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  51-56 / صفحات:  92 پاییز، سومم، شماره هفتسال                                                  مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              
 

  تغذیه و آنالیز  هاي رشد،تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویا در جیره غذایی بر شاخص
  (Oncorhynchus mykiss)کمان انگشت قد آالي رنگینماهی قزل الشه

 

 4حمید فغانی لنگرودي و 3، محمدرضا قمی2، ساره توکل1اسماعیل بادپا رودسري*

  دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن1
 اعضا هیات علمی گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن 4،3،2

18/11/91؛ تاریخ پذیرش:   15/7/91تاریخ دریافت:   
 

 چکیده
هاي رشد و آنالیز الشه در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویا در جیره غذایی بر شاخص

گرم  10کمان با میانگین وزن آالي رنگینهفته ارزیابی شد. ماهیان انگشت قد قزل 8 مدت کمان بهآالي رنگینماهی قزل
 55ها تغذیه شدند. جیره غذایی در تمامی تیمارها با در هر کدام از جیرهدرصد  40جیره غذایی متفاوت که پروتئین  3 با

در  ،صورت ثابت بودهافزودنی بههاي مکملدرصد  5آرد سویا و  درصد 20 ،آرد گندمدرصد  10 ،آرد ماهیدرصد 
درصد  10 ،تیمار اول (تیمار شاهد)در صورت که بدین ؛باشدکه روغن ماهی و روغن سویا در سه جیره متفاوت میحالی

درصد  5روغن ماهی و درصد  5 ،روغن سویا و تیمار سومدرصد  10 ،روغن ماهی به جیره اضافه گردید و در تیمار دوم
تکرار  3 تیمار و هر تیمار شامل 3 آال درماهی قزلقطعه بچه 540تعداد  مورد بررسی قرار گرفت.روغن سویا اضافه و 

هفته غذادهی نتایج نشان داد که  8پس از  .توزیع شدند قطعه بچه ماهی در هر حوضچه) 60صورت تصادفی (بود و به
 متغیرهاي پاسخ رطوبت و چربی اثرگذار استتغییر در میزان روغن ماهی و روغن سویا در جیره هاي غذایی بر 

)05/0P<05/0(داري ندارد ی) و بر متغیرهاي دیگر یعنی خاکستر و پروتئین خام اثر معنP>(. ن همچنین تغییر در میزا
اثرگذار است  BWI و GRهاي غذایی بر اکثر فاکتورهاي رشد مورد مطالعه شامل روغن ماهی و روغن سویا در جیره

)05/0P<(  و در موردFCR، SGR  وCF اثرگذار نبوده است )05/0P>(  
  

  کمان، روغن سویا، روغن ماهی، تغذیه، رشد، ترکیبات الشه.آالي رنگین: ماهی قزلکلیدي هايواژه
  

  1  مقدمه
ماهیان داراي ارزش غذایی باال و منابع غنی از 
پروتئین حیوانی هستند. با توجه به افزایش جمعیت 

علت هماهیان ب بع و ذخایر طبیعیمناجهان و کاهش 
میلیون تن  90صید و صیادي بیش از حد (صید متوسط 

پروري جهت تأمین پروتئین در سال)، استفاده از آبزي
مورد نیاز مردم و احیاء ذخایر طبیعی آبزیان ضروري 

میلیون  46باشد. مصرف ماهی به عنوان غذا از مقدار می
 رسید 1998میلیون تن در سال  86به  1970تن در سال 

)White ،2004.( پروري در با افزایش سریع آبزي

  badpa_esmaeil@yahoo.comمسئول مکاتبه: *                                                             

صورت تجاري انجام به بعد که به 1960جهان از سال 
هاي غذاي مصنوعی در مزارع گرفت، استفاده از جیره

 که امروزه یکیپرورش ماهیان گسترش یافت، بطوري
هاي از نکات مهم در انتخاب آبزیان براي فعالیت

