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  ییغذا رهیدر ج یمرغ بجاي پودر ماه عاتیپودر ضا ینیگزیجا ریمطالعه تأث

 (Oreochromis niloticus) لین يایالپیروده ت یشناسبر ساختار بافت
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                                                                                                                 چکیده

 

پرورش تيالپيا های اخير در ايران نيز در سالهای مهم پرورشي در دنيا است و همه چيز خوار و از گونه (Oreochromis niloticusماهي تيالپيال ) :زمینۀ مطالعه

 . يار زيادی داردبس از نظر اقتصادی اهميتو مناسب غذايي مورد نياز رشد از نظر موادغذايي متعادل جيره تنظيم يک . در ضمن در پرورش آبزيانآغاز شده است

بر ساختار بافتي  غذايي جيره درصد در 100و  75، 50، 25، 0در سطوح پودرماهي بجای مرغضايعات  پودر جايگزيني هدف اصلي از مطالعه حاضر تأثير: هدف

 بوده است. تيالپيای نيلهای مختلف روده قسمت

در جيره غذايي  پودرماهي بجای مرغ درصد از پودر ضايعات 100و  75، 50، 25، 0هفته در سطوح 8مدت قطعه ماهي )سه تكرار در هرتيمار( به 75تعداد : کارروش

های آميزیشناسي و رنگگيری و تحت مراحل معمول بافتهای ابتدايي، مياني و انتهايي روده نمونهدوره پرورش از قسمت پس از طي شدن خود استفاده کردند.

 قرارگرفتند. TUNELي ميستوشيمونوهياتكنيک  ائوزين، پريوديک اسيدشيف و -هماتوکسيلين

های جامي در بافت روده مربوط به گروه کنترل و کمترين مقدار در گروه تعداد سلول عضالني ودر مطالعات هيستومتری بيشترين ارتفاع پرز، ضخامت طبقه :نتایج

های ساير گروهاز  شتريبدرصد  100و  75های جايگزيني گروهدر ی آپوپتوز شده هاتعداد سلول يميستوشيمونوهيامطالعات  درصد گزارش گرديد. در 100جايگزيني

 است.بوده ديگر 

قابل  تيالپيای نيلدرصد برای  50تا سطح  پودرماهي بجای مرغضايعات  پودر توان اذعان داشت که جايگزينيتوجه به نتايج مطالعه حاضر ميبا : نهایی گیرينتیجه

 هد داشت.دنبال خواتحمل بوده، اما در موارد باالتر از اين حد باعث کاهش جذب، کاهش مقبوليت پذيرش غذا و اثرات نامطلوب بر رشد و افزايش وزن را به

 ضايعات مرغ، پودرماهي، بافت شناسي روده، تيالپيا، جيره غذاييپودر :کلیدي کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عيتوز ،یبرداريکپ آزاد؛ يدسترس: يدامپزشك قاتيتحق © تيرايکپ

 رانيگروه علوم پايه، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ا ،ريزهرا بص: مسئول سندهینو
 z.basir@scu.ac.ir : يكيپست الكترون

 

 مقدمه

ماهيان راسته سوفز و اماهي تيالپيا از خانواده سيكليده ماهيان 

 یهاگونه انيدر مو  باشدمي های متفاوتيکه دارای گونه است

 زانيم نيشتريب لينی ايالپيت و پرورش ديتول ايدر دن ايالپيمهم ت

قدرت رشد خوبي را در انواع مختلف  تيالپياها .(6) را دارد

بتوني  هایخاکي، تانک هایمانند استخر يهای پرورشسيستم

چيز همهو همچنين اين ماهيان  دندهاز خود نشان مي قفسو 

آبزيان پرورش تكثير و در طور کلي به (.4،9باشند )خوار مي

و بازده باالی  در نگهداری سالمتو اساسي  تغذيه نقش مهم

غذايي بين آنابوليسم جيره کيفيت و کميت . داردپروری آبزی

گذار تواند اثرمي توليد انرژیبرای ذخيره و کاتابوليسم برای 

باشد. ترکيبات غذايي مورد استفاده در آبزيان را از نظر توليد 

 ها وچربي، هاپروتئينزا )توان به دو دسته انرژیمي انرژی

 مقاله پژوهشي

10.22059/jvr.2021.321319.3143    

 

