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بر عملکرد رشد، ترکیب  در جیره (.Actinidia sp)تاثیر پودر پوست میوه کیوی 

 (.Cyprinus carpio Lماهی کپور معمولی ) پذیریالشه و هضم
 

 1، حسین اورجی*1سکینه یگانه ،1 فاطره کالنتری

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران دانشکده علوم دامی و شیالت، گروه شیالت،-9
 

 11/9/9911 تاریخ پذیرش: 19/99/9911 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ترکیب الشییه و ( در جیره غذایی بر عملکرد رشیید، .Actinidia  spهدف از این تحقیق بررسییی تاریر اسییت اده از پودر پوسییت کیوی  

یک جیره فاقد پودر پوسییت کیوی، شییام  بود. برای این منظور پنج جیره غذایی ( Cyprinus carpioمعمولی   ماهی کپوربچه پذیریهضییم

 گرم59/91±55/5ماهیان کپور معمولی با وزن متوسط تهیه شد. بچهجیره درصید  7و  5، 9، 9چهار جیره حاوی پودر پوسیت کیوی در سیحو  

های و به مدت هشت ه ته با جیره هسازی شدلیتر ذخیره 155لیتری با حجم آب   955های یمار  سه تکرار( در تانکصیورت تاادفی در هر تبه

ارزیابی مواد مذذی  پذیریو هضمهای مربوط به رشد، بازماندگی، آنالیز الشه شیدند. در پایان آزمای  شیاخ مورد نظر در حد سییری تذذیه 

پذیری پروتئین و چربی هم ت اوت در آنالیز الشیه و میزان هضم .(<55/5P نشیان نداد  هاتیمار بینداری اختالف معنیهای رشید شیاخ  شید.

درصد مشاهده شد و کمترین  7و  5، 9پذیری ماده خشک در تیمارهای اما بیشترین میزان هضم، (<55/5P داری بین تیمارها مشاهده نشد  معنی

های رشیید، ترکیب الشییه و به طور کلی اسییت اده از پودر پوسییت کیوی تاریر من ی بر شییاخ (. >55/5Pمیزان در تیمار شییاهد مشییاهده شیید  

 . پذیری نداشتهضم

 

 .پذیریهضمهای رشد، شاخ ، (Cyprinus carpioپودر پوست کیوی، ماهی کپور معمولی   :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

های دور نق  آبزییان در تذذیه انسیییان از گذشیییته

مورد توجیه بوده اسیییت و این نییاز بیا توجیه بیه افزای  

 روزافزون جمعییت جهیان و فقر پروتئین که بر آن حکم

یکی ری پرویافته است و آبزیفرماسیت اهمیت بیشتری 

هییای تولییید غییذا بوده از سیییریع الرشییییدترین ب  

 Vazquez et al., 2005تولید و پرورش آبزیان به  ( و

 ویژه ماهی در عرصیییه تولیدات کشیییاورزی و پروتئینی

از جایگاه  یبیدون هر گونیه وابسیییتگی خیارجکشیییور 

خیدادادی و همکاران، بیاشییید  خیاصیییی برخوردار می

( متعلق بییه Cyprinus carpioکپور معمولی   .(9919

بییاشیییید، این ( میCyprinidaeخییانواده کپورمییاهیییان  

خانواده بزرگترین خانواده در بین ماهیان اسییت  سییتاری 

(. در بین ماهیان پرورشی این ماهی از 9911و همکاران، 

سیییهولیت زیادی جهت پرورش برخوردار اسیییت و در 

ر یحی، مقاومت بیشیتری نسبت به سایحمقاب  تنگناهای م

(. میزان پرورش 9911دارد  وروقی و مسیییتجیر، میاهیان 

تن  159517در کشیییور  9915ماهیان گرمابی در سیییال 

معمولی را کپور  درصییید( 15  از آن ب شیییی کیه بوده

؛ مرتضوی 9916، آمارنامه دریایی ایراندهد  تشکی  می

  .(9911و همکاران، 

ماهی در محیط طبیعی با پاسیییخ مناسیییب رفتاری و 

 دهییدزا پییاسیییخ میرایط اسیییتر فیزیولوژیکی بییه شییی

 Calcagno et al., 2016) ، در سیستم پرورشی متراکم

به علت سییییسیییتم مدیریتی، پیوسیییته تحت تاریر عوام  

نق  قرار  و کاری، تراکم و حم اسییترسییی مس  دسییت

ب صییورت تنها یا با ترکیتوانند بهگیرد این عوام  میمی

ائی کلیند  هم بر روی هموسیییتازی ماهی تاریر بگذار بیا

(. Wedemeyer and Wood 1974؛ 9915وهمکاران، 

 را افزای  اکسیداتیو یهااستر  ا،زفاکتورهای اسیتر 

. اسییتر  اکسیییداتیوی ناشییی از عدم تعادل در دهدیم

مقدم و  محبی آزاد اسیییت یهاکالیتولید و حذف راد

این عوامیی   .(Passi et al., 2002؛ 9915همکییاران، 

به بیماری و در نهایت  حاد منجر اسییترسییی در شییرایط

 ,.Martinez-polchas et alشیییود  میر  آبزی می

2009). 

