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روغن سویا و (هاي گیاهی جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغنهاي اثر
  )Cyprinus carpio(و بقاء در کپور معمولی  ، تغذیههاي رشدشاخصبر ) خرما

 
  2، مهران جواهري بابلی1، سعید ضیائی نژاد1*، علی آبرومند1راضیه دالوریان

  63616-47189: ، صندوق پستیی خاتم االنبیاء بهبهان، بهبهان، ایراندانشگاه صنعت دانشکده منابع طبیعی، گروه شیالت، -1
  1915: ، صندوق پستیاهواز، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی گروه شیالت، واحد اهواز، -2

  
  1393شهریور  4: تاریخ پذیرش    1393 اردیبشهت 20 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

 Cyprinus (مـاهی کپـور معمـولی   هاي رشد، تغذیـه و بقاء شاخصاي گیاهی بر هدر این تحقیق اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن

carpio (  جیـره تیمـار بـا    4تحـت  گـرم   20±5/0کپور با میانگین وزنی  ماهی بچه قطعه 240تعداد  .مورد بررسی قرار گرفتروز  60به مدت 
درصد چربی آن بـه وسـیله روغـن     100اي که شاهد با جیره تیمار. ندشد تغذیه، روغن درصد 10حاوي  یزولیپیدیکا و ایزونیتروژنیکیی غذا

 درصـد  100 اي کـه بـا جیـره  روغن سویا، تیمار سوم  چربی آن به وسیله درصد 100 اي کهبا جیرهتیمار دوم  .شده بود تغذیه شدند ینتأمماهی 
 روغـن خرمـا   دیگـر آن بـه وسـیله    درصد 50سویا و روغن  آن به وسیله درصد 50 اي کهبا جیرهروغن خرما و تیمار چهارم  چربی آن به وسیله

، )BWG(درصـد افـزایش وزن بـدن    رشد همچـون  هاي  مطابق با نتایج حاصل از بیومتري در پایان دوره، شاخص. ، تغذیه شدندبود تأمین شده
در هر چهارم  تیمارو کمتر بود به طور معنی داري تیمار تغذیه شده با روغن ماهی در  ،)SGR(و درصد نرخ رشد  )DWG(افزایش وزن روزانه 

از گروهتیمار تغذیه شده با روغن ماهی نسبت تبدیل غذایی در  اي از جملههاي تغذیهشاخص). P>05/0( سه شاخص بیشترین رشد را نشان داد
ه هیچ اختالف معنـی داري  در حالی ک) P>05/0(دیده شد تیمار تغذیه شده با روغن سویا و خرما در  FCRهاي دیگر بیشتر بود و بهترین نرخ 

هیچ اخـتالف  . )P<05/0( مشاهده نشد هاي مختلفدر بین تیمار )VI(و شاخص احشائی  )HI(، شاخص کبدي )FCE(در بازده تبدیل غذایی 
ترین تیمار، به ،و بقاء هاي رشد، تغذیها توجه به شاخصاین تحقیق ب در. )P<05/0( ها مشاهده نشدگروه) SR(معنی داري در درصد بازماندگی 

  .د، شناخته شدروغن خرما بو درصد 50روغن سویا و  درصد 50تیمار چهارم که حاوي 
  

  .هاي رشدشاخص، روغن ماهی، روغن سویا، روغن خرما، )Cyprinus carpio( کپور معمولی :کلیديکلمات 
  

                                                             
  .(aberoumandali@yahoo.com(دار مکاتبات عهده* 
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  مقدمه
ي جهانیست که در پرورش آبزیان فعالیتی با گستره

هـا بـه خصـوص    قتصادي کشوري ابهبود تغذیه و توسعه
 .)Oscar, 1990(هـاي جهـان سـوم مـؤثر اسـت      کشـور 

مـل مهـم در رشـد و    استفاده از روغن ماهی یکـی از عوا 
-اما در نتیجه اسـتفاده . باشد یمپروري تداوم صنعت آبزی

هـاي شـدید جهـانی را    اي مداوم از آن، نگرانیي تغذیه
شـتري  پس در این راسـتا تمرکـز بی  . به همراه داشته است