20.1001.1.20082525.1400.76.4.10.4 

https://doi.org/10.22059/jvr.2021.321319.3143
https://doi.org/10.22059/jvr.2021.321319.3143
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.4.10.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.4.10.4


 

 

 ييغذا رهيدر ج يپودر ماه یجامرغ به عاتيپودر ضا ريتأث \غانیپ میرحو  ریزهرا بص 

 
468 

ها و مواد زا )پيش مخلوط ويتامينها( و غير انرژیکربوهيدرات

ها در (. از آنجا که پروتئين2،11معدني( تقسيم بندی کرد )

ترين قسمت جيره غذايي شرايط معمول در غذای آبزيان گران

به حداقل رساندن  باشند، در عين حفظ تنظيم کيفيت جيرهمي

اقالم (. 20،17باشد )ها نكته قابل اهميتي مياستفاده از آن

غذايي مختلفي جهت جايگزيني مناسب در جيره غذايي آبزيان 

مورد مطالعه قرارگرفته است که از جمله منابع پروتئين حيواني 

توان به محصوالت جانبي ماهي، حيوانات اهلي و خانگي مي

مرغ و  استخوان، پودر ضايعاتخون، پودر ر پر، پود مانند پودر

توان به پودر سويا، کنجد، کلزا و از منابع پروتئين گياهي مي

عنوان يک مرغ بهضايعات  پودر (.9،13،14،20غيره اشاره کرد )

درصد(  12-15منبع پروتئيني دارای مقدار مناسبي از ليپيد )

باشد و بجای پودر ماهي که درصد( مي 65-58و پروتئين خام )

تواند تا حدودی يكي از اقالم گران قيمت جيره است مي

 (.12،17جايگزين شود )

 پروتئيني منابع ترينمهم از پودر ضايعات مرغ يكي

 آمينه اسيدهای در آن باالی محتوای دليل است که به حيواني

 کلي طور هب مواد معدني، و هاويتامين چرب، هایاسيد ضروری،

 آبزيان خوراك عنوان به زيادی تقاضای کيفيت، با خوراکي مواد

بر اساس مطالعات انجام شده مشخص (. 12کرده است ) پيدا

های ميكروسكوپيک تفاوتماکروسكوپيک و از نظر گرديد که 

های ای در شكل و عملكرد بافت روده در ميان گونهقابل مالحظه

اعم از همه چيزخوار، زئوپالنكتون خوار و مختلف ماهيان 

طور کلي ساختار هب. (10،18) شودديده ميفيتوپالنكتون خوار 

نوع غذا، براساس های مختلف ماهيان در گونهشناسي روده بافت

حتي که  طوریهای و شكل بدن متفاوت بوده برفتارهای تغذيه

حسب محل زندگي، فصل، سن و زمان در يک گونه نيز بر

توجه . با(19،15،5) شودمشاهده ميآن مثل تغييراتي در توليد

 جايگزيني تأثير مطالعهارتباط با  در ایمطالعهکنون که تابه اين

 های ذکر شده دربا درصد پودر ماهي بجای مرغ ضايعات پودر

نگرفته صورت  بر ساختار بافتي روده تيالپيای نيل غذايي جيره

از  نيل به اين هدف انجام شده تاجهت  مطالعه حاضراست، 

 تيالپيا،تكثير و پرورش  و بتوان در مراکز تحقيقاتي نتايج آن

منظور برای استفاده از ساير منابع پروتئيني در جيره روزانه به

مورد کاهش دادن هزينه و در عين حال رسيدن به بهترين بازده 

 استفاده قرار گيرد.