در مقاومت ماهی نسییبت به اسییتر  عوام  م تل ی 

آنتی (، عوام Salze et al., 2008وزن بیشیییتر  مانند 

 ,E  Montero et al., 1998اکسییییدانی مانند ویتامین 

2001; Belo et al., 2005خاص  (، اسییییدهای چرب

 Boggio et al., 1985; Hemre and Sandnes, 

1999; Wang et al., 2006 و ریییزپییرزهییای روده )

 microvilli  )Salze et al., 2008; Dimitroglou et 

al., 2010 )های گیاهی محرکلذا . تواند مورر باشییدمی

یکی از محاییوالت فیتوژنی مورد اسییت اده در به عنوان 

باشیییند، که دارای طی  یان میصییینایع دام، طیور و آبز

ی اکسیدان میکروبی و ضید های ضیدوسییعی از عملکرد

باشیید. محالعات نشییان داده اسییت که اسییت اده از این می

هیای غیذایی موجب تقویت رشییید، هیا در جیرهمحرک

تحرییک سییییسیییتم ایمنی و تذییر برخی از پیارامترهای 

گردد  قاسیییمی پیربلوطی و شییینیاسیییی ماهیان میخون

(. Varel, 2002; Zheng et al., 2009؛ 9915اران،همک

جنبی آنها در  های، سییبزیجات و فرآوردهضییایعات میوه

زیسیت یکی از مشیکالتی است که باید مدیریت محیط 

ی فعالها دارای ترکیبات زیسییتو یا ماییرف شییوند. آن

ی اخیر، باشییند که  در سییالمتی مورر اسییت. در دههمی

اهی برای اسیییت اده مجدد از هیایی جهیت ییافتن رتالش

ضیییایعات صیییورت گرفته که هدف مهم این محالعات، 

عال فها و ترکیبات زیسیییتاکسییییداناسیییت یاده از آنتی

 ,.Alexandru et al  هاسییتموجود در ضییایعات میوه
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 999 ...... در جیره (.Actinidia sp)تاریر پودر پوست میوه کیوی 

(. اسییت اده از این ضییایعات، در تولید غذای ماهی، 2007

تواند ب شیییی از نیازهای غذایی ماهی را تامین نه تنها می

 زیسیییت ناشیییی از محیطکند، بلکه به کاه  آلودگی 

مسیتقیم که در سیراسیر روستا و شهر منجر  غیرهای زباله

کنیید شیییود کمییک میهییای عمومی میبییه مزاحمییت

 Maske and Satyanarayam, 2012.)  محالعات متعدد

ها نشان داده یوهشیده از مهای مشیتقاکسییدانروی آنتی

ها و فن اسییت که اسیییداسییکوربیک، کاروتنوئیدها، پلی

اکسییییییدانی بییاالیی دارنیید هییا، فعییالیییت آنتیتوکوفرول

 ., et alTomé -Kaur and Kapoor, 2001; Martínez

هییا و ، پروتئینDNA( و همچنین بییه محیافظیت از 2001

هییای آزاد مزاحم، کمییک لیپیییدهییا در مقییابیی  رادیکییال

 et alVelioglu ., 1996; et alWang ,.د  کننییمیی

1998 .) 

گیاهی است متعلق به  (.Actinidia sp  میوه کیوی 

نیییام عیییلیییمیییی   و بیییا  Actinidiaceiخیییانیییواده 

Actinidadeliciosa کیوی حاوی مقادیر بسیییار  .اسییت

و  K ، ویتییامینE ، ویییتییامینAخیوبیی از وییتییامییین 

ون اکسییییدانی مانند بتاکاروتن، لووتیفالونوئیدهای آنتی

(. مقدار SachinTyagi et al., 2015 و زانتین اسیییت 

فلنیییک در میوه کیوی بییاالسییییت و این ترکیبییات پلی

بییه ایجییاد خایییوصییییییات  فلنیییک منجرترکیبییات پلی

طوری کییه ارر شیییود بییهاکسییییییدانی در کیوی میآنتی

روت فتری نسبت به پرتقال و گریپاکسییدانی قویآنتی

. بقیایییای این میوه شیییامیی  (Kang et al., 2006دارد  

پوسیییت و دانییه ممکن اسیییت دارای خواص مذییذی و 

اکسییییدانی بیشیییتری نسیییبت به ب   خوراکی آن آنتی

خواص کیوی نیز دارای  باشیید. پودر حاصیی  از پوسییت

، C فنلی، ویتامین( و ترکیبات DPPHاکسیییییدان  آنتی

و کییاروتنوئیییدهییاسییییت هییا هییا، کلروفییی فیالونوئییید

 Soquetta et al., 2016).  باتوجه به خاییوصیییاتی که

ها وجود دارد، برخی محالعات بر در پوسییت و پودر میوه

ان عنوجات بههروی ارر اسیییت اده از پودر یا پوسیییت میو

افزودنی در جیره غذایی انجام شییده اسییت، از آن جمله 

 Punicaپودر هسیییته دانه انار  اسیییت اده از توان بیه می

granatumکییمییان رنییگییییینآالی ( در مییاهییی قییزل

 Oncorhynchus mykiss،عییمییادی و هییمییکییاران  ) 

  Rohuپودر پوسیییت موز در رژیم غذایی ماهی (،9915

 Labeo rohita)  Giri et al., 2016،)  ضییایعات پودر

(، آنییانییا  Cirtus qurantiumهییای پیرتقییال  میییوه

 Ananas spp  و لیمو شیییرین )Citrus lime در رژیم )

و همین  (Labeo rohita  Deka et al., 2003غذایی 

بررسییی سییحو  م تل  عاییاره پوسییت لیمو تلخ طور 

 Citrus limonدر جیره غییذایی مییاهی انگشییییت )-

( اشییاره Labeo victorianus   Ngugi et al., 2016قد

ای در مورد تاریر است اده از پودر اما تاکنون محالعه ،کرد

ی غییذایی مییاهی کپور معمولی ر جیرهپوسیییت کیوی د

لذا هدف از محالعه حاضر است اده از  انجام نشیده اسیت،

پودر پوسییییت کیوی در جیره مییاهی کپور معمولی و 

بررسیییی تیاریر آن بر عملکرد رشییید، ترکییب الشیییه و 

 باشد.پذیری مواد مذذی میهضم

 

 هامواد و روش

 تهیه پودر پوست کیوی

س و پ میوه خریداری شدی کیوی از فروشگاه همیو

از انتقال آنها به آزمایشگاه با آب شیر شسته و بعد با آب 

بار شسته و  1ها بردن آلودگیمقحر و اسیتون برای از بین

قسییمت پوسییت از میوه کیوی جدا شیید، پوسییت آن به 

ه با چاقوی آشپزخانه برید یمربعمتر سانتی 5های قسمت

گراد به مدت یدرجه سییانت 55 دمای شییده و در آون در
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سیاعت قرار داده شیید و سیپس توسییط آسیییاب پودر  11

گراد درجه سانتی -15دمای در  پودر پوست کیویشد، 

  .(Giri et al., 2016 داری شد تا زمان است اده نگه
 

 پرورش ماهی 

در سیییالن پرورش ماهی دانشیییگاه علوم  تحقیقاین 

 9917ماه کشیاورزی و منابع طبیعی ساری از اردیبهشت 

های در این آزمای  از تانک شیید.انجام  9917 تا مرداد

برای  لیتر 155بییا حجم آبگیری  لیتری فییایبرگال  955

ماهیان کپور معمولی اسیییت اده پرورش و نگهیداری بچه

ی پرورش تعویض آب به صیییورت شییید. در طول دوره

صییورت و با سییی ون کردن درصیید  15روزانه به میزان 

ها وارد تانک ز ورود بیه تیانکآب چیاه قبی  اگرفیت. 

