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 کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد های حاوی جیرهاثر تغذیه با 

 ( پرورشیAcipenser baeriiهای خونی تاسماهی سیبری )و شاخص
 

 1، میرمسعود سجادی*2،1، بهرام فالحتکار1ساره قیاسی

 ایرانگیالن، گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا،  -1

 رشت، ایرانگیالن، گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی خزر، دانشگاه گیالن،  -2
 

 08/09/1398تاریخ پذیرش:  13/03/1398تاریخ ارسال: 

 چکیده
صورت  (Acipenser baeriiهای خونی تاسماهی سیبری )تعیین اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان بر عملکرد رشد و شاخص مطالعه حاضر با هدف

 500فایبرگالس ) مخزنطور تصادفی در هشت گرم به 06/955 ± 38/53تاسماهی پرورشی با میانگین وزن  32 همین منظور تعدادپذیرفت. به
کنجاله بذرکتان در  درصد( 15F) 15( و 10F) 10(، 5F) 5ای حاوی یکی از سطوح صفر )شاهد(، لیتری( در چهار تیمار و دو تکرار توزیع و با جیره

های شاخصبین  های رشد وجود ندارد. درشاخصداری در  مدت شش ماه تغذیه شدند. در انتهای آزمایش نتایج نشان داد تفاوت معنیجیره به
در مقایسه با گروه شاهد داشتند اما هموگلوبین، میانگین حجم یک گلبول  15Fداری در خون شناسی تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت افزایش معنی

یج حاصل از داری نداشتند. نتاقرمز، میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز تفاوت معنی
داری در تعداد لنفوسیت های تیمار شاهد وجود دارد و همچنین افزایش معنیداری در تعداد گلبولهای سفید نشان داد کاهش معنیبررسی گلبول
داری در تعداد مونوسیت و ائوزینوفیل وجود ندارد. نتایج حاصل از این وجود داشت اما تفاوت معنی 15Fهای شاهد و ترتیب در گروهو نوتروفیل به
 .استرشد، قادر به ایجاد تغییرات هماتولوژیک افزودن کنجاله بذرکتان به جیره تاسماهی سیبری فارغ از اثرگذاری بر  دهدمیمطالعه نشان 
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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 (F5), 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 F15 

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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 مقدمه. 1
بر  یرگذاراز عوامل مهم تاث یکی یاندر ماه یهتغذ

بخش  ینترعمده یدر مزارع پرورش وعملکرد رشد است 

 ینمنبع تام ینمهمتردهد. یخود اختصاص م را به ینههز

 یاستفاده از پودر و روغن ماه یاندر آبز یپروتئین و چرب

دارای ( که Nasopoulou and Zabetakis, 2012است )

