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چکیده
در این تحقیق تاثیرات استفاده از روغن سویا بر روی پارامترهای رشد ،بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در جیره غذایي
بچهماهیان تاسماهي ایراني بررسي شد .برای این منظور تعداد  081عدد بچهماهي تاسماهي ایران با وزن اولیه  001گرم در  3تیمار
غذایي ( 011درصد روغن ماهي 01 ،درصد روغن سویا و  011درصد روغن سویا) به مدت  88روز مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج
طرح نشان داد که جایگزیني روغن ماهي با روغن سویا تاثیر معني دار بر افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایي ،ضریب رشد ویژه و بقاء
در بچهماهیان تاسماهي ایران نداشته است ( .)P<0.05آنالیز بافت ماهیچه پس از طي دوره پرورش نشان داد که ترکیب اسیدهای چرب
در بدن بچهماهیان بهطور معنيداری تحت تاثیر جیرههای مورد استفاده بوده است و تجمع اسیدهای چرب لینولئیک ( )C18:2n6و
لینولنیک ( )C18:3n3در بافت بچه ماهیان بهترتیب در تیمار سوم و اول دارای باالترین مقدار بود .همچنین نتایج طرح نشان داد که
استفاده از  01درصد روغن سویا مسیر غیراشباعسازی ( )Desaturationو بلندزنجیرهسازی ( )Elongationاسیدهای چرب
سری  C18 PUFAرا در بچهماهیان تحریک ميکند و باالترین مقادیر  EPA, DHAو اسید آراشیدونیک در این تیمار مشاهده شد.
تاثیرات بازدارنده میزان باالی اسید لینولئیک در تیمار 011درصد روغن سویا بر روی سنتز  DHAدر بافت ماهیان از نتایج دیگر طرح
بود.
کلمات کلیدي :تاسماهی ایرانی ،متابولیسم ،اسید چرب ،روغن سویا ،روغن ماهی

* پست الکترونیک نویسنده مسئولe.gerami@urmia.ac.ir :
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تاثیر جایگزینی روغن ماهی.....

نجدگرامی و همکاران

مقدمه
رشد سریع صنعت آبزیپروری در طول سه دهه
گذشته وابستگی آن را به پودر و روغن ماهی افزایش داده
است ( .)2004 ،Taconاین ترکیبات از اجزاء مهم تشکیل
دهنده جیره ماهیان پرورشی بوده و دارای ارزش اقتصادی
باالیی هستند .با توجه به مصرف باالی آنها در بخش
تولیدات حیوانی ،نگرانی در مورد توسعه پایدار صنعت
آبزیپروری در سالهای آینده افزایش یافته است
( Francisو همکاران .)7002 ،بنابراین در طول سالهای
گذشته ،محققان همواره بهدنبال جایگزینی این مواد با
منابع تجدیدپذیر گیاهی بودند .استفاده از روغنهای
گیاهی با توجه به قیمت آنها و همچنین دارا بودن
اسیدهای چرب ضروری یکی از جایگزینهای مطرح در
حال حاضر میباشند ( Izquierdoو همکاران.)7002 ،
تحقیقات اخیر نشان داده که اسیدهای چرب موجود در
بافت ماهیان رابطه مستقیمی با اسیدهای چرب موجود در
جیره دارد ( Bellو همکاران7002 ،؛  Francisو همکاران،
 .)7002اسیدلینولنیک و اسیدلینولئیک از اسیدهای چرب
مهم در جانوران بهشمار میروند که بدن جانداران قادر به
سنتز این اسیدهای چرب نیستند و باید در جیره غذایی
جانوران موجود باشند .این اسیدهای چرب حلقه اول تغییر
و تبدیالت سنتز اسیدهای چرب بلند زنجیره هستند .با
توجه به نتایج تحقیقات اخیر تقریبا تمام ماهیان آب
شیرین قابلیت تبدیل اسیدهای چرب ( 18:2n6اسید
لینولئیک) به ( 24:4n6اسید آراشیدونیک) و 18:3n3
(آلفا اسیدلینولنیک) به ( 20:5n3ایکوزپنتائنوئیک اسید) و
در نهایت ( 22:6n3دیکوز هگزانوئیک اسید) را دارا هستند
( Sargentو همکاران7007 ،؛  Kanasawaو همکاران
.)9121
تاسماهیان از لحاظ ارزش اقتصادی از ارزشمندترین
ماهیان دنیا هستند و جزء ماهیان بسیار قدیمی بهشمار
میروند که قدمت  750میلیون ساله دارند و به لحاظ
قدمت ،به آنها فسیل زنده نیز میگویند (حسینی،
 .)9222اطالعات در مورد متابولیسم اسیدهای چرب و
همچنین میزان مناسب جایگزینی روغن ماهی با روغنهای
گیاهی بهطوریکه کیفیت و میزان اسیدهای چرب بلند

