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 چکیده

عضددددماه  ددددیهه دودددد   ع   دددد ت   هددداز تح یق حددددت یینددددی یتحددددح  ییدحادددیب بادددد    ت ددددحاهی   ددددی   ی ددد    

(Ctenopharyngodon idella )   گدددیتغ یه شددد  اددداا  دددی  ددد تهی      ددد  گحدددیهه     15/51±15/0 دددی  حدددیانح   ح

پدی   ادد حا    ح د   یددد  یق ح دیب ز دد    00 داب   د  ( د صددا 51   51 دی  حدد ت  پدی ی ح    )  پ دد  ( عا د،غ زح ب   ش اهد   )

هدی   زادییح  ی یشاده ان اد    . شسد  دتاشدنیا ع د ت دشدی  ح      دی ع  احتده گیگدی   د د         ض ه  یز ید غ دتاشکاا احمب    قحط ح

 جد د  ( پدی ی ح غ     د     یدسد ی   )هدی  باد     دت   د   دح   دیشی ادی     جد   ی ده باد  هدحا ی دی ب  ت ده      اشی  دتد د    

یددیش  ت ددحاهی   ددی   حددب  ددح ییید  ینددیت یحنی هددی   دد  د  اییتدد  ت ددحا پیین حدد،   ت ددحا ت ی حدد،  دد    (. P>01/0)ااتادد  

دت   ددح  ت ددحاهی    یشسدد  ییدحددب ت ددحا  ددی  یحنی هددی   دد  د  اییتدد  یددیده تح ی ددی ب  ت دده. تاددایو   یدد،  حیتاددایو   داددا

یددیش   هندد و ت ددحاهی   ددی   حیتاددایو   ددح .  دد د ∑5560C   SFAغ  5:65 C(n-7) غC 5:60جدد   ددی  یحنی هددی  دد 

د صددا پددی ی ح    51   دد ت  پ دد  یددی     ( 55/::±7/5)یه شدد  ادداا تح ش اهدد     یییحددب د  یحنددی   دد  :-  ت نددی 5-ت نددی

  یحندی  یه شدد   ( :/1:±7/5)د صدا پددی ی ح    51یییحدب د  یحندی  یه شدد  اداا تح پ دد  یدی       یدیش  ز   دد    دد  ( 5/0±55/55)

 (.P<01/0)دت   دتا  ا  شیهاا گش     ی شکاشنی ت  مز  ت ه( 50/:7±7/0)ااا تح زح ب 
 

 ، غذاهای گیاهی، غذای پلت، ترکیبات الشه و اسید چربCtenopharyngodon idellaکپور علفخوار، : کلیدیمات کل
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 مقدمه
ارزش غذایی باالی گوشت ماهی در مقدار مناسب پروتئین، 