براي کاهش وابستگی صنعت آبزي پروري به این منبـع،  
 6تـا   4آبزي پروري سالیانه به سرعت، . آغاز شده است

پـیش از ایـن، تولیـدات    . باشـد  یمدرصد در حال توسعه 
درصد تولیـدات   50ماهیان و سخت پوستان پرورشی به 

بـا اسـتفاده از   . جهانی محصوالت آبزیـان رسـیده اسـت   
ــاســتراتژي ــیش از  تــوان یمــد در تغذیــه هــاي جدی  50ب

هـاي  ي روغـن درصد چربی غـذاي آبزیـان را بـه وسـیله    
ــرد  ــاهی، جــایگزین ک . )Turchini et al., 2011(گی

ي رشد هاي گیاهی جیره در طول دورهجایگزینی روغن
از این رو ترکیبات چربـی  . گیرد یمو به تدریج صورت 

 Pike(ي آن است هاي ماهی معموالً بازتاب تغذیهبافت

and Jackson, 2010.(  
هـاي گیـاهی پـر تولیـد     روغن خرما یکـی از روغـن  

جهانی است که چربی ترانس ندارد و کلسترول خون را 
 44درصد روغن خرما اسـید اولئیـک و    39. برد ینمباال 

 Brown and(درصـــد آن پالمتیـــک اســـید اســـت  

Jacobson, 2005.(      دسترسـی آسـان، قیمـت کـم و بـاال
کـه خاصـیت آنتـی اکسـیدانی      E امینبودن غلظـت ویتـ  

مناسـبی بـراي    ي ینهگزقوي دارد، در روغن خرما آن را 
 Ng et(هاي گرمسیري کرده است جایگزینی در کشور

al., 2003.(  

هاي روغنـی سرشـار از اسـید لینولئـک     سویا از دانه
این دانه روغنی شـامل ترکیبـات ارزشـمند جزئـی     . است

نـدین پیونـد دوگانـه    مانند اسید چـرب غیـر اشـباع بـا چ    
)PUFA ( ،درصد و آلفا  54به طور نمونه لینولئیک اسید

 ,.Turchini et al( درصـد اسـت    8لینولنیـک اسـید،   

2011.(  
تحقیقات روي روغن خرما اسـتفاده شـده در جیـره    

اسـتفاده  . اي را نشان داده اسـت کنندهماهی، نتایج دلگرم
ه گربــ ي یــرهجاز روغــن خرمــا در ســطوح مختلــف، در 

، )Legender et al., 1995; Ng et al., 2000(مـاهی  
و ) Tortensen et al., 2000(مــاهی آزاد آتالنتیــک 

 ,Climbing perch )Varghese and Oommenمـاهی  

اي روي رشـد مـؤثر بــوده و درفرمولبنـدي جیــره    )2000
ي کــاربردي، حــاوي روغــن خرمــا در مقایســه بــا جیــره 

جـایگزینی روغـن    .تحاوي روغن ماهی، نتیجه داده اس
 Mystus (سویا در جیره گربه مـاهی بگریـده اسـتوایی    

nemurus) (Ng et al., 2000 ( ــاهی  Surubimو م
)Pseudoplatystoma corucans) (Martino et al., 

در ایـن میـان بـر     .باعث کاهش رشد شده اسـت ) 2002
 Leteolabrax (دریــایی ژاپنــی   سابــروي مــاهی 

japonicas)(Gao et al., 2012(   ــز ــاي قرم و تیالپی
)Oreochromis sp.) (Ng et al., 2013 ( ــأثیري ت

هاي تغذیه شده با روغن ماهی را به همـراه  همچون گونه
رسـد جـایگزینی روغـن مـاهی بـا       لذا بـه نظـر مـی    .دارد

هاي گیاهی، هم به علت جلوگیري از فشـار صـید    روغن
علـت  ها و هم بـه  به آبزیان و در نتیجه کاهش ذخایر آن

امـري ضـروري بـراي     هـاي گیـاهی  تر روغنقیمت پایین
با توجه به اینکـه کپـور   . پروري است توسعه پایدار آبزي

ماهیـان، در تولیـدات آبـزي     مهـم هـاي  معمولی از گونـه 
هاي نیمـه متـراکم    پروري است که بخصوص در سیستم
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 45  ... هاي گیاهیاثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن

  

  

 شــوند یمــیــا گســترده بــه صــورت ســنتی پــرورش داده 
)Vandeputte et al., 2008( ضرورت انجام تحقیقات ،

از این روي در ایـن  . شود یمبیشتر در این زمینه احساس 
هاي گیاهی از جمله روغن سـویا و  تحقیق کاربرد روغن

روغن خرما جایگزین روغن ماهی جهـت تغذیـه کپـور    
و مقایسه تأثیرات این دو منبـع گیـاهی بـا    معمولی جوان 

  .مورد بررسی قرار گرفتهم، 
 

  اه روشمواد و 
ذایی موجـود  هاي غذایی از مـواد غـ  براي تهیه جیره

اســتفاده شــده و   در شــرکت ســاخت غــذاي آبزیــان   

ها با توجـه بـه نتـایج حاصـل از آنـالیز      فرموالسیون جیره
تقریبــی اجــزاي غــذایی اولیــه، توســط نــرم افــزار جیــره  

ي غـذایی بـا   جیـره  4. انجام گرفـت  WUFFDAنویسی 
قابل هضـم یکسـان بـا    محتواي پروتئینی یکسان و انرژي 

روغن ماهی، (که از منابع مختلف  خام درصد چربی 10
ي تیمارهـا جداگانـه   تأمین شده، براي همه) خرما و سویا

 هایی بـا له چرخ گوشت به صورت پلتفرموله و به وسی
اجزا و ترکیبات شـیمیایی   .میلی متر ساخته شد  5/2قطر 
  .آمده است 1هاي آزمایشی در جدول جیره

  

)گرم ماده خشک 100گرم در (آزمایشی  هاي یرهجاجزا و ترکیبات شیمیایی : 1ول جد
  4تیمار 

 )روغن سویا و خرما(
  3تیمار 

 )روغن خرما(
  2تیمار 

 )روغن سویا(
  1تیمار 

 )روغن ماهی(
 اجزاي ترکیب

  جیره
 آرد ماهی 15 15 15 15
 آرد سویا 33 33 33 33
 آرد کلزا 7 7 7 7

 ندمآرد گ 34 34 34 34
 آرد برنچ 3 3 3 3
 کولین کلراید 1 1 1 1
 1مکمل ویتامین 1 1 1 1

 2مکمل مواد معدنی 1 1 1 1

 روغن ماهی 5 - - -
 روغن سویا - 5 - 5/2
 روغن خرما - - 5  5/2

  

ــیانوکوباالمین)6(  ، پیرودوکسین)5(، ریبوفالوین )12(تیامین ): کیلو گرم/ گرم میلی(ها مکمل ویتامین 1 ــادیون  -K3، )05/0( ، س ــک من ــول )5(نم ، اینوزیت
، آسـکوربیک اسـید   )40(توکـوفرول  –، آلفا )5(کوله کلسی فرول -D3، )25(، رتینول استات )06/0(، بیوتین)2(، فولیک اسید )30(، پانتوتنیک اسید )100(
)500( ،ethoxyquin )150(آرد میانه گندم ،)35(و نیاسین) 19019.(  

ــواد معــدنی   2 ــی گــرم م(مکمــل م ــو گــرم/ یل ، )200( ،KI (1%))60( ،COCL2.6H2O )7( ،CuSO4.5H2O )14( ،FeSO4.H2O )400( KCl): کیل
ZnSO4.H2O )200( ،MnSO4.H2O )80( ،Na2SeO3.5H2O(1%) )65( ،MgSO4.7H2O )3000( ،Ca(H2PO4).H2O )20000( ،NaCl )136 (

  ).Zoelite )5840و 
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 هـر  از اينمونه آزمایشی، يهاجیره به منظور کنترل
 خـام،  پـروتئین ، خام يانرژ تعیین جهت هاجیره از کدام

مرکــز  آزمایشــگاه بــه خاکســتر و رطوبــت خــام، چربــی
  .شد اهواز فرستاده-هاي ویروسی آبزیانتشخیص بیماري

تیمـار شـاهد بـا     ;ي تیماربنـدي بـه شـرح ذیـل بـود     نحوه
درصد چربی آن به وسیله روغن مـاهی   100اي که  جیره

