتان نسبت به گروه
شاهد تا حدودی افزایش داشت .این امر نشان میدهد که
تغذیه با کنجاله بذرکتان نه تنها در سطوح استفاده شده
اثر منفی روی رشد ندارد بلکه منجر به بهبود آن نیز
میشود .در همین رابطه میتوان بیان کرد این اثر ممکن
است بهدلیل حضور میزان باالی اسیدهای چرب ضروری
باشد .از جمله مهمترین اسیدهای چرب ضروری موجود
در بذرکتان میتوان به لینولئیک اسید و آلفا لینولنیک
اسید اشاره کرد که مهمترین نوع از اسیدهای امگا  6و
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امگا  3میباشند و برای رشد ،ساختار و عملکرد مناسب
سلولها در ماهی بسیار ضروری هستند ( Sargent et al.,
 )1995و با توجه به نیاز باالی بدن ماهی به این اسیدهای
چرب ،افزایش آنها در جیره غذایی ماهیان منجر به
افزایش و بهبود شاخصهای رشد در تاسماهیان تغذیه
شده با کنجاله بذرکتان شده است و میتواند به علت
نقش عملکردی ساختاری آنها در غشای دو الیه
فسفولیپیدی سلولی و در نهایت سیالیت غشای سلولی در
زمان جذب انتخابی باشد که منجر به جذب این اسیدهای
چرب نسبت به سایر منابع چربی شده است ( Bell et al.,
 .)2001با این حال ،بهمنظور درک بهتر از اثرات کنجاله
بذرکتان بر رشد ،آنالیز اسیدهای چرب جیره و بدن در
ماهیان نیاز به مطالعات تکمیلی در آینده میباشد.

 .4.2شاخصهای خونی
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد پس از
گذشت  180روز ،تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر به
افزایش  RBCو هماتوکریت در گروههای تغذیه شده با
 10و  15درصد کنجاله بذرکتان در جیره نسبت به گروه
شاهد شد اما اثر معنی داری بر شاخصهای خونی مرتبط
با تعداد گلبول قرمز نظیر  MCHC ،MCH ،MVCو
هموگلوبین ندارد .در ارتباط با اثر تغذیهای کنجاله
بذرکتان بر شاخصهای خونی ماهیان تا کنون مطالعهای
صورت نگرفته و مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی
این شاخصها میپردازد.
مطالعه  Taherو همکاران ( )2014بیان میکند
تغذیه با جیرههای حاوی کنجاله بذرکتان در جوجه
بوقلمون منجر به افزایش  RBCدر گروههای تحت تغذیه
میشود اما هموگلوبین تغییر معنیداری ندارد .سایر
مطالعات صورت گرفته روی حیوانات آزمایشگاهی بیان
میکند که تغذیه با سطوح  5و  10درصدی بذرکتان طی
 8هفته منجر به افزایش  RBCو هماتوکریت در موش
آزمایشگاهی میشود اما تغییری در میزان هموگلوبین
ایجاد نمیشود ( )Babu et al., 2000که نتایج حاصل از
این تحقیق همراستا با مطالعه حاضر میباشد .همچنین
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مطالعه مشابه روی موش نشان داد تغذیه با  25درصد
بذرکتان در جیره در طی  180روز تفاوت معنیداری در
هماتوکریت و هموگلوبین ایجاد نمیکند ( Figueiredo et
 .)al., 2009در ارتباط با اثر تغذیهای بذرکتان در خرگوش
نیز مطالعه صورت گرفته بیان میکند تغذیه به میزان
 100گرم در کیلوگرم جیره بذرکتان پس از گذشت 21
روز منجر به افزایش  ،RBCهماتوکریت و شاخصهای
مرتبط با گلبول قرمز شد (.)Króliczewska et al., 2016
با توجه به مطالعات اندک صورت گرفته در ارتباط
با اثرات کنجاله بذرکتان بر پارامترهای خونی ،ساز و کار
اثرگذاری آن در بافتهای خونساز ناشناخته است و نیاز
به انجام مطالعات تکمیلی در آینده دارد .با اینحال به
نظر میرسد افزایش میزان آهن در تاسماهی سیبری
منجر به بهبود وضعیت گلبولهای قرمز شده باشد ،چرا
که مطالعات بیان میکنند تغذیه با بذرکتان منجر به
افزایش سطح آهن خون میشود ( )Babu et al., 2015پر
واضح است که آهن یکی از ارکان اصلی تولید گلبولهای
قرمز در بدن است  .از سوی دیگر ،گلبول قرمز در ماهیان
حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب بلندزنجیره
غیراشباع است ( )Hamer, 2011که بذرکتان منبع
مناسبی از آنهاست و سطح مناسبی از آنها در بدن با
خاصیت آنتی اکسیدانی خود از ایجاد استرس اکسیداتیو
که در ماهیان منجر به تغییر کیفیت (یکپارچگی و اندازه)
و کمیت (تعداد) گلبولهای قرمز میشود ( Bransden,
 )2003جلوگیری میکند.
