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چکيده
تقریبا  300گونه از جلبکهای دریایی در جنوب ایران شناسایی شده است که در دستههای جلبک قرمز ( ،)Rhodophytesجلبک قهوهای
( )Phaeophytesو جلبک سبز ( )Chlorophytesطبقهبندی شدهاند در بین جلبکهای دریایی ،جنس  Gracilariaبدلیل تولیدات باال و
عصارههای با ارزش اقتصادی از جمله آگار ،یکی از مهمترین جلبکها است .جلبک گراسیالریا از خانواده گراسیالریاسه ()Gracilariaceae
و رده جلبکهای قرمز ( )Rhodophytaاست .هدف از این تحقیق بررسی اثر کاربرد پودر جلبک گراسیالریا به صورت افزودنی در جیره
غذایی ماهی سی باس آسیایی ( )Lates calcariferبر پارامترهای خونی بود .بدین منظور  120قطعه ماهی سیباس آسیایی با میانگین وزنی
 28±1/8گرم به چهار تیمار و سه تکرار در  12تانک فایبرگالس  300لیتری ( 10عدد ماهی به ازای هر تانک) تقسیم شد .تیمارهای آزمایش
بر اساس چهار جیره غذایی هریک به ترتیب حاوی  2 ،1.5 ،0و  2.5درصد پودر جلبک گراسیالریا به ازا هر کیلوگرم غذا تهیه گردید .در
پایان آزمایش از سیاهرگ ساقهی دمی ماهیان خونگیری انجام و شاخصهای خونی اندازهگیری شدند .نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن
ماکروجلبک در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی فاکتورهای خونی ماهی شامل هموگلوبین ،هماتوکریت ،گلبولهای سفید و
درصد افتراقی گلبولهای سفید تاثیر معنیداری ندارد.
کلمات کلیدی :مکمل غذایی ،ماکروجلبک دریایی ،شاخصهای خونی ،ماهی سی باس آسیایی ()Lates calcarifer
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Almost 300 species of marine algae has been identified in south of Iran that they were classified in groups of red algae
(Rhodophytes), brown algae (Phaeophytes) and green algae (Chlorophytes). Among seaweed, Gracilaria made due to
high production and extraction of economic value such as agar, one of the most important algae. Graclaria algae are
Gracilariaceae family and red algae (Rhodophyta) category. The aim of this study was to investigate the effect of algae
powder as additives in the diet Grasilaria Asian Sea bass (Lates calcarifer) on hematological parameters were. For this
purpose, 120 Asian sea bass fish with an average weight of 28 ± 8/1g in 4 treatments and 3 replications in twelve 300-liter fiberglass tanks (10 fish per tank) was divided. The treatments based on each of the four diets containing 0, 1.5, 2
and 2.5 percent algae powder Gracilaria per kg food was prepared. At the end of the experiment the fish tail vein stem
collected blood samples and blood parameters were measured. The results of this study indicated that supplementation
of the macroalgae didn’t influence the blood parameters including hemoglobin, hematocrit, white blood cells count and
differential WBC counts in Asian sea bass.
Key words: Supplementation, macroalgae, blood parameters, sea bass (Lates calcarifer)

) مکملهای طبیعی با داشتن مزیتهایی از جمله30( غیره اشاره نمود
 قیمت، امکان تولید در سطح وسیع، سهولت دسترسی،عوارض جانبی کم
 عدم ایجاد مقاومت،مناسب و خطر کمتر برای محیط زیست و جانور
 انحصاری بودن درمان برخی،نسبی عوامل بیماریزا به این مکملها
 همواره به عنوان جایگزین،بیماریها و وجود تجربیات مختلف بالینی
 از محرکهای.)10( مناسب برای داروهای شیمیایی مورد توجه هستند
ایمنی زیستی و طبیعی موثر در ماهیان میتوان به ترکیبات با منشأ
گیاهی مثل جلبکهای دریایی اشاره کرد که دارای ترکیبات زیستی
 فلوتاننها و پلیفنلهای جلبکی هستند که به،فعالی مانند فوکوئیدانها
 آنتیاکسیداتیو مورد توجه، آنتیباکتریال،عنوان ترکیبات آنتی ویروسی
، پروتئین، فیبر، همچنین دارای ترکیباتی از قبیل کارتنوئید.میباشند
 جلبک.)31(  ویتامین و مواد معدنی میباشند،اسیدهای چرب ضروری
 این. میباشدRhodophyta  و ردهGracilariaceae گراسيالريا از خانواده
جلبک در سرتاسر جهان پراکنش داشته اما اغلب در مناطق گرمسیری و
.)22( نیمه گرمسیری مشاهده میشوند
پارامترهای هماتولوژیک به طور طبیعی برای ارزیابی وضعیت
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مقدمه

