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تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و 

 پرواری (Onchorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل
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 ایران آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن،
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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

ها به اثبات رسیده است. اکثر اثرات بالینی اسیدهای روی بسیاری از بیماری n-3دلیل دارا بودن اسیدهای چرب های دریایی بهاثر روغن

در هیچ ماده غذایی دیگری یافت نشده  باشد که تاکنون جزء در ماهیدلیل وجود دوکوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید میبه n-3چرب 

است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن 

غذایی خانوار شده و گامی  در سبد n-3تواند موجب جبران کمبود اسیدهای چرب باشد که در نهایت میکمان پرواری میآالی رنگینماهی قزل

 %10( و سطوح چربی مختلف )جیره اول با % 40مهم در راستای سالمت جامعه باشد. برای این منظور سه جیره آزمایشی با سطح پروتئین یکسان )

عدد  270هیه شد و روغن کانوال( و هر یک با سه تکرار ت %5روغن ماهی و  %5روغن کانوال و جیره سوم با  %10روغن ماهی، جیره دوم با 

دست روز پرورش یافتند. براساس نتایج به 56مدت عدد در هر قفس به 30گرم با تراکم  100±10کمان با میانگین وزن آالی رنگینماهی قزل

ی اختالف های میانگین وزن نهایی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت در هر سه تیمار داراآمده شاخص

طورکلی (. به<05/0Pنشد ) مشاهده مختلف از نظر نرخ بقا و ترکیب شیمیایی بدن بین تیمارهای داریاختالف معنی ( اما P<05/0داری بود )معنی

کتور های رشد، درصد بازماندگی و فاروغن کانوال در جیره سبب بهبود شاخص %5روغن ماهی و  %5نتایج نشان داد تیمار سوم یعنی ترکیب 

 (. P<05/0وضعیت گردید )

 کمانآالی رنگینقزلترکیب شیمیایی بدن، روغن ماهی، روغن کانوال، رشد، بازماندگی،  کلمات کلیدی:

 se_lashgari@yahoo.com  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 %10پروری با افزایش ساالنه تقریباً صنعت آبزی 1950از سال        

، Sofia) ترین رشد را در بخش کشاورزی در جهان داشته استسریع

گونه ماهی مهم پرورشی نشان داده که  10مطالعات در مورد  .(2008

طور میانگین برای تولید یک کیلوگرم ماهی پرورشی که با غذاهای به

کیلوگرم ماهی جهت تولید پودر و  9/1یابد تقریباً تجاری پرورش می

(. پرورش 2000و همکاران،  Naylorشود )روغن ماهی مصرف می

از کل روغن ماهی در جهان را  %50ود تنهایی حدماهیان بهآزاد

بینی کردند که تا دانشمندان پیش .(Sofia ،2008)کند استفاده می

های آبزیان رخ کاهش شدیدی در استحصال تمامی گونه 2050سال 

دلیل عدم امکان پروری را بهتواند صنعت آبزیخواهد داد و این امر می

منظور کاهش این فقدان بهتهیه پودر و روغن ماهی تهدید نماید. لذا 

تر دیگر باشد. محققین دنبال منابع پایدارتر و کم هزینهبایست بهمی

بسیاری برای غلبه بر این مشکل درصدد جایگزینی پودر ماهی با 

باشند های گیاهی دیگر میهای آلی و نیز روغن ماهی با روغنپروتئین

(Turchini  ،از آن2009و همکاران .)های روتئینی و روغنپ جاکه منابع

تر هستند تر و در دسترسگیاهی، در مقایسه با منابع حیوانی ارزان

توان با جایگزینی بخشی از منابع پروتئین و چربی در جیره غذایی می

پروری به واردات پودر های غذا و وابستگی صنعت آبزیآبزیان هزینه

(. با توجه 1392ماهی و روغن ماهی را کاهش داد )جلیلی و همکاران، 

به اهمیت این مسئله، جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی 

شناختی ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه های اقتصادی و بوماز جنبه