مطالعه حاضر نشان داد تغذیه با سطوح مختلف
کنجاله بذرکتان پس از  180روز منجر به افزایش WBC
و تعداد نوتروفیل میشود اما کاهش معنیداری در تعداد
لنفوسیتها در تیمار  F15نسبت به تیمار شاهد داشت و
در ارتباط با تعداد مونوسیت هر چند در تیمارهای تغذیه
شده با کنجاله بذرکتان بیشتر از گروه شاهد بود اما این
تفاوت معنی دار نبود .همانند شاخصهای مربوط به
گلبولهای قرمز ،در ارتباط با اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان
بر گلبولهای سفید نیز در ماهیان تاکنون مطالعهای
صورت نگرفته است .با اینحال ،مطالعه روی جوجه
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بوقلمون نشان داد زمانی که جوجهها با جیرههای حاوی
 5و  10درصد کنجاله بذرکتان در کیلوگرم جیره به مدت
 42روز تغذیه میشوند افزایش معنیداری در WBC
مشاهده میشود ( .)Taher et al., 2014مطالعه روی
برهها نشان داد تغذیه با  75گرم بذرکتان در کیلوگرم
جیره منجر به افزایش معنی دار  WBCمیشود همچنین
نتایج این تحقیق نشان داد تعداد مونوسیتها تحت تاثیر
تغذیه با جیره حاوی بذرکتان قرار نگرفتند ( Benavides
 .)et al., 2013مطالعه روی گلبولهای سفید موش نیز
نشان داد تغذیه با  25درصد بذرکتان در جیره در تعداد
مونوسیت و ائوزینوفیل تفاوت معنیداری ایجاد نمیکند
(.)De França Cardozo et al., 2011
در ارتباط با گلبولهای سفید نیز میتوان اظهار
داشت که میزان باالی اسیدهای چرب ضروری امگا 3
موجود در کنجاله بذرکتان منجر به بهبود عملکرد و
افزایش تعداد گلبولهای سفید در مطالعه حاضر شده
است ،چرا که مطالعات بیان میکنند حضور میزان باالی
آلفا لینولنیک موجود در بذرکتان بهعنوان یک اسید چرب
امگا  3منجر به ساخته شدن اسیدهای چرب ضروری
ایکوزاپنتانوئیک و دکوزاهگزانوئید میشود که بهطور
گستردهای بهعنوان عامل ممانعت کننده تخریب
لنفوسیتها و از سوی دیگر عامل فعالسازی ماکروفاژها
(که توسط مونوسیتها بوجود میآیند) شناخته میشوند
( .)Calder, 1997در مطالعه حاضر ،تغذیه با کنجاله
بذرکتان منجر به افزایش تعداد گلبولهای سفید و در
نتیجه باال رفتن مقاومت بدن شد اما درک صحیح
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اثرگذاری آن نیاز به مطالعات تکمیلی در آینده دارد.
مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی اثر تغذیهای
کنجاله کتان بر شاخصهای رشد و خونشناسی تاسماهی
سیبری پرداخت .بهطور کلی ،مطالعه حاضر نشان داد
تغذیه با کنجاله بذرکتان اثر منفی بر شاخصهای رشد
ندارد و تا حدودی منجر به بهبود این شاخصها شد.
همچنین شاخصهای خونی مانند گلبولهای قرمز و
هماتوکریت به عنوان شاخص سالمت و انتقال اکسیژن به
بافتها و گلبولهای سفید و نوتروفیلها به عنوان اولین
سد دفاعی بدن پس از تغذیه با کنجاله بذرکتان بهبود
یافتند .بنابراین پیشنهاد میشود در جیره تاسماهیان از
سطوح  10تا  15درصد کنجاله بذرکتان به عنوان
تامینکننده پروتئین ،اسیدهای چرب ضروری و اثرگذاری
مثبت بر پارامترهای خونی استفاده شود.
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