های پرورش پمپاژ به تانکپس از هوادهی ذخیره شده و 

شییاهد  فاقد پودر تیمار  شیید. تیمارهای آزمای  شییام 

های و تیمیارهیای تذیذیه شیییده با جیره پوسیییت کیوی(

 955بود.  درصید پودر پوست کیوی 7 و 5، 9 ،9حاوی 

گرم از مرکز  59/91±55/5قحعه ماهی با وزن متوسیییط 

 پس از انتقییالپیرورش مییاهیی گرمییابی خریییداری و 

ی تانکر وسییییلیهبیه میاهی بیه محی  پرورش میاهیبچیه

سیازگاری با شیرایط محیحی به و طی مرحله  م ایوص

کارخانه در حد سیییری با غذای  غذادهی روز  95مدت 

 ،(سییاری(-تولید خوراک دام و آبزیان مازندران  کابلی

 یهای آزمایشتیمار با جیره 1 دربه طور کامال تایادفی، 

 15با سییه تکرار و در هر تکرار  هر تیمار و تیمار شییاهد 

 حد سیری در بار در شیبانه روز سیه( توزیع و قحعه ماهی

بعد از گذشییت یک ساعت از  غذادهی شیدند. غذادهی

 و تعویض روزانه آب، به صیییورت دسیییتی انجام گرفت

کردن آوری و پس از خشییکنشییده جمعغذای خورده

 شد. توزین 

خریداری شده جیره های آزمای ، برای تهیه جیره 

کییارخییانییه تولییید خوراک دام و آبزیییان مییازنییدران از 

میزان پروتئین، چربی، رطوبییت و بییا ( سیییاری - کییابلی

آسیاب شده و درصد،  1و  95، 1، 91ترتیب خاکسیتر به

اسییا  درصییدهای از پی  تعیین  برپودر پوسییت کیوی 

ا اضییافه شیید و کامال با هم م لوط شییدند تا شییده به آنه

اضیییافه شییید و  یکنواخت شیییوند، پس از آن آب مقحر

صیییورت م لوط حیاصییی  به کمک چرش گوشیییت به

های خارج متر درآمدند. رشییتهمیلی 1هایی با قحر رشییته

 11گوشییت در محیط آزمایشییگاه به مدت شیده از چرش

شدن ساعت در دمای اتاق خشک شدند. در زمان خشک

های غذا به طور مرتب به هم زده شیییدند تا تمام شیییتیهر

سییاخت  برای طور یکنواخت خشییک شییوند.ها بهرشییته

، میارکر جیره میارکردار  جهیت تعیین قیابلییت هضیییم(

به میزان یک درصیید در کیلوگرم در حین  اکسیییدکروم

شییدن، پس از خشییک م لوط شییدن خمیر اضییافه شیید.

، ندنمناسییب پیدا کهای غذایی خرد شییده تا اندازه جیره

گذاری شیده و در پالستیک های شیمارهسیپس در بسیته

درجه  -15و تا زمان ماییرف در دمای شیید بندی بسییته

زمان با شییروف فعالیت گراد نگهداری شییدند، همسییانتی

صیییورت روزانه از کیارگاهی، مقدار غذای مورد نیاز به

فریزر خارج شیده، سپس وزن شده و مورد است اده قرار 

 .گرفت

 

 تعیین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب

صییورت روزانه در دو نوبت صییب  و میانگین دما به

ای هوسییله دماسنج ربت گردید، دیگر شاخ عایر  به

 -AL15متر کیی ی آب از قبییی  اکسییییژن  اکسییییژن

AQUA LYTIC،)سیاخت کشور آلمان ،pH   pH  متر

AL15- AQUA LYTIC،)ساخت کشور آلمان ،TDS 
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، Senciun5- Hachالکتریکی و شیییوری  ، هییدایییت 

گیری ای اندازهسییاخت کشییور امریکا( به صییورت دوره

درجه  11/17±75/1دما در طول دوره آزمای   گردید.

گرم بر میلی 99/7±9/5 اکسییییژن محلول، گرادسیییانتی

 ،گرم بر لیترمیلی pH 5/5±5/7 ،TDS 91±7/119 ، لیتر

 الکتریکیهییدایییت و  گرم بر لیتر 6/5 ±5/5 شیییوری

 . میکروزیمنس بود 919±91/175

 

 آنالیز تقریبی جیره و پودر پوست کیوی 

 ها و پودر پوست کیوی بر اسا آنالیز تقریبی جیره

(، جهییت تعیین درصیییید مییاده AOAC  1555روش 

خشیییک، پروتئین، چربی و خاکسیییتر آن، انجام شییید. 