ها منعکس شده  ها، مواد معدنی و ویتامین چربی، کربوهیدرات

نوان منبع عچنین بههم(. a2002و همکاران،  Cirkovic)است 

، است (HUFA)و اسیدهای چرب غیراشباع  3-مهمی از امگا

های  پروتئینعالوه هب. که نقش مهمی در تغذیه انسان دارد

 برای های ضروری برای بدنآمینهاسید همه حاویها  ماهی

استفاده  مورد عنوان تنها منبعبه توان آن را می است که انسان

  (.Grimble ،2002و  Calder)داد  قرار پروتئین

اسیدهای چرب نقش بسیار زیادی در بین ماهیان آب 

خصوص در شرایط مختلف فیزیولوژیک دارند شیرین و شور به

(Alasalvar  ،؛ 2002و همکارانTocher ،2003 ؛Imanpoor 

امروزه مشخص شده که اسیدچرب گوشت (. 2002و همکاران 

یرا ترین مزیت را برای سالمتی انسان دارد، زماهی بیش

های حیوانی شامل مقادیر زیادی اسید چرب اشباع شده  چربی

و ( DHA)اثرات سودمند اسید دوکوزاهگزانوئیک . باشند می

در سالمتی انسان به اثبات  (EPA)اسید ایکوزاپنتانوئیک 

و  Turkmen؛ Gurr ،0223؛ Tansby ،0220)رسیده است 

 3-مگااز جمله اثرات مثبت اسیدهای چرب ا(. 2002همکاران، 

های قلبی عروقی، فشار خون  توان به کاهش خطرات بیماری می

چنین اثرات درمانی این هم. ها اشاره نمود و برخی سرطان

، (2002 و همکاران، Gladyshev)ترکیبات شناخته شده است 

باره اسکیموهای گرینلند های گذشته در که طی بررسیطوریبه

ی در مقایسه با مردم های قلب دهنده سطح پایین بیمارینشان

رژیم غذایی . باشد سایر کشورها مانند دانمارک و هلند می

است که  2-و امگا 3-تری از امگااسکیموها حاوی مقادیر بیش

تری گلیسرید و افزایش  باعث کاهش کلسترول خون، کاهش

 Kromhout) شود می میر زمان دم و بازدم و نهایتاً کاهش مرگ و

این رو مصرف حداقل دوبار ماهی در از (. 0292و همکاران، 

توصیه  3-هفته برای تأمین نیازهای بدن به اسیدهای چرب امگا

نیاز بدن به اسیدهای (. 2002و همکاران،  Ojagh)شده است 

های خصوص دانهتوان با مصرف گیاهان و به را می 3-چرب امگا

روغنی نیز تأمین نمود اما نکته قابل اشاره آن است که 

گیاهی حاوی اسید لینولنیک باالیی بوده و اسیدهای  های چربی

از طرفی بدن . ها مشاهده نشده استچرب بلند زنجیره در آن

 و EPAانسان قادر به ساخت اسیدهای چرب بلند زنجیره مانند 

DHA  نیست لذا برای تأمین نیاز بدن به این دسته از اسیدهای

وی دو اسید عنوان منبع مهم حامصرف ماهی به به چرب، نیاز

اسیدهای  .(0222و همکاران،  Al-Arrayed)باشد فوق می

چرب جدا شده از روغن ماهی در سه گروه اصلی اسیدهای 

با )، اسیدهای چرب تک غیراشباعی (SFA)چرب اشباع شده 

و اسیدهای چرب چند غیراشباعی ( MUFAیک پیوند مضاعف، 

 Razavi)شوند  بندی میطبقه( PUFAپیوند مضاعف،  2-2با )

Shirazi ،2000) .ای اسیدهای چرب ضروری های تغذیهجنبه

(EFA) طور وسیعی بررسی شده است در ماهی به(Tocher ،

ترکیب اسیدچرب ماهی عموماً به ترکیب آن در جیره (. 2003

ها با  در حقیقت تشکیل اسیدچرب در بافت. غذایی ارتباط دارد

خت اسیدچرب، فرآیندهای سا)فاکتورهای متابولیک مختلف 

توانایی ازدیاد زنجیره اسیدچرب، از حالت غیراشباع خارج کردن 

باشد  که براساس نوع ماهی متفاوت می( اسیدچرب و غیره

تلفیق شده است و ترکیب نهایی آن به ترکیب اسیدچرب اولیه 

اما با توجه به فاکتورهای متابولیک که در . بستگی خواهد داشت

بینی ترکیب نهایی اسیدچرب یشافتد پبدن ماهی اتفاق می

الشه ماهی از روی ترکیب آن در جیره غذایی امری دشوار 

و همکاران،  Imanpoor؛ 2003و همکاران،  Robin) خواهدبود

2002).  