(. در Allan ،2002و  Tidwellشود )پروری محسوب میصنعت آبزی

 هایجایگزین یافتن برای توجهی تحقیقاتی قبل هایتالش اخیر هایسال

مناسب برای روغن ماهی انجام گرفته است. چالش اصلی در این گونه 

تحقیقات، حفظ تأثیرات مثبت شناسایی شده برای اسیدهای چرب 

 در (DHA) اسید دوکوزاهگزانوئیک و (EPA) اسید ایکوزاپنتانوئیک

طور همزمان سالمت و رشد که بهباشد. ضمن اینماهیان مصرفی می

ته شود. در مقایسه با تولید روغن ماهی که بهینه ماهیان درنظر گرف

طور های گیاهی بهمانده است تولید روغنهای اخیر ثابت باقیدر دهه

. چربی در (Iffo ،2008) داشته است جهان افزایش ای درقابل مالحظه

باشد بلکه نقش مهمی جیره غذایی ماهی نه تنها یک منبع انرژی می

وژیکی بدن دارد. این اسیدهای چرب های فیزیولدر بسیاری از فعالیت

ریزی، سیستم ویژه اسیدهای چرب ضروری در تکامل جنینی، تخمو به

های استرسی و مکانیزم تطابق نقش بسیار مهمی العملایمنی، عکس

(. جهت 2002و همکاران،  Sargent؛ Sargent ،2003و  Bellدارند )

ناسب اسیدهای جایگزینی روغن ماهی با سایر منابع روغنی تعادل م

چرب ضروری برای تأمین رشد بهینه و ایجاد مقاومت در برابر عوامل 

های محیطی ضروری است. جایگزینی روغن ماهی زا و استرسبیماری

دار های گیاهی با وجود کاهش معنیصورت جزئی و کلی با روغنبه

تواند بر سالمت ماهی و کیفیت فیله قیمت تمام شده ماهی و غذا می

 که روغندرصورتی (.2012 و همکاران، Damska-Zakeoe) بگذارد رتأثی

گیاهی تنها منبع لیپید در خوراک آبزیان باشد ممکن است باعث بروز 

های (. روغن2002و همکاران،  Sargentمشکالت و مسائلی گردد )

 DHAو  EPAاشباع شامل شدت غیرگیاهی فاقد اسیدهای چرب به

شامل لینولئیک  n-9و  n-6از اسیدهای چرب غنی  کهدرحالی باشندمی

باشند و سطوح پایینی ( می1n-9 :18( و اولئیک اسید )2n-6 :18اسید )

( را 2n-3 :18لینولئیک اسید ) -جز روغن بذرک(، اساساً آلفا)به n-3از 

شیرین برخالف ماهیان (. ماهیان آب2004و همکاران،  Regostدارند )

سازی اسیدهای اشباعیی برای تطویل و غیردریایی دارای قابلیت باال

 روغن (.1995و همکاران،  Sargentرا دارند ) DHAو  EPAچرب به 

 حضور دلیلبه سویا و ذرت آفتابگردان، هایروغن با مقایسه در کانوال

 ایتغذیه کیفیت از کلسترول فقدان و نشده اشباع چرب اسیدهای

 اسیدهای میزان. (1995، و همکاران Higgs) است برخوردار تریباال

 حال در(، % 7/7) است پایین بسیار کانوال روغن در موجود اشباع چرب

 3 -امگا اسیدچرب خصوصهب آن اشباعغیر چرب اسیدهای میزان که

 2:1علت تناسب مطلوب کانوال به روغن. (% 11) باالست لینولنیک آلفا

تر است ان مطلوبکنندگلینولنیک اسید از نظر مصرف و اسید لینولئیک

 .(1999و همکاران،  Mwachireya) دگیرمی استفاده قرار تر موردو بیش

های گیاهی در ای در مورد استفاده از روغنمطالعات علمی گسترده

 تغذیه ماهی و تأثیر آن بر پارامترهای رشد، ضریب تبدیل غذایی،

ه شاخص قیمت، کیفیت و پروفایل اسید چرب فیله انجام شده است ک

توان به بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن ها میازجمله آن

کمان آالی رنگینبذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل

(Oncorhynchus mykiss جهت افزایش اسیدهای چرب )n-3  در بافت

 جایگزینی اثر بررسی (،1386) آشنانی و همکارانتوسط محمدی مأکول

 ترکیب و رشد عملکرد بر روی جیره در رکبز روغن با ماهی روغن

 و مسیحا توسط قدانگشت کمانرنگین آالیقزل ماهیانبچه الشه

 روغن و ماهی روغن مختلف سطوح (، بررسی تأثیر1389همکاران )