زنجیره ( )HUFAافت نکند در جیره این ماهیان،
مخصوصاً در تاسماهی ایرانی کمیاب است و عمدتاً
اطالعات موجود به مقایسه پروفیل اسیدهای چرب در
جیرهها و بافت ماهی اشاره کرده است .این ماهیان با توجه
به شرایط خاص تکاملی خود که قسمتی از مراحل
تکاملی خود را در آب شور و لب شور و قسمتی از آن را
در آب شیرین سپری میکنند از لحاظ تحقیقات تغذیهای
حائز اهمیت هستند .بنابراین این تحقیق با هدف تعیین
میزان اپتیمم جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا به
طوریکه میزان اسیدهای چرب بلندزنجیره ()HUFA
افت نکند و همچنین تعیین قابلیت بلندزنجیرهسازی
( )Elongationو غیراشباعسازی ( )Desaturationدر
تاسماهی ایرانی طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
شرايط نگهداري بچه ماهيان و تيمارهاي غذايی
تعداد  980بچهماهی تاسماهی ایرانی ،با وزن اولیه 790
گرم بهصورت تصادفی در حوضچههای فایبرگالس  200لیتری
ذخیرهسازی شدند .آب این حوضچهها بهصورت غیرچرخشی و
از آب چاه تامین میشد که پس از هوادهی و ضدعفونی با اشعه
 UVوارد سیستم پرورش میشد .درجه حرارت آب در طول
دوره ثابت و حدود  79درجه سانتیگراد بود .رژیم نوری مورد
استفاده شامل  97ساعت روشنایی و  97ساعت تاریکی بود.
غذادهی در طول دوره روشنایی و بهصورت دستی در  2نوبت
( )8:00, 14:00, 19:00انجام میگرفت .محاسبه مقدار غذای
روزانه براساس  % 7توده زنده حوضچهها صورت میگرفت ولی
غذادهی در روزهای بعدی با توجه به سیری ظاهری انجام
میشد .قبل از شروع طرح بچهماهیان بهمدت  7هفته در
حوضچههای فایبرگالس بزرگتر نگهداری شدند تا با شرایط
آزمایش کامالً سازگار شوند .بعد از دو هفته بچهماهیان زیستسنجی

شدند و وزن اولیه آنها ( )792/2 ± 2/4برای محاسبات بعدی
ثبت شد .در انتها طرح بچهماهیان دوباره زیستسنجی شدند و
پارامترهای ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRضریب رشد ویژه
( )SGRو افزایش وزن بدن بر اساس فرمولهای زیر محاسبه
شدند:

Weight gain = final weight- initial weight
( = (Ln w2 – Ln w1) / tضریب رشد ویژه)Specific growth rate
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( = quantity of food distributed / weight gainضریب تبدیل غذایی) FCR

سه جیره فرموله شده ایزوکالریفیک (،)iso-calorific
ایزونیتروژنوس ( )iso-nitrogenusو ایزولیپیدیک ()iso-lipidic
که حاوی  45درصد پروتئین و  95درصد چربی خام بودند
بهمدت  28روز برای تغذیه بچهماهیان استفاده شد.
اختالف این جیرهها در نوع روغن مورد استفاده بوده است
که در تیمار اول  900درصد روغن ماهی و در تیمار دوم

 50درصد روغن ماهی و  50درصد روغن سویا و در تیمار
سوم  900درصد روغن سویا استفاده شد (جدول .)9
جیرهها با توجه به اندازه دهان بچهماهیان بهصورت پلت
(4میلیمتر) آماده شدند .ترکیب تقریبی جیرهها در جدول
 9و ترکیب اسیدهای چرب این جیره در جدول  7آمده
است.

جدول  :1ترکيب و اجزاء جيرههاي غذايی مورد استفاده در طرح (گرم در  111گرم جيره)
اجزاء

جيرهها (گرم در  111گرم جيره)
 111درصد روغن ماهی

 01درصد روغن سويا

 111درصد روغن سويا

59/2
72
1/15
5/4

59/2
72
1/15
7/2
7/2
1/15

59/2
72
1/15
5/4
1/15

44/2
95/4

45/7
94/8

پودر ماهی
پودر سویا
آرد گندم
روغن ماهی
روغن سویا
1/15
میکرو نوترینتها
ترکیب تقریبی جیرهها ( گرم در  900گرم جیره)
45/5
پروتئین خام
95/7
چربی

روش نمونهگيري
در ابتدای طرح تعداد  2عدد بچهماهی برای آنالیز و تعیین
میزان اولیه اسیدهای چرب در گوشت بچهماهیان نمونهبرداری
شد .همچنین در انتهای طرح  2بچهماهی از هر حوضچه
انتخاب و بهوسیله یک چاقوی جراحی قطعهای از گوشت بین
باله شکمی و پشتی آنها گرفته شد و پس از جدا کردن پوست
و چربیهای اضافی ،گوشتها باهم مخلوط و یک نمونه به
صورت تصادفی از آن برای آنالیز اسیدهای چرب برداشته شد.
قبل از انتقال به آزمایشگاه نمونهها در دمای 80درجه سانتیگراد
نگهداری شدند.
-

آناليز اسيدهاي چرب
اندازهگیری درصد چربی توسط سوکسله و پروفیل
اسیدهای چرب نمونهها توسط دستگاه گاز کرماتوگراف Dani
./75 ، Alltech ECONO-CAPEC-1000 ( GC 1000
میکرومتر*  27 IDمیلیمتر*  20متر) انجام گرفت.