دادن نمونه در آون با  گیری رطوبت از طریق قراراندازه

گراد و توزین آن پس از ی سییییانتیدرجییه 955دمییای 

شدن در دسیکاتور انجام شد. تعیین مقدار پروتئین خنک

با روش کلدال و چربی با روش سییوکسییوله و حالل اتر 

ها از طریق سیییوزاندن صیییورت گرفت. خاکسیییتر نمونه

 6گراد به مدت درجه سانتی 555نمونه در کوره با دمای 

میزان پروتئین، گرفت. سیییاعیت و توزین آن صیییورت 

، 1، 51/91ترتیب چربی، رطوبیت و خیاکسیییتر جیره، به

، 9/5ترتیب و برای پودر پوست کیوی به 55/1و  59/95

 درصد تعیین شد. 5/1و  15/95، 6/9

 

تعیین خاصیییت آنتی اکسیییدانی پودر پوسییت 

  DPPHکیوی به روش 

به  DPPHاکسیییدانی به روش تعیین خاصیییت آنتی

ا آب ب کیویابتدا پودر پوسییت شید که انجام این شیک  

 و شیییدهم لوط لیتر گرم در میلیمیلی  1مقحر تا غلظت 

گرم  5591/5بیرای تیهییییه محلول هیییدرازییی  مقییدار 

                                                           
Weight gain1 

د. یگرداضییافه  % 5/11سییی اتانول سییی 55هیدرازی  در 

لیتر میلی 5/9شده به مقدار از هر کدام از دو محلول تهیه

ر داخ  لوله آزمای  ری ته و با با سیییمپلر برداشیییته و د

دقیقه هم زده، سیییپس به  95دسیییتگاه ورتکس به مدت 

دقیقییه در فضیییایی تییاریییک در دمییای اتییاق  95مییدت 

شییید. بعید از این میدت محلول بیا دسیییتگاه نگهیداری 

نانومتر قرائت شده و در  597اسپکتوفتومتر در طول موج 

 :(chin and Wu, 1999-Gowفت  رابحه زیر قرار گر

955  9-جذب شاهد/جذب نمونه DPPH = % 

 6/11اکسیییدانی پودر پوسییت کیوی خاصیییت آنتی

 درصد به دست آمد.

 

 سنجیزیست

به منظور بررسیییی میزان رشییید ماهیان در تیمارهای 

و  در ابتداروز(،  65ی پرورش  آزمایشییی در طول دوره

در پیاییان آزمای ، ماهیان هر تانک پس از بیهوشیییی با 

گرم در لیتر( بییا ترازوی میلی 955پودر گیی  می ییک  

 دیجیتال توزین شدند.

 

 گیری معیارهای رشداندازه

 ماهیانبه منظور بررسیییی عملکرد غذا بر روی بچه 

های رشییید که در ذی  آورده کپور معمولی، فراسییینجه

 .(Giri et al., 2016 شده است، محاسبه گردید 

    9افزای  وزنWG :) 

  =WGوزن نهایی گرم( -وزن اوّلیه  گرم( 

   درصد افزای  وزن بدنWG% :) 

955   )وزن نهایی گرم( -وزن اوّلیه  گرمWG%= 

   1ضریب رشد ویژه SGR:) 

Specific growth rate2 
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 955  تعداد روزهای پرورش/  لگاریتم طبیعی وزن اوّلیه[- 

  SGRلگاریتم طبیعی وزن نهایی([ =

   9ضریب تبدی  غذاییFCR:) 

 = FCRافزای  وزن  گرم( / غذای مارف شده  گرم( 

 درصد بازماندگی:   •

تعیداد میاهییان ابتدای آزمای  / تعداد ماهیان در ×     955

 درصد بازماندگی =پایان آزمای (  

 

 آنالیز ترکیب الشه

قحعییه مییاهی بییه  9در پییایییان آزمییای  از هر تکرار 

 کردن قسمتانت اب شد. پس از چرشصورت تاادفی 

ی چرش گوشییت، آنالیز تقریبی الشییه بر الشییه به وسیییله

 ( انجام شد.AOAC  1555اسا  روش 

 

 پذیریهضم
در آغییاز ه تییه نهم پرورش  بعیید از دوره پرورش( 

درصییید  5/5میدت دو ه تیه با جیره محتوی میاهییان بیه

میارکر اکسیییییدکروم مورد تذیذیه قرار گرفته و مدفوف 

ها سیاعت بعد از غذادهی از ک  حوضچه 9تا  1اهیان م

 Rodehutscord andآوری شیییید  سییییی ون و جمع

Pfeffer, 1995.) آوری شیده توسط سیپس مدفوف جمع

 11گراد به مدت درجیه سیییانتی 65 -75آون در دمیای 

( و Scott and Hall, 1998سیییاعت خشیییک شیییده  

انجام گراد برای درجه سیییانتی -91بالفاصیییله در دمای 

گیری اکسید کروم آزمایشیات بعدی منجمد شید. اندازه

سی اسید سی 155ها با در مدفوف و مواد خوراکی، نمونه

گرم  95سییی اسییید سییول وریک، سییی 955پرکلریک، 

سییی آب مقحر برای تهیه سییی 955سییدیم مولیبدات و 

محلول هضیییم آمیاده شیییدنید. خاکسیییتر مدفوف و غذا 

                                                           
1Feed conversion ratio 

سییی سییی 95ته شییده و های هضییم ری هرکدام در لوله

شده به لوله اضافه گشته و در دستگاه محلول هضم آماده

هضییم قرار گرفت تا زمانی که رنز زرد مشییاهده شیید. 

شیییدن، نمونه در ارلن شیییدن ب ار و خنکبعد از خارج

لیتر رسانده میلی 155ری ته شیده و با آب مقحر به حجم 

د. بعد از دقیقه( قرار داده شدن 7و در دستگاه سانتری وژ  

هییا بیرون آورده در دسیییتگییاه مییدت زمییان الزم نمونییه

نانومتر قرار داده و قرائت  115اسپکتوفتومتر با طول موج 

(. مقدار اکسیییید Fenton and Fenton, 1979شیییدند  

گرم( موجود در نمونییه و ضیییریییب کیرومیییک  میلی

 های زیر محاسبه شد:پذیری از رابحههضم

نمونه / وزن  درصییید جذب اکسیییید کروم = جذب

 شیب خط استاندارد ×  95×نمونه

درصیید   = پذیری مواد مذذیضییریب تعیین هضییم

 / درصییید مواد مذذی در مدفوف×955 -مارکر در غذا

درصیییید مواد مذییذی در ×درصیییید مییارکر در مییدفوف

 955×غذا

 