کنترل بیماریهای ماهی با استفاده از مواد دارویی نظیر
،آنتیبیوتیکها مشکالتی از قبیل توسعه باکتریهای مقاوم در آینده
نگرانیهای مصرفکنندگان به دلیل باقی ماندههای دارویی و نیز تاثیرات
) از طرفی مواد دارویی با تقویت سیستم ایمنی19(  را در بر دارد،محیطی
 مقاومت ماهیان را در برابر بیماریهای عفونی افزایش،)3( غیراختصاصی
 به، برای موفقیت در صنعت آبزیپروری یکی از پیش نیازها.میدهند
حداقل رساندن تلفات ناشی از بیماریها و کاهش استفاده از آنتی
 آنتیبيوتيكها و ديگر تركيبات شيميايی، هورمونها.)11( بیوتیکها است
، اثرات مخرب زيست محيطي، دارای عوارض جانبی،با وجود تاثير مثبت
 لذا گرايش به محركهای،قيمت باال و ايجاد باكتریهای مقاوم میباشند
 استفاده از مکملهای طبیعی به جاي استفاده.ايمني بيشتر شده است
 كاهش هزينههای درمان و، سبب كاهش آلودگی آب،از آنتي بيوتيكها
 از عملکردهای مهم.)30( افزايش كارآيي سيستمهای پرورش خواهد شد
 افزایش تولید،محرکهای ایمنی میتوان به افزایش قدرت بیگانهخواری
 افزایش مهاجرت گلبولهای سفید و، افزایش تولید لیزوزیم،آنتیبادی
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زیستی ماهی مورد استفاده قرار میگیرند و شاخص مناسبی از وضعیت
فیزیولوژیک ماهی محسوب میشوند ( .)15با در نظر گرفتن این نکته که
پارامترهای مختلفی نظیر جیره غذایی از عوامل تاثیر گذار بر پارامترهای
خونی هستند ( ،)26اندازهگیری این شخصها میتواند ما را در پیشبرد
اهداف حفظ ،تکثیر ،نگهداری و پرورش این ماهیان یاری نماید(.)13
بنابراین برای مقایسهی تاثیر رژیمهای غذایی متفاوت بر سالمت
بدن ماهی ،میتوان شاخصهای خونی را مورد بررسی قرار داد (.)16
مطالعات زیادی در زمینه افزودن مکملهای طبیعی به جیره غذایی
ماهی انجام شده است که در این زمینه میتوان به تحقیق Pourgholam
و همکاران در سال  2014اشاره کرد که با افزایش ویتامین  Cبه جیره
غذایی ماهی سیبری ( )Acipenser baeriiاختالف معنیداری در میزان
هماتوکریت ،هموگلوبین و گلبول سفید مشاهده نشد Jalali .و همکاران
در سال  2009و  Ahmadifarو همکاران در سال  2009گزارش دادند
که با افزایش آرگوسان در جیره غذایی فیل ماهی ( )Huso Husoهیچ
اختالف معنیداری در میزان هماتوکریت ،هموگلوبین و گلبول سفید
با تیمار شاهد مشاهده نشد ،ولی خالف این را در تحقیق Heidarieh
و همکاران در سال 2012مشاهده شد که با افزایش آرگوسان در جیره
غذایی قزل آال افزایش در میزان گلبول سفید را مشاهد کردندSalighe .
 Zadehدر سال  2014در ماهی بنی ()Mesopotamichthys sharpeyi
مشاهده کرد که با افزایش جلبک اسپیرولینا  )Spirulina) platensisبه
جیره غذایی این ماهی هیچ اختالف معنیداری در میزان هماتوکریت
و هموگلوبین با گروه شاهد مشاهده نشد .مطالعات بسیار محدودی در