شود تا ماهی  کمبود علوفه در استخرهای خاکی سبب می

. آمور از غذای پلت تهیه شده برای کپور معمولی مصرف کند

باشد که در محیط  له ماهیان بدون معده میماهی آمور از جم

ای طبیعی از گیاهان عالی مانند نی، علف مرغ و از گیاهان علوفه

؛ Smith ،0293و  Shireman)مانند شبدر، یونجه 

Vossoughi  وMostajeer ،2002 ؛Amirkolaie  ،و همکاران

روزانه ( 2002و همکاران،  Du)چنین گیاهان آبزی هم( 2000

کند، هر چند که ماهی  تر از وزن بدنش تغذیه میبیشمقدار به

خوار نیست و به غذاهای با منشاء حیوانی،  آمور منحصراً گیاه

 (.Opuszynski ،0292؛ Cross ،0222)نیز نیازمند است 

دلیل طبق آمار و مطالعات پیشین، از این ماهی به

ای و در دسترس نبودن گیاهان آبی و های تغذیه محدودیت

تر جهت کنترل گیاهان آبزی ناخواسته استفاده ی، بیشزمین

بازارپسند بودن ماهی  دلیل مرغوبیت گوشت وشد اما، به می

آمور امکان تحقیق و آزمایش در زمینه یافتن غذای جایگزین و 

تحقیقات پیشین  .صورت انبوه را فراهم ساخته استپرورش به

وسیعی از نشان داده که این ماهی توانایی تغذیه از طیف 

خوراکی و نوع بافتشان را دارد گیاهان، بسته به خوش

(Filizadeh  ،؛ 0220و همکارانPrinsloo و Schoonbee ،

 (.2009و همکاران،  Tuan؛ 2002و همکاران،  Essa؛ 2000

استفاده انحصاری از علوفه برای پرورش ماهی آمور 
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در  تواند کاهش تراکم این ماهی با ارزش و بازارپسند رامی

دنبال داشته باشد، بنابراین تهیه غذای استخرهای خاکی به

کنسانتره مناسب این ماهی باعث گسترش پرورش این گونه 

دهد  شده و سهم آن را در پرورش توأم کپور ماهیان افزایش می

 .کندای این ماهی را فراهم میو یا امکان پرورش تک گونه

ختلف گیاهی هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر غذاهای م

 .و پلت بر ترکیب الشه و پروفیل اسیدچرب ماهی آمور است

 

 هامواد و روش
 سازی مراحل اجرای آزمایشآماده

در مرکز تحقیقات آبزی  0320بهار سال  این پژوهش در

طبیعی شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

ز ن پروژه، امنظور اجرای ایبه. روز انجام شد 20مدت گرگان به

عدد آن  9لیتر آب که  220حوضچه فایبرگالسی حاوی  23

که جهت  عدد آن 02جهت مخزن ذخیره آب و کلرزنی و 

جهت جلوگیری از آلودگی، . ماهی بود استفاده گردیدمعرفی بچه

ی ماده ضدعفونی  وسیلهها به قبل از شروع آزمایش حوضچه

رد نیاز از مخزن آب مو. کننده هیپوکلرید سدیم ضدعفونی شدند

ساعت تأخیر جهت کلرزدایی،  92ذخیره سالن حوضچه با 

های مورد استفاده در این آزمایش از استخر  ماهی. شد تأمین می

تهیه و به ( گلوگاه، استان مازندران)پرورش ماهیان گرمابی 

ها قبل از شروع آزمایش به  ماهی. سالن حوضچه انتقال داده شد

مدت دو هفته نگهداری و با دید بهمنظور تطبیق با شرایط ج

در این پروژه، . درصد پروتئین تغذیه شدند 22غذای پلت حاوی 

با توجه به هدف آزمایش، پنج تیمار انتخاب و برای هر تیمار سه 

برای تیمار اول گیاه عدسک آبی از . تکرار در نظر گرفته شد

شالیزارهای برنج اطراف گرگان هر سه روز یک بار تهیه 

های آب برای تیمار دوم گیاه آزوال از برکه(. 0جدول )ردید گ می

یبی آن در گردید که ترکیب تقر آوری میاطراف کردکوی جمع

آوری در ها پس از جمعها و آزوالعدسک. آمده است 2جدول 

برای تیمار . شدند داری میهای حاوی آب، جداگانه نگه تشت

گرگان تهیه  های کشاورزی اطراف سوم گیاه یونجه از زمین

برای تیمار چهارم و پنجم غذای کنسانتره تجاری . گردید می

جوال تهیه از مرکز تکثیر ماهیان گرمابی سی( SFK)ماهی کپور

جهت باالنس دو سطح )سازی آن گردید و نسبت به آماده

غذاهای آردی توسط چرخ گوشت به . اقدام گردید( پروتئین

 .گرفت قرار می ها یآمد و مورد تغذیه ماه صورت پلت در می

 
 ترکیب مواد مغذی پنج نوع غذای مورد استفاده برای پرورش بچه ماهی آمور براساس ماده خشک :1جدول 