 تجزیه و تحلیل آماری

این آزمیای  در قیالب طر  کامالت تایییادفی انجام 

-ها با آزمون کولموگرافداده سازیشد و پس از نرمال

های به دسییت آمده به تجزیه و تحلی  دادهاسییمیرنوف، 

طرفیه انجیام شیییده و برای  یییک روش آنییالیز وارییانس

ها از آزمون آماری دانکن در سیییح  مقیایسیییه میانگین

ز ها با است اده اآنالیز دادهدرصد است اده شد.  15احتمال 

 شد. انجام  SPSS25افزار آماری نرم
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 نتایج

 های رشدشاخص

های رشیید شییاخ دسییت آمده نتایج بهبر اسییا  

، افزای  وزن، درصییید افزای  وزن، وزن نهاییشیییام  

نرش رشییید ویژه، ضیییرییب تبدی  غذایی، طول نهایی و 

ا شیییده بتذذیه کپور معمولیماهیان بچهبیازمیانیدگی در 

اهد نسبت به تیمار شسیحو  م تل  پودر پوست کیوی 

   (9جییدول   داری را نشییییان نییدادنییدت ییاوت معنی

55/5<P.) 
 

 

 پایان دوره پرورشدر  پودر پوست کیویبا سحو  م تل   شده هیکپور معمولی تذذ یانماهبچه های رشد: شاخ 9جدول 

 .(P>55/5  باشدتیمارها میدار در بین دهنده اختالف معنینشانردی  انحراف معیار، حروف مت اوت در هر  ±*اعداد به صورت میانگین 
 

 آنالیز الشه

که در  های مربوط به آنالیز الشیییهبیا توجیه بیه داده

در میزان رطوبت،  اسیییت، شیییده داده نشیییان 1جدول 

پروتئین، چربی، خاکسییتر و ماده خشییک تیمارها ت اوت 

 .(P>55/5 داری مشاهده نگردید معنی

 

 در پایان دوره پرورش ودر پوست کیویبا سحو  م تل  پ شده هیتذذکپور معمولی  ماهیانبچهی : آنالیز الشه1جدول 

 .(>55/5P  باشددار در بین تیمارها میدهنده اختالف معنینشانردی  انحراف معیار، حروف مت اوت در هر  ±*اعداد به صورت میانگین 

 تیمار        

 شاخ 

 شاهد        

 

  درصد 7 درصد 5 درصد 9 درصد 9

 5/51a 91/15±5/55a 91/15±5/59a 91/55±5/51 a 91/17±5/57a±91/91  گرم(وزن اولیه 

 5/57a 15/95±5/19 a 15/19±9/51 a 19/11±5/75a 91/11±9/59 a±91/56  گرم(وزن نهایی

 5/69a 19/95±9/91a 15/59±9/71a 19/61±5/65a 91/15±9/91a±91/15 افزای  وزن  گرم(

 9/17a 995/96±7/56a 951/95±95/16a 995/11±9/11a 17/15±6/69a±951/15  وزن  یافزادرصد

 5/59a 9/19±5/56a 9/91±5/51 a 9/11±5/59a 9/99±5/56 a±9/91 نرش رشد ویژه

 a 1/15±5/59 a 1/99±5/57a 1/19±5/59 a 1/96±5/55a 5/51±1/91 ضریب تبدی  غذایی

 5/17a 99/19±5/15a 99/15±5/96a 99/71±5/17a 99/19±5/9a±99/6 (مترطول اولیه  سانتی

 (مترطول نهایی  سانتی

 بازماندگی  درصد(

99/1±5/97a 

955 

99/6±5/65a 

955 

99/65±5/16a 

955 

99/71±5/65 a 

955 

99/99±5/91a 

955 

 تیمار

 شاخ 

  درصد 7تیمار  درصد 5تیمار  درصد 9تیمار  درصد 9 تیمار شاهد

 9/19a 79/95±5/66a 71/65±9/15a 71/51±5/61a 71/51±5/17a±79/56 رطوبت

 5/51a 16/6±9/16a 16/11±9/17a 17/16±9/11a 17/17±5/95a±11/19 ماده خشک

 a 11±6/11 a 11/15±1/19 a 59/55±9/57 a 59/55±5/1 a 9/56±19/75 پروتئین

 1/57a 91/11±1/51a 99/11±1/16a 91/51±9/11a 91/95±5/15a±95/61 چربی

 5/19a 99/99±9/16a 95/11±9/11a 95/15±5/51a 95/15±5/66a±95/19 خاکستر
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 پذیری هضم

در میزان  پذیری،های مربوط به هضمبا توجه به داده

اری دپذیری پروتئین و چربی تیمارها ت اوت معنیهضییم

 پذیری. بیشترین میزان هضم(P>55/5 مشیاهده نگردید 

درصد مشاهده شد و  7و  5، 9ماده خشک در تیمارهای 

 (>55/5P کمترین میزان در تیمار شییاهد مشییاهده شیید 

 (.9 جدول 

 

 در پایان دوره پرورش ودر پوست کیویبا سحو  م تل  پ شده هیتذذکپور معمولی  ماهیانبچهپذیری : هضم9جدول 

 .(>55/5P  باشددار در بین تیمارها میدهنده اختالف معنینشانردی  انحراف معیار، حروف مت اوت در هر  ±*اعداد به صورت میانگین 
 