مورد استفاده از جلبک گراسیالریا بر روی پارامترهای خونی و ایمنی
گزارش شده است که به عنوان مثال نتایج مطالعه  Araujoو همکاران در
سال  2016نشان داد که استفاده از جلبک گراسیالریا در سطح  5درصد
باعث بهبود پاسخ ایمنی ماهی قزلآالی رنگین کمان (Onchorhynchus
 )mykissمیشود .در همین راستا نتایج  Peixotoو همکاران در سال
 2016در استفاده از جلبک گراسیالریا بر روی ماهی سی باس اروپایی
( )Dicentrarchus labraxنشان داد که افزودن جلبک گراسیالریا به جیره
اختالف معنیداری در پاسخ ایمنی ایجاد نکرده است .لذا تحقیق حاضر
با هدف بررسی اثر سطوح مختلف ماکروجلبک گراسیالریا در جیره ،بر
شاخصهای خونی ماهی سی باس آسیایی انجام گرفت.
مواد و روشها
 120قطعه ماهی سی باس آسیایی با میانگین وزن  15 ± 1/5گرم
از مركز خصوصی تكثير و پرورش ماهيان دریایی راموز واقع در استان
بوشهر به بخش تکثیر و پرورش ماهیان دریایی پژوهشکده خلیج فارس
واقع در دانشگاه خلیج فارس بوشهر منتقل شد .ماهیان پس از گذراندن
یک دوره  15روزه در تانكهای ذخيره با شرایط آزمایش و غذای
کنستانتره سازگاری پیدا کردند .با شروع دورهی  40روزهی آزمایش،
تعداد  120قطعه ماهي با ميانگين وزن اولیه  28 ± 1/8گرم در یک
طرح کام ًال تصادفی بین  12تانک فایبرگالس مدور  300ليتری ( 10قطعه
ماهی به ازاء هر تانک) که به صورت کام ًال تصادفی بین تیمارها توزیع
شدند .غذادهی به ماهیان تیمار شاهد و سایر تیمارها دو بار در روز

جدول -1اجزا و ترکیب هر یک از جیرههای آزمایشی مورد استفاده در تغذیه ماهی سی باس آسیایی
ترکیبات جیرههای آزمایشی (درصد)

 1.5درصد پودر جلبک

 2درصد پودر جلبک

 2.5درصد پودر جلبک

تیمار شاهد

آرد ماهی

44

44

44

44

آرد سویا

12/57

12/09

11/57

14

گلوتن گندم

11/90

11/90

11/90

11/90

آرد گندم

5/60

5/60

5/60

5/67

روغن ماهی

6/75

6/75

6/75

6/75

روغن سویا

6/75

6/75

6/75

6/75

پودرماکروجلبک گراسیالریا

1/5

2

2/5

0

مخلوط ویتامین

1/5

1/5

1/5

1/5

مخلوط مواد معدنی

1/5

1/5

1/5

1/5

ژالتین

5

5

5

5
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با جیرههای آزمایشی و در ساعتهای  10و  17تا حد سیری ظاهری
انجام شد .پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما با استفاده از دماسنج
جیوهای و اکسیژن محلول با استفاده از اکسیمتر ( WTWمدل /oxi320
 set)، pHمتر ( WTWمدل  )1 set/B3223و شوری در طول مدت آزمایش
به صورت روزانه اندازهگیری و به ترتیب  34 ± 2درجه سانتیگراد،
 ۸درصد اشباع 8/1 ،و  ۴۸گرم در لیتر ثبت شد .دوره نوری  12ساعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی (شرایط طبیعی) بود .جلبک استفاده شده
در این آزمایش یک گونه از جلبکهای دریایی اقتصادی شناسایی شده
در کشور که دارای زیتوده غالب سواحل جنوب کشور از گروه جلبک
گراسیالریا ( )Gracilaria pygmaeaاز منطقه جمعآوری و پس از شستشو
درون سینیهایی پخش گردید (به این طریق سطح را گسترش داده تا
سریعتر خشک شود) و به مدت 24ساعت در سایه خشک شد .سپس
محصول را جمع و در درون  Ovenدر دمای  60درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت خشک و سپس با آسیاب کردن پودر گراسیالریا به دست آمد
( .)29پودر جلبک را در درصدهای مختلف به جیره ماهی افزوده شد،
بدین صورت چهار جیره غذایی هر یک به ترتیب حاوی  2 ،1.5 ،0و 2.5
درصد پودر جلبک تهیه شد .اقالم مختلف غذایی (جدول  )1مخلوط و در