استخراج چربی موجود در نمونه توسط اتر در دمای
 40درجه سانتیگراد انجام گرفت که در این مرحله
جداسازی اسیدهای چرب موجود در ساختمان مولکولی
تری آسیل گلیسرولها و سایر مولکولها صورت میگیرد و
سپس چربی استخراج شده به متیل استرهای اسیدهای
چرب تبدیل گردید .برای این منظور به ازاء هر  0/9گرم
چربی 9 ،میلیلیتر هپتان نرمال و  0/05میلیلیتر
هیدروکسید پتاسیم متانولی  7نرمال اضافه میگردد،
نمونه بههم زده میشود تا گلیسرول از اسیدهای چرب
جدا شده و رسوب کند .الیه شفاف باالیی حاوی متیل
استر اسیدهای چرب محلول در هپتان میباشد این
قسمت توسط سرنگ به ویالهای کوچک منتقل شده و تا
زمان تزریق به دستگاه در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری میشود ( Lieboritzو همکاران.)9128 ،
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جدول  :2ترکيب اسيدهاي چرب جيرهها (ميلی گرم اسيد چرب بر گرم چربی)
اسيدهاي چرب
Total saturated
Total monoenoeic
C18:2n6
C20:2n6
C20:4n6
C18:3n3
C20:3n3
)C20:5n3(EPA
)C22:6n3(DHA
Total n-3
Total n-6

جيره ها
111درصد روغن سويا

01درصد روغن سويا

 111درصد روغن ماهی

955± 2/2 b
921/2± 2/2 c
742± 4/7 a

922/2 ± 2/7 b
741/1 ± 2/5 b
950/5 ± 2/2 b

nd

nd

0/2 ± 0/7 b
2/7 ± 8/0
0/5 ± 0/0 c
0/5± 0/0 c
1/1 ± 0/2 b
98/7 ± 2/4 c
742/2 ± 4/0a

7/5 ± 0/5 a
90/2 ± 9/0
7/9 ±0/7 b
99/2± 0/2 b
90/5 ± 0/2 b
24/2 ± 0/0b
952 ± 2/0b

702/2± 9/8 a
782/5± 2/2 a
48/2± 8/1 c
0/85±0/7
0/1 ±0/0b
1/4 ±0/2
2/7 ± 0/5 a
72/4 ±0/2 a
78/5 ± 0/5 a
20/2 ± 7/0a
50/2 ± 8/1 c

دادهها با حروف مختلف در سطح  α = 0.05دارای اختالف معنیدار هستند.

همچنین با توجه به اطالعات بهدست آمده در مورد
اسیدهای چرب در بدن بچه ماهیان ،شاخصهای
آتروجنیک ( )Atherogenic indexو ترومبوجنیک

(  )Thrombogenic indexبا استفاده از فرمولهای زیر
محاسبه شد ( Vali hosseiniو همکاران:)7090 ،

Atherogenic index = C12:0 + 4(C14:0) + C16:0 / MUFA+n3+n6
)Thrombogenic index= C11:0 + C16:0 + C18:0 / 0.5(MUFA) + 0.5(n6) + 3(n3) + (n3/n6

آناليز آماري
برای آنالیز دادههای حاصل از زیستسنجی و آنالیز اسیدهای

چرب از نرمافزار Spssاستفاده شد .دادهها در مرحله اول از بابت
همسان بودن واریانسها ((Homogeneity of variances
مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از اطمینان از همسانی واریانسها،
آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنیدار  15درصد اجرا شد.
برای تعیین معنیدار بودن بین میانگینها از تست دانکن
استفاده شد.

نتايج
در این تحقیق از  2جیره ایزوکالریفیک (،)iso-calorific
ایزونیتروژنوس()iso-nitrogenusو ایزولیپیدیک ()iso-lipidic
استفاده شد و فرق عمده این جیرهها در ترکیب اسیدهای چرب
آنها بوده است (جداول  9و  .)7میزان اسیدهای چرب اشباع
13

( DHA،EPA ، monoenoeic ،)Saturatedو همچنین میزان
کل  n3در تیمار روغن ماهی بهطور معنیداری از دو تیمار
دیگر باالتر بود .نتایج تحقیق نشان داد که افزایش رشد بدن در
تاسماهی ایرانی در تیمارهای غذایی دارای اختالف معنیدار
نبود و این مقدار در بچهماهیان تغذیه شده با تیمار اول (900
درصد روغن ماهی) برابر  770گرم و در بچهماهیان تغذیه شده
با تیمار سوم ( 900درصد روغن سویا)  702گرم بود .ضریب
تبدیل غذایی دارای تغییراتی بود این مقدار در بچه ماهیان
تغذیه شده با روغن سویا  7/5و در بچهماهیان تغذیه شده با
روغن ماهی  7/4بود .همچنین اختالف معنیدار بین تیمارها در
مورد پارامترهای ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و بقاء
مشاهده نشد ( جدول  .)2تغییرات ترکیب بدنی بچهماهیان در
طول دوره پرورش دارای تغییرات معنیدار بود که در جدول
شماره  4آمده است.
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جدول  :3تاثير تيمارهاي غذايی بر روي پارامترهاي رشد در بچه ماهيان تاسماهی ايرانی
فاکتورهاي رشد

 111درصد روغن سويا

 01درصد روغن سويا

 111درصد روغن ماهی

وزن ابتدا (گرم)

770± 2/2

792 ± 2/4

792/5 ± 97

وزن پایانی (گرم)
افزایش وزن روزانه (گرم)

420± 92/4
702 ± 2/0

471 ± 9/4
792 ± 9/4

422 ± 7/9
770 ± 94/9

ضریب تبدیل غذایی
ضریب رشد ویژه

7/5 ± 0/0

7/5 ± 0/0

7/4 ± 0/9

0/8 ± 0/0

0/8 ± 0/0

0/1 ± 0/02

مرگ ومیر)(%

7 ± 0/0

7 ± 9/4

9/5 ± 0/2

دادهها با حروف مختلف در سطح  α = 0.05دارای اختالف معنیدار هستند.