 2پلت  0پلت  آزوال یونجه عدسک آبی آنالیز غذا

 32 22 30 9/20 29 %پروتئین 

 03 02 2/2 2/00 2/00 %چربی 

 09 09 9/2 2/02 9/2 %فیبر 

 00 00 0/2 9 2 %خاکستر 

 

روزه هر روز در سه  20ماهیان در طول دوره دهی بچهغذا

با توجه به نوع  22و  02، 2نوبت صبح، ظهر و شب در ساعات 

در این تحقیق از سه . گرفت غذای مصرفی با دست انجام می

نه به میزان روزا)نوع غذای گیاهی یونجه، عدسک آبی و آزوال 

 32و  22میزان پروتئین  با)و دو نوع پلت ( بدن درصد وزن 20

در هر تکرار  درصد وزن بدن با سه تکرار و 2به میزان ( درصد

( گرم 20/02±20/0با میانگین وزن )ماهی قطعه بچه 02

 .استفاده گردید

 های آنالیز بافت و اسید چربروش

 های زیر و بر طبقروشآنالیز ترکیبات بافت و غذا به

AOAC  هی پس از خرد کردن و قسمتی از بافت ما. انجام شد

گیری پروتئین، چربی، رطوبت و یکنواخت شدن برای اندازه

گیری رطوبت مقداری از بافت را برای اندازه. خاکستر جدا شد

درجه  002ای قرار داده و در دمای های شیشهدر پلت

ساعت خشک گردید، برای گرفتن  22مدت گراد به سانتی

ها را در اده شد این نمونههای خشک شده استفخاکستر از نمونه

ساعت در کوره الکتریکی در  9مدت بوته چینی قرار داده و به

پروتئین با استفاده . گراد قرار داده شد درجه سانتی 222دمای 

گیری از روش کلدال و چربی با استفاده از روش سوکسله اندازه

 .تمام آزمایشات در سه تکرار انجام شد. شد

پروتئین خام از  :پروتئین خامگیری دستگاه اندازه

طریق تعیین نیتروژن کل به روش کلدال با استفاده از دستگاه 
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ساخت  VAP و بخش تقطیر مدل  EBLبخش هضم مدل 

 .آلمان تعیین شد Gerhardtکمپانی 

چربی خام از طریق حل  :گیری چربی خامدستگاه اندازه

وسیله هروش سوکسله بکردن چربی در اتر و تعیین مقدار آن به

 Gerhardtساخت کمپانی  VAP40 دستگاه سوکسله مدل 

 .آلمان انجام گرفت

از طریق قرار دادن نمونه  :گیری خاکستردستگاه اندازه

ساخت کمپانی  LV/5/11/B170 در کوره الکتریکی مدل

Nabertherm  گراد برای درجه سانتی 220آلمان در دمای

 .گیری شدساعت اندازه 9مدت 

از طریق خشک کردن  :گیری رطوبتازهدستگاه اند

 BINDER، ساخت کمپانی FD115 مدل)ها در آون نمونه

 گیریاندازه ساعت 22مدت گراد به درجه سانتی 002ی با دما( آلمان

 .شد

دار منتقل و تا های خشک شده به ظروف دربتوده

و آنالیز آن در فریزر با ( Ether extractروش )استخراج چربی 

های خشک نمونه. گراد نگهداری شدند درجه سانتی -90دمای 

گیری اسیدهای چرب شده با استفاده از یخ خشک جهت اندازه

 .منتقل گردیدندشیالت موسسه تحقیقات آزمایشگاه به 

 ها تجزیه و تحلیل آماری داده
 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون ها ازبرای تعیین توزیع نرمال داده

ها از آزمون تحلیل  ه و تحلیل دادهاستفاده گردید سپس تجزی

. استفاده شد (One-way ANOVA)طرفه واریانس یک

ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد و وجود مقایسه میانگین

درصد تعیین  22دار در سطح اعتماد یا نبود اختالف معنی

و   SPSS18افزار آماریبرای انجام محاسبات فوق از نرم. گردید

EXCEL فاده گردیداست 

 