 

 کارمواد و روش

 75تعداد  نحوه نگهداري: اده وماهیان مورد استف

 22/42±14/1با ميانگين وزني اوليه  تيالپيای نيلقطعه ماهي 

گروه  5طور تصادفي به به28/14±13/1گرم و طول استاندارد 

بندی شدند. ماهيان هر تيمار در با سه تكرار تقسيم

های جداگانه مجهز به سيستم هوادهي، تخليه آب آکواريوم

تنظيم آب و هوا و همچنين سيستم گرمايشي مرکزی، شيرهای 

هفته دوره آزمايش، تغذيه  8(. در مدت 22) سازی شدندرها

ظهر تا حد  ازبعد  5صبح و  10بار در روز در ساعات  2ماهيان 

جيره  5(. در مطالعه حاضر برای ماهيان 1سيری انجام شد )

درصد )پروتئين  45غذايي آزمايشي با حفظ سطح پروتئيني 

 (( تعريف شد و در آن جيره6مورد نياز برای رشد تيالپيا )

 ضايعاتهای مختلفي از پودر های آزمايشي دارای نسبتگروه

 ابتدا جيره، ساخت مرحله درماهي بودند.  مرغ بجای پودر

 ترازوی توسطگروه  هر مواد برای از کدام هر نياز مورد مقادير

 که اقالمي .(1،2جدول )شد  توزين گرم يک دقت با ديجيتال

 آرد سفيد )شرکت آرد جمله از داشتند ريزتری جيره ذرات در

 دام خوراك )شرکت معدني مواد اهواز(، مكمل جنوب، سفيد

 دام خوراك ويتاميني )شرکت ساری(، مكمل مازندران،

(، البرز، ايران دام آرين قارچ )شرکت ساری(، ضد مازندران،

 مخلوط و شد مخلوط خوبي به يكديگر کروم با نمک، اکسيد

 پودرماهي، درشت جيره )پودرسويا، ذرات اقالم دارای با حاصل

 حاصل مخلوط به پايان در .شدند مرغ( ترکيب پودرضايعات

 تا شد اضافه سويا روغن کمي سپس و آب متوالي صورتبه

 چرخ وسيلهبه خميرحاصل آمد، بدست همگن يک خمير کهاين

 معرض در ساعت 24 به مدت شدن خشک برای و چرخ گوشت

 از کمتر به در آن موجود رطوبت تا شد داده قرار هوا جريان

  شدند. پلت و خرد هارشته اين سپس رسيد و درصد 10

فاکتورهای فيزيكوشيميايي آب در دو نوبت صبح و ظهر  

پرورش ميزان آمونياك طوری که در طي دوره گيری شد بهاندازه

 )قسمت در ميليون(، 02/0 )قسمت در ميليون(، نيتريت 1/0

گرم در ميلي) 180 کل)قسمت در ميليون(، سختي 5 نيترات

دما  )قسمت در تريليون(، 2/1 کل، شوریpH 4/8-8 (،ليتر

از آب مطالعه حاضر در  گراد( ثبت شد.سانتي )درجه 24±2

کشي شهری کلرزدايي شده استفاده گرديد و در طول مدت لوله

روز  2درصد حجم آب هر  20ها به ميزان نگهداری آب آکواريوم
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يک بار از ناحيه کف آکواريوم سيفون و تعويض شد تا مواد دفعي 

 ها خارج شود.آن

از هر  از پايان دوره پرورش پس: شناسیبافتمطالعات 

 ميخکوسيله پودر گلهاز بيهوشي ب ماهي بعد قطعه 5تيمار 

محوطه شكمي  .فتگرانجام  هاآن بيومتریو  بردارینمونه

متر از ميلي 5هايي به ضخامت حداکثر نمونه و ماهيان باز شد

ت و برداشها هر يک از آننواحي قدامي، مياني و خلفي روده 

 درصد )مرك، آلمان( 10فرمالين بافر پس از ثبوت در محلول 

 هایآميزیرنگ، بافتي روش معمول تهيه مقاطعو انجام 

 (PAS) پريوديک اسيد شيف(، H&E) ائوزين-هماتوکسيلين

 و تكنيکهای جامي سلولها، جهت تشخيص بهتر کربوهيدرات

 Terminal) (TUNEL) ايمونوهيستوشيمي

Deoxynucleotidyl Transferase dUTP Nick End 

Labeling) ريزی های دچار مرگ برنامهجهت تعيين سلول

تكنيک برای  ها انجام شد. در مطالعه حاضرروی آنشده 

از کيت  TUNELايمونوهيستوشيمي و روش انجام تست 

، آلمان( و طبق دستور کارخانه سازنده Rocheمخصوص تانل )