دمای  70درجه سانتیگراد در آون خشک و بعد از  24ساعت ،غذا خرد و
برای استفاده ماهیان در یخچال نگهداری شدند.
خونگیری از ماهیان در انتهای دوره پرورش صورت گرفت 24 .ساعت
قبل از خونگیری تغذیه ماهیان قطع شد و سپس  4عدد ماهی به ظاهر
سالم به طور تصادفی از هر تانک انتخاب شد و از ورید ساقه دمی آنها
خونگیری به عمل آمد .نمونههای خون جمعآوری شده در لوله حاوی
تیوسولفات سدیم تقسیم گردید و سپس به آزمایشگاه انتقال داده شد.
فاکتورهای خونی مورد مطالعه شامل تعداد گلبولهای سفید (،)WBC
هماتوکریت( ،)PCVهموگلوبین ( )Hbبود همچنین شمارش افتراقی
گلبولهای سفید شامل نوتروفیل ،لنفوسیت و مونوسیت نیز انجام شد.
درصد هماتوکريت با سانتريفيوژ ميکروهماتوکريت با سرعت  7000دور
در دقیقه به مدت  5دقيقه محاسبه شد ( )25و مقدار هموگلوبین هر
نمونه خون به روش سیانومت هموگلوبین سنجش شد .شمارش گلبول
سفید از پیستهای حبابدار (مالنژور) سفید استفاده گردید و با استفاده
از الم نئوبار شمارش انجام شد ( .)6برای شمارش افتراقی گلبولهای
سفید با استفاده از گسترش خونی بر روی الم شمارش انجام شد ( .)7برای
سنجش تركيب غذا (آناليز تقريبی غذا) شامل سنجش رطوبت ،خاكستر،

جدول  –2مقادیر آنالیز تقریبی جیرههای مورد آزمایش در ماهی سی باس آسیایی در تیامرهای مختلف آزمایشی
مقادیر آنالیز (درصد)

 1.5درصد پودر جلبک

 2درصد پودر جلبک

 2.5درصد پودر جلبک

تیمار شاهد

پروتئین

46/41

46/27

46/12

46/83

چربی

17/80

17/80

17/80

17/81

خاکستر

15/42

15/18

15/19

15/32

رطوبت

11

11

11

11

جدول  -3فاکتورهای خونی بچه ماهیان سی باس آسیایی در تیامرهای مختلف آزمایشی ()Mean ± S.E.
پارامتر

 1.5درصد پودر جلبک

 2درصد پودر جلبک

 2.5درصد پودر جلبک

تیمار شاهد

لنفوسیت

1/50±77/50

2/32±71/75

3/98±72

4/89±67

ائوزینوفیل

0/47±3/25

0/86±3/50

1/07±4/60

1/01±4/80

مونوسیت

1/79±8/25

0/85±12/75

2/81±13

14.1±10

بازوفیل

0/47±0/75

0/28±0/5

0/37±0/8

0/37±0/8

میانگین  ±خطا استاندارد و نبود حروف متفاوت در ردیفها نشانگر عدم وجود اختالف معنیداری بین تیامرهاست)p < 0/05( ،)n=15( .
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منودار -1تغییرات میانگین گلبول سفید (درصد) در ماهی سی باس آسیایی با تیامرهای مختلف گراسیالریا در پایان  40روز.

منودار -2تغییرات میانگین هموگلوبین (درصد) در ماهی سی باس آسیایی با تیامرهای مختلف گراسیالریا در پایان  40روز.

منودار -3تغییرات میانگین هامتوکریت (درصد) در ماهی سی باس آسیایی با تیامرهای مختلف گراسیالریا در پایان  40روز.
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بررسی اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره ( )Gracilaria pygmaeaبر ...