باال، باالنس مناسب  ینپروتئ ملهاز ج یادیز یهایتمز

 یتو قابل یطعم و خوش خوراک ی،ضرور ینواسیدهایآم

و کاهش  دیتول یزانم یشهضم باال است. اما امروزه افزا

 یشرو به افزا یازسو و ن یکمورد استفاده از  یانماه یرذخا

از  یورها مانند طحوزه یرسا و یانخوراک آبز یدتول یعصنا

پودر و  یدو کاهش تول یمتق یشمنجر به افزا یگرد یسو

 ،(Zhou et al., 2005شده است ) یازمورد ن یروغن ماه

با  یراخ یهادر سال یپروریشود آبزیم یانب یکهطوربه

 یپودر ماه یددرصد در حال توسعه است اما تول 11نرخ 

 ,Tidwell and Allan) بسیار کمتر از این میزان است

 یپودر ماه ی،بر محدود بودن دسترس وه(. عال2011

به افزایش هزینه نهایی دلیل داشتن قیمت باال منجربه

 ینبا توجه به عدم تام ینبنابراشود. خوراک تولید شده می

 یبه اجرا یازن ینده،آ یهاسال یط یمنابع پودر ماه

ضرورت  ینیمنابع مناسب پروتئ یگزینیجا یبرا یقاتیتحق

 یروغن یهاکنجاله دانه یرنظ یاقالم میان ین. در ایابدیم

 یایژهو یتاز اهم یدارپا ینو تام یینپا ینههز یلدلبه

 (. Hardy, 2010باشند )یبرخوردار م

( که در زبان Linum usitaissiumumکتان ) بذر

 باشدمی مشهور Linseed و Flaxseed یهابه نام یسیانگل

 ی،خوراک یبردرصد ف 28 ی،درصد چرب 46تا  42 یحاو

درصد  6درصد خاکستر و  4 ین،درصد پروتئ 21

 یآنت یباتترک ینها جز مهمتریگناناست. ل یدراتکربوه

 یاهیدانه گ یندر ا یگنانل یزانباشند و میم یدانیاکس

 ,.Singh et alاست ) ییبرابر هر ماده غذا 800تا  57

چرب  یدهایبذر کتان سرشار از اس یگرد ی(. از سو2011

موجود در  یدرصد از چرب 73تا  ی کهطوراست به یضرور

 یلاشباع تشک یرچرب غ یدهایروغن موجود در آن را اس

 6چرب امگا  یدهایدرصد اس 16شامل  که دهندیم

 )عمدتاً 3درصد امگا  55تا  51( و یداس ینولئیک)عمدتاً ل

 (.Prasad, 2005باشد )ی( میداس ینولنیکآلفا ل

 یدارا یانبذرکتان در خوراک آبز مصرف

که باعث کاهش چرا هست  یزن ییغذا یهایتمحدود

از مواد  یابخش عمده ینامارینشود. لیعملکرد رشد م

 Jain andدهد )یم یلن را تشکبذر کتا یایهضد تغذ

Ganorkar, 2013آنچه  یرنظ یفراور ینح یده(. حرارت

کنجاله  ژناکسترو یدر فراور یاو  یکشکه در روغن

دادن ساختار  یتماه ییرافتد باعث تغیکتان اتفاق مربذ

 یدخود از تول ینشده که ا یدازماده بتا گلوکوز ینیپروتئ

مهم  یایاز مزا یکیو  یدنمایم یریجلوگ یدروژنه یانیدس

با بذرکتان است  یسهاستفاده از کنجاله بذرکتان در مقا

(Jain and Ganorkar, 2013 .) 

بذر کتان مطالعات  یباال ییرغم ارزش غذا علی

انجام  یآن در ماه یایهدر ارتباط با اثر تغذ یاندک یاربس

 ,El-Saidy and Gaber, 2001; Soltanشده است )

2005; Soltan et al., 2008)،  یرسا یرواما مطالعه 

 ;Fukumitsu et al., 2008مانند موش ) یشیآزما یواناتح

De Franca Cardozo et al., 2011 و بوقلمون )

(Moghadam et al., 2017ب )با  یهد که تغذنکنیم یان

رشد  یهاکنجاله بذرکتان منجر به بهبود شاخص یابذر و 

 شود. یم

توان یم یسالمت ماه یینمهم در تع یفاکتورها از

 یاناشاره کرد. مطالعات مرتبط ب یخون یهابه شاخص

 یهابر شاخص یبا بذرکتان اثر مثبت یهکنند که تغذیم

 Figueiredoدارد ) یشیآزما یواناتح یگرانسان و د یخون

et al., 2009; De Franca Cardozo et al., 2011; 

Benavides et al., 2013; Kroliczewska et al., 2017)، 

صورت نگرفته  یاتا کنون مطالعه یاما در ارتباط با ماه

 است. 

از  یکی( Acipenser baerii) یبریس تاسماهی

گوشت و  یدتول یبرا یاریخاو یانبا ارزش ماه یهاگونه

با  یعلت رشد خوب، سازگارباشد که امروزه بهیم یارخاو

عنوان به یریندر آب ش یستز یتو قابل یپرورش یطشرا
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 یدر سرتاسر جهان معرف یمهم پرورش یهااز گونه یکی

 (.Falahatkar, 2018شود )یم

از  یاز منابع غن یکیکنجاله بذرکتان  یطور کلبه

موجود در آن سرشار از  یاست و چرب یننظر پروتئ

است. با توجه به  یماه یازمورد ن یچرب ضرور یدهایاس

مطالعه حاضر جهت  ی،پودر و روغن ماه یرکاهش ذخا

 ییغذا یرهسطح مناسب کنجاله بذرکتان در ج یینتع

 یرو تاث یو چرب ینپروتئ بعبه عنوان من یبریس یتاسماه

 یشناسخون یغذا و پارامترها ییآن بر عملکرد رشد، کارا

یان رشد و سالمت در ماه یهاشاخص ینبه عنوان اول

 گرفت. انجام

 

