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 شمال تهران دواح ،اسالمی آزاد دانشگاه ،دریایی وفنون علوم دانشکده-1
  

 5931 شهریورتاریخ پذیرش:                                    5931 فروردین تاریخ دریافت:

 

  رشد هایفراسنجه انار، دانه هسته آرد ، کمان رنگین آالی قزل کلمات کلیدی:

 

امروزه رشد اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان و هم 
افزون جوامع بشری چنین افزایش جمعیت، سبب نیاز روز 

به استفاده از مواد غذایی با کیفیت و دارای ارزش غذایی 
باال و به دنبال آن امروزه رشد اقتصادی و صنعتی در 
کشورهای جهان و هم چنین افزایش جمعیت، سبب نیاز 
روز افزون جوامع بشری به استفاده از مواد غذایی با 

ن افزایش کیفیت و دارای ارزش غذایی باال و به دنبال آ
تقاضا برای دسترسی بیشتر به این مواد شده است. در این 
میان گوشت سفید آبزیان دارای ارزش غذایی بسیار باالیی 
می باشد و کلیه دست اندرکاران صنعت شیالت از جمله 

های خصوصی و دولتی و هم چنین محققین فعاالن قسمت
ید این صنعت درصدد برآمدند تا با انجام فعالیت های جد

پژوهشی، از جمله تغذیه ی مناسب ،سبب بهبود و افزایش 
(. ماهیان 1931کیفیت آبزیان پرورشی گردند)صالحی، 

پرورشی معموالً به دو گروه ماهی های آب های سرد و 
ماهی های آب های گرم تقسیم می گردند که قزل آال و 
ماهی های آزاد جزء گروه اول محسوب می شوند و تغذیه 

ورشی دارای اهمیت بسیار زیادی می ی آبزیان پر
طبق بررسی های انجام شده،  (.1931باشد)عمادی، 

تاکنون هیچ گونه فعالیتی تحت عنوان اثرات آرد هسته 
دانه انار بر روی رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان و ماهی 
های دیگر، در ایران و هیچ یک از کشورهای جهان انجام 

که در آمریکا روی یک  نگرفته است.البته طی تحقیقاتی
گوساله انجام گرفت، دانـشمندان آمـریکایی دریافتند که 
اثر عصاره ی انار )پلی فنل های موجود در آن( روی رشد، 
سالمتی و هضم بیشتر مواد غذایی و ایمنی آن تاثیرات 

. انار با (Olivera et al., 2010)مطلوب و مثبتی میگذارد
 ق به خانواده یمتعل granatum Punicaنام علمی 

Punicaceae  سرشار از ارزش غذایی فراوان و دارای ،
ویتامین ها و  مواد تحریک کننده ی اشتها می باشد. انار 

وآنتی اکسیدان  یک منبع غنی از آنتوسیانین ها به عنوان 
که به رشد و سالمت بیشتر کمک می کند)جدول است ها 
    (.1931)ارفعیان، (1
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 (1831)ارفعيان، اناردانه ی گرم 111تركيبات موجود در : 1جدول 
Table 1: Compounds in 100 gram pomegranate seeds 

 مواد غذايي واحد مواد غذايي مقدار واحد مواد غذايي

  6تا  C mg  4ویتامین   9/38تاg r 31 آب

     mg  3 (p)  فسفر  13تا  kcal 69 انرژی

 وتئینپر
 
gr  

 تا5/1

35/1 
      mg 853 (kپتاسیم )

    mg   9 (Mgمنیزیم) 3/1 تاgr  9/1 چربی

 mg 18/1  (Zn)  روی  mg 9/1 (Feآهن )

 mg 11/1 (Cu)   مس  gr  4/16 کربوهیدارت

 mg   9 (Caکلسیم)
 تیامین

 ( B1)ویتامین 
mg 19/1 

 mg   9 (Naسدیم)
 نیاسین

 ( B3)ویتامین 
mg 9/1 

 mg 15/1 (Mnمنگنز)
پانتوتنیک 

 اسید
mg 536/1 

   6/1تاgr 8/1 فیبر µg 6/1 (Seسلنیوم)

 ریبوفالوین

 ( B2)ویتامین 
mg 19/1 خاکستر gr 5/1 

تا  81/3/1939روز از تاریخ  31مدت زمان انجام تحقیق 
بود. کلیه مراحل تحقیق در مجموعه آبزی  81/18/1939

د مستوفی در جنوب شرقی اکسیر کوثر، واقع در احمد آبا
عدد ماهی  611تهران انجام شد. طی این تحقیق تعداد 