مقدار اسیدهای چرب اشباع و  monoenoeicدر
ترکیب بدنی بچهماهیان در تیمارهای غذایی دارای اختالف
معنیدار بود ( )P<0.05و باالترین میزان این گروه از
اسیدهای چرب بهترتیب در تیمار غذایی دوم و اول
مشاهده شد .در گروه اسیدهای چرب  ،n6باالترین مقدار
 C18:2n6که اسید چرب شاخص این خانواده است و

همچنین میزان کل  ،n6در تیمار غذایی سوم مشاهده شد
( 2و  4برابر تیمار اول بهترتیب) که اختالف معنیدار با
سایر تیمارها داشت .همچنین استفاده از تیمار غذایی اول
و دوم در جیره غذایی بچهماهیان ،میزان اسیدآراشیدونیک
را بهطور معنیداری افزایش داد و پایینترین میزان آن در
تیمار غذایی سوم مشاهده شد (جدول .)4

جدول  :4ترکيب اسيدهاي چرب در ماهيچه بچه ماهيان تاسماهی ايران در تيمارهاي مختلف (ميلی گرم اسيد چرب بر گرم چربی)
جيره ها
اسيدهاي چرب
کل اسیدهای چرب اشباع
کل مونوئنوئیک
C18:2n6
C20:2n6
C20:4n6
C18:3n3
C20:3n3
C20:5n3
C22:6n3
کل n-3
کل n-6

شاخص آتروجنیک
شاخص ترومبوجنیک

 900درصد روغن سویا

50درصد روغن سویا

 900درصد روغن ماهی

ترکیب اولیه اسیدهای چرب در بدن بچهماهی

10/5±9/2 a
991/5±90/2 b
22/0±7/8 a
9/9±0/4 b
9/2±0/4 b
8±0/9 a
0/5±0/0 a
4/5±9/9 b
7/9±0/9 c
94/2±0/0 c
28/4± 4/9 a
0/54± 0/0 a
0/22±0/9 b

87/2±0/2 b
752/5±4/2 a
97/2±0/1 b
7/2±0/9 a
4/7±0/8 ab
4/8±0/2 b
0/9±0/0 b
2/9±0/7 a
92±0/8 a
71/9±9 a
91/4±9/8 b
0/28±0/0 b
0/22±0/9 b

82/2±0/1 b
728/1±4/0 a
99/2± 0/0 b
9/2± 0/0 b
2/5±0/2 a
2±9 b
0/7± 0/0 b
5/7±0/2 ab
99/4±0/1 b
91/1±7/4 b
92/4±0/5 b
0/22± 0/0 b
0/49± 0/0 a

87/1± 0/8
909/9± 4/2
97/2± 0/2
7/9± 0/2
2/8± 0/5
7/1± 0/7
9/7± 0/9
4/5± 0/4
94/9± 9/9
75/2± 7/2
92± 7/9
0/24± 0/0
0/72± 0/9

دادهها با حروف مختلف در سطح  α = 0.05دارای اختالف معنیدار هستند.

استفاده از درصدهای مختلف روغن ماهی و سویا در
جیره بچه ماهیان ترکیب اسیدهای چرب خانواده  n3را در
بدن بچه ماهیان تغییر داد و باالترین مقادیر C18:3n3
و  C20:3n3در تیمار غذایی سوم مشاهده شد و برعکس
ماهیانی که از تیمار غذایی دوم تغذیه کرده بودند باالترین
سنتز  DHA ، EPAو  n3را داشتند که با تیمار غذایی

سوم اختالف معنیدار داشت (جدول .)4
شاخصهای آتروجنیک ( )Atherogenic Indexو
ترومبوجنیک( )Thrombogenic Indexتغییرات معنیداری
را در تیمارهای غذایی نشان دادند و باالترین میزان
شاخصهای آتروجنیک و ترومبوجنیک بهترتیب در تیمار
غذایی سوم و اول مشاهده شد (جدول .)4
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در غذای مورد استفاده بوده است (جدول  .)5همچنین
نتایج این تحقیق نشان داد که اسیدهای چرب گروه  n3از
الگوی اسیدهای چرب  monoenoeicپیروی نمیکنند و
میزان تجمع این اسیدهای چرب در تیمار غذایی 50درصد
سویا باالترین میزان را داشته است در حالیکه در غذای
استف اده شده باالترین میزان در تیمار غذایی اول وجود
داشت .تجمع اسیدهای چرب  n6براساس الگوی غذای
مصرفی بوده و باالترین میزان این گروه از اسیدهای چرب
در تیمار غذایی سوم دیده شد.