اي کـه  تیمـار دوم بـا جیـره   . شده بود تغذیه شـدند  نیتأم
درصد چربی آن به وسیله روغن سویا، تیمـار سـوم    100

درصـد چربـی آن بـه وسـیله روغـن       100اي کـه  با جیره
درصـد آن بـه    50اي کـه  خرما و تیمار چهـارم بـا جیـره   

درصد دیگر آن به وسیله روغن  50وسیله روغن سویا و 
هـاي  ي جیـره همـه . یـه شـدند  خرما تأمین شده بـود، تغذ 

گــراد درجــه ســانتی -20آزمایشــی در فریــزر در دمــاي 
  .نگهداري شدند تا زمانی که مورد استفاده قرار گرفتند

  
  )در صد ( ترکیبات شیمیایی جیره آزمایشی : 2جدول 
  4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار   ترکیب
  60/7  80/7  70/7  10/7  رطوبت

  25/33  25/33  65/33  95/33  پروتئین خام
  70/9  90/9  30/9  50/9  چربی خام
  انرژي خام

)mJ / kg(  01/20  82/19  91/19  87/19  

  
ایــن آزمــایش در کارگــاه آبــزي پــروري دانشــگاه  

روز بـه اجـرا در    60صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان به مدت 
ــد ــدت    . آم ــه م ــان ب ــروژه ماهی ــاز پ ــل از آغ ــه  2قب هفت

بـه وسـیله جیـره     آداپتاسیون شدند که در طی این مـدت 
  .غذایی معمول کپور مورد تغذیه قرار گرفتند

قطعه کپور معمولی جـوان بـا    240در این تحقیق از 
ــی   ــانگین وزن ــرم در  20±5/0می ــایبر   12گ ــچه ف حوض

لیتـري مجهـز بـه سیسـتم هـوادهی در       300گالس مدور 

تکرار براي هـر کـدام    3گروه شاهد و  1تیمار و  3قالب 
، تحـت شـرایط محیطـی    )حوضـچه عدد به ازاي هر  20(

گـراد،  درجه سـانتی  24±1دماي آب . یکسان توزیع شد
pH 3/0±5/7  میلـی گـرم در لیتـر     5/7و اکسیژن محلول
دهـی محاسـبه شـده و بـه     براي هـر روز میـزان غـذا   . بود

ــتیدر   ــورت دسـ ــده  3صـ در ) 18 – 12:30 – 8:30(وعـ
ن درصد وز 4در ابتدا به میزان . اختیار ماهی قرار گرفت

 15هـر   مصـرفی ي غـذا  میزان تغییر. شد یدهی مبدن غذا
صـورت   سـنجی  عملیـات زیسـت   انجـام  بـا  بارک یز رو

 تسـاع  12صـورت   بـه  سـالن  ينـور  دوره. پـذیرفت  یم
  .بود روشنایی ساعت 12و  تاریکی

بعد از پایان دوره پرورش، میانگین وزن اولیـه بـدن   
)IBW( میـــانگین وزن نهـــایی بـــدن ،)FBW( درصـــد ،

ــز ــدن افـ ــه  )BWG(ایش وزن بـ ــزایش وزن روزانـ ، افـ
)DWG( درصد نرخ رشد ویژه ،)SGR(   نسـبت تبـدیل ،

ــدیل غــذایی  )FCR(غــذایی  ــازده تب ــذاي )FCE(، ب ، غ
ــده   ــورده ش ــدي  )FF(خ ــاخص کب ــاخص )HI(، ش ، ش

و درصـد بازمانـدگی    )FN(ماهی ، تعداد )VI(اي احشاء
)SR (زیر  يها ها با استفاده از فرمول در هر یک از گروه

 Ng et al., 2003, 2004; Zokaeifar et(محاسـبه شـد  

al., 2012(: 
BWG (%) = (FBW-IBW) / IBW  100 
DWG = (FBW-IBW) / day 
SGR (%/day) = [(Ln FBW – Ln IBW) / day] 
100 
FCR = Dry FF (g) / Wet WG (g) 
FCE = Wet WG (g) / Dry FF (g) 
HI = (Liver W (g) / BW (g)) × 100 
VI = (Visceral W (g) / BW (g)) × 100 
SR = (final FN / initial FN ) × 100 