 ماهی آنالیز الشه و تغذیه رشد، هایشاخص بر غذایی جیره در سویا

(، 1392همکاران ) و یبادپارودسر توسط قدانگشت کمانرنگین آالیقزل

بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن گیاهی کانوال با روغن 

آالی ماهی در جیره غذایی بر فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی قزل

(، بررسی اثرهای 1393خلخالی )کمان توسط قلیچی و ناصریرنگین

، های گیاهی بر پارامترهای رشدجایگزینی کامل روغن ماهی با روغن

 آالی رنگینکارایی غذا و پروفایل اسیدهای چرب عضله ماهیان قزل

(، بررسی اثرهای 1393کمان توسط جرجانی و همکاران )
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های گیاهی )روغن سویا جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن

 Cyprinusهای رشد، تغذیه و بقاء در کپورمعمولی )و خرما( بر شاخص

carpio(، بررسی اثر جایگزینی 1393مکاران )( توسط دالوریان و ه

ی گیاهی در دو سطح چربی جیره بر هاکل روغن ماهی با روغن

ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی -پارامترهای رشد، ترکیب بدن، خونی

و Abedian Kenari ( توسط Salmo trutta caspiusآزاد دریای خزر )

روغن ماهی  (، بررسی اثرات جایگزینی جزئی یا کلی2010همکاران )

عنوان یک منبع جایگزین لیپید گیاهی در دانه بهتوسط روغن پنبه

 آالی رنگینجیره بر روی عملکرد رشد و ترکیب اسیدچرب ماهی قزل

( و بررسی اثر جایگزینی روغن 2011) Yildizو   Gulerکمان توسط 

ماهی با روغن های گیاهی مختلف بر عملکرد و ترکیب اسید چرب 

و همکاران  Arsalan( توسط Salmo truttaای )ی قهوهآالماهی قزل

بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر  ( اشاره نمود.2012)

ی بر روی یسطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال در جیره غذا

آالی پارامترهای رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل

تواند در افزایش توان ز این تحقیق میکمان است. نتایج حاصل ارنگین

های پرورش و کاهش قیمت تمام شده ماهی قزل تولید، کاهش هزینه

 کمان مؤثر باشد. آالی رنگین

 

 هامواد و روش

کلیه مراحل اجرایی این تحقیق  آزمایش: محل و شرایط انجام       

 در مرکز پرورش ماهیان خاویاری نسارود واقع در شهرستان رامسر

قفس به ابعاد  9از تعداد  انجام شد. جهت انجام عملیات پرورش

ها در استخرهای گرد بتونی به متر استفاده گردید. قفس 9/0×1×1

قفس قرار گرفت.  3متر قرار داده شدند. در هر استخر تعداد  3قطر 

گراد، میزان درجه سانتی 12-16دمای آب در طول دوره پرورش بین 

منظور متغیر بود. به 9/7-4/7بین  pHو  3/6-3/8اکسیژن محلول بین 

 صورت هفتگیها بههای قارچی قفسپیشگیری از ابتال به بیماری

 شدند.کامالً تمیز می

قطعه  270برای اجرای این آزمایش تعداد  ماهیان:تهیه بچه       

از یک کارگاه  گرم 100±10کمان با وزنآالی رنگینبچه ماهی قزل

واقع در ارتفاعات دوهزار شهرستان تنکابن انتخاب تکثیر و پرورش 

ماهی پالستیک حمل بچه هایوسیله کیسهها بهماهیانتقال بچه شدند.