 هامواد و روش. 2

 ماهی، شرایط پرورش و طراحی آزمایش. 1.2
تمامی مراحل عملی مطالعه حاضر در سالن تکثیر 

و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن 

منظور سازگاری سرا، ایران( انجام شد. در ابتدا به)صومعه

 30مدت ماهیان با شرایط و محیط آزمایش، ماهیان به

فاقد درنظر گرفته شده با جیره  مخازن پرورشیروز در 

تغذیه در روز درصد وزن بدن  2میزان به کنجاله بذرکتان

 2تاسماهی سیبری  32شدند. پس از سازگاری، تعداد 

گرم و طول کل  06/955 ± 38/53ساله با میانگین وزن 

 8سانتیمتر به طور تصادفی انتخاب و در  96/65 ± 79/0

 450)حجم آبگیری  لیتر 500فایبرگالس با حجم  مخزن

ماهی در هر  4تیمار و دو تکرار توزیع شدند ) 4لیتر( در 

 7/8 ± 12/1با متوسط دبی  مخازنتانک(. آب مورد نیاز 

تانک دو سنگ هوا  لیتر بر دقیقه از چاه تامین و در هر

شد. میانگین دما و  جهت تزریق اکسیژن قرار داده

 ± 8/0اکسیژن محلول در طی دوره به ترتیب برابر 

گرم بر لیتر بود. میلی 4/8 ± 56/0سانتیگراد و  80/16

ساعت  12تحت رژیم نوری طی دوره پرورش ماهیان 

 تند. داشساعت تاریکی قرار  12روشنایی و 

روز دوره آزمایش، ماهیان با جیره  180در طی 

آزمایشی حاوی کنجاله بذرکتان با یکی از چهار سطح 

 درصد( 15F) 15و  10 (10F)(، 5F) 5صفر )شاهد(، 

 ,.Taher et al) کنجاله بذرکتان در جیره تغذیه شدند

2014; Staykov et al., 2015 غذادهی بر اساس اشتها .)

انجام  17:30و  13:30، 8:30و در سه نوبت در ساعت 

غذای ها در انتهای هر روز سیفون شده و گرفت. تانک

خورده نشده جهت تعیین میزان دقیق مصرف غذا  ایحبه

 شمارش شدند. 

 

 های آزمایشیجیرهتهیه . 2.2
ساخت جیره و تهیه اقالم مورد نیاز آن در شرکت تولید 

، مازندرانخوراک دام، طیور و آبزیان پارس دانه سوادکوه )

های آزمایشی به صورت ایران( انجام شد. جیره

 42ایزوانرژتیک بر پایه سطح پروتئین ایزونیتروژنیک و 

جیره توسط نرم افزار  MJ kg 12-1درصد و سطح انرژی

 ,Lingo, 11.0.0.20, Lingo systems, Chicagoلینگو )

USAگرم و  09/0هایی با وزن و پلت نویسی شدند( فرمول

های آزمایشی در ست آمد. ترکیب جیرهبدمتر میلی 4 قطر

 شده است.  جدول شماره یک نشان داده

 

 های رشد و تغذیهسنجش شاخص. 3.2
ای کنجاله بذرکتان بر جهت بررسی اثر تغذیه

یان با ــابتدا ماه ،های دورهـد در انتـرد رشـعملک

وری با عصاره گل میخک روش غوطه به ppm 400دوز

( و به صورت انفرادی Ghiasi et al., 2017بیهوش شده )

بیومتری و وزن آنها با دقت یک گرم و طول با دقت یک 

 کسب شدههای وزن شاخصگیری شد. اندازه مترمیلی

(WG( نرخ رشد ویژه ،)SGR درصد افزایش وزن ،)

(BWI( فاکتور وضعیت ،)CF ،)کارایی ( غذاFE کارایی ،)

( با استفاده از LER( و کارایی چربی )PERپروتئین )

 (:Falahatkar et al., 2013های زیر تعیین شد )فرمول

WG )وزن اولیه )گرم( -وزن نهایی )گرم( =  )گرم 
SGR )درصد / روز(= 

لگاریتم وزن اولیه )گرم(( /  –)لگاریتم وزن نهایی )گرم( [

 100 × ]مدت زمان آزمایش )روز(

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

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

 PER = وزن بدست آمده )گرم( / پروتئین مصرف شده

 )گرم(

₌ LER وزن بدست آمده )گرم( / چربی مصرف شده 

 )گرم(

 

 .تهیه شده در این آزمایش جیرهتجزیه بیو شیمیایی و آ ترکیب -1جدول                                   

 (%سطوح کنجاله بذرکتان )

 15 10 5 شاهد اقالم غذایی

 01/36 69/36 61/37 26/35 ماهی پودر

 5 5 5 5 پودر گوشت

 3 3 3 3 پودر خون

 5/7 5/7 5/7 5/7 گلوتن گندم

 76/3 85/2 16/3 99/4 آرد گندم

 5 5 5 5 سبوس گندم

 3 23/8 10 10 سبوس برنج

 2 2 4 52/9 گلوتن ذرت

 15 10 5 0 کنجاله بذر کتان

 2 2 2 2 روغن ماهی

 2 2 2 2 روغن کانوال

 5/1 5/1 5/1 5/1 1یمکمل ویتامین

 5/1 5/1 5/1 5/1 2مکمل معدنی

 73/12 73/12 73/12 73/12 سایر افزودنی ها

     آنالیز جیره

 51/41 47/41 68/41 01/42 (%پروتئین )

 95/14 50/14 89/14 20/14 (%چربی )