بررسی مقادیر گروههای اسید چرب اشباع شده و
مقایسه این مقادیر با مقدار اولیه آنها در بدن بچهماهیان
و همچنین بعد از  28روز تغذیه با تیمارهای غذایی نشان
داد که تجمع این گروه از اسیدهای چرب در بدن بچه
ماهیان معنیدار نبوده است برعکس در مورد اسیدهای
چرب گروه  monoenoeicاستفاده از تیمار غذایی اول
تجمع این اسیدهای چرب را بهطور معنیداری در بدن
بچهماهیان افزایش داد و الگوی تجمع این گروه از
اسیدهای چرب بر اساس میزان اسیدهای چرب این گروه

جدول  :0مقادير گروههاي مختلف اسيدهاي چرب در جيرههاي غذايی و بدن بچه ماهيان
و ميزان تجمع آنها در بدن ماهی (گرم اسيد چرب در ماهی)

PUFA n6

PUFA n3

SFA

MUFA

اسیدهای چرب جیره غذایی
FO 100
SO 50
SO 100

c

a

a

a

2/1±0/2
97/2±0/5 b
91/2±0/2 a

5/2±0/9
7/2± 0/0 b
7/0± 0/9 c

77/2±0/2
70/9±0/2 b
99/9±0/7 c

92/7± 0/0
92/4±0/2 b
97/2±0/4 c

0/1±0/0
0/1±0/0
0/1±0/0

9/4±0/0
9/4±0/0
9/4±0/0

5/4±0/2
5/5±0/0
5/5±0/9

4/5±0/2
4/5± 0/0
4/2± 0/9

9/8± 0/0b
7/0±0/7 b
2/4±0/9 a

7/9±0/7 b
2/9±0/0 a
9/2±0/9 b

71/2±0/5a
72/5±0/2 a
97/8±0/2 b

1/9± 0/9
8/8± 0/0
1/5±0/4

مقادیر اولیه در بدن بچهماهیان
FO 100
SO 50
SO 100

مقادیر نهایی در بدن بچهماهیان
FO 100
SO 50
SO 100

تجمع اسیدهای چرب در بافت ماهیچه
FO 100
SO 50
SO 100

0/8± 0/0 b
9/7±0/7 b
2/5±0/9 a

0/8±0/9 b
9/2±0/0 a
0/7 ±0/9 c

72/8±0/8 a
77±0/2 a
2/2±9/2 b

4/2± 0/2
4/4± 0/0
5±0/7

مقادیر با حروف مختلف در سطح  15درصد دارای اختالف معنیدار هستند.
در جدول  FOمخفف تیمار روغن ماهی( )Fish oilو  SOمخفف تیمار روغن سویا ( )Soybean oilاست.

جدول  2مقادیر اسیدهای چرب خانواده  n6را نشان
میدهد و میزان تجمع  C18:2n6بهعنوان اسیدچرب
شاخص این خانواده بر اساس الگوی میزان این اسید چرب
در غذای مورد استفاده بوده است .همچنین C20:2n4
(اسید آراشیدونیک) که از اسیدهای چرب مهم این خانواده
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است کاهش معنیداری در تیمار سوم بعد از  28روز در
بدن بچهماهیان نشان داد بهعبارت دیگر سنتز این اسید
چرب در بچهماهیان کمتر از میزان استفاده آن در طول
دوره پرورش بوده و بچهماهیان در طول این دوره از
ذخیره اولیه اسید آراشیدونیک خود استفاده کرده بودند.
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سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 9312

جدول  :6مقادير اسيدهاي چرب گروه  n6در جيرههاي غذايی و بدن بچهماهيان و ميزان تجمع آنها در بدن ماهی (گرم اسيد چرب در ماهی)
C20:4n6

C20:2n6

C18:2n6

0/02± 0/0 b
0/7± 0/0 a
0/02± 0/0 b

0/02± 0/0

2/8±0/2 c
97/9±0/4 b
91/2±0/7 a

اسیدهای چرب جیره غذایی
FO 100
SO 50
SO 100

nd
nd

مقادیر اولیه در بدن بچهماهیان
0/98± 0/0
0/7± 0/0
0/7± 0/0

FO 100
SO 50
SO 100

0/2± 0/0
0/2± 0/0
0/2± 0/0

0/9± 0/0
0/9± 0/0
0/9± 0/0

مقادیر نهایی در بدن بچهماهیان
0/28±0/02 ab
0/45±0/01 a
0/92±0/04 b

FO 100
SO 50
SO 100

9/7±0/09 b
9/2±0/01 b
2/0±0/08 a

0/98±0/09 b
0/72±0/09 a
0/99± 0/04 b

تجمع اسیدهای چرب در بافت ماهیچه
ab

0/7± 0/02
0/75± 0/01 a
- 0/02± 0/0b

FO 100
SO 50
SO 100

b

0/52±0/05
0/21± 0/01 b
2/4±0/90 a

0/02± 0/0
0/92± 0/0
nd

مقادیر با حروف مختلف در سطح  15درصد دارای اختالف معنیدار هستند.

ماهیان منفی بوده و ذخیره اولیه این اسید چرب توسط
بچهماهیان مصرف شده بود .روغن ماهی دارای مقادیر
باالی ) C20:5n3 (EPAو ) C22:6n3 (DHAهست و
میزان این اسیدهای چرب با افزایش جایگزینی روغن
ماهی با روغن سویا کاهش می یابد.