و پذیرش باال به  پروري قابلیت آدپتاسیونآبزي
عت در صن باشد.غذاگیري دستی و تغذیه مصنوعی می

پروري رشد و بازدهی غذا در دستیابی یک آبزي
اي دهنده به سود اقتصادي از اهمیت ویژهپرورش

 غذا). 1998و همکاران،  Paus( باشدبرخوردار می
 آالاست اقتصادي در پرورش ماهی قزلعامل  ترینمهم
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هاي تولید را درصد هزینه 50از  در حال حاضر بیشو
هاي یرهتولید تجاري ج .)1379 ،(نفیسی گیرددر بر می
طور متوسط در هر سال افزایش بهدرصد  30غذایی با 

خود را در صنعت کشاورزي به ترین رشدسریع
 هر). 2001و همکاران،  Francis( اختصاص داده است

 کاهش دهددهنده بتواند هزینه تولید را چه یک پرورش
به همان نسبت از سود بیشتري برخوردار خواهد شد 

ها منبع با ارزش تولید انرژي چربی .)1386(پورجعفر، 
آال، وجود در ماهی هستند. در جیره غذایی ماهی قزل

هاي قابل هضم (غیراشباع) به مقدار کم ضروري چربی
ه ها در بدن ماهی بستگی بباشد. قابلیت هضم چربیمی

دلیل هاي جامد یا اشباع بهدارد، چربیآنها  نقطه ذوب
ه در ویژنقطه ذوب باال براي ماهی قابل هضم نبوده و به

 آورد.وجود میهاي سرد مشکالتی را براي ماهیان بهآب
رساندن اسیدهاي چرب عمل مهم مواد حاوي چربی، 

باشد که بدن ماهی قادر به تولید و ساختن موردنیاز می
آنها نبوده و بایستی همراه غذادهی به آن رسانده شود. 

ها منابع تأمین چربی، آرد ماهی، روغن ماهی، روغن
 توان نام برد.ها میدانه و انواع سبوسگیاهی، آرد پنبه

ا، منبع ذخیره غذ چربی در بدن ماهی باعث تولید انرژي،
ار و همچنین تأثیرگذ A ،D ،E ،Kهاي داراي ویتامین

  . )1386نماید (پورجعفر، عمل می بر وزن مخصوص
 Onchorhynchus، کماني رنگینآالماهی قزل

mykiss شکالناز راسته آزاد ماهی 
)Salmoniformes( و از خانواده سالمونیده 
)Salmonidae( پذیري باال و علت رشد و تراکم به

ن چنیهاي مصنوعی و پرورش و همآداپته شدن با محیط
تغذیه بوسیله غذاهاي مصنوعی و دستی نسبت به سایر 

 .هاي سالمونیده در درجه اول پرورش قرار داردگونه
تأثیر جایگزینی روغن سویا بجاي روغن کبد ماهی بر 

دهنده این است که روغن روي الشه ماهی تیالپیا نشان
جایگزین روغن ماهی در درصد  100تواند تا می سویا
تیک رگانولپهاي اآور بر خاصیتن تأثیر زیانها بدورژیم
ماهی توربوت یک گونه مهم  ).Ochang ،2011( باشد

هاي شمالی در اروپا بخصوص دریایی است که در آب

شود. اخیراً در سواحل اقیانوس اطلس پرورش داده می
نبع عنوان یک مپروتئین سویا بهتاثیرات کنسانتره 

د بررسی قرار رپروتئینی در جیره غذایی این ماهی مو
پروتئین آرد ماهی با  ،گرفته است. در این مطالعه

 100و  75، 50، 25، 0پروتئین کنسانتره سویا در سطوح 
ها به مصرف ماهیان با و این جیرهدرصد جایگزین شد 

درصد  25تا حد گرم رسیدند. جایگزینی  13وزن اولیه 
آرد ماهی اختالف آماري از کاهش در وزن نهایی و 
 بازدهی غذا نسبت به تیمار شاهد (آرد ماهی) نشان نداد

)Day  وGonzalez ،2000 .(Kikuchi  و همکاران
 دهایی که در آن آر) فالندرهاي ژاپنی را با جیره1994(

، مورد تغذیه قرار سویا جایگزین آرد ماهی شده بود
دادند. در این آزمایش مقدار محدودي هم از سایر منابع 
پروتئینی به همراه آرد سویا مورد استفاده قرار گرفت. 