 نتایج
مشاهده  2مقادیر حاصل از آنالیز تقریبی الشه در جدول 

مطابق جدول، تغذیه ماهی آمور با غذاهای مختلف . شود می

جز چربی بهدرصد،  32و  22های  گیاهی و پلت حاوی پروتئین

های الشه  داری روی سایر شاخصالشه هیچ تفاوت معنی

 (.P>02/0)کرد ایجاد ن( پروتئین، رطوبت و خاکستر)

 

 های مختلفنسبت به غذا( درصد)بدن ماهی آمورمقایسه میانگین ترکیبات  :2جدول 

 تیمار

 شاخص
 یونجه آزوال عدسک

% 32پلت حاوی 

 پروتئین

% 22پلت حاوی 

 پروتئین

 a 2/23±2/99 a2/20±2/99 a2/09±99/99 a 2/22±02/92 a 2/20±22/92 رطوبت

 a2/3±02/02 a02/2±22/02 a2/3±22/02 a22/2±99/02 a02/2±00/02 پروتئین

 b39/0±9/2 b20/0±9/2 b09/0±02/2 a29/2±20/9 a99/0±29/9 چربی

 a92/0±90/2 a20/0±02/2 a22/0±9/2 a23/0±92/2 a23/0±0/3 خاکستر
 (.P<02/0)داری هستند در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد 

 

تیرین آن در  ترین میزان چربی در تیمار عدسک و بییش کم

درصد پروتئین مشاهده شد و با یکدیگر اخیتالف   22تیمار پلت 

درصیید  22، امییا تیمییار پلییت  (P<02/0)داری داشییتند معنییی

درصد پروتئین و تیمار عدسک با تیمارهیای   32پروتئین با پلت 

چنیین  هیم (. P>02/0)دار نداشتند یونجه اختالف معنیآزوال و 

درصید پیروتئین و    22ترین میزان پیروتئین در تیمیار پلیت    کم

هیای  ترین آن در تیمار یونجه مشاهده شد ولی بیین تیمیار  بیش

 (.P>02/0)داری مشاهده نشد مختلف اختالف معنی

مقایسه پروفیل اسییدچرب بیین تیمارهیا حیاکی از تفیاوت      

 0260جیز   های مورد مطالعه به دار در بین تمامی شاخصمعنی

C، (9-n)0960 C ،2260 C و SFA∑  (.3جدول )بود 
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 های مختلفنسبت به غذا( درصد)شه ماهی آمور مقایسه ترکیبات اسید چرب ال: 3جدول