الگوی تجمع اسیدچرب  C18:3n3که از اسیدهای
چرب شاخص خانواده  n3است بر اساس مقدار این اسید
چرب در غذای مصرفی بوده و باالترین میزان در تیمار
غذایی سوم مشاهده شد .باالترین مقدار اسید چرب
 C20:3n3در تیمار غذایی اول مشاهده شد ولی در انتهای
دوره پرورشی میزان تجمع این اسیدچرب در بدن بچه

جدول  :7مقادير اسيدهاي چرب گروه  n3در جيرههاي غذايی و بدن بچهماهيان و ميزان تجمع آنها در بدن ماهی (گرم اسيد چرب در ماهی)
C22:6n3

C20:5n3

C20:3n3

C18:3n3

a

a

a

b

اسیدهای چرب جیره غذایی
FO 100
SO 50
SO 100

7/2±0/0
0/8± 0/0b
0/2± 0/0c

7/0± 0/0
0/1± 0/0b
0/04± 0/0c

0/5± 0/0
0/9± 0/0b
0/04± 0/0c

0/2± 0/0
0/8± 0/0b
9/9± 0/9 a

0/2± 0/0
0/2± 0/0
0/2± 0/0

0/7± 0/0
0/7± 0/0
0/7± 0/0

0/02± 0/0
0/02± 0/0
0/02± 0/0

0/9 ± 0/0
0/9 ± 0/0
0/9 ± 0/0

مقادیر اولیه در بدن بچهماهیان
FO 100
SO 50
SO 100

مقادیر نهایی در بدن بچهماهیان
9/7±0/01 b
9/8± 0/08a
0/7±0/09 c

FO 100
SO 50
SO 100

0/27±0/9 b
0/59± 0/02b
0/82± 0/04a

0/52±0/02 ab
0/22±0/07 a
0/48±0/9 b

0/02± 0/0b
0/09± 0/0b
0/02± 0/09a

ab

- 0/02± 0/0

a

- 0/05± 0/0

0/22± 0/02a

تجمع اسیدهای چرب در بافت ماهیچه
FO 100

b

0/48±0/05

0/22± 0/04

SO 50

9/02± 0/08a

0/57± 0/07 a

SO 100

c

- 0/54±0/04

b

0/74±0/97

nd

0/92± 0/90
b

0/2± 0/04

مقادیر با حروف مختلف در سطح  15درصد دارای اختالف معنیدار هستند.
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این الگو در انتهای دوره پرورشی در بدن بچهماهیان
مشاهده نشد و تیمار غذایی دوم دارای باالترین مقادیر
 EPAو  DHAبود .جایگزینی  900درصد روغن ماهی با
روغن سویا میزان  DHAرا شدیداً در بدن بچهماهیان
کاهش داد بهطوریکه در انتهای طرح میزان تجمع در
بدن بچهماهیان منفی ( )Disappearanceبود (جدول .)2

بحث
روغن ماهی از اجزاء مهم تغذیهای در جیره ماهیان
پرورشی گوشتخوار بهشمار میرود .این روغن حاوی
مقادیر باالیی از اسیدهای چرب بلند زنجیره ()HUFA
بهویژه  EPAو  DHAهست که نقش بهسزایی در ساختار
سلولی ایفا میکنند .بهطور مثال نقش  DHAدر ساختار
غشاء سلولهای مغز ،شبکیه چشم و اسپرم انکارناپذیر
است ( Kroesو همکاران  .)7002 ،بنابراین هرگونه کاهش
در مقادیر این اسیدچرب میتواند صدمات جبران ناپذیری
در سالمتی انسان بهوجود آورد .از طرف دیگر رشد سریع
صنعت آبزیپروری و استفاده از منابع ماهیان دریایی

تاثیر جایگزینی روغن ماهی.....

( )By productبرای استحصال پودر و روغن ماهی خطر
انقراض نسل این ماهیان را تشدید کرده است و بیم آن
میرود که در سالهای آینده عالوه بر کاهش شدید منابع
این ماهیان ،رشد صنعت آبزیپروری نیز با مشکل مواجه
شود .جایگزینی روغن ماهی با روغنهای مختلف گیاهی از
جمله روشهای مورد نظر محققان برای جبران این کمبود
بهشمار میرود .مطالعات مختلف نشان داده است که
جایگزینی روغن ماهی با روغنهای گیاهی با توجه به عدم
وجود اسیدهای چرب بلند زنجیره در این روغنها مسیر
غیراشباعسازی و بلند زنجیرهسازی (شکل  )9را در ماهیان
فعال میکند ولی در هر حال این فعالیتهای متابولیکی
در جهت افزایش اسیدهای چرب بلند زنجیره برای جبران
کاهش اسیدهای چرب بلند زنجیره کافی نبوده و در
نتیجه کمبود این اسیدهای چرب در بافت ماهیان احساس
میشود ( Turchiniو همکاران .)7001 ،بنابراین در استراتژی
جایگزینی روغن ماهی با روغنهای گیاهی ،کیفیت نهایی
محصول که ارتباط مستقیم با مقادیر اسیدهای چرب بلند
زنجیره دارد باید مد نظر قرارگیرد.