روش ه روده بي ساختار بافتسپس  (.19،16)استفاده شد 

 هيستومورفولوژی و هيستومتری به کمک ميكروسكوپ نوری

(Olympus، مجهز به دوربين داينوليت )ژاپن (Dino-Eye ،

و سيستم کامپيوتری مجهز به نرم افزار داينوکپچر مورد  تايوان(

 10های آپوپتوتيک منظور شمارش سلول. بهمطالعه قرار گرفت

صورت کامالً ( به400×ديد ميكروسكوپي با بزرگنمايي )ميدان 

سلول شمارش شد. در نهايت  100تصادفي انتخاب و در حدود 

  شاخص آپوپتوز طبق فرمول ذيل برای هر گروه تعيين گرديد.

 های آپوپتوز شده = شاخص آپوپتوزها/ تعداد سلولتعداد کل سلول ×100

 ياز نواح يكرومترم 100در طول  در مطالعات مورفومتری

ارتفاع پرز )ميكرومتر(، ضخامت طبقه عضالني  مختلف روده

های جامي )تعداد( در هريک از )ميكرومتر( و تعداد سلول

 ها محاسبه شد.ها ثبت و ميانگين آنگروه

، پس از کليه محاسبات آماری تجزیه و تحلیل آماري:

 spssافزار نرم با استفاده ازگيری فاکتورهای مورد مطالعه اندازه

 ( وANOVAطرفه )يک و با آزمون آناليز واريانس 21 نسخه

 آزمون توکي انجام گرفت. در نهايت نتايج در سطح  سپس

(.5ارائه شد )( ≥05/0P)داری معني

 

 

 های مختلف.درصد اجزای غذايي مورد استفاده در جيره .1جدول 

 کنترل های آزمايشيجيره
 درصد  25

 پودر ضايعات مرغ

 درصد  50

 پودر ضايعات مرغ

 درصد  75

 پودر ضايعات مرغ

 درصد  100

 پودر ضايعات مرغ

 0 25/11 5/22 75/33 45 ماهيپودر

 45 75/33 5/22 25/11 0 مرغپودرضايعات

 11 11 11 11 11 آرد سويا

 12 12 12 12 12 آرد گندم

 5/9 5/9 5/9 5/9 5/9 گلوتن

 8 8 8 8 8 روغن ماهي

 8 8 8 8 8 روغن سويا

 046/0 046/0 046/0 046/0 046/0 آنتي اکسيدان

 57/1 57/1 57/1 57/1 57/1 پيش مخلوط ويتاميني

 57/1 57/1 57/1 57/1 57/1 معدنيپيش مخلوط 

 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 کارنتين -ال

 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 متيونين

 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 اليزين

 186/0 186/0 186/0 186/0 186/0 ضد قارچ

 100 100 100 100 100 مجموع
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 های مختلف.جيرهماهي مورد استفاده در مرغ و پودرآناليز پودر ضايعات. 2جدول 

 پروتئين )درصد( های آزمايشيهجير
 چربي

 )درصد(
 کربوهيدرات

 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

 خاکستر

 )درصد(

 فيبر

 )درصد(
TVN 

 گرم/ گرم( 100)