  های غذاییجیره اسید چرب

 یونجه آزوال عدسک
درصد  32پلت 

 پروتئین 

 درصد پروتئین 22پلت 

0260 C 02/0±00/0b b02/0±00/0 03/0±02/0b 02/0±03/0a 02/0±03/0a 

0260 C 02/0±29/0b 09/0±30/0b b0/0±32/0 a2/0±92/0 a2/0±22/0 

(2-n)0260 C 00/0±02/0b 00/0±02/0b b00/0±02/0 00/0±09/0a 00/0±09/0a 

0260 C 2/0±32/20a 3/0±22/02a 2/0±33/20a 2/0±30/02a 2/0±39/09a 

(9-n)0260 C 0/0±99/2b 2/0±22/2b 3/0±22/2b 3/0±00/2a 3/0±23/3a 

0960 C 2/0±22/2b 2/0±22/2b 0/0±02/3b 2/0±02/2a 2/0±92/3a 

(9-n)0960 C a0/0±22/2 0/0±93/2a 02/0±29/2a 00/0±90/2a 00/0±20/2a 

(2-n)0960 C 23/0±99/02c 9/0±03/02c c90/0±02/02 20/0±30/20a 20/0±30/09b 

(2-n)0962 C 2/0±30/9c 2/0±92/2c 2/0±0/9c 3/0±22/02a b2/0±22/00 

(3-n)0963 C a02/0±20/3 02/0±23/3a 02/0±23/3a 09/0±23/2b 09/0±09/2b 

2060 C 00/0±22/0a 02/0±23/0a 00/0±22/0a 02/0±09/0b 02/0±02/0b 

(2-n)2062 C 2/0±20/2a 2/0±20/2a a3/0±22/2 2/0±23/0b 2/0±32/0b 

 (3-n)2062 C 2/0±22/0a 0/0±32/0a 0/0±22/0a 0/0±22/0b 0/0±23/0b 

2260 C 3/0±92/3a 0/0±20/3a 2/0±00/3a 2/0±2/2a 9/0±22/3a 

 (3-n)2262 C 02/0±29/2a 02/0±32/2a a02/0±99/2 02/0±93/0b 02/0±93/0b 

 (3-n)2262 C 3/0±22/00a 2/0±22/00a 3/0±92/00a 2/0±02/9b 2/0±02/9b 

SFA∑ 2/3±22/29a 0/2±20/29a 2/2±29/22a 3/0±22/30a 3/2±92/22a 

MUFA∑ 2/0±22/02c 0/0±29/20c 2/0±92/02c a3/0±92/23 3/0±92/20b 

PUFA ∑ 2/2±29/32a 2/3±2/32a 2/3±22/32a 0/2±22/20b 9/3±93/02b 

PUFA n3∑ 2/3±22/22a 0/2±22/23a 9/0±29/23a 3/0±92/9b 9/0±92/2b 

PUFA n6∑ 2/0±22/00b 9/0±99/00b b2/0±22/00 3/0±22/03a a3/0±29/02 

n6/n3 02/0±29/0b 00/0±22/0b 02/0±29/0b 3/0±9/0a 3/0±92/0a 

SFA∑/PUFA ∑ 3/0±09/0a 2/0±09/0a 2/0±09/0a 03/0±22/0b 00/0±22/0b 

 (.P<02/0)ری هستند دادر یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی( تکرار 3میانگین با  ± SD)اعداد 

 

 و اسیدC) 0260)اسیدمریستیک  ،0260Cترین میزان کم

ترین آن و بیشدر تیمار عدسک 0260 (C(n-2))مریستولئیک 

مشاهده شد که با یکدیگر  درصد پروتئین 32در تیمار پلت 

درصد با  32تیمار پلت (. P<02/0)داری داشتند اختالف معنی

درصد و تیمار عدسک با تیمارهای یونجه و آزوال  22تیمار 

اسید  ترین مقداربیش (.P>02/0)دار نداشتند اختالف معنی

و 0960C ،2260 C(n-9) واسنیک اسید، C) 0260) پالمتیک

درصد  32در تیمار پلت ( ∑SFA)مجموع اسیدچرب غیراشباع 

دار وجود تیمارها اختالف معنیبین پروتئین مشاهده شد و 

اسید  و0260 C(n-9)ترین مقدار بیش(. P>02/0)نداشت 

ترین درصد پروتئین و کم 32در تیمار پلت C) 0960) استئاریک

داری و با یکدیگر اختالف معنی آن در تیمار آزوال مشاهده گشت

درصد پروتئین با پلت  32اما تیمار پلت (. P<02/0)داشتند 

تئین و تیمار آزوال با تیمارهای عدسک و یونجه درصد پرو22

 3طورکه در جدول همان(. P>02/0)دار نداشتند اختالف معنی

داری از نظر اسیدهای چرب اشباع شود تفاوت معنی مشاهده می

 غیراشباعتک چرباسیدهایو جود نداشت، اما از نظر  تیمارهابین 

در تیمارهای  (.P<02/0)دار بود و چندغیراشباع تفاوت معنی

 داریمعنیشکل غیراشباع بهتکچربشده از پلت اسیدهایتغذیه

ترین مقدار را در بین های گیاهی بودند و بیشتر از تیماربیش

که در  خود اختصاص دادند درحالیسایر اسیدهای چرب به

تیمارهای گیاهی اسیدهای چرب چندغیراشباع، غالب بوده و 

تر از تیمارهای تغذیه شده از بیش داریشکل معنیمقدار آن به

 های چرب اسید چنینهم(. P<02/0) پلت مشاهده گردید
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026 C ،(2-n)0960 C  و(2-n)0962 Cهای الشه  ترین اسیدچربعمده