شکل  :1مسير بلند زنجيرهسازي و غيراشباعسازي اسيدهاي چرب اشباع و تشکيل اسيدهاي چرب ( monoenoeicسمت راست) و همچنين تعيير و
تبديالت اسيدهاي چرب لينولئيک  C18:2n6و اسيد لينولنيک  C183n3به اسيدهاي چرب بلند زنجيره (سمت چپ) (.)2117 ،Francis

در این تحقیق تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن
سویا در سطح  50و  900درصد در جیره غذایی بچهماهیان
تاسماهی ایرانی بررسی شد .نتایج تحقیق نشان داد که
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تغذیه بچهماهیان با تیمارهای غذایی تاثیر معنیداری بر
پارامترهای رشد ،ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه
ندارد .نتایج در مورد تاثیرات استفاده از روغنهای گیاهی
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بر روی رشد در ماهیان متناقض است .بهطور مثال نتایج
مشابه با تحقیق حاضر در برخی از مطالعات در مورد
سالمون آتالنتیک( Torstensenوهمکاران)7004 ،و ماهی
قزلآال ( Caballeroو همکاران )7007 ،مشاهده شده است
درحالیکه استفاده از روغنهای گیاهی در برخی از ماهیان
مانند کاچارا ( Martino()Pseudoplatystoma coruscansو
همکاران )7007 ،و سیبریم (Menoyo()Sparus auratus
و همکاران )7004 ،باعث تغییرات معنیدار در رشد این
ماهیان شده است .بهنظر میرسد دلیل این نتایج متناقص
در میزان پودرماهی مصرفی در جیرههای ماهیان و
همچنین قابلیت آنها در مصرف چربی بهعنوان انرژی و
در نتیجه ذخیره پروتئین بیشتر میباشد .برای مثال
ماهی سالمون آتالنتیک قابلیت ذخیرهسازی پروتئین و
استفاده از چربی بهعنوان منبع انرژی را داراست درحالی
که در ماهیانی مانند کاد مورای ( )Murry codاین
قابلیت وجود ندارد و هر گونه تغییر در ترکیب اسیدهای
چرب جیره با توجه به نقش این اسیدهای چرب در
ساختار سلولی بر روی رشد این ماهیان تاثیر میگذارد
( Francisو همکاران.)7002 ،
ترکیب اسیدهای چرب بافت بدن ماهیان تحت تاثیر
پروفیل اسیدهای چرب جیره است (مقدار ضریب
همبستگی آنها بین  0/15تا  9هست) ( Bellو همکاران،
 .)7009اسیدهای چرب جیره پس از مصرف در بدن
جانوران،درساختار سلولی وبافتها ذخیره ()Accumulation
می شوند و مقداری هم برای سوخت و ساز و تولید انرژی
( )β-oxidationمورد استفاده قرار میگیرند .با توجه به
دادههای حاصل از این تحقیق تجمع اسیدهای چرب
اشباع در بدن بچهماهیان برخالف ترکیب اسیدهای چرب
اشباع جیره معنیدار نبوده است .بهنظر میرسد مقدار
باالی اسیدهای چرب اشباع در تیمار اول در بدن بچه
ماهیان صرف سوخت و ساز و تولید انرژی شده و یا به
وسیله آنزیم  ∆-9 desaturaseبه اسیدهای چرب
 monoenoeicتبدیل شدهاند.
میزان کل اسیدهای چرب  monoenoeicدر جیره
غذایی اول  7برابر این مقدار در تیمار سوم بوده درحالیکه
پس از طی دوره پرورش ،تجمع آنها در بدن بچهماهیان
در تیمار اول  2برابر تیمار سوم بود .با توجه به اینکه
میزان اسیدهای چرب اشباع در تیمار اول در جیرهها
باالتر از بقیه تیمارها بود و بخشی از اسیدهای
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چرب  monoenoeicبهوسیله آنزیم  ∆-9 desaturaseاز
اسیدهای چرب اشباع ساخته میشوند بهنظر میرسد
مقادیر باالی اسیدهای چرب اشباع مسیر غیراشباعسازی و
بلند زنجیرهسازی را بهوسیله آنزیم ∆-9 desaturaseدر
بچه ماهیان تحریک میکند (شکل  .)9نتایج بهدست آمده
در این مطالعه با نتایج  Turchiniو همکاران ( )7002و
همچنین  Francisو همکاران ( )7002بر روی ماهی کاد
همخوانی دارد.
آنزیمهای  ∆-5 desaturaseو  ∆-6مسئول غیراشباعسازی
اسیدچرب لینولنیک به  EPAو DHAو همچنین اسید
چرب لینولئیک به اسید آراشیدونیک در بدن ماهیان
هستند ( Turchiniو همکاران .)7001 ،در ماهیانی که
فعالیت آنزیمهای  ∆-5 desaturaseو  ∆-6باالست میزان
تبدیل اسیدهای چرب ضروری (اسید لینولنیک و لینولئیک)
به اسیدهای چرب بلند زنجیره هم باالست .در این تحقیق
میزان اسید لینولئیک درجیره بچهماهیان در تیمار سوم 5
برابر و در تیمار دوم  2برابر تیمار اول بود درحالیکه در
انتهای دوره پرورش میزان تجمع این اسید چرب در بدن
بچهماهیان در تیمار سوم  99برابر و در تیمار دوم 9/7
برابر تیمار اول بود .با توجه به اختالف این دو نسبت در
جیره و بدن بچهماهیان در تیمار سوم و اول و همچنین
دوم ،بهنظر میرسد در صورت استفاده از درصد مناسب
روغنهای گیاهی در جیرههای غذایی ،بچهماهیان با کمک
آنزیمهای  ∆-5 desaturaseو  ∆-6قادر به بلند زنجیرهسازی
و غیراشباعسازی این اسیدچرب به اسید آراشیدونیک
هستند در مقابل استفاده از درصد باالی روغنهای گیاهی
میتواند باعث تجمع بیشتر این اسیدچرب در بافت ماهی
و در نتیجه کاهش کیفیت نهایی محصول شود .نتایج