 28/93 65/1 35/9 22/1 44/1 25/10 35/65 ماهيپودر

 44/75 11/2 22/7 21/6 45/2 05/1 33/61 مرغپودرضايعات

 
 های مختلف.های متفاوت روده در جيرهگيری فاکتورهای مورد مطالعه در قسمتاندازه. 3جدول 

 کنترل های آزمايشيجيره
 درصد  25

 پودر ضايعات مرغ

 درصد  50

 پودر ضايعات مرغ

 درصد  75

 پودر ضايعات مرغ

 درصد  100

 پودر ضايعات مرغ

 a24/43±22/325 a24/41±26/322 a31/39±18/320 b11/34±14/301 c41/33±24/278 ابتدايي روده ارتفاع پرز

 a25/41±12/305 a15/33±18/301 a65/33±15/299 b67/31±15/280 c17/33±13/271 ارتفاع پرز مياني روده

 a28/34±5/282 a38/32±18/271 a22/33±2/268 b12/30±2/251 c11/33±21/210 ارتفاع پرز انتهايي روده

 a28 /18±32/168 a38/19±24/162 a33/18±22/160 b27/18±27/151 c22/16±17/141 رودهضخامت طبقه عضالني ابتدايي 

 a18/15±12/178 a28/14±22/172 a38/17±23/170 b33/15±22/156 c31/18±21/144 ضخامت طبقه عضالني مياني روده

 a22/15±11/165 a38/12±21/160 a48/22±21/156 b39/24±27/143 c31/29±22/133 ضخامت طبقه عضالني انتهايي روده

 a51/6±37/28 a64/6±31/27 a14/5±11/27 b34/4±21/19 c24/4±27/15 های جامي ابتدايي رودهتعداد سلول

 a56/6±47/33 a66/6±17/30 a22/6±14/29 b32/5±24/21 c57/5±22/14 های جامي مياني رودهتعداد سلول

 a52/4±27/47 a12/3±17/45 a33/3±12/43 b13/3±11/39 c43/3±17/29 های جامي انتهايي رودهتعداد سلول

 باشد(.مي P≤05/0سطح  در دارمعني اختالف وجود بيانگر رديف هر در متفاوت )حروف

 

 جیتان

پس از پايان دوره پرورش مشخص شد که باالترين وزن 

متر سانتي 18/16±22/1گرم و طول نهايي برابر  126 /23/62±11

مربوط به گروه کنترل و کمترين وزن و طول نهايي به ترتيب برابر 

متر مربوط به گروه سانتي 18/15±14/1گرم و  41/42±11/86

درصد پودر ضايعات مرغ گزارش گرديد. پس از مطالعات  100

ماهي تيالپيا مشخص شد که ديواره روده از روده  ميكروسكوپي،

 حاوی عروقهمبند پارين  بافت ،بافت پوششيداخل به خارج دارای 

طبقه و و اعصاب  حاوی عروق خوني زيرمخاطي، مخاط هعضل و

ضخيم حلقوی  هخود از دو اليداشت. طبقه عضالني قرار عضالني 

ترين شده بود. خارجيتشكيل  بيرونينازك  يطول هدروني و الي

سروز با  وسيله بافت همبند ظريفدر هر سه قسمت روده به اليه

در همراه بافت همبند پوشيده شده بود. بهپوشش سنگفرشي ساده 

که با  بلندی بودهای مخاطي دارای چين هاليروده قسمت ابتدايي 

شكل  های جاميای ساده و سلولاستوانه پوششيهای سلول

مطالعات ميكروسكوپي در شده بود. همچنين پراکنده مفروش 

با  ترکوتاهبه نسبت های مخاطي چين نيز اين بخش مياني روده

پارين  هشكل و اليهای جاميسلول و ای سادهاستوانهبافت پوششي 

های ي روده چينيدر قسمت انتهامشاهده گرديد. اما تر ضخيم

 پوششيهای از ارتفاع سلولو حتي  کمتر شدهو  مخاطي کوتاه

دايي های ابتای ساده کاسته شده ولي در مقايسه با قسمتاستوانه

افزوده  پوششيهای سلولبين های جامي سلولبر تعداد و مياني 

های نسبت به قسمتپارين  هاليشده بود. همچنين در اين ناحيه 

قابل تمايز نيز و عضله مخاطي  شدهتر نازكابتدايي و مياني روده 

نيز از ضخامت کمتری اليه عضالني روده در قسمت انتهايي نبود. 