 08/10 02/10 05/10 1/10 (%رطوبت )

 03/4 82/3 39/3 84/2 (%فیبر )

 02/22 83/21 53/21 78/21 (MJ kg-1انرژی )
 20 روی، گرم 10 آهن، گرم 6 حاوی پرمیکس گرم 1000 باشد که هرمی)سوادکوه، ایران(  پارس دانه سوادکوهاستفاده شده ساخت شرکت  ویتامینمکمل 1

 گرم کولین کلراید وجود دارد. 1 گرم یدمیلی 600منگنز  گرم 5 آهن، گرم 6 گرم مس،میلی 600 گرم کبالت،میلی 100 سلنیوم، گرممیلی
  ،Aویتامین  IU 1600000گرم پریمیکس حاوی:  1000باشد که هر  می)سوادکوه، ایران(  پارس دانه سوادکوهاستفاده شده ساخت شرکت  معدنیمکمل  2

IU400000  3ویتامینD ،60  گرم ویتامینE، 8  ،گرم میلی 8فولیک،  اسید گرم 2 پیریدوکسین، گرم 4 تونیک،نتپا اسید گرم 40 نیاسین، گرم 12گرم ریبوفالوین

.باشد می اینوزیتول ویتامین گرم 20 و گرم بیوتینمیلی 3K ،40گرم ویتامین  C ،2گرم ویتامین  60 سیانوکوباالمین،
 

 

 

 های خونیسنجش شاخص .4.2
های خونی در انتهای دوره شاخصبه منظور تعیین 

لیتر خون از ساقه دمی ماهیان میلی 2 ،پس از بیهوشی

گرفته شد. لیتر( میلی 5)با حجم توسط سرنگ هپارینه 

های سفید ( و تعداد گلبولRBCهای قرمز )تعداد گلبول

(WBC توسط الم هماسیتومتر به روش )Yuan  و

گیری شد. میزان هماتوکریت به ( اندازه2008همکاران )

و میزان Guerrero (2007 )و  Rey Vazquezروش 

هموگلوبین توسط دستگاه اسپکتوفتومتری و با روش 

(. Drabkin, 1945سیان مت هموگلوبین سنجش شد )
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 حجم شامل میانگینهای خونی شاخصبرای محاسبه 

 یک هموگلوبین (، میانگینMCVقرمز ) گلبول یک

 هموگلوبین غلظت درصد ( و میانگینMCHقرمز ) گلبول

های زیر استفاده ( از فرمولMCHCقرمز ) گلبول یک در

  :(Yuan et al., 2008شد )
MCV (fL) = 

لیون در یتعداد گلبول قرمز )برحسب م / هماتوکریت )درصد()

 10 × (مکعب(میلی متر 
MCH (pg/cell)  = 

تعداد گلبول قرمز )بر حسب  / هموگلوبین )گرم در دسی لیتر()

 10 × (میلیون در میلی متر مکعب(
MCHC (g/dL)  = 

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

های درصد افتراقی گلبول تعیینهمچنین جهت 

نوتروفیل، ائوزینوفیل و سفید و شمارش تعداد لنفوسیت، 

 ها با روش لمونوسیت پس از تهیه گسترش خونی سلو

Blaxhall   وDaisley (1973.شمارش شدند ) 

 

  یآمار لیتحل و هیتجز. 5.2
ها با استفاده از آزمون ابتدا نرمال بودن داده

Kolmogorov–Smirnov  و همگنی واریانس ها با آزمون

Levene  اطمینان از شروط ذکر شده بررسی شد. پس از

ها از آنالیز واریانس منظور مقایسه میانگینفوق، به

عنوان به Tukey( و تست One-way ANOVAطرفه )یک

post hoc ها در کلیه موارد استفاده شد. اختالف میانگین

تعیین گردید. تجزیه و  > 05/0Pبا سطح اطمینان 

 ,SPSS Inc., Chicago, IL) ها با نرم افزارتحلیل داده

USA)16  SPSS ها به صورت میانگین انجام شد. داده± 

 .اندارائه شده استانداردخطای 

 

 نتایج. 3
، نتایج حاصل از 180در انتهای دوره آزمایش در روز 

های رشد و تغذیه در تاسماهیان سیبری بررسی شاخص

پس از تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذرکتان نشان داد 

( < 05/0Pها وجود ندارد )داری بین گروهتفاوت معنی

، WG ،SGR ،BWI ،CFشامل  هاشاخص اما در همه

PER، LPR  وFE های تغذیه شده با کنجاله بذر در گروه

کتان افزایش نسبی نسبت به گروه شاهد مالحظه شد 

 (. 2)جدول 

های خونی در شاخصنتایج حاصل از بررسی 

کنجاله بذرکتان  تاسماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف

 تعداد داری دردر تحقیق حاضر نشان داد افزایش معنی

RBC  15در گروهF  وجود دارددر مقایسه با گروه شاهد 

(05/0P <نتایج نشان داد هموگلوبین 3جدول  ؛ .)