در بین اسیدهای چرب  3مطابق جدول . اندماهی را در بر گرفته

ترتیب اشباع و تک غیراشباع اسید پاالمتیک و اسید اولئیک به

 ترینبیش. شناخته شده در بین تیمارها بودند غالب چربیدهایاس

( ∑PUFA n3) 3-مقدار مجموع اسیدچرب چندغیراشباع امگا

 22ترین آن در تیمار پلت و کم( 29/23±9/0)در تیمار یونجه 

مشاهده گشت و با یکدیگر اختالف ( 92/2±9/0)درصد پروتئین 

درصد  22ت اما تیمار پل(. P<02/0)داری داشتند معنی

درصد پروتئین و تیمار یونجه با  32با تیمار پلت  پروتئین

داری نداشت تیمارهای آزوال و عدسک اختالف معنی

(02/0<P.) اشباع ین مقدار مجموع اسیدچرب چندغیرتربیش

درصد پروتئین  32در تیمار پلت  (∑PUFA n6) 2-امگا

 (22/00±2/0) یونجهترین آن در تیمار و کم( 3/0±22/03)

. (P<02/0)داری داشتند و با یکدیگر اختالف معنیمشاهده شد 

درصد  22با تیمار پلت  درصد پروتئین 32اما تیمار پلت 

پروتئین و تیمار یونجه با تیمارهای آزوال و عدسک اختالف 

 (.P>02/0)داری نداشت معنی

 

 بحث 
های اخیر مطالعه و شناسایی اسیدهای چرب  در سال

 Akland)ای مورد توجه قرار گرفته است ستردهطور گماهیان به

و  Inhamuns؛ 2009و همکاران،  Mnari؛ 2002و همکاران، 

طورکلی ماهیان به(. 2002و همکاران،  Ojagh؛ 2009 همکاران،

باال به ویژه اسید  2-عنوان ماهیان با ترکیبات امگاآب شیرین به

، Steffens)اند  لینولئیک و اسید آراشیدونیک شناخته شده

برای تیمار عدسک  2-در تحقیق حاضر میزان امگا. (0229

درصد، تیمار  99/00±9/0درصد، تیمار آزوال  2/0±22/00

درصد پروتئین  32درصد، تیمار پلت  22/00±2/0یونجه 

درصد پروتئین  22درصد و تیمار پلت  3/0±22/03

 .درصد مشاهده شد 3/0±29/02

شده از هر دو نوع پلت در تحقیق حاضر در تیمارهای تغذیه 

تر بود که با تحقیقات بیش 3-نسبت به امگا 2-میزان امگا

JUSTI  روی ماهی تیالپیای نیل ( 2003)و همکاران

(Oreochromis niloticus) ،Çelik  روی ( 2002)و همکاران

و همکاران  Imanpoorو ( Sander lucioperca)ماهی سوف 

که ( Cyprinus carpio)روی ماهی کپور پرورشی ( 2002)

تر است بیش 2-بیان کردند در ماهیان آب شیرین مقادیر امگا

( 2002)و همکاران  Ojaghخوانی داشت اما با گزارشات هم

و ( Ctenopharyngodon idella)روی ماهی کپور علفخوار 

Cirkovic  و همکاران(b2000 )ای روی ماهی کپور نقره

(Hypophthalmichthys molitrix ) ماهی و الی(Tinca tinca )

در تیمارهای تغذیه شده از هر  3-میزان امگا. مطابقت نداشت

سه نوع گیاه نسبت به تیمارهای پلت به مقدار قابل توجهی باال 

توان به  بود در واقع تفاوت در بین پروفیل اسیدچرب را تنها نمی

های غذایی نیز در این  ای نسبت داد بلکه رژیمهای گونه تفاوت

طورکه از نتایج مشخص بسیار تأثیرگذار هستند و همانزمینه 

 خوش تغییرات است رژیم غذایی میزان اسیدچرب را دست

و همکاران  Ojaghاین نتیجه با گزارش . دهد دار قرار میعنیم

 .مطابقت دارد( 2002)