 بحث

یاهی نق  گهای ترکیبات فنولیکی که در متابولیت

ی گییاهیان وجود دارد که باعظ فرفیت دارنید در همیه

د شود. این ترکیبات شام  اسیاکسیدانی در آنها میآنتی

باشییید فنولیک، فالوونوئید، توکوفرول و کاروتنوئید می

 Pal et al., 2017).  955 اکسیییدانی درآنتیخاصیییت 

درصد و میزان ترکیبات  61/15گرم پودر پوست کیوی 

، 155-9155ترتیب فنولییک، کیاروتنوئید و فالونوئید به

گییزارش شییییده اسییییت  ug 155-555و  955-155

 Soquetta et al., 2016).  میوه کیوی حاوی عناصیییر

ها و مواد معدنی شناخته غذایی متعدد و همچنین ویتامین

 شیییود.اسیییت که باعظ افزای  سیییالمتی می ایشیییده

بییه  جرمنموجود در میوه کیوی ک یییلنوفترکیبییات پلی

ود شییاکسیییدانی در کیوی میایجاد خاییوصیییات آنتی

 Kang et al., 2006)دلی  خواص حسی ی بهکیوه . میو

مورد توجه قرار گرفته اکسیییدان و مذذی آن، مانند آنتی

شام  پوست و دانه بقایای این میوه ، ممکن اسیت اسیت

اکسییدانی بیشیتری نسبت به دارای خواص مذذی و آنتی

ی کیو ب   خوراکی آن باشید. پودر حاصی  از پوست

( و ترکیبات DPPHاکسیییییدان  آنتیخواص نیز دارای 

هییا و هییا، کلروفییی ، فیالونوئیییدC فینیلیی، وییتییامییین

وست ترکیبات فنولیکی مت اوتی در پکاروتنوئیدهاست. 

ی هاه میوه کیوی وجود دارد که در جنس و گونهو ت یال

پودر سییاخته شییده از  .م تل  این مقدار مت اوت اسییت

، حاوی سییح  باالیی از Montyپوسییت کیوی از جنس 

و  Cفیالونیوئیییید، کیلروفییی ، کییاروتنوئییید، ویتییامین 

باشد، در حالی که در پوست کیوی از اکسییدان میآنتی

رکیبات فنولی و ، حیاوی سیییح  بیاالیی از تBrunoنوف 

سیییدانی اکاکسیییدان اسییت. بیشییترین خاصیییت آنتیآنتی

مربوط به پوسیییت سیییبز کیوی  حاوی بیشیییترین مقدار 

کاروتنوئید( و بعد از آن در پوسییت کیوی رسیییده و از 

ر در محالعه حاض باشد.همه آنها کمتر در ت اله کیوی می

( پودر پوسییت کیوی DPPHاکسیییدانی  خاصیییت آنتی

ه تواند بمیزان ترکیبات میبه دسییت آمد. درصیید  6/11

       تیمار       

 شاخ 

  درصد 7تیمار  درصد 5تیمار  درصد 9تیمار  درصد 9تیمار  شاهد

 5/16c 65/99±5/59b 61/19±9/99a 61/61±9/9a 67/67±5/15a±69/65 ماده خشک

 9/19a 71/15±9/11a 71/11±9/65a 19/15±9/56a 19/65±9/51a±71/55 پروتئین

 1/16a 11/71±5/66a 11/19±5/67a 15/17±5/59a 15/61±9/91a±11/15 چربی
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 991 ...... در جیره (.Actinidia sp)تاریر پودر پوست میوه کیوی 

هییای م تل  محیحی از جملییه میزان مواد دلییی  فییاکتور

غذایی موجود در خاک، شییرایط اقلیمی منحقه کاشییت 

 ارت اف، دما، بارندگی و رطوبت(، زمان برداشییت، زمان 

بیاشییید کیه از عوام  مهم متذیر گیری و روش عایییاره

دهنده  یایی تشییکیگذار روی میزان ترکیبات شیییمتاریر

 .(Soquetta et al., 2016باشند  میوه می

 های رشد شام شاخ  بر اسیا  نتایج این تحقیق،

، افزای  وزن، درصد افزای  وزن، نرش رشد وزن نهایی

ر دویژه، ضریب تبدی  غذایی، طول نهایی و بازماندگی 

ت ییاوت تیمییارهییای م تل  نسیییبییت بییه تیمییار شیییاهیید 

و  P.) Sreega>55/5  نییدادنییدداری را نشییییان معنی

 (Bloch)، بیشیییترین افزای  وزن (1599  هیمیکییاران

Etroplus  suratensis  1مربوط بییه جیره شییییامیی  را 

 همراه پروبیوتیک باسیلو  و موز به درصد پودر پوست

مربوط به جیره که را غذایی  تبیدیی  کمترین ضیییرییب

درصییید پروبیوتیک باسییییلو  به همراه پودر  9شیییام  

، (1557و همکاران    Cho.گزارش نمودندسییت موز پو

های جوان را در ک شیییک FCRو  SGRکیاه  وزن، 

 Paralichthys olivaceus کیه با جیره کنترل و جیره )

آزمایشییی شییام  بر  خام و خشییک چای سییبز تذذیه 

بودند، مشاهده کردند و علت آن را وجود فیبر باال  شیده

در مییحییالییعییه  .در پییودر بییر  چییای دانسیییییتیینیید

Thanikachalam  افزودن پوسییت 1595 و همکاران ،)

داری در شییاخ  ماهی ت اوت معنیسیییر به غذای گربه

و همکاران  Sayed-Elی در محالعهایجیاد نکرد. رشییید 

 5جایگزینی ت اله مرکبات با ب شیییی از ذرت   (،1595 

 Bio buds  1درصییید جیره( به همراه پروبیوتیک  95و 

گیرم در کیییلیوگیرم( در جییره مییاهی تیالپیییای نییی  

 Oreochromis niloticus ،باعظ بهبود کارایی رشیید )

 و افزای  مایییرف غذا، کاه  ضیییریب تبدی  غذایی

(، 9919عمادی و همکاران  پذیری شیید. افزای  هضییم

بررسیی اررات مقادیر م تل   سحو  ص ر  شاهد(،  در

 Punica  انارانیه د هسیییتیهدرصییید( پودر  1و  9، 1، 9

granatumآالی رشییید ماهی قزل هیای( بر فراسییینجیه

( مشییی   Oncorhynchus mykissکمییان  رنیگییین

 9میزان انار به  دانیهی کیه افزودن پودر هسیییتیه نمودنید

کمان، ارر رنگینآالی قزلغذایی ماهی درصیید در جیره 

در  رشیید داشییت.های تری بر افزای  فراسیینجهمناسییب

رشد،  (، بیشترین شاخ 1596  و همکاران Giri عهمحال

 Labeo rohita مییاهی در  FCRافزای  وزن، کییاه  

درصید پودر پوست  5حاوی  تذذیه شیده با جیره غذایی

پودر دلی  آن چنین گزارش شیید که موز مشییاهده شیید. 