( اما در < 05/0Pها ندارد )داری بین گروهتغییرات معنی

افزایش  15Fو  10Fهای ارتباط با هماتوکریت در گروه

 ؛> 05/0Pداری نسبت به شاهد وجود داشت )معنی

نشان داد  همچنین (. نتایج حاصل از این تحقیق3جدول 

و  MCV ،MCH شاملهای خونی در ارتباط با شاخص

MCHC ها وجود ندارد داری بین گروهتفاوت معنی

(05/0P >3جدول  ؛ .) 

روز در  180های سفید پس از گذشت بررسی گلبول

کاهش  WBC تعداد حاضر نشان داد در ارتباط باتحقیق 

در مقایسه با  5Fهای شاهد و داری در گروهمعنی

(. 4جدول  ؛P >05/0وجود دارد ) 15Fو  10Fهای گروه

نشان داد در نیز های سفید بررسی درصد افتراقی گلبول

های داری در گروهارتباط با درصد نوتروفیل افزایش معنی

10F  15وF  05/0مقایسه با گروه شاهد وجود دارد )در P

( و در ارتباط با درصد لنفوسیت این افزایش 4جدول  ؛>

در تحقیق حاضر در ارتباط با  .در گروه شاهد مشاهده شد

داری ها تغییرات معنیها و ائوزینوفیلدرصد مونوسیت

ها مشاهده پس از تغذیه با کنجاله بذرکتان در بین گروه

در مقایسه با گروه کنترل و  15Fو  10F هاینشد اما گروه

5F ( 05/0تا حدودی افزایش داشتند> P4جدول  ؛.) 
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روز.  180 پس ازکنجاله بذرکتان  مختلف( پس از تغذیه با سطوح Acipenser baeriiهای رشد و تغذیه در تاسماهی سیبری )شاخص - 2جدول
 عدد(. 8اند )تعداد برای هر تیمار گزارش شده استانداردخطای  ± میانگینها به صورت تمامی داده

 (%سطوح کنجاله بذر کتان )

 15 10 5 شاهد 

 77/45 ± 125/972 50/41 ± 37/966 91/67 ± 50/946 32/58 ± 25/935 (gوزن اولیه )

 82/75 ± 38/1607 48/103 ± 63/1698 60/124 ± 13/1781 82/90 ± 38/1710 (gوزن نهایی )

 24/1 ± 87/64 26/1 ± 00/66 15/2 ± 20/65 66/1 ± 12/66 (cmطول اولیه )

 52/1 ± 12/73 84/1 ± 25/75 17/2 ± 00/75 33/1 ± 00/77 (cmطول نهایی )

WG (g) 75/104 ± 25/632 75/20 ± 25/732 12/7 ± 62/834 25/128 ± 12/755 

SGR ( 1-day %) 03/0 ± 27/0 00/0 ± 31/0 00/0 ± 35/0 04/0 ± 33/0 

BWI (%) 33/10 ± 27/65 21/1 ± 56/75 20/1 ± 20/88 69/13 ± 87/82 

CF 00/0 ± 37/0 00/0 ± 41/0 03/0 ± 42/0 00/0 ± 39/0 

FE (%) 44/6 ± 51/26 56/1 ± 80/24 86/2 ± 16/28 30/1 ± 66/30 

PER 15/0 ± 59/0 03/0 ± 63/0 07/0 ± 67/0 05/0 ± 72/0 

LER 43/0 ± 70/1 11/0 ± 77/1 19/0 ± 88/1 01/0 ± 11/2 

 

ها روز. تمامی داده 180 پس ازکنجاله بذرکتان در جیره  مختلف( پس از تغذیه با سطوح Acipenser baeriiهای خونی در تاسماهی سیبری )شاخص - 3جدول
 عدد(. 8گزارش شده اند )تعداد برای هر تیمار  استانداردخطای  ± میانگینبه صورت 

 (%سطوح کنجاله بذر کتان )

 15 10 5 شاهد 

RBC (1-cell dL 310)× b24/23 ± 83/825 ab68/40 ± 33/881 ab04/30 ± 167/947 a26/35 ± 80/952 

 26/0 ± 51/7 40/0 ± 13/8 21/0 ± 61/8 28/0 ± 62/8 (g dL-1هموگلوبین )

 b95/0 ± 50/33 ab64/1 ± 50/36 a8/0 ± 66/38 a51/1 ± 80/38 (%هماتوکریت )