ها انجام شد. اکسیژن خالص درون پالستیک 3/2آب و  3/1و با نسبت 

قطعه در هر قفس  30قفس، به تعداد  9طور تصادفی در ها بهماهی

سطوح مختلف روغن گیاهی کانوال و رها شدند. جهت بررسی تأثیر 

تکرار طراحی گردید. دوره سازگاری  3تیمار با  3روغن ماهی تعداد 

مدت با جیره تجاری تغذیه  این ها درشد و ماهی مدت یک هفته انجامبه

صورت روزانه در سه نوبت به شدند. در طی دوره پرورش تغذیه ماهیان

 ای انجام شد.جدول تغذیههای آزمایشی مطابق با استفاده از جیره

از سازگاری  پس ماهیان آزمایشی: هایجیره سازیآماده و تهیه       

هفته با غذای دستی تغذیه شدند.  8مدت با شرایط جدید پرورش به

 1های آزمایشی تهیه شدند که عبارت بودند از جیره سپس جیره

روغن  %5) 3روغن کانوال ( و جیره %  10) 2روغن ماهی(، جیره  10%)

های آزمایشی در روغن کانوال(. ترکیب اجزای غذایی جیره %5ماهی+ 

آمده است. پس از آنالیز شیمیایی اجزای سازنده جیره،  1جدول 

کمان رنگین آالیقزل ماهی غذایی احتیاجات براساس آزمایشی هایجیره

ها تمامی جیره پروتئین شدند. میزان نوشته WUFFDA افزارکمک نرمبه

چربی متفاوت درنظر گرفته شد. اجزای  و میزان %40میزان کسان و بهی

شان آب وزن %50جیره پس از آسیاب شدن با هم مخلوط و به اندازه 

هایی صورت پلتوسیله چرخ گوشت بهها افزوده شد و سپس بهبه آن

ساعت  48مدت ها جهت خشک شدن بهبا قطر یکسان درآمدند. پلت

قرار گرفتند و تا زمان مصرف در انبار خشک با در داخل انکوباتور 

 داری شدند. گراد نگهدرجه سانتی 10دمای 
 

 های غذاییترکیب و آنالیز تقریبی جیره :1جدول 

 

سنجی زیست سنجی و آنالیز ترکیب شیمیایی بدن:زیست       

های رشد در طول دوره آزمایش به فواصل شاخص برای محاسبه ماهیان

قطعه ماهی از هر قفس صورت گرفت.  6بار به تعداد روز یک 15هر 

میانگین افزایش وزن ماهیان،  زانه ورو مقدار غذای برای تعیین چنینهم

وزن توده زنده ماهیان هر تیمار با کمک ترازوی دیجیتال با دقت 

سنجی تغذیه ماهیان ساعت قبل از زیست 24گرم محاسبه شد.  01/0

های رشد، ماهیان هر تیمار با کمک  گیری شاخصقطع و قبل از اندازه

شیمیایی  هوش شدند. جهت بررسی ترکیباسانس گل میخک بی

نمونه از کل جمعیت و در انتهای  5عضله در شروع آزمایش تعداد  بافت

صورت ماهی از هر تکرار( به 4قطعه ماهی )تعداد  36آزمایش تعداد 

گراد منجمد شدند. تعیین سانتی درجه -20و در دمای  تصادفی انتخاب

 AOACروش استاندارد  از استفاده آزمایشگاه با الشه در شیمیایی ترکیب

دستگاه کجدال،  از استفاده خام با پروتئین گیریاندازه شد. انجام( 1990)

 جیره سوم)%( جیره دوم)%( جیره اول)%( ترکیبات

 70 70 70 پودر ماهی

 5 0 10 روغن ماهی

 5 10 0 روغن کانوال

 7 7 7 آرد گندم

 12 12 12 اپودر سوی

مواد معدنی و 

 های مکملویتامین
1 1 1 
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 105دمای  روش سوکسله، رطوبت با استفاده از آون درچربی خام به