چربي خام و پروتئين خام از روش ( )4()AOACاستفاده گرديد .مقادير
رطوبت بر اساس اختالف وزن حاصل از قرار دادن نمونهها به مدت 24
ساعت در آون با دمای  70درجه سانتيگراد بدست آمد (رابطه  )1-1و
(رابطه  .)1-2برای تعيين خاكستر 0/5 ،گرم از نمونه كه قبال در فريز دراير
مدل 7012 Operon-Model:OPRFDUخشك شده ،در كوره با دمای
 550درجه سانتيگراد به مدت پنج ساعت سوزانده شد (رابطه  .)2برای
اندازهگيری پروتئين خام از روش كلدال ( )Kjeldahl methodبا ضريب
تبديل  6/25محاسبه شد .مقدار چربي با روش  soxtecو به كمك دستگاه
 soxtec systemمدل  2050fossساخت كشور سوئد اندازهگيری شد .از
كلروفرم برای اندازهگيری چربي استفاده گرديد ( .)4تجزيه و تحليلهای
آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS version 15.1تحت سیستم عامل
 Windowsانجام گرفت (رابطه  .)3توزیع نرمال دادهها از طریقه آزمون
 Kolmogrove-Smirnoveانجام پذیرفت .برای مقایسه میانگین مقادیر
هر یک از متغیرها از آنالیز واریانس یک طرفه و سپس آزمون  Tukeyدر
سطح معنی داری  0/05استفاده شد.
رابطه (:)1-2
( = )W1 / W2 - W1( ×100درصد) درصد رطوبت
وزن نمونه خشك = W2
وزن نمونه مرطوب = W1
رابطه ()1-1
درصد رطوبت( = 100-درصد) در صد ماده خشك
رابطه (:)2
( × 100وزن نمونه  /وزن خاكستر) = (درصد)درصد خاكستر
رابطه (:)3
 ×)100وزن نمونه  /خشك (( = /W1-W2درصد) درصد چربي
نتایج
اثرات افزودن ماکروجلبک بر فاکتورهای خونی شامل تعداد گلبول
سفید ،هموگلوبین ،هماتوکریت به ترتیب در جدول  2 ،1و  3و نتایج
شمارش افتراقی گلبولهای سفید در جدول  3ارائه شده است .درصد
هماتوکریت بین تیمارهای مختلف آزمایش و گروه کنترل تفاوت
معنیداری نشان نداد ( ،)p < 0/05با این حال بیشترین درصد میزان
هماتوکریت در تیمار کنترل ( )27/16 ±1/79و کمترین آن در تیمار
 2/5درصد ( )25/16 ±0/83مشاهده شد .هموگلوبین در بین تیمارهای
مختلف ماکروجلبک و گروه شاهد اختالف معنیداری نشان نداد
( ،)p < 0/05با این حال بیشترین میزان هموگلوبین ()16/86 ± 1/02
در تیمار  2/5درصد و کمترین میزان آن ( )14/70 ±1/50در تیمار 1/5
درصد مشاهده شد .تعداد گلبولهای سفید تحت تاثیر ماکروجلبک جیره
قرار نگرفت به صورتی که تعداد گلبولهای سفید در تیمار ±5/23( 2
 )35/20به صورت معنیداری باالتر از تیمار  1/5درصد ()26/33 ± 2/02
بود ( .)p < 0/05در شمارش افتراقی گلبولهای سفید در تیمارهای
مختلف آزمایش تفاوت معنیداری بین درصد لنفوسیتها مشاهده نشد
( ،)p < 0/05کمترین میزان لنفوسیت در تیمار (کنترل) ( )67 ± 4/89و
بیشترین میزان آن در تیمار  1/5درصد ( )77/50 ± 1/50مشاهده شد.
در بین مونوسیت ،بازوفیل و ائوزینوفیل نیز تفاوت معنیداری مشاهده