MCV (fL) 89/1 ± 50/405 23/3 ± 00/414 97/1 ± 16/408 43/1 ± 00/407 

MCH (1-pg cell) 67/0 ± 50/90 91/0 ± 66/91 42/0 ± 66/90 32/0 ± 40/90 

MCHC (1-g dL) 13/0 ± 36/22 12/0 ± 23/22 15/0 ± 26/22 15/0 ± 18/22 

 (.> 05/0P)است  مختلف هایگروه بین دارمعنی اختالف دهنده نشان ردیف هر در مشابه غیر انگلیسی حروف*
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کنجاله  مختلف( پس از تغذیه با سطوح Acipenser baeriiهای سفید در تاسماهی سیبری )تغییرات تعداد و درصد افتراقی گلبول -4جدول 

 عدد(. 8اند )تعداد برای هر تیمار گزارش شده استانداردخطای  ± میانگینها به صورت روز. تمامی داده 180 پس ازبذرکتان در جیره 

 (%سطوح کنجاله بذر کتان )

 15 10 5 شاهد 

WBC (1-cell mL) b07/384 ± 00/6200 ab58/782 ± 67/7466 a00/880 ± 00/11040 a02/1157 ± 30/10933 

 a07/1 ± 16/75 ab90/1 ± 66/73 ab63/1 ± 00/69 b01/2 ± 33/68 لنفوسیت )%(

 b95/0 ± 50/18 ab49/1 ± 33/20 a03/1 ± 00/24 a13/1 ± 16/24 نوتروفیل )%(

 16/6 ± 60/0 60/5 ± 66/0 16/5 ± 47/0 83/4 ± 30/0 مونوسیت )%(

 33/1 ± 80/0 40/1 ± 95/0 83/0 ± 31/0 83/0 ± 30/0 ائوزینوفیل )%(

 (.> 05/0P)است  مختلف هایگروه بین دارمعنی اختالف دهنده نشان ردیف هر در مشابه غیر انگلیسی حروف*

 

 و نتیجه گیری . بحث4

 عملکرد رشد .4.1
نتایج حاصل از مطالعه حاضر در بررسی اثر 

ای کنجاله بذرکتان در تاسماهی سیبری نشان داد تغذیه

ها داری بین گروهرشد تغییرات معنیهای شاخص

به افزایش  اما تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر ،نداشتند

ه با سدر مقای 10Fگرم وزن بیشتر در گروه  200حدود 

ای کنجاله بذرکتان بر شاهد شد. در ارتباط با اثر تغذیه

ای صورت نگرفته روی ماهیان خاویاری تا کنون مطالعه

ودی بر روی سایر ماهیان انجام است اما مطالعات محد

 شده است.

 Cyprinus مطالعه روی ماهی کپور معمولی  

carpio گرم نشان داد تغذیه با  5/1272میانگین وزنی  اب

داری در پارامترهای رشد کنجاله بذرکتان تفاوت معنی

درصدی وزن در  09/4ایجاد نکرد اما منجر به افزایش 

کیلوگرم جیره کنجاله گرم در  100تیمار تغذیه شده با 

بررسی  ،بذرکتان نسبت به گروه شاهد شد. عالوه بر این

در ماهیان  کارایی غذاای نشان داد های تغذیهشاخص

روز  60تغذیه شده با کنجاله بذرکتان پس از گذشت 

( که این روند هم Staykov et al., 2015) یافت افزایش

ط با راستا با نتایج حاصل از تحقیق حاضر در ارتبا

نشان  (2005) و همکاران Drewتاسماهی سیبری است. 

کمان آالی رنگیندادند زمانی که ماهی قزل

Oncorhynchus mykiss  گرم( به  190)میانگین وزن

گرم بذرکتان بر  240ای حاوی هفته با جیره 8مدت 

و کارایی غذا نسبت به  WGشود کیلوگرم جیره تغذیه می

ای دیگر ماهیان در مطالعه. یابدگروه شاهد افزایش می

روز با  90به مدت  Oreochromis niloticusتیالپیا 

های حاوی کنجاله بذرکتان، کنجاله آفتابگردان و جیره

کنجاله پنبه دانه به عنوان منبع پروتئین گیاهی تغذیه 

های شدند که نتایج حاصل نشان داد بهترین رشد در گروه

 Alkobaby et)تغذیه شده با کنجاله بذرکتان وجود دارد 

al., 2008 .)Soltan (2005 ) ،در بررسی جایگزینی صفر

درصد پودر ماهی موجود در جیره  100و  75، 50، 25

گرم پودر ماهی در هر کیلوگرم جیره( ماهی تیالپیا  650)