پوسیت موز منبع غنی از کربوهیدرات است. منبع انرژی 

بییدون پروتئین مییاننیید کربوهیییدرات و چربی در جیره 

ردد گغذایی که با کاه  کاتابولیسییم پروتئین در ماهی 

مانع از ماییرف این ماده ارزشییمند شییده که در نهایت 

میدت زمان شیییود. میبیاعیظ ذخیره پروتئین در بیافیت 

یر قاب  توجهی بر پارامترهای مورد تواند تارآزمیای  می

و همکاران در  Alyباشیید. همانگونه که بررسییی داشییته 

ای در پارامترهای رشیید ت اوت قاب  مالحظه 1551سییال 

و تذذیه با سییییر در مدت دماهیان تیالپیای نی  تحتبچه

کردن میاه مشیییاهییده نکردنیید، در حییالی کییه بیا طوالنی

داری در معنی ی آزمییای  تییا هشیییت مییاه افزای دوره

پارامترهای رشید مشاهده کردند. عدم تاریر پودر پوست 

ممکن اسیییت به دلی  مدت پرورش و یا عدم نیز کیوی 

و یا شییک  مورد اسییت اده تناسییب میزان مورد اسییت اده 

 در جیره باشد.( ر پود

یب تاریر ترکترکییب شییییمییایی بیدن همواره تحت

زانییه جیره غیذایی و حتی درصییید و مقیدار غیذادهی رو

(. پروتئین بافت ماهی به Gawlicka et al., 2002است  
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 9911 تابستان، دومچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 915

 B ،Aعنوان یک منبع غنی از اسیییدهای آمینه و ویتامین 

 دلی  وجوددارای اهمیت است. چربی بافت ماهی به Dو 

(، نق  EPA, DHA  9-اشباف امگا چرب غیراسییدهای

کنیید. ترکیبییاتی نظیر بسییییییاری در سیییالمتی ای ییا می

درصیید و فیبر خوراکی به  99/11کربوهیدرات به مقدار 

 Soquetta درصد در پودر پوست کیوی  71/11مقدار 

et al., 2016)  کربوهییدرات موجود در و همچنین نوف

شییام : گلوکز، فروکتوز و سییاکارز  که پوسییت کیوی

 افتهیبا شیکسته شدن این مواد انتقال آنها افزای  بوده و 

 Chitarra and Chitarra, 1990)  بییا ذخیره شیییدن و

هد، اما دافزای  میرا  پروتئین مقیدار پروتئین در بیافیت

پوسییت کیوی به جیره  پودری حاضییر افزودن در محالعه

در میزان رطوبییت،  ،مییاهیییان کپور معمولیغییذایی بچییه

یمارها تالشه در  پروتئین، چربی، خاکستر و ماده خشک

 (.P>55/5  با تیمار کنترل ایجاد نکرد داریت اوت معنی

(، درصد ترکیبات 9916در محالعه داداشیی و همکاران  

 کپور معمولی انمییاهیییشییییمیییایی الشییییه در بین بچییه

 Cyprinus carpio) حاوی های تذیذییه شیییده با جیره

 95-95بییه صیییورت جییایگزینی ت ییالییه گوجییه فرنگی

ظ افرنگی به همراه آنزیم، از لحدرصیییدی ت یالیه گوجه

علت این امر احتماال  نداشت.داری آماری اختالف معنی

تئینی میایی دو منبع پرویبودن ترکیب شییی مشیییابهبه دلی  

فرنگی و کنجاله سییویا بوده اسییت که نشییان ت اله گوجه

ک  شییدهد ماهی توانسییته از این دو منبع پروتئینی به می

اسیییت اده کند. همانند ماهی کپور معمولی نتایج  مشیییابه

ب الشییه فرنگی بر ترکیی از عدم تاریر ت اله گوجهمشییابه

 ه( در محالعClarias gariepinusماهی آفریقایی  گربه

Huffman   در تحقیق (، مشیاهده شد. 9177و همکاران

Sayed-El   افزودن ت اله مرکبات با  (،1595و همکاران

گرم در کیلوگرم( در جیره  Bio buds  1پروبیوتیییک 

(، باعظ Oreochromis niloticusمیاهی تیالپیای نی   

ادل همچنین نتایج ع شیید.چربی الشییه  وافزای  پروتئین 

آالی (، نشیییان داد کییه مییاهیییان قزل9911و همکییاران  

شیییده با ( تذذیهOncorhynchus mykissکمان  رنگین

رصییید د 9و  1، 9سیییحو  م تل  عایییاره نعنا فل لی  

نسبت به تیمار شاهد  یهای رشید بهترجیره( از شیاخ 

الف ها اختبرخوردار بودند، اما در ترکیب تقریبی الشییه

ی مهدوی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج محالعهمعنی

سیییحو  نشیییان داد که اسیییت اده از  (9919و همکاران  

( Foeniculum vulgareم تل  مکم  اسانس رازیانه  

 ید ماهی سیبچه خاکسیتر و رطوبت الشیهپروتئین، روی 

، اما میزان تاریر نداشیییت (Rutilus kutumدریای خزر  

. داری یافتچربی الشییه با افزای  اسییانس کاه  معنی

(، مکمیی  9111و همکییاران   Henriqueدر تیحیقییق 

 دریاییهی سییییمما ترکیب الشیییهبر جیره در  Cویتامین 

 Sparus aurata )نتییایج ت. نییداشیییداری تییاریر معنی

(، Abdel-Tawwab  1599و  Ahmadحاص  از محالعه 

 Carumبررسیی ارر اسیت اده از پودر دانه زیره سیاه  در 

carvil L.:CSM بییه عنوان افزودنی در رژیم غییذایی )

قد، ( انگشییتOreochromis niloticus ی ماهی تیالپیا

 95شیییده با غیذایی را در میاهیان تذذیه افزای  کیارایی

کیلوگرم پودر دانییه زیره در مقیایسیییه بیا سیییایر گرم بر 

گرم در کیلوگرم جیره( نشان  15و  95، 5ها  ص ر، جیره

داد. بییا افزای  سیییحو   پودر دانییه زیره، چربی کیی  و 

ی را دارترتیب افزای  و کاه  معنیخیاکسیییتر کی  به

واند تهای م تل ، میت اوت در نتایج پژوه  نشان داد.