گرم و  14/6قزل آالی رنگین کمان  با میانگین وزن 
سانتی متر از شرکت آبزی  51/5میانگین طول چنگالی 

اکسیر کوثر، تهیه شد که به روش استاندارد از کانال های 
تحقیق  مربوطه به حوضچه های مورد نظر برای انجام

تیمار  4گروه شامل  5انتقال یافتند. ماهی ها به 
( به ترتیب با جیره ها ی غذایی 4و 9، 8، 1آزمایشی)
تیمار  1درصد آرد هسته ی دانه ی انار و  4و9،8حاوی ا،

شاهد که جیره ی غذایی آن فاقد آرد هسته ی دانه ی انار 
 تکرار بود و 9بود، تقسیم شدند. هر تیمار یا گروه شامل 

عدد بچه ماهی قرار داشت. در این کار  41در هر تکرار 
واحد حوضچه استفاده شد. هر حوضچه با قاب  4ابتدا از 

قسمت مساوی تقسیم بندی  4های محکم توری دار به 
گردید و در هر قسمت تکرار یک گروه قرار داشت. ابتدا 

حوضچه ها کامالً شستشو و ضدعفونی شدند و سپس اقدام 
ساعت بعد از آبگیری،  اقدام  84هایی گردید. به آبگیری ن

قسمت  4به انتقال ماهیان شد. در هر حوضچه که به 
عدد ماهی قرار گرفت،   161مساوی تقسیم شده بود، 

عدد ماهی به صورت کامالً  41یعنی در هر قسمت 
ساعت اول به دلیل تنش  43تصادفی وجود داشت. در 

چه ماهی ها به آن های ایجاد شده، در شمارش و انتقال ب
ها غذا داده نشد. دوره ی سازگاری در این تحقیق کوتاه و 

ساعت قطع غذا بود. از روز اول وزن وطول  43شامل 
چنگالی تمامی ماهیان اندازه گیری و ثبت گردید و سپس 

 15با جیره ی غذایی مخصوص به خود تغذیه شدند. هر 
 روز یک بار نیز عملیات زیست سنجی صورت گرفت و
ماهیان با عصاره پودر گل میخک بیهوش می شدند تا از 
تنش وارده بر آن ها جلوگیری شود. این کار به منظور 
کاهش استرس و سهولت کار انجام می شد و سپس طول 
و وزن شان اندازه گیری و به حوضچه های مربوطه 
برگردانده می شدند. برای جلوگیری از ایجاد تنش بیشتر، 
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عد از زیست سنجی، غذادهی قطع می چند ساعت قبل و ب
بار عمل سیفون کردن  8تا  1شد. بین هر زیست سنجی 

انجام می گرفت. عالوه بر آن، توسط دستگاه مخصوص 
( مدل Water Quality Meterسنجش کیغیت آب )

 pH، هر روز یک بار فاکتورهای آب از جمله  3619

 19: 11،اکسیژن ،شوری، چگالی و دمای آب در ساعت 
ندازه گیری و ثبت می گردید. برای تهیه فرمول جیره ی ا

غذایی، مواد اولیه الزم از شرکت چینه واقع در میدان 
توحید تهران تهیه و به کاشـان برده شد و در آن جا جیره 

گروه ذکر شده تقسیم گردید.  5ی غذایی پایه تهیه و به 
همچنین مقدار غذادهی برای هر گروه متناسب با وزن 

ی زنده ی آن پس از هر زیست سنجی محاسبه می توده 
درصد  9شد، در زیست سنجی های اول و دوم ، روزانه 

 4وزن بدن ماهیان و در زیست سنجی های بعدی  معادل 
درصد وزن بدن ماهیان غذادهی انجام شد. در هر زیست 
سنجی، فراسنجه های رشد طبق روش های زیر محاسبه 

شدند.

   
   GainWeight   (Allan and Maguire, 1992)  ,افزایش وزن (1

  WG = Wf - Wi 
- Wf (g)               وزن نهایی =Wi (g)  وزن اولیه = 
  Lenght Gain (Allan and Maguire, 1992) ,افزایش طول  (8

   LG = Lf - Li 
- Li (cm)  طول اولیه =Lf (cm)        طول ثانویه = 
  ight gainPercent body we ., 1989)et al(Hung , درصد افزایش وزن بدن (9

                                                BWI=(BWf – BWi )/ BWi× 100 

- BWi      متوسط وزن اولیه ماهیان =BWf متوسط وزن نهایی ماهیان = 
 Condition factor,  (Tacon, 1990)ضریب وضعیت (4