ساعت و خاکستر با استفاده از کوره  24 مدتگراد بهسانتی درجه

 ساعت انجام شد.   4مدت گراد بهدرجه سانتی 550الکتریکی در دمای 

 های شاخص سنجی،زیست بار هر از پس رشد: پارامترهای محاسبه       

(، افزایش وزن CFوضعیت یا ضریب چاقی ) رشد و تغذیه نظیر شاخص

(، FCR(، ضریب تبدیل غذایی )SGR) ویژه رشد (، نرخBWIبدن )

( و وزن نهایی برای هر تیمار طبق معادالت ریاضی زیر SR) درصد بقاء

(:2008و همکاران،  Grisdale- Helland) محاسبه گردید
  

 =ضریب تبدیل غذایی مقدار غذای خشک مصرف شده توسط ماهی /حسب گرم(میانگین بیوماس ثانویه بر -)میانگین بیوماس اولیه برحسب گرم

 =نرخ رشد ویژه نگین بیوماس اولیه برحسب گرم( لگاریتم میا -تعداد روزهای پرورش/)لگاریتم میانگین بیوماس ثانویه برحسب گرم×100

 =فاکتور وضعیت )میانگین وزن نهایی بدن برحسب گرم(  /3متر(حسب سانتیرمیانگین طول کل نهایی ب})×100

 =درصد افزایش وزن بدن متوسط وزن اولیه({  -ی)متوسط وزن نهای/}متوسط وزن اولیه × 100

 =درصد بازماندگی مانده(قیتعداد ماهیان با/)تعداد اولیه ماهیان × 100

شد، رگیری پارامترهای پس از اندازه :آماری تحلیل و تجزیه       

 آماری بررسی و تجزیه و تحلیل .ندثبت شداکسل افزار ها در نرمداده

 نتایج مقایسه .گرفت صورت16نسخه  SPSS افزارنرم از استفاده با

 هطرفیک یانسوار و ANOVA آماری با استفاده از آزمون آمده دستبه

ها با تیمار میانگین بین دارمعنی اختالف وجود عدم یا وجود و بررسی

 انجام شد. دانکن دامنهاستفاده از آزمون چند

 

 نتایج
کانوال  و روغن ماهی روغن مختلف نتایج حاصل از تأثیر سطوح       

 هفته 8 طی در کمانرنگین آالیقزل رشد ماهی هایشاخص روی بر

های شاخص که داد نتایج نشان .است شده داده نشان 2 جدول در پرورش

میانگین وزن نهایی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد 

ویژه و فاکتور وضعیت در هر سه تیمار حاوی روغن ماهی، روغن کانوال 

داری بود و ترکیب روغن ماهی و روغن کانوال دارای اختالف معنی

(05/0>Pباالترین .) وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور  افزایش نهایی، زنو

روغن  %5یعنی جیره حاوی ) 3در تیمار  وضعیت و درصد بازماندگی

روغن کانوال( مشاهده شد و با تیمارهای دیگر اختالف  %5ماهی+

 (.P<05/0داری را نشان داد )معنی
 

 

 مان پرواری تغذیه شده با جیره های مختلف غذاییکنآالی رنگیای ماهیان قزلمقایسه فاکتورهای رشد و تغذیه :2جدول

 شاخص رشد
 تیمارها

(%5 کانوال روغن + %5 ماهی )روغن 3تیمار  (%10)روغن کانوال  2تیمار  (%10روغن ماهی ) تیمار ا  

 10±100 10±100 10±100 وزن اولیه )گرم(
 a 202±2/52 b 211/67±2/65 c 2/65±190 میانگین وزن نهایی )گرم(

 a 27/87±3/39 b 31/05±4/39 c 3/11±18/82 افزایش وزن بدن )گرم(
 c 1/91±0/37 b 1/48±0/28  a  0/5±2/46 ضریب تبدیل غذایی

 a 2/52±0/50 b 2/70±0/54 c 0/269±1/57 نرخ رشد ویژه )درصد در روز( 
 a 1/38±0/21 b 1/49±0/19 c 0/07±1/19 فاکتور وضعیت

 a 97/21±0/78  a 98/25±0/68 b 90/0±97/25 بازماندگی )درصد(

چربی، خاکستر و  )پروتئین، الشه شیمیایی ترکیب آنالیز نتایج       

رطوبت( ماهیان تغذیه شده با درصدهای متفاوت روغن ماهی و روغن 

اختالف  پرورش، دوره انتهای است. در شده نشان داده 3 کانوال در جدول

 کل و پروتئین کسترخا رطوبت، کل، چربی محتوای بین داریمعنی

 مختلف هایروغن جیره حاوی با شده تغذیه مختلف تیمارهای بین

 (.<05/0Pنشد ) مشاهده
 

 کمان پرواری تغذیه شده با جیره های مختلف غذاییآالی رنگیندرصد ترکیب بیوشیمیایی الشه ماهیان قزل  :3 جدول