های گیاهی اسیییت اده شیییده کبیه دلی  ت اوت در محر

ها(، ت اوت در ترکیبات و  گیاهان یا پودر پوسیییت میوه

ی ی موجود در آنها، اختالف در نحوهدرصد مواد مورره

اسیییت راج و همچنین اختالف در گونه و سییین ماهی و 
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 919 ...... در جیره (.Actinidia sp)تاریر پودر پوست میوه کیوی 

ر دار در اکسی پرورش باشد. عدم ت اوت معنیطول دوره

واد ودن متوانید بیه دلی  یکسیییان بترکیبیات الشیییه، می

 (.Frankic et al., 2009ی جیره باشد  دهندهتشکی 

برای تعیین کی ییت ییک میاده غذایی و انرژی قاب  

، هرچه شودپذیری است اده میمتابولیسم از سنج  هضم

یره دهنده کی یت جای بیشتر باشد نشانمیزان هضیم ماده

در محالعه ای ماهی اسیییت. و تنیاسیییب با نیازهای تذذیه

ری پذیزودن پودر پوست کیوی در میزان هضمحاضر اف

د را ایجییاداری پروتئین و چربی تیمییارهییا ت ییاوت معنی

پیذیری ماده خشیییک در . بیشیییترین میزان هضیییمنکرد

در محالعه  .درصییید مشیییاهده شییید 7و  5، 9تیمیارهای 

(، بییر روی تیی ییالییه 9916داداشیییی و هییمییکییاران در  

 Cyprinus  ماهی کپور معمولیفرنگی روی بچهگوجه

carpio) هیای م تل  آزمیایشیییی به صیییورت بیا جیره

فرنگی به همراه درصییدی ت اله گوجه 95-95جایگزینی 

با افزای  سیییح  جایگزینی ت اله  داد کیهآنزیم نشیییان 

فرنگی به همراه آنزیم، قابلیت هضم پروتئین جیره گوجه

داری کاه  یافت. طور معنینسیییبت به تیمار شیییاهد به

یدی سییاکارترکیبات پلیبه  موضییوفاین  احتمالیعام  

ه که ب نسیییبت داده شییید فرنگیموجود در ت یالیه گوجه

های هضییمی به مواد عنوان سییدی در راه رسیییدن آنزیم

املی که وعروی  ممکن اسیییت یا کند وعم  می مذذی

 یرتذی کند در نتیجه سیییببسیییرعیت این کیار را کم می

ار شویسکوزیته مواد هضمی در روده، کاه  سرعت انت

انتشیییار مواد مذذی و کاه  حرکت مواد در  ،هیاآنزیم

 و و در نتیجه هضییممورر بوده شییود دسییتگاه گوارش می

جییذب مواد مذییذی و میزان مایییرف خوراک پییایین 

در بررسیییی  (9919اورجی و همکاران  نتیایج آیید. می

تیاریر سیییحو  م تل  آرد آزوال در جیره غذایی ماهی 

به صییورت سییح   (Cyprinus carpio کپور معمولی 

را نشان داد پذیری مواد مذذی کاه  هضیم، جایگزینی

به دلی  زیاد بودن احتماال  کیه بر اسیییا  گزارش آنهیا،

ره فیبر زیاد در جی بود،های آزمایشیییی مقیادیر فیبر جیره

 .ودبآزمایشیی ناشی از وجود افزای  فیبر خام در آزوال 

Deka   یعات پودر (، به اسییت اده از ضا1559و همکاران

قیید انگشیییت  Labeo rohitaهییا در رژیم غییذایی میوه

 جیره مت یاوت با ترکیبات آرد 1هیا بیا پرداختنید. میاهی

عنوان غذای پایه و پودر ضییایعات گندم، سییبو  برنج به

(، پودر ضیییایعات آنانا  Cirtus qurantiumپرتقیال  

 Ananas spp  پودر ضییایعات لیمو شیییرین ،)Citrus 

lime درصیید و در گروه کنترل که از جیره  15میزان ( به

ذذیه ، مورد تها است اده شدپایه بدون پودر ضایعات میوه

و  پییذیری پروتئین. آنزیم پروتئییاز، هضیییمقرار گرفتنیید

هییای داری را در گروهکیربیوهییییدرات، ت ییاوت معنی

م تل  نشیان نداد. در نتیجه گزارش شیید که است اده از 

موشییییرین و آنانا  اگرچه پودر ضیییایعیات پرتقیال، لی

اما دارای سح  باالیی  ،داری را نشیان ندادهت اوت معنی

از پروتئین و کربوهییدرات بیا منشیییا گییاهی اسیییت که 

   قابلیت هضم باالیی دارد.

نتایج حاصی  از تحقیق حاضیر نشان داد که است اده 

درصید تاریر من ی و یا  7از پودر پوسیت کیوی تا سیح  

یری پذد، ترکیب الشیییه و هضیییممسبتی بر عملکرد رشییی

نداشیته اسیت و اسیت اده از سیحو  باالتر و یا است اده از 

عایییاره و ییا اسیییانس آن در محیالعیات آتی توصییییییه 

گردد، همچنین با توجه به ترکیبات مورره و خاصیت می

اکسیییدانی باالی آن ممکن اسییت بتوان با بررسییی آنتی

ز آن ی، ااکسیییدانهای ایمنی و آنتیتاریر آن بر شییاخ 

  در جهت بهبود پاسخ ایمنی و سالمت ماهی بهره برد.
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در اینجییا بر خود الزم می دانیم از زحمییات کلیییه 

کسیییانی کییه مییا را در انجییام این تحقیق یییاری نمودنیید 
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