 

- W(g) )میانگین وزن زی توده )گرم = 

- L(cm)گین طول زی توده)سانتیمتر(= میان 
 

  Specific growth rate of weight ,   ., 1990)et al(Ronyaiضریب رشد ویژه ی وزنی (5

      S.G.R = (Ln(wt) – Ln (wo)) / t × 100 

- Wo  وزن اولیه =(Ln)      )گرم(Wt  وزن نهایی =(Ln)      )گرم(t  تعداد روزهای پرورش = 

  cific growth rate length , Spe  ., 1990)et al(Ronyaiضریب رشد ویژه ی طولی (6

      S.G.R = (Ln(Lf) – Ln (LI) / t × 100          

L  I  طول اولیه =(Ln)  ،)میلی متر(Lf    طول نهایی =(Ln)    ،)میلی متر(t تعداد روزهای پرورش = 
 

در ارتباط با روش های آماری مورد استفاده در این 
انجام شد.  SPSS 14آماری توسط نرم افزار  تحقیق، آنالیز

 Levene`sبا این نرم افزار ابتدا توسط آزمون

Homogenetiy of variance  همگن بودن داده ها به ،
اثبات رسید و سپس برای بررسی وجود یا عدم وجود 
اختالف معنی دار از نقطه نظر شاخص های محاسبه شده ، 

و برای بیان  Variance (ANOVA)از آزمون تحلیلی 

استفاده شد. نتایج   Tukeyکیفیت تفاوت از آزمون تعقیبی
حاصل از زیست سنجی های هفت گانه در مدت آزمایش 
برای افزایش میزان فراسنجه های رشد به شرح زیر می 

 9در تیمار گرم  14/41بیشترین مقدار وزن نهایی باشند. 
 بیشترین، 4در تیمار گرم 39/93و کمترین مقدار آن 

و  9در تیمار  سانتی متر 19/15چنگالی نهایی  طول مقدار
بیشترین ، 4در تیمار  سانتی متر 34/19کمترین مقدار آن 
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 و کمترین مقدار 9درتیمار گرم  15/41افزایش وزن مقدار
 افزایش طولبیشترین مقدارو  4تیمار گرم در  35/99آن 

و کمترین  9تیمار  سانتی متر در 11/3چنگالی 
در گروه سانتی متر  46/3ایش طول  چنگالیمقدارافز

میانگین ضریب بیشترین مقداردیده شد.همچنین  1شاهد
و کمترین مقدار آن  9در تیمار  45/1 رشد ویژه وزنی

میانگین ضریب رشد بیشترین مقدار و  4در تیمار  96/1
دیده شد و مقدار آن در  8و  9در تیمار  1/1ویژه طولی  

ضریب وضعیت بیشترین مقدار  بود. 13/1سایر گروه ها 
 1در تیمار  93/1و کمترین مقدار آن  4در تیمار  51/1

   دیده شد.
 در نتیجه بررسی های انجام شده پیرامون بهبود    

رشد آبزیان از طریق بهبود تغذیه آبزیان و  فراسنجه های
اعمال آرد هسته دانه انار در جیره های غذایی گروه های 

رشد  فراسنجه هایردید که بین مورد بررسی، مشخص گ
اندازه گیری شده در گروه شاهد و تیمارهای مختلف تغذیه 

درصد آرد  4و  9،  8، 1شده با جیره های غذایی حاوی 
( >15/1pهسته دانه انار، تفاوت معنی داری وجود داشت)

با  رشد در گروه های تغذیه شده فراسنجه هایو میزان 
وب تری قرار داشتند. در حد مطل آرد هسته دانه انار

همچنین در این میان بهترین مقادیر تمام فراسنجه های 
با جیره غذایی حاوی  9رشد مورد بررسی، در گروه تیمار 

درصد آرد هسته دانه انار دیده شد. درحالی که کمترین  9
مقادیر رشد نسبت به سایر گروه ها، بین گروه های شاهد ، 

 1جیره های غذایی حاوی که به ترتیب با  4و 1تیمار های 
درصد آرد دانه ی انار تغذیه شده بودند دیده  4درصد و 

شد.در رابطه با فاکتور ضریب وضعیت، افزایش بیش از حد 
استاندارد آن به عنوان یک فراسنجه رشد منفی و نامطلوب 

بود، در  4آن در تیمار  بیشترین مقدارمحسوب شد و 
در کل  . دیده شد 1حالی که کمترین مقدار آن در تیمار 