هــا بــا اســتفاده از روش در ایــن تحقیــق تجزیــه داده
بـراي  ) one-way ANOVA(آنالیز واریانس یک طرفـه  

از آزمـون دانکـن   .ها اسـتفاده شـد  مقایسه واریانس تیمار
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)Duncan, 1955( وجـود  هـا و  براي مقایسه بین میانگین
ــانگین در      ــین می ــی دار ب ــتالف معن ــود اخ ــدم وج ــا ع ی

درصـد اسـتفاده    95تیمارهاي مختلف در سطح اطمینـان  
  .انجام شد SPSS 21آنالیز آماري توسط نرم افزار . شد

  
  نتایج

هـا بـا   نتایج عملکـرد رشـد حاصـل از تغذیـه مـاهی     
. نشان داده شده است 4هاي معرفی شده در جدول تیمار

) BWG(، درصـد افـزایش وزن بـدن    دهد ینتایج نشان م
هـا اخـتالف   با دیگر تیمـار ) روغن ماهی(در تیمار شاهد 

ــته   ــی داري داش ــا ) P>05/0(معن در  33/127±09/4و ب
کمترین سطح بوده ولی بین تیمـار روغـن سـویا، روغـن     

روغــن ســویا و (خرمــا و تیمــار مخلــوط ایــن دو روغــن 
است، در اختالف معنا داري وجود نداشته ) روغن خرما

رشـد   276±20بـا  ) روغن سویا و  خرمـا (حال تیمار عین
نیز ) DWG(افزایش وزن روزانه . دهد یبهتري را نشان م
کمتـرین   42/0±01/0بـا  ) روغـن مـاهی  (در گروه شاهد 

بـا  ) روغـن سـویا و خرمـا   (و در تیمـار  ) P>05/0(میزان 
06/0±92/0 )05/0<P (  ــود ــه خـ ــزان را بـ ــترین میـ بیشـ

ت کـه هـر دو تیمـار اخـتالف معنـی      اختصاص داده اسـ 
. داري با تیمار روغن سـویا و تیمـار روغـن خرمـا دارنـد     

) روغن ماهی(که تیمار شاهد  دهد یبررسی نتایج نشان م
 58/0±01/0بـه ترتیـب بـا    ) روغن سویا و خرما(و تیمار 

و بـاالترین درصـد نـرخ رشـد      تـرین  یینپا 95/0±04/0و
بـا سـایر تیمارهــا   را داشـته و تیمـار شـاهد    ) SGR(ویـژه  

 ).P>05/0( دهد یاختالف معنی داري را نشان م

اي کــه مــورد بررســی قــرار هــاي تغذیــهاز شــاخص
) VI(و شـاخص احشـاءاي   ) HI(گرفت شاخص کبـدي 

هـیچ   کنیـد  یمشـاهده مـ   4گونه که در جدول همان. بود
هاي مورد نظر در بـین  اختالف معناداري از نظر شاخص

امـا در هـر دو   . شود یدیده نمبندي شده هاي تیمارگروه
بــه  66/9±58/0و  31/3±34/0شـاخص تیمــار مـاهی بــا   

اي را ترتیب باالترین شاخص کبـدي و شـاخص احشـاء   
، نسـبت تبـدیل   3با توجـه بـه نتـایج جـدول     . داشته است

بـــا ) روغـــن مـــاهی(در تیمـــار شـــاهد ) FCR(غــذایی  
هـا بیشـتر   به طور معنی داري از سـایر تیمـار   04/0±57/1
هاي دیگر اختالف معناداري مشاهده ه ولی بین تیماربود

بـا  ) روغـن سـویا و خرمـا   (در این میان تیمار . نشده است
ــزان  06/0±98/0 ــرین می ــت آورده  FCRکمت ــه دس را ب

نتایج به دست آمده از این تحقیق، هـیچ اخـتالف   . است
بـــین ) FCE(معنــی داري را در بــازده تبــدیل غــذایی     

کـه  ) P<05/0( دهنـد  یان نمتیمارهاي مورد آزمایش نش
در تیمار  63/0±02/0در این میان کمترین میزان بازده با 