مقايسه بين نتايج حاصل  ديگر برخوردار بود. درنسبت به دو ناحيه 

 مختلف روده ينواح درتيمارها  از مطالعات هيستومورفومتری تمام

های سلولتعداد  طبقه عضالني و بيشترين ارتفاع پرز، ضخامت

درصد  50و  25های جامي مربوط به گروه کنترل بوده اما با گروه

نداشت  داریپودر ضايعات مرغ درصد اختالف معني

(05/0P≥.) درصد پودر ضايعات مرغ دارای کمترين  100گروه

 گيری شده و دارای اختالفمقدار در کليه فاکتورهای اندازه

، 1 تصوير)( ≥05/0Pهای قبلي بود )داری نسبت به گروهمعني

 .(3 جدول

 يميستوشيمونوهيحاصل از مطالعات ا جينتادر ارزيابي 

 ييهاسلول  TUNELتكنيک به کمک شده هيته يمقاطع بافت

ای بخود گرفتند. پس رنگ زرد تا قهوه بودند، شدهآپوپتوز که دچار 

ها ها و مقايسه آنتمام گروهها در از شمارش و ثبت اين سلول

پودر ضايعات  درصد 100و  75مشخص شد که در دو گروه 

ها بيشتر شده نسبت به ساير گرو ی آپوپتوزهاتعداد سلول مرغ،

(.2 تصوير، 4 جدول) (≥05/0Pشده بود )
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 های متفاوت روده.های مختلف مورد مطالعه در قسمتبررسي شاخص آپوپتوز در گروه. 4جدول 
 درصد پودر ضايعات مرغ 100 درصد پودر ضايعات مرغ 75 درصد پودر ضايعات مرغ 50 درصد پودر ضايعات مرغ 25 کنترل های آزمايشيجيره

 a7/9 a3/10 b5/13 c2/21 d7/25 ابتدای روده

 a1/12 a22/13 b6/17 c4/25 d3/32 مياني روده

 a6/16 a36/17 b4/22 c8/31 d1/35 انتهايي روده

 باشد(.مي P≤05/0سطح  در دارمعني اختالف وجود بيانگر رديف هر در متفاوت )حروف

 

  

        

 
(، قسمت مياني Aقسمت ابتدايي روده گروه کنترل ) های مختلفجيره شده توسط هيتغذ ايالپيتشناسي بخش ابتدايي، مياني و انتهايي روده ماهي ساختار بافت. 1تصویر 

(، قسمت Dدرصد پودر ضايعات مرغ ) 75(، قسمت مياني روده گروه Cدرصد پودر ضايعات مرغ ) 50(، قسمت انتهايي روده گروه Bدرصد پودر ضايعات مرغ ) 25روده گروه 

 به صورتشامل بخش داخلي  (، طبقه عضالنيSmمخاط )(، اليه زيرMm(، عضله مخاطي )L(، پارين )M(. اليه مخاطي )Eدرصد پودر ضايعات مرغ ) 100انتهايي روده گروه 

  ). ,200H&E(×باشند ( قابل مشاهده ميSe( و اليه سروزی )Gcهای جامي)(، سلولNp(، شبكه عصبي )2Muصورت طولي )(، بخش خارجي به1Muحلقوی )
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روده ماهي  يميستوشيمونوهيانمای ميكروسكوپي از ساختار .  2تصویر 