درصد  45تا حد  این بررسی نشان داد که آرد سویا
تواند با آرد ماهی در صورت وجود منابع پروتئینی می
-مایش از ماسلهاي غذایی که در این آزهمراه جاذببه

در جیره غذایی این ماهیان  ،فاده شدهاي آبی است
  جایگزین شود.

اثرات  ، در بررسی)1387نیکزاد و همکاران (
جاي هاي گیاهی بهجایگزینی سطوح مختلف روغن

هاي رشد، ترکیب شیمیایی و روغن ماهی بر شاخص
دت مماهیان پرورشی بهپروفیل اسیدهاي چرب بچه فیل

میانگین وزن نهایی ماهیانی که از  ند کههفته نشان داد 8
عملکرد رشد بهتري  ،اندهاي گیاهی استفاده نمودهروغن

 نانیآش محمدي .وجود آمده استنسبت به سایر تیمارها به
اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن  )1386و همکاران (

آالي بزرك با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل
روز در  40مدت بهگرم  15/6 با میانگین وزنی کمانرنگین

 150لیتر و آبگیري  250اتیلن به ظرفیت هاي پلیحوضچه
 جهت افزایش در هار سطحچ دری صورت تصادفلیتر به

در اند. اسیدهاي چرب پرورش یافته n-3بافت ماکول 
درصد  25روغن بزرك و درصد  75جیره غذایی با  ،نهایت
جذب بهتر ماهی نیازهاي بیولوژیکی ماهی و  روغن

 پروتئین اثرگذار بوده است.
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آالي ترکیب الشه ماهی قزل ،در این تحقیق
کمان با استفاده از سطوح مختلف روغن ماهی و رنگین

اثرات توأم استفاده از روغن و همچنین  روغن سویا
هاي رشد و آنالیز الشه ماهی و روغن سویا بر شاخص

 .ندافتهمورد بررسی قرار گر قدآالي انگشتماهی قزل
  

   ها مواد و روش
منظور تعیین بهترین درصد جایگزینی روغن سویا به

آالي با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل
کمان با توجه به فاکتورهاي رشد، ترکیب بدن و رنگین

ذایی فرموله شد. جیره غذایی جیره غ 3آنالیز الشه، 
 درصد روغن ماهی و فاقد روغن سویا 10حاوي ، شاهد

 10و  5ترتیب در دو تیمار دیگر به کهبوده در حالی
جایگزین شد.  ماهیروغن  بجاي سویادرصد از روغن 

سازي فضاي عملیاتی و منظور یکسانهمچنین به
جهت اینکه فاکتورهاي کیفی آب تغییري در نتایج به

عی س ،حاصله از تأثیر نوع غذا بر تیمارها ایجاد ننماید
بر آن شد کلیه فاکتورهاي فیزیکی  و شیمیایی آب در 

میانگین درجه  .گیري شودهمه تیمارها روزانه اندازه
حرارت در تیمارهاي مختلف در طول دوره آزمایش 

و  8/7-5/8بین  pHگراد، درجه سانتی 14-16بین 
بوده است. گرم در لیتر میلی 8/9مقدار اکسیژن محلول 

حوضچه بتونی به ابعاد  9صورت ثقلی در آب به
لیتر بر ثانیه  12متر با حجم آبگیري سانتی 150×50×40

قطعه بچه ماهی (هر  540در نظر گرفته شد. تعداد 
گرم در داخل  10قطعه) با میانگین وزن  60حوضچه 

تیمارهاي غذایی با رهاسازي گردید. ها هر حوضچه
 ،آرد گندم ،سویا رداستفاده از اقالم غذایی آرد ماهی، آ