اشباع کپور مجموع اسیدهای چرب چندغیر 3دول مطابق ج

دست آمده توسط دیر بهعلفخوار تغذیه شده با پلت مشابه مقا

. سایر محققین برای کپور معمولی بود و تفاوت چندانی نداشت

برای  ∑/SFA∑ PUFAدر مطالعه حاضر مقادیر نسبت 

مشاهده  22/0و برای تیمارهای پلت  09/0تیمارهای گیاهی 

 22/0این مقادیر باالتر از حداقل میزان توصیه شده یعنی . شد

این ( b2000)و همکاران  Cirkovic. (HMSO ،0222) است

، 90/0ای ، برای کپور نقره23/0خوار نسبت را برای کپور علف

. گزارش کردند 22/0و برای کپور معمولی  20/0برای الی ماهی 

 ∑/SFA∑ PUFAنسبت ( 2002)همکاران  و Ojagh چنینهم

 92/0و برای کپور معمولی  00/0را برای ماهی کپور علفخوار 

در این شاخص تیمارهای تغذیه شده از  اگرچه. گزارش کردند

غذاهای گیاهی از شرایط بهتری برخوردارند اما تیمارهای تغذیه 

 . شده از پلت نیز با حداقل میزان توصیه شده فاصله دارد

 n6/n3 2چنین حداکثر میزان توصیه شده برای نسبت هم

دست هو مقادیر ب( 2009و همکاران،  De Castro)باشد  می

درصد  9/0و  22/0ترتیب تیمارهای گیاهی و پلت به آمده برای

این نسبت را ( b2000)و همکاران  Cirkovic. مشاهده شد

 ماهیالی، برای 33/0ای ، برای کپورنقره23/2 خوارکپورعلفبرای 

چنین هم. گزارش کردند 29/9و برای کپورمعمولی  22/0

Ojagh  نسبت ( 2002)و همکارانn6/n3 ور را برای ماهی کپ

. گزارش کردند 29/0و برای کپورمعمولی  22/3خوار علف

Imanpoor  این نسبت را برای کپور ( 2002)و همکاران

برای کپور Khajeh-Rahimi (2002 )و  Niani، 02/2معمولی 

 های  با توجه به نتایج و نسبت. گزارش کردند 32/3خوار علف

های  زشدست آمده اگرچه تیمارهای گیاهی و پلت دارای ارهب

خوار از کپورعلفرسد تغذیه  نظر میای باالیی هستند اما بهتغذیه
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غذاهای گیاهی نسبت به پلت ارجحیت دارد هرچند که در 

مقایسه فاکتورهای رشد بین تیمارهای گیاهی و پلت، تیمارهای 

، Sudagar و  Nekoubin)پلت رشد و عملکرد قابل قبولی داشتند 

2002.) 
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Abstract
This study was performed to determine body composition and fatty acids in muscle of

Grass carp (Ctenopharyngodon idella) with average weight 15.41± 0.51g, fed with different
plant diet (Lemna Sp., Azolla filiculoides and Alfalfa) and Pellet (with 25 and 35 percent
protein) for 90 days was conducted at the aquatic research center of Shahid Fazli Barabadi
Fisheries Faculty in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. There
is no significant difference except lipid value in the content of protein, moisture and ash
samples of in these treatments (P>0.05). In all treatments in both fish, palmitic acid C16:0 and
oleic C18:1 n-9 acid were the principal saturated and monounsaturated fatty acids. In this
comparison Muscle fatty acid composition between treatments showed that there are
significant difference in among all the fatty acids except for C16:0, C C18:1 (n-7), C22:0 and
∑SFA (P<0.05). the highest of  n-3 and n-6 was obtained in Alfalfa treatment (23.61±1.7) and
pellet treatment with 35% protein (13.22±0.3) respectively and the lowest was observed in
pellet treatment with 25% protein (6.85±1.7) and Azolla filiculoides treatment (10.78±0.7)
respectively and had significantly different to each other (P<0.05).
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