 ترکیب شیمیایی الشه
 تیمارها

(کانوال روغن 10%) 2 تیمار  ماهی( روغن 10%) ا تیمار  کانوال( روغن %5+  ماهی روغن %5) 3تیمار 

 a 00/1±00/75 a 89/2±67/72 a 15/1±33/73 رطوبت )%(
 a 37/0±26/17 a 39/0±25/17 a 45/0±26/17 پروتئین کل )%(

 a 21/0±36/4 a 009/0±60/4 a 10/0±60/4 چربی کل )%(
 a 769/0±23/2 a 10/0±60/1 a 55/0±17/2 خاکستر )%(
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 حثب
در تحقیق حاضر هنگام استفاده از درصدهای متفاوت روغن        

کمان پرواری در آالی رنگینماهی و روغن کانوال در جیره ماهی قزل

روغن ماهی  %5روزه پرورش مشخص شد جیره حاوی  56طول دوره  

های رشد )وزن نهایی، افزایش روغن کانوال سبب بهبود شاخص %5و 

بدن، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت( و شاخص تغذیه )ضریب  وزن

تبدیل غذایی( و درصد بازماندگی ماهیان شد اما ترکیب شیمیایی 

الشه )چربی، خاکستر، پروتئین و رطوبت( در تیمارهای مختلف تفاوت 

 هایاز روغن تأثیرات استفاده مورد در داری را نشان نداد. نتایجمعنی

 .است متناقض در ماهیان تغذیه و رشد ورهایفاکت روی بر گیاهی

Drew ( نشان دادند که جایگزینی آرد و روغن ماهی 2007) و همکاران

کتان، بر عملکرد  کانوال و روغن بذر و ترکیب شده کانوال پروتئین غلیظ با

و قابلیت جایگزینی  نداشته معکوس کمان اثرآالی رنگینماهی قزل رشد

و همکاران  Gordon Bellجود در جیره را دارد. با منابع گران قیمت مو

( نشان دادند که جایگزینی روغن ماهی با روغن کانوال در 2001)

که شود بدون آنتغذیه ماهی آزاد باعث رشد و بازده غذایی مشابه می

 کیاده وحسننیکزاداثر ناخوشایندی بر سالمتی ماهی داشته باشد. 

 استفاده گیاهی روغن از که ماهیانیلفی بچه دادند نشان (1387) همکاران

های ین داشتند که یافتهسایر به نسبت بهتری رشد عملکرد نمودند

دست خوانی دارد. مشابه نتایج بهحاضر هم این محققین با نتایج تحقیق

آمده در این تحقیق، در بررسی اثرهای جایگزینی روغن ماهی جیره 

های رشد، خرما( بر شاخصهای گیاهی )روغن سویا و غذایی با روغن

( توسط دالوریان و Cyprinus carpioتغذیه و بقاء در کپور معمولی )

(، بین تیمارها از نظر درصد افزایش وزن بدن، افزایش 1393همکاران )

دار وزن روزانه، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی اختالف معنی

 ایگزینی جزئیج اثر (2006) و همکاران Mourente وجود داشت. آماری

 و بزرک روغن روغن کانوال، شامل گیاهی هایروغن با ماهی روغن

( Dicentrarchus labraxاروپایی ) باسسی ماهی جیره در خرما روغن

 غذایی تبدیل ویژه و ضریب نمودند و گزارش کردند نرخ رشد را بررسی

چنین در بررسی هم دار است.مختلف فاقد اختالف معنی تیمارهای بین

جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی بر پارامترهای  ثرهایا

آالی رشد، کارایی غذا و پروفایل اسیدهای چرب عضله ماهیان قزل

 همکاران و جرجانی توسط (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین

نهایی، افزایش وزن بدن،  وزن در پارامترهای داریتفاوت معنی (،1393)

ریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی پروتئین مشاهده نرخ رشد ویژه، ض

تحقیق حاضر ترکیب  در باشد.مطالعه حاضر می نتایج که مخالف نگردید

های در بین تیمار )پروتئین، خاکستر، چربی و رطوبت( شیمیایی بدن

کیاده حسنداری را نشان نداد. در بررسی نیکزادمختلف تفاوت معنی

های گیاهی کانوال و سویا به جیره دن روغن( افزو1387) همکارانو 

( 1389ماهیان پرورشی، در مطالعه مسیحا و همکاران )فیل غذایی بچه

( در جیره غذایی 1به  1جایگزینی روغن بذرک با روغن ماهی )نسبت 

( 1393قد، در بررسی جرجانی و همکاران )آالی انگشتماهی قزل

آالی یاهی در ماهی قزلهای گجایگزینی کامل روغن ماهی با روغن

مشاهده نشد  کمان تأثیر معنی داری در ترکیب شیمیایی الشهرنگین

سو با مطالعه حاضر است. این در حالی است که مطالعه بادپا که هم

روغن سویا  %5( نشان داد که جایگزینی 1392رودسری و همکاران )

ش قد موجب افزایآالی انگشتروغن ماهی در جیره ماهی قزل%5با 

گردد که مخالف نتایج مطالعه چربی و رطوبت الشه می دار مقادیرمعنی

های گیاهی و هایی در مورد استفاده از روغننگرانی باشد.حاضر می

چرب موجود در الشه، سیستم ایمنی و فعالیت  تأثیرات آن بر اسیدهای

های محققین مختلف به های گوارشی وجود دارد که در گزارشآنزیم

قلیچی ها تأیید شده است. پرداخته شده اما استفاده ترکیبی آن هاآن

( در بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف 1393خلخالی )و ناصری

روغن گیاهی کانوال با روغن ماهی در جیره غذایی بر  فاکتورهای 

کمان، با توجه به کم بودن آالی رنگینایمنی و آنزیمی ماهی قزل

گیری در تیمارهای حاوی روغن کانوال نتیجه های کبدیمقادیر آنزیم

 50نمودند که جایگزینی روغن کانوال با روغن ماهی در یک دوره 

آالی روزه، نه تنها تأثیر منفی بر فاکتورهای ایمنی و آنزیمی ماهی قزل

کمان ندارد بلکه سبب بهبود شرایط ایمنی و آنزیمی نیز خواهد رنگین

( اثرهای جایگزینی کامل 1393) چنین جرجانی و همکارانشد. هم

های گیاهی بر پارامترهای رشد، کارایی غذا و روغن ماهی با روغن

کمان را بررسی آالی رنگینپروفایل اسیدهای چرب عضله ماهیان قزل

 3 -امگا چرب اسیدهای از مناسبی سطوح حفظ جهت کردند به توصیه و

 از ترکیبی تاس مؤثر بسیار انسان سالمت در که DHAو  EPAنظیر 

ویژه روغن کانوال و سویا به جهت داشتن گیاهی به ماهی با روغن روغن

مقادیر قابل توجهی از اسیدهای چرب ضروری لینولنیک و لینولئیک 

 استفاده شود.آال اسید در جیره ماهی قزل

خاتمه با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق  استفاده از روغن  در       

تر آن با روغن ماهی با توجه به قیمت پایین صورت ترکیبکانوال به

نسبت به روغن ماهی و نیز محدودیت استفاده از روغن ماهی در جیره 

 شود. کمان توصیه میآالی رنگینغذایی ماهی قزل

 

 تشکر و قدردانی
له نگارندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری یوسبدین       

مر رسیدن این پژوهش تأثیرگذار صمیمانه تمامی دوستانی که در به ث

 دارند.اند ابراز میبوده
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