، )، روغن ماهیVitamin Premixمخلوط ویتامین (

وعده  3غذادهی به ماهیان در  روغن سویا فرموله شدند.
در طول دوره  .انجام گرفت )16، 12، 8در ساعت (

اساس درجه حرارت میزان غذاي مصرفی بر ،پرورش
ها از طریق آب و بیومس موجود در حوضچه

  .)1386(پورجعفر،  آمددست گیري بهنمونه
گیري ترکیبات آنالیز الشه (چربی، پروتئین، انداره

راج صورت: استخبهان دوره یرطوبت و خاکستر) پس از پا
و همکاران،  Kinsella(یا کینسال  دچربی به روش سر

 )،AOAC ،2005( سنجش پروتئین به روش)، 1977
 )AOAC ،1990(وسیله دستگاه فور سنجش رطوبت به

 )AOAC ،1990(و سنجش خاکستر در کوره الکتریکی 
پس از اتمام دوره پرورش، براي بررسی  انجام گرفت.

درصد افزایش  ،عملکرد رشد در تیمارهاي مختلف، وزن
)، ضریب FCR)، ضریب تبدیل غذایی (BWIوزن بدن (

)، شاخص GR)، درصد روزانه رشد (SGRرشد ویژه، (
هاي از طریق فرمولدر تیمارهاي مختلف  )،CF( وضعیت

  زیر بدست آمد.
درصد افزایش وزن بدن =

وزن ثانویه − وزن اولیه
وزن اولیه

× 100 

=  ضریب تبدیل غذایی
 میزان غذاي داده شده
 مقدار وزن نهایی

 

شاخص رشد ویژه = 
وزن ثانویه وزن اولیه
تعداد روزهاي آزمایش  × 100 

درصد میانگین رشد روزانه =
وزن ثانویه −  وزن اولیه

وزن اولیه × تعداد روزهاي آزمایش
× 100 

شاخص وضعیت =
میانگین وزن انتهایی دوره به گرم

میانگین طول انتهایی دوره به سانتی رمت
× 100 

  

)Webster  ،؛ 1995و همکارانWang  ،و همکاران
و  Soltan؛ 2007و همکاران،  Biswas؛ 2006

.)2008 ،همکاران

  هاي آزمایشی جهت انجام آزمایش (ماده خشک)ترکیب و آنالیز تقریبی جیره -1جدول 
  3تیمار   2تیمار   1تیمار   )درصدترکیب جیره (

  55  55  55  آرد ماهی
  20  20  20  آرد سویا
  10  10  10  آرد گندم

  0  5  10  روغن ماهی
  10  5  0  روغن سویا

  5  5  5  مخلوط ویتامینی
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 تایج ن
برداري و هفته)، نمونه 8پس از اتمام آزمایش (

بیومتري نهایی جهت بررسی فاکتورهاي رشد، آنالیز 

ترکیب شیمیایی بدن انجام شد، که نتایج به ترتیب ذیل 
  آورده شده است.

  
  آالي رنگین کمانفاکتورهاي رشد ماهی قزل -2جدول 

 FCR  SGR GR BWI CF  تیمار 
 0/22a 2/47±0/48a 2/64±0/48b 37/2±11/91b 1/4±0/09a±1/25  اول

 0/27a 2/56±0/73a 2/86±1/03a 40/24±14/35a 1/3±0/2ab±1/21  دوم

 0/2a 2/31±0/61a 2/69±0/8b 37/88±11/24b 1/22±0/17b±1/25  سوم

  با یکدیگر ندارند.داري یاختالف معن حرف مشترك دارند، در هر ستون، تیمارهایی کهتذکر: 
  

داري بین عملکرد یتفاوت معن، 2 جدولمطابق با 
 CFو  SGRو  FCRتیمارهاي مورد مطالعه درباره 

و  GRباالترین مقدار  2تیمار همچنین  .وجود نداشت

BWI  کمترین مقدار  3و  1و در تیمارGR  وBWI 
 3و  1دو تیمارهاي وجود دارد، ضمن آنکه عملکرد 