تحقیقات  Wandersو همکاران ( )7090نشان داد که
استفاده از غلظت باالی اسید لینولئیک در تغذیه انسان
میتواند با افزایش کلسترول بد ( )HDLباعث افزایش
بیماریهای قلبی و عروقی شود.
اسید آراشیدونیک از اسیدهای چرب بسیار مهم در
بدن جانداران میباشد که نقش کلیدی در رشد و تقویت
ماهیچههای اسکلت ،ساختار مغز و همچنین تقویت
سیستم ایمنی دارد .اسید لینولئیک بهعنوان پیشساز این
اسیدچرب مطرح است و ماهیان با بلند زنجیرهسازی و
غیراشباعسازی این اسیدچرببهوسیله آنزیمهای desaturase
 ∆-5و  ∆-6باعث افزایش تولید اسید آراشیدونیک در کبد
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میشود .میزان این اسید چرب در تیمار غذایی دوم دارای
باالترین مقدار بود درحالیکه پس از طی دوره پرورش
بچه ماهیانی که در تیمار سوم بودند دارای باالنس منفی
این اسیدچرب بودند و این بچهماهیان از ذخایر اسیدچرب
در بافتهای خود در طول دوره پرورش استفاده کرده
بودند .الزم بهذکر است که این تیمار دارای باالترین میزان
اسید لینولئیک بوده و باید باالترین میزان اسید
آراشیدونیک در این تیمار مشاهده میشد .نتایج تحقیقات
مختلف نشان داده است که میزان باالی اسید لینولئیک
میتواند بهعنوان یک فاکتور مهم سبب کاهش اسید
آراشیدونیک موجود در بافتها و سلولها ()Down-regulating
شود( Adamو همکاران7008 ،؛  Mantziorisو همکاران،
9115؛ )9189 ،Spector
الگوی تجمعی اسیدچرب لینولنیک براساس میزان
این اسیدچرب در جیره بچهماهیان بوده است ولی میزان
تجمع  DHAو  EPAدر بدن بچهماهیان براساس میزان
این اسیدهای چرب در جیره نبوده و باالترین میزان EPA
و  DHAدر تیمار دوم مشاهده شد .چنانچه در بحث
تولید اسیدآراشیدونیک اشاره شد استفاده از درصد مناسب
روغنهای گیاهی میتواند در افزایش تولید  EPAو DHA
و تحریک مسیر بلند زنجیرهسازی در بافتهای بچهماهیان
موثر باشد .همچنین میزان تجمع  DHAدر تیمار سوم
منفی بود که نشاندهنده این مسئله هست که جایگزینی
روغن ماهی با روغن سویا در سطح  900درصد در جیره
بچهماهیان تاسماهی ایرانی عالوه براینکه باعث عدم سنتز
این اسید چرب بهوسیله آنزیمهای  ∆-5 desaturaseو ∆-
 6در بدن بچهماهیان میشود باعث کاهش ذخایر اولیه
این اسید چرب در بافتها نیز خواهد شد.
تحقیق حاضر نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با
روغن سویا در سطح  50و  900درصد تاثیری بر روی
پارامترهای رشد در بچهماهیان تاسماهی ایرانی ندارد .ولی
جایگزینی در سطح  900درصد میزان تجمع اسیدچرب
لینولئیک را در بافت بچهماهیان افزایش و میزان  DHAرا
بهطور معنیداری کاهش میدهد و درنتیجه کیفیت
محصول کاهش پیدا میکند .همچنین نتایج این تحقیق
نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا در
سطح  50درصد عالوه براینکه تاثیر منفی بر میزان DHA
و  EPAندارد میزان این اسیدهای چرب را در بافت بچه
ماهیان نسبت به تیمار روغن ماهی افزابش میدهد
34
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بنابراین میتواند بهعنوان یک گزینه مناسب برای جایگزینی

مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract:
The aim of the study was to investigate the replacement of fish oil by soybean oil and the
effects on the growth performance, survival and fatty acid metabolism in Persian sturgeon
fingerlings. Three iso-nitrogenous and iso-lipidic experimental diets containing 100% fish oil,
50 and 100% soybean oil were fed to triplicate group of fingerlings (initial weight 210 g). No
significant difference was observed in the case of weight gain, specific growth rate, feed
conversion ratio and survival (P > 0.05). Fillet fatty acid composition was analyzed and the
results showed that fillet fatty acid composition was highly affected by dietary fatty acid
profile and the highest accumulation rate of linoleic acid (C18:2n6) and linolenic acid
(C18:3n3) was observed in 100% soybean and fish oil respectively. Also feeding 50%
soybean oil stimulated elongation and desaturation pathway of C18 PUFA in fingerlings and
the highest amount of EPA, DHA arachidonic acid (AA) was observed in this treatment. Data
obtained show that replacing fish oil with 100% soybean oil had inhibitory effect on the
elongation and desaturation of C18 PUFA and the lowest amount of DHA and AA obtained in
fingerlings fillet.
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