در  99/0±07/0و بیشترین میزان بـا  ) روغن ماهی(شاهد 
  .شود یدیده م) روغن سویا و خرما(تیمار 

  
) mean±S.E(پرورش ي دورهدر طول  )Cyprinus carpio(  عملکرد رشد درکپور معمولی جوان: 3جدول 

 SGR  DWG  BWG FBW  IBW  تیمار

   a01/0±58/0  a01/0±42/0   a 09/4±3/127   a 81/0±46/45    a1/0±20  روغن ماهی
   b08/0±80/0  b1/01±69/0   b 11/36±208   bc 2/7±60/61   a1/0±20  روغن سویا
   b02/0±79/0  b03/0±67/0   b 68/9±3/204   b 9/1±86/60   a1/0±20  روغن خرما

   b04/0±95/0  c06/0±92/0   b 25/0±276   c 0/4±40/75   a1/0±20  خرماسویا و روغن  روغن
.حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار است
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)mean±S.E(پرورش ي دورهدر طول ) Cyprinus carpio( اي در کپور معمولی جوان عملکرد تغذیه: 4 جدول
 VI HI FCE  FCR تیمار

  a58/0±66/9  a34/0±31/3 a02/0±63/0  b04/0±57/1 روغن ماهی
  a48/0+34/9 a67/0±68/2 b16/0±96/0  a19/0±09/1 روغن سویا
  a18/0±49/8 a37/0±87/2 b04/0±95/0  a05/0±02/1 روغن خرما

  a38/0±47/8 a52/0±42/2 b07/0±99/0  a06/0±98/0 سویا و خرما روغن
 .ختالف معنی دار استحروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود ا

  

نتایج میزان بازماندگی در پایان دوره پرورش نشـان  
ها وجـود  که هیچ اختالف معنی داري بین تیمار دهد یم

درصـد   95±5با ) روغن سویا(در عین حال تیمار . ندارد

) روغن سویا و خرما(بیشترین درصد بازماندگی و تیمار 
ــا  ــ   67/91±33/3بـ ــه خـ ــدگی را بـ ــرین بازمانـ ود کمتـ

  ).5جدول (اختصاص داده است 
  

)mean±S.E(پرورش  ي دورهدر طول  )Cyprinus carpio(  نرخ بقاء در کپور معمولی جوان: 5جدول 
  تیمار روغن ماهی  تیمار روغن سویا  تیمار روغن خرما  )سویا و خرما(تیمار روغن   شاخص

SR a33/3±67/91  a4/4±33/93  a8/2±95  a6/1±33/93  
 .ر هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار استحروف مشابه د

  بحث
کــه در جیــره  دهــد یمــنتـایج تحقیــق حاضــر نشــان  

بـه   تـوان  یمـ را روغن ماهی  ،غذایی ماهی کپور معمولی
کـرد  هاي گیاهی جایگزین روغن درصد با 100صورت 

 و بقـاء آن  اي، تغذیـه هاي رشدشاخصبدون آن که در 
  .داشته باشداثرات منفی به همراه 

بر روي ماهی کپور معمولی در آزمایش انجام شده 
استفاده از روغن سویا نتایج بهتـري را نسـبت بـه روغـن     

. نشـان داده اسـت  تغذیه و بقاء  هایرشد،شاخص ر،بماهی
اثر روغـن   )Contreras)1994و  Viegasدر صورتی که 

 Colossomaبــر جیــره غــذایی    نارگیــل و ســویا را 

macropomum آزمودنـد کـه بـا توجـه بـه       ت قـد انگش
ــایج، اخــتالف معنــی داري در شــاخص  و  هــاي رشــدنت

ــه ــد ايتغذی ــا ایــن وجــود جــایگزینی  مشــاهده نکردن ، ب
داراي توجیه اقتصـادي  ي گیاهی با روغن ماهی هاروغن

روغن آفتابگردان، سویا و ) Sener )2004و Yildiz .بود
ایج بررسی کردند که نتـ  سابماهی را بر رشد ماهی سی 

نشـان نـداد ولـی     FCRاختالف معنی داري را در میزان 
تـأثیر  . شد به تیمار روغـن مـاهی تعلـق داشـت    بیشترین ر