.شتندداري با یکدیگر ندایاختالف معن
 

  آنالیز تقریبی الشه در تیمارهاي تغذیه شده با سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویانتایج  -3 جدول
  چربی  پروتئین خام  خاکستر  رطوبت  تیمار 
 b 6/33±0/58a 59/69±0/98 a 28/33±0/58 a 1/34±69/03  اول

 ab 7/33±0/59a 61/02±2/3 a 28/67±0/58 a 0/37±70/66  دوم

 a 6±1a 60/15±0/58 a 24/67±0/58 b 0/61±71/26  سوم

  
آالي رنگین کمان تحت تاثیر رطوبت بدن ماهی قزل

کمترین  1باالترین مقدار و تحت تاثیر تیمار  3تیمار 
و نیز  3و  2عملکرد دو تیمار  مقدار را دارد. ضمن آنکه

داري با یکدیگر یاختالف معن 2و  1عملکرد دو تیمار 
هیچ تفاوت  ،در مورد خاکستر و پروتئین ندارند.

داري بین عملکرد تیمارهاي مورد مطالعه وجود یمعن
ترین مقدار و پایین ،3تحت تاثیر تیمار  چربی ندارد.

ضمن . را داردبیشترین مقدار  2و  1تحت تاثیر تیمار 
داري با ی، اختالف معن2و  1آنکه عملکرد دو تیمار 

بین رطوبت و چربی همچنین  یکدیگر ندارند.
   برقرار است داريو غیر معنی همبستگی منفی

)537/0-=r , 05/0P>.(  
  بحث

روغن حیوانی و  بابر اساس آزمایش انجام شده 
کمان مورد آالي رنگینگیاهی که در تغذیه ماهی قزل

دار یاستفاده قرار گرفت و فاکتورهاي رشد نشان از معن

و  SGRو  FCRبوده و در مورد  GR ،BWIبودن در 
CF گزارش نیکزاد  باشد که این برخالفدار نمییمعن

) در خصوص اثرات جایگزین روغن 1387و همکاران (
هاي رشد، ترکیب ماهی با روغن گیاهی بر شاخص

 ماهیانبچه فیل شیمیایی و پروفیل اسیدهاي چرب
داري بین تیمارهاي یپرورشی بوده که اختالف معن

عمالً هیچ  SGRدر مورد  مختلف وجود نداشته است.
داري بین عملکرد تیمارهاي مورد مطالعه تفاوت معنی
هایی است که از عدم این مشابه گزارش وجود ندارد.

تاثیر اضافه نمودن آرد سویا در جیره هاي غذایی در 
 ماهیان در  SGRی با آرد ماهی بر روي فاکتور جایگزین

)Wang  ،شانک سرطالیی )،2006و همکاران 
)Venou  ،گربه ماهی آفریقایی )،2006و همکاران 
)Goda  ،در مورد  ارائه شده است. )2007و همکاران

داري بین یعمالً هیچ تفاوت معن ،FCRضریب غذاي 
است که این ها مورد مطالعه وجود نداشته عملکرد تیمار
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) که طی 1389برخالف گزارش نیکزاد و همکاران (
استفاده شده در جیره اثرات روغن گیاهی  ،مطالعاتی

غذایی بر روي فاکتورهاي رشد و ترکیب شیمیایی و 
، ماهیان انجام دادندفیلسیدهاي چرب بچهپروفیل ا

د عملکر ،تیماري که از روغن گیاهی استفاده شده بود
به سایر تیمارهاي فاقد روغن گیاهی رشد بهتري نسبت 

   .داشته است
در این آزمایش پس از بررسی ترکیبات الشه 

روغن سویا درصد  5مشخص گردید که استفاده از 
 الفبرخموجب افزایش مقدار چربی بوده که این نتایج 
 )1389(گزارشات ارائه شده توسط بیات و همکاران 