نشد (.)p < 0/05

بحث و نتیجهگیری
خون به عنوان یک بافت سیال و سهلالوصول ،یکی از مهمترین
مایعات بیولوژیک بدن بوده که ترکیبات آن تحت تاثیر حاالت مختلف
فیزیولوژیک ،دستخوش نوسان و تغییر میگردد .یکی از روشهای بررسی
خصوصیات فیزیولوژیک ماهیان تعیین شاخصهای خون شناسی که
نسبت به روشهای دیگر سادهتر و کم هزینهتر میباشد ( )23همچنین
عوامل مختلفی نظیر جیره غذایی از عوامل تاثیرگذار بر پارامترهای
خونی میباشد( )26 ،28یافتههای مطالعه حاضر نشان داد افزودن جلبک
گراسیالریا به صورت افزودنی در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی
تاثیری بر روی پارامترهای خونی این گونه ندارد .تعدادی از محققین
تاثیر مکملهای طبیعی بر روی ماهیان مختلف را مورد بررسی قرار
دادهاند که در این راستا میتوان بعضی از این نتایج را مورد بررسی قرار
داد .در مطالعه حاضر غلظت هموگلوبین و هماتوکریت با افزایش مقدار
گراسیالریا در جیره غذایی نسبت به گروه شاهد اختالف معنیداری
مشاهده نشد که خالف آن را میتوان در تحقیق  Morshediو همکاران
در سال  2015بر روی ماهی صبیتی ( )Sapridentex hastaمشاهده کردند
که با افزایش الکتوفرین و پربیوتیک زایلواولیگوساکارید به جیره غذایی
این ماهی باعث افزایش در میزان هموگلوبین و هماتوگریت گردیده
است .افزودن پربیوتیک به جیره غذایی گربه ماهی روگاهی و فیل ماهی
هیچ اختالف معنیداری در میزان هماتوکریت ،هموگلوبین با گروه شاهد
ایجاد نکرد ( )32 ،24که علت آن را میتوان گونه ماهی ،سطوح مصرفی
پربیوتیک و عوامل محیطی نسبت داد Jalili .و همکاران در سال  2009با
افزایش آرگوسان در جیره غذایی فیل ماهی ( )Huso Husoهیچ اختالف
معنیداری در میزان هماتوکریت ،هموگلوبین و گلبول سفید با تیمار
شاهد مشاهده نکردند که مشابه با نتایج تحقیق حاضر میباشد .همچنین
میتوان به تحقیق  Salighe Zadehو همکاران ( )2014اشاره کردند که
با افزایش جلبک اسپیرولینا به جیره غذایی ماهی بنی اختالف معنیداری
بین هماتوکریت و هموگلوبین با گروه شاهد مشاهده نشده است که با
نتایج تحقیق حاضر شباهت دارد .در مطالعه حاضر میزان گلبول سفید با
افزایش مقدار گراسیالریا در جیره غذایی ،نسبت به گروه شاهد اختالف
معنیداری مشاهده نشد Chelemal Dezfol Nezhad .و همکاران در
سال  2011با افزودن جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی ماهی پنگوسی
( )Pangasius hypophtalamusمشاهده کردند که تعداد گلبولهای
سفید اختالف معنیداری با تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد ندارد که
مشابه تحقیق حاضر میباشد .همچنین با افزایش جلبک سبز دونالی ال
( )Dunaliella salinaبه جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان هیچ
اختالف معنیداری بین گلبول سفید با گروه شاهد مشاهده نشد ( )2که
مشابه با تحقیق حاضر بوده است که با افزایش مقدار جلبک گراسیالریا
در جیره اختالف معنیداری در میزان گلبول سفید در بین تیمارها با
گروه شاهد مشاهده نشده است .نتایج مطالعه  Zaman Nezhadو
همکاران در سال  2014بر خالف نتایج تحقیق حاضر بود که با افزایش
جلبک سارگاسوم ( )Sargassum illifoliumدر جیره ماهی قزلآال افزایش
در میزان گلبول سفید ،نوتروفیل و مونوسیت را مشاهده کردند .که علت
آن را میتوان به نوع گونه ماهی ،نوع جلبک استفاده شده و سطوح
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.مصرفی آن و همچنین شرایط محیطی نسبت داد
به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزودن جلبک
) در جیره غذایی ماهی سیباس آسیایی بر رویGracilaria pygmaea(
 هماتوکریت و گلبول سفید،فاکتورهای خونی ماهی شامل هموگلوبین
 که علت آن را میتوان به سطوح پایین افزودنی.تاثیر معنیداری ندارد
 امید است در تحقیقات آینده با افزایش در میزان افزودنی.نسبت داد
 به طور کلی با اندازهگیری این.جیره به نتایج قابل قبولی دست یافت
فاکتورها به تنهایی نمیتوان ارزیابی جامعی داشت و پیشنهاد میشود در
.مطالعات آینده سایر عوامل تاثیرگذار نیز مورد بررسی قرار گیرد

ogy 72 P: 203-212.
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