درصد  25دریافت که بهترین عملکرد رشد در گروه 

 .وجود داردا کنجاله بذرکتان جایگزینی ب

در تحقیق حاضر پارامترهای رشد در تاسماهیان 

سیبری تغذیه شده با کنجاله بذرکتان نسبت به گروه 

دهد که این امر نشان می .افزایش داشتتا حدودی شاهد 

در سطوح استفاده شده تغذیه با کنجاله بذرکتان نه تنها 

هبود آن نیز اثر منفی روی رشد ندارد بلکه منجر به ب

توان بیان کرد این اثر ممکن شود. در همین رابطه میمی

دلیل حضور میزان باالی اسیدهای چرب ضروری است به

باشد. از جمله مهمترین اسیدهای چرب ضروری موجود 

توان به لینولئیک اسید و آلفا لینولنیک در بذرکتان می

و  6که مهمترین نوع از اسیدهای امگا  اشاره کرداسید 
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باشند و برای رشد، ساختار و عملکرد مناسب می 3امگا 

 ,.Sargent et alها در ماهی بسیار ضروری هستند )سلول

های ( و با توجه به نیاز باالی بدن ماهی به این اسید1995

به  افزایش آنها در جیره غذایی ماهیان منجر ،چرب

های رشد در تاسماهیان تغذیه افزایش و بهبود شاخص

تواند به علت و می با کنجاله بذرکتان شده است شده

نقش عملکردی ساختاری آنها در غشای دو الیه 

فسفولیپیدی سلولی و در نهایت سیالیت غشای سلولی در 

این اسیدهای  باشد که منجر به جذبزمان جذب انتخابی 

 ,.Bell et alچرب نسبت به سایر منابع چربی شده است )

منظور درک بهتر از اثرات کنجاله به ،با این حال. (2001

در  ، آنالیز اسیدهای چرب جیره و بدنبذرکتان بر رشد

 باشد.آینده میماهیان نیاز به مطالعات تکمیلی در 

 

 های خونیشاخص .4.2
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد پس از 

روز، تغذیه با کنجاله بذرکتان منجر به  180گذشت 
های تغذیه شده با هماتوکریت در گروهو  RBCافزایش 

نسبت به گروه جیره در کنجاله بذرکتان  درصد 15و  10
های خونی مرتبط شاهد شد اما اثر معنی داری بر شاخص

و  MVC ،MCH ،MCHCبا تعداد گلبول قرمز نظیر 
ای کنجاله هموگلوبین ندارد. در ارتباط با اثر تغذیه

ای تا کنون مطالعه های خونی ماهیانبذرکتان بر شاخص
صورت نگرفته و مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی 

 پردازد. ها میاین شاخص
کند ( بیان می2014و همکاران ) Taherمطالعه 

های حاوی کنجاله بذرکتان در جوجه هتغذیه با جیر

های تحت تغذیه در گروه RBCبوقلمون منجر به افزایش 

داری ندارد. سایر معنی شود اما هموگلوبین تغییرمی

مطالعات صورت گرفته روی حیوانات آزمایشگاهی بیان 

کتان طی ردرصدی بذ 10و  5کند که تغذیه با سطوح می

و هماتوکریت در موش  RBCهفته منجر به افزایش  8

شود اما تغییری در میزان هموگلوبین آزمایشگاهی می

حاصل از ( که نتایج Babu et al., 2000) شودایجاد نمی

باشد. همچنین راستا با مطالعه حاضر میاین تحقیق هم

درصد  25مطالعه مشابه روی موش نشان داد تغذیه با 

داری در روز تفاوت معنی 180بذرکتان در جیره در طی 

 Figueiredo etکند )هماتوکریت و هموگلوبین ایجاد نمی

al., 2009گوش ای بذرکتان در خر(. در ارتباط با اثر تغذیه

یه به میزان ذکند تغنیز مطالعه صورت گرفته بیان می

 21گرم در کیلوگرم جیره بذرکتان پس از گذشت  100

های ، هماتوکریت و شاخصRBCروز منجر به افزایش 

 (. Króliczewska et al., 2016مرتبط با گلبول قرمز شد )

با توجه به مطالعات اندک صورت گرفته در ارتباط 

ه بذرکتان بر پارامترهای خونی، ساز و کار با اثرات کنجال

های خونساز ناشناخته است و نیاز اثرگذاری آن در بافت

حال به به انجام مطالعات تکمیلی در آینده دارد. با این

رسد افزایش میزان آهن در تاسماهی سیبری نظر می

چرا  ،های قرمز شده باشدمنجر به بهبود وضعیت گلبول

کنند تغذیه با بذرکتان منجر به که مطالعات بیان می

پر  (Babu et al., 2015شود )افزایش سطح آهن خون می

های واضح است که آهن یکی از ارکان اصلی تولید گلبول

. از سوی دیگر، گلبول قرمز در ماهیان قرمز در بدن است

حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب بلندزنجیره 

بذرکتان منبع ( که Hamer, 2011غیراشباع است )