در خصوص تاثیر اضافه شدن روغن سویا بر روي 
ها بود که باعث کاهش غذاي مصرفی تعدادي از دام

آالي تغذیه شده با مقادیر ماهی قزل چربی بوده است.
هاي غذایی مقدار چربی مختلف روغن سویا در جیره
نتایج  .(تیمار اول) داشتند بیشتري نسبت به تیمار شاهد
یمارهاي غذایی اختالف ترکیب شیمیایی بدن بین ت

آالي تغذیه شده با مقادیر معناداري نشان داده، ماهی قزل
 2هاي غذایی در تیمار مختلف روغن سویا در جیره

داشته است، این  3و  1ي نسبت به تیمار چربی بیشتر
که در  )1389(برخالف گزارش نیکزاد و همکاران 

اثرات روغن حیوانی با روغن گیاهی بر روي ترکیبات 
بوده  ماهیانشیمیایی و پروفیل اسیدهاي چرب بچه فیل

داري یو شامل پروتئین چربی خام که اختالف معن
نسبت به یکدیگر وجود نداشته است، با افزودن روغن 
گیاهی به جیره غذایی اسیدهاي چرب چند غیراشباعی 

ها فیل ماهی هاسید لینولئیک در الشبه ویژه  n-6سري 
دي کوزاهگزانوئیک اسید، افزایش اما داري یطور معنبه

در الشه  n-3اسیدهاي چرب چند غیراشباعی سري 
ن مقدار پروتئی دار کاهش یافت.یطور معنماهیان بهفیل

داري یدن در تیمارهاي غذایی اختالف معنخام ب
سویا در جیره . اضافه نمودن روغن مشاهده نگردید

داري بر یغذایی ماهیان تا مقادیري مشخص اثر معن
ن برخالف نظر یا .روي مقدار پروتئین بدن نشان نداد

که طی مطالعاتی  )1386(و همکاران  آشنانی محمدي
اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بزرك با روغن 

کمان جهت آالي رنگینماهی در جیره غذایی ماهی قزل
که در اسیدهاي چرب بوده  n-3کول افزایش بافت ما

رصد د ،آن تحقیق با افزایش سطح روغن بزرك در جیره
الشه، پروتئین الشه و مجموع اسیدهاي  چربی خام

اسید  ایکوزاپنتانوئیکچرب بیشترین تغییرات در نوع 
 .دست آمدداري بهیبوده که میزان بافت افزایش معن

غذایی تیمارهاي همچنین مقدار خاکستر بدن در 
از روغن  استفاده. داري مشاهده نگردیدیاختالف معن

روي رطوبت  اي غذایی برهحیوانی و گیاهی در جیره
ی (محبوب این مشابه گزارشگذار بوده که و چربی اثر

 باشد که در آن تحقیقمی )1382 ،صوفیانی و همکاران
اثر سطوح مختلف روغن حیوانی را بر صفات پرورشی 

مورد  کمانآالي رنگینو ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل
حاکی از آن بود که جیره  ،بررسی قرار دادند که نتایج

 نسبت بهبر روي چربی بدن روغن حیوانی هاي حاوي 
   دار بوده است.ها معنیدیگر جیره

بر روي پارامترهاي از قبیل  2تیمار  هرحال، هب
BWI و GR  اثر مثبت داشته و باعث بهبود شرایط آنها

اثري  CFو  FCR،  SGRروي پارامترهاي  گردیده و بر
همچنین در آنالیز ترکیب الشه مشاهده . نداشته است

شد که باعث بهبود چربی در الشه شد. در نتیجه با 
هاي سویا نسبت به روغنتوجه به قیمت پایین روغن 

حیوانی و همچنین با توجه به کمبود آبزیان در منابع 
طبیعی که از آنها بتوان روغن ماهی تهیه و جهت تغذیه 

روغن سویا جایگزین  ،ماهیان پرورشی استفاده نمود
مناسبی براي روغن ماهی در تغذیه آبزیان پرورشی 

گردد.محسوب می
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