های پيكان نشان دهنده سلول درصد پودر ضايعات مرغ، 100گروه نيل تيالپيای

   ).001(×ای های زرد قهوهبا لكهقطعه شده  قطعه DNA آپوپتوز شده حاوی

 بحث

مناسبي جهت شناسي روده معيار های بافتبررسي پاسخ

ای يک جيره غذايي در آبزيان به شمار های تغذيهارزيابي ارزش

اين که در حال حاضر نيازهای  توجه بهبا (. 11،14آيد )مي

های ماهيان پرورشي هنوز شناخته شده ای بيشتر گونهتغذيه

ماهيان های مختلف در تغذيهتأثير  بنابراين مطالعهنيست، 

(. 18رسد )نظر ميبه ضروریبسيار  پرورشيويژه ماهيان به

های جيرهدر ای تغذيهمطالعات نشان داده که تغيير در ارقام ريز 

های عفوني برابر بيماریدر تواند توانايي ماهي را غذايي مي

، هاحضور ماکرونوترينت شامل مناسب (. تغذيه19) تغيير دهد

و  هاويتامين اسيدهای چرب،، آمينواسيدها، هاميكرونوترينت

ها در عناصر کمياب برای بهبود سالمتي و پيشگيری از بيماری

نتايج اساس (. بر8است )های پرورش آبزيان ضروری محيط

مشخص گرديد که ساختار کلي مطالعه حاضر دست آمده از به

تا حد زيادی با ساختار اين بافت  تيالپيای نيلروده در ماهي 

هايي در تفاوتتنها داشته و شباهت در ساير ماهيان استخواني 

. براساس وجود داشتها آنهای مختلف و اندازه شكل قسمت

ها ارتفاع پرز و ضخامت طبقه عضالني تمام گروهمطالعه اخير در 

از ابتدا به سمت انتهای روده کاهش يافته و همچنين بر تعداد 

های جامي به طرف قسمت انتهايي روده افزوده گرديد. با سلول

جيره از پودر ماهي به پودر ضايعات پروتئين توجه به تغيير نوع 

ختار ميكروسكوپي و نتايج بدست آمده در سا تيالپيامرغ در 

برای  غذاييجيرهانرژی و پروتئين توان بيان کرد که روده مي

باشد. به طور کلي ميهای زنده ضروری بافتار ساختگيری شكل

ضروری است  ماده غذايي يکآبزيان غذايي  جيرهپروتئين در 

بايد در سطوح  هاآنسالمتي  که برای تضمين رشد کافي و

آنچه حائز  اند کهبيان کرده نيمحقق (.1،8) مناسب تأمين شود

نسبت مناسب پروتئين به انرژی باشد ايجاد و حفظ اهميت مي

انرژی مورد نياز بايد در اختيار ماهي  غذايي است زيرا جيرهدر 

. به مورد استفاده قرار گيردبرای رشد  جيرهتا پروتئين باشد 

ليپيد ند مانعبارت ديگر استفاده از منابع انرژی غير پروتئيني 

 موجب کاهش ،انرژی به و کربوهيدرات جهت تأمين نياز ماهي

اسيدهای آمينه و در پي آن افزايش متابوليسم و اکسيداسيون 

مطالعات (. از نظر 1) شودمصرف پروتئين جيره جهت رشد مي

که آمينواسيدها، اسيدهای چرب فيزيولوژی مشخص شد هيستو

 روده و داميقسمت قبه وسيله  به طور عمدهو گلوکز 

جذب ر بخش خلفي روده ها، آب و مواد معدني دماکرومولكول

های مختلف (. محققين با مطالعه بر روی گونه7خواهند شد )

های متفاوت بيان کردند که با تغيير در نوع آبزيان با جيره

جيره ارتفاع پرز، ضخامت بافت عضالني و تعداد  پروتئين

(. پيش 11،14،18يابد )ميهای موکوسي در روده تغيير سلول

از اين نيز در يک مطالعه مشابه، مشاهده شده بود که در 

های ماهي در غلظت های کتان بجای پودرجايگزيني دانه

مختلف، بيشترين تغييرات در غلظت باالتر بدست آمده بود 

های ي قسمتمقاطع بافت يميستوشيمونوهيامطالعات  (.14)

مختلف در اين مطالعه نشان داد که های گانه روده در جيرهسه

در  بودند شدهآپوپتوز که دچار پوششي  یهاسلول تعداد

پودر ضايعات مرغ که ميزان باالتری از  100و  75های گروه

سه از  شتريب پودرضايعات مرغ دريافت کرده بودند، به مراتب

است. آپوپتوز يک نوع مرگ سلولي است که در بوده گروه ديگر 

های پير، اضافي، مضر و عي سبب حذف سلولشرايط طبي

(. از طرفي آپوپتوز باعث تكامل و 16شود )ديده ميآسيب

(. محققين بيان 7) شودهای بدن نيز ميهومئوستازی بافت

تواند به کردند که وجود يک تغذيه نامتعادل برای جانور مي

 های آزادصورت فيزيولوژيک و يا پاتولوژيک باعث توليد راديكال

ها و جلوگيری و پس از آن موجب شكستگي ماده وراثتي سلول

ها و عامل شروع کننده فرآيند آپوپتوز باشد از تكامل طبيعي آن

توان چنين بيان کرد که نتايج اين مطالعات مياساس بر(. 21)