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( 

 ,Bransdenود )شهای قرمز میو کمیت )تعداد( گلبول

 کند.جلوگیری می (2003

ذیه با سطوح مختلف مطالعه حاضر نشان داد تغ

 WBCروز منجر به افزایش  180کنجاله بذرکتان پس از 

داری در تعداد شود اما کاهش معنیو تعداد نوتروفیل می

داشت و  شاهدنسبت به تیمار  15Fها در تیمار لنفوسیت

هر چند در تیمارهای تغذیه در ارتباط با تعداد مونوسیت  

شاهد بود اما این  شده با کنجاله بذرکتان بیشتر از گروه

های مربوط به شاخص همانند. تفاوت معنی دار نبود

در ارتباط با اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان  ،های قرمزگلبول

ای های سفید نیز در ماهیان تاکنون مطالعهبر گلبول

مطالعه روی جوجه  ،حالصورت نگرفته است. با این



 177 ...کنجاله بذر کتان بر  یحاو هاییرهبا ج یهاثر تغذ

 

 

های حاوی ها با جیرهبوقلمون نشان داد زمانی که جوجه

درصد کنجاله بذرکتان در کیلوگرم جیره به مدت  10و  5

 WBC داری درشوند افزایش معنیروز تغذیه می 42

(. مطالعه روی Taher et al., 2014شود )شاهده میم

کیلوگرم گرم بذرکتان در  75ها نشان داد تغذیه با بره

شود همچنین می WBCجیره منجر به افزایش معنی دار 

ها تحت تاثیر این تحقیق نشان داد تعداد مونوسیتنتایج 

 Benavidesتغذیه با جیره حاوی بذرکتان قرار نگرفتند )

et al., 2013.) نیز های سفید موش مطالعه روی گلبول

درصد بذرکتان در جیره در تعداد  25نشان داد تغذیه با 

کند داری ایجاد نمیمونوسیت و ائوزینوفیل تفاوت معنی

(De França Cardozo et al., 2011.) 

توان اظهار های سفید نیز میدر ارتباط با گلبول

 3داشت که میزان باالی اسیدهای چرب ضروری امگا 

موجود در کنجاله بذرکتان منجر به بهبود عملکرد و 

های سفید در مطالعه حاضر شده لافزایش تعداد گلبو

االی کنند حضور میزان بچرا که مطالعات بیان می ،است

عنوان یک اسید چرب آلفا لینولنیک موجود در بذرکتان به

منجر به ساخته شدن اسیدهای چرب ضروری  3امگا 

طور شود که بهید میئیک و دکوزاهگزانوئایکوزاپنتانو

عنوان عامل ممانعت کننده تخریب ای بهگسترده

سازی ماکروفاژها ها و از سوی دیگر عامل فعاللنفوسیت

شوند آیند( شناخته میها بوجود میمونوسیت)که توسط 

(Calder, 1997.)  در مطالعه حاضر، تغذیه با کنجاله

های سفید و در بذرکتان منجر به افزایش تعداد گلبول

نتیجه باال رفتن مقاومت بدن شد اما درک صحیح 

 اثرگذاری آن نیاز به مطالعات تکمیلی در آینده دارد.

ای ولین بار به بررسی اثر تغذیهمطالعه حاضر برای ا       

شناسی تاسماهی های رشد و خونکنجاله کتان بر شاخص

مطالعه حاضر نشان داد  ،طور کلیبهسیبری پرداخت. 

های رشد بر شاخص منفیتغذیه با کنجاله بذرکتان اثر 

ها شد. ندارد و تا حدودی منجر به بهبود این شاخص

ای قرمز و ههای خونی مانند گلبولهمچنین شاخص

هماتوکریت به عنوان شاخص سالمت و انتقال اکسیژن به 

ها به عنوان اولین های سفید و نوتروفیلها و گلبولبافت

سد دفاعی بدن پس از تغذیه با کنجاله بذرکتان بهبود 

شود در جیره تاسماهیان از یافتند. بنابراین پیشنهاد می

ن درصد کنجاله بذرکتان به عنوا 15تا  10سطوح 

 یکننده پروتئین، اسیدهای چرب ضروری و اثرگذارتامین

 مثبت بر پارامترهای خونی استفاده شود.
 

 و قدردانی تشکر
نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را 

از شرکت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان پارس دانه 

اوانی جهت تولید و عابد ویژه جناب آقای دکتر هسوادکوه ب

آزمایشی و از پژوهشکده  هایدادن جیرهاختیار قرار در

های پژوهشی طبق خاطر حمایتحوضه آبی خزر به

و همچنین صندوق حمایت از  2175104قرارداد 

پژوهشگران و فناوران کشور برای حمایت طرح شماره 

 . آورندبعمل میتشکر  98012921
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