از مجموع نتایج بدست آمده، مشخص شد که افزودن آرد 
درصد در جیره ی غذایی ماهی  9دانه ی انار به میزان 

قزل آالی رنگین کمان، اثر مناسب تری بر افزایش 
رشد از جمله افزایش وزن، افزایش طول، فراسنجه های 

درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه وزنی و ضریب رشد 
یژه طولی  نسبت به سطوح دیگر استفاده  از آرد هسته و

دانه انار را داشته است. چنین استنباط می شود که دلیل 

این نتیجه به ترکیبات شیمیایی مفید وموثر در رشد نظیر 
پلی فنل ها و تانن موجود در انار برمیگردد و همچنین این 

حد نکته در نتایج حائز اهمیت می باشد که اعمال بیش از 
ترکیبات موثر در رشد، سبب کاهش رشد و نتیجه معکوس 

برای مثال در ارتباط با ضریب  باشند.در این امر می
درصد آرد هسته دانه  4با داشتن  4وضعیت که در تیمار 

انار، دارای بیش ترین مقدار بود. بررسی ترکیبات شیمیایی 
رشد در سطح فراسنجه های آرد دانه ی انار نشان داد که 

درصد به دلیل وجود مقادیر باالی ترکیبات  محرک  4
اشتها نظیر تانن که استفاده ی بیش از حد معین آن ها 

 (K>1)می تواند دارای تأثیرات رشد کمتر و نا مطلوب 
  ,Tacon (نسبت به سطوح قبلی باشد، کاهش یافته است

. ضمناً وجود مقادیر باالی این ترکیبات در هسته 1990)
ر سبب افزایش بیش از حد و نامطلوب ضریب دانه های انا

با جیره ی  4وضعیت و چاقی بیش ار حد در ماهیان تیمار 
درصد آرد هسته ی دانه ی انار شده است.  4غذایی حاوی 

بندی نهایی نتایج، بهترین سطح استفاده از آرد در جمع
رشد در حد مطلوب ، فراسنجه های دانه انار برای افزایش 

تا کنون پژوهشی ص گردید. البته درصد مشخ 9سطح 
تحت عنوان اثرات کاربرد آرد هسته دانه انار در جیره ی 
غذایی ماهی ها صورت نگرفته است و به همین دلیل 
امکان مقایسه یافته های حاضر با تحقیقات دیگران وجود 

در مجموع بررسی های انجام شده نشان دهنده  نداشت.
آرد هسته دانه انار در  این منظر می باشند که استفاده از

سطوح مختلف مورد مطالعه، قابلیت تأثیرگذاری بر افزایش 
عملکرد رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان را دارد و این 

(. در >15/1pتأثیر از لحاظ آماری معنی دار می باشد)
نتیجه آرد هسته دانه ی انار می تواند مکمل مناسبی برای 

ن کمان محسوب شود و جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگی
استفاده از بهترین سطح آرد هسته ی دانه ی انار به منظور 
افزایش رشد و سالمت آبزیان در مدت زمان کوتاه تر به 
عنوان یک افزودنی گیاهی در جیره های غذایی توصیه می 

   شود.

     منابع
واحد  پژوهشی در خواص میوه انار. .1831 .،ع ارفعيان،

 .فحهص 59 نارایران، تحقیق توسعه شرکت
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Abstract 

This study was aimed to investigate the effects of pomegranate (Punica granatum) seed 

kernel meal (pskm) as a supplement in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), The 

experiment was carried out  in growth in a period of 90 days since the 12/11/2014 until the 

12/03/2015 in Abzi Eksir Koesar complex , situated in south east of Tehran. 600 fingerlings 

with average weight of 6.74 gram and average length of 5.50 centimeter were divided to five 

treatments, The control group was without any pskm, and the other groups with added 1, 2, 3 

and 4 percent pskm Respectively. For greater certainty each treatments had three replicates. 

Result indicated that pskm caused highest increased growth parameters in treatment 3 with 3 

percent pskm, with other treatments and groups. growth parameters including weight with 

maximum of 47.74 gram , length were 15.03 centimeter ,weight gain with maximum of 41.15 

gram, length increase with the maximum of 9.71 centimeter, Weight gain percentage with 

maximum amount of 572.1, specific growth rate with 0.45 and specific length rate with 0.1 

mm. All growth parameters with the best value was seen in treatments 3.This result is due to 

the presence of high levels of appetite stimulants such as polyphenols of pskm (p<0.05). 

Result also indicated that the level of pskm in treatment 4, did not cause enough different with 

the control group, mainly because of higher amount of tannin in their diet.   
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