 پودر ماهي درصد بجای 50تا حد  مرغضايعات جايگزيني پودر 

ای اثرات نامطلوبي از لحاظ دار تيالپيای نيل غذايي جيره در

غذايي و عملكرد رشد در اين ماهي نبوده قابليت جذب مواد 
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ترکيبات جيره غذايي از  توان با تغييراتي در باالنسمي است و

 آن جلوگيری کرد. ايجاد ضايعات احتمالي

 سپاسگزاري

 يمال تيو حما يقاتيبرگرفته از طرح تحق مطالعه حاضر

چمران اهواز با  ديدانشگاه شه یو فناور يمعاونت محترم پژوهش

که است  رفتهيانجام پذ SCU.VB1400.103شماره پژوهانه 

که در  يزانيو تمام عزها آن همكاریاز  سندگانينو لهيوس نيبد

 .ندينمايم ينمودند، تشكر و قدردان یاريما را  مطالعه نيا

 تعارض منافع
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Abstract 
BACKGROUND: Tilapia, Oreochromis niloticus, is an omnivorous and important breeding species in the world. Over 

the recent years, tilapia breeding has begun in Iran. In aquaculture, it is very important to regulate a balanced diet in 

terms of nutrients needed for growth, which would be also economically appropriate. 

OBJECTIVES: The main objective of this study was to investigate the effect of substituting chicken waste powder in 

the diet of fish at levels of 0, 25, 50, 75, and 100 % on the tissue structure of different parts of the intestine of Nile 

tilapia. 

METHODS: 75 fish (three frequency per treatment) were fed with chicken waste powder instead of fish meal in their 

diet for eight weeks at 0, 25, 50, 75, and 100 % levels. At the end of the treatment, separate samples were taken from 

the initial, middle, and end parts of the intestine. After passing the usual histological steps, the slides were assessed by 

hematoxylin-eosin staining and TUNEL immunohistochemistry technique. 

RESULTS: In histometric studies, the highest villi height, thickness, muscle layer, and number of goblet cells were 

reported in the control group and the lowest in the 100 % group. In immunohistochemical studies, the number of 

apoptotic cells in groups 75 and 100 % was higher than that in the other groups. 

CONCLUSIONS: According to the results of the present study, it could be suggested that the replacement of chicken 

waste powder instead of a fish meal up to 50 % for indigo tilapia is tolerable. However, higher levels of chicken waste 

powder will reduce absorption, and acceptance of food and have adverse effects on growth. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Percentage of nutrients used in different diets. 

Table 2. Analysis of poultry by-product powder and fish meal used in different diets. 

Table 3. Measurement of the studied factors in different parts of the intestine (P≥0.05). 

Table 4. Apoptosis index in different groups (P≥0.05). 

Figure 1. The histological structure of the initial, middle, and end of the intestine (H&E, 200×). The initial part of the intestine of 

the control group (A), the middle part of the intestine of the group PBM 25 % (B), the end part of the intestine of the group PBM 

50 % (C), the middle part of the intestine of the group PBM 75 % (D), the end part of the intestine of the group PBM 100 % (E). 

Mucosal layer (M), lamina propria (L), Mucosal muscle (Mm), Submucosal layer (Sm), Muscular layer including inner annular 

(Mu1), outer longitudinal (Mu2), Neural plexus (Np), Goblet cells (Gc), and Serous layer (Se) are visible. 

Figure 2. The immunohistochemical structure of the intestine of Nile tilapia PBM 100 %. Apoptotic cells were demonstrated with 

containing DNA fragmented with yellow-brown spots (Arrow) (100×). 
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