روغـن  (آلفا توکوفرول با سه منبع چربـی  افزودن استات 
روي اکسـایش چربـی و ترکیبـات    ) کلـزا ماهی، سویا و 

 Huso(اســید چــرب در محــیط طبیعــی در فیــل مــاهی 

huso ( ماد مورد تحقیق قرار گرفـت انج ي دورهدر طی .
Hosseini  ــارانش ــه   ) 2010(و همکـ ــد کـ ــان دادنـ نشـ

 کلزاهاي گیاهی سویا و جایگزینی روغن ماهی با روغن
اي هـم در  در جیره، پروفیل اسید چرب را به طور عمده

هاي تـازه و هـم منجمـد شـده تغییـر داده و نسـبت       نمونه
تی کـه  اختالفـا .دهد یماشباع را افزایش  يها چرباسید 

از آزمایش نتایج به دست آمده  ها بادر نتایج این تحقیق
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بـه شـرایط انجـام آزمـایش و گونـه مـورد        شود یمدیده 
  .گردد یمآزمایش بر 

رشد باال و تغذیه مناسب ماهیان تحت تیمار روغـن  
، جـایگزینی روغـن مـاهی توسـط روغـن خرمـا را       خرما

 )2001(مکارانش و ه Limکه  طی آزمایشی .تأیید کرد
کمترین حجـم اسـتفاده از روغـن خرمـا در      انجام دادند،

درصـد در نظـر گرفتـه     8کـه  جیره گربه ماهی آفریقایی 
در عملکـرد رشـدي    را ايبهبـود قابـل توجـه   شده بـود،  

حجم مورد استفاده از روغن  در تحقیق حاضر .نشان داد
 .ارزیابی شد مثبتبوده که  درصد 5/2و  درصد 5ماهی 

هاي بقـاء تـأثیر نداشـته و اخـتالف     خصالبته بر روي شا
ــداد   ــان ن ــی داري را نش ــارانش Ng. معن  )2003( و همک

جیـره بـا منـابع مختلـف از      چربـی تأثیر جایگزینی کامل 
جمله روغن کبـد کـاد، روغـن آفتـاب گـردان، روغـن       

و  درصد 10خرما خام و روغن هسته خرما خام به میزان 
آفریقـایی  اثر آن بر روي رشـد ماهیچـه در گربـه مـاهی     

)Clarias gariepinus (    ،را مورد آزمـایش قـرار دادنـد
آمیز که در نتیجه استفاده از روغن خرما صنعتی موفقیت

  .بود
بهترین نتایج در این تحقیق از تیمـار غـذایی حـاوي    

مـار بـه   آ .حاصل شـد ) سویا و خرما( هايمخلوط روغن
این موضوع را  هاي رشد و تغذیهدست آمده از شاخص

در  با این وجود هیچ اختالف معنی داري .کنند یم تأیید
شاخص بقاء با تیمـار تغذیـه شـده توسـط روغـن مـاهی       

در نتیجه کیفیـت مناسـب آب و    تواند یمکه  ،دیده نشد
ــول دوره پــرورش باشــد     ــوراك مصــرفی در ط در  .خ

گیاهی از جمله  يها روغنآزمایشی تأثیر روغن ماهی و 
روي رشــد، ) یاخرمــاي خــام، بــذر کتــان و ســو( روغــن

ترکیبــات اســید چــرب، مقاومــت اکسایشــی و ظرفیــت  
) .Oreochromis sp(درماهی تیالپیـاي قرمـز   Eویتامین 

نتـایج هـیچ اخـتالف معنـی     . مورد بررسی قرار داده شـد 
داري را در عملکرد رشد و تغذیه نشان نداد، امـا میـزان   

و مقاومت اکسایشی در جیره روغـن خرمـا و    Eویتامین 
هاي سویا به میزان معنی داري باالتر از جیره جیره روغن

  ).Ng et al., 2013(دیگر بود 
هــاي صــورت گرفتــه، اهمیــت بــا توجــه بــه تحقیــق

شده  بدون تردید ثابتها ها بر روند رشد در ماهیچربی
اي از منـابع چربـی گیـاهی و    گسـترده  دامنـه پـس   .است

وي از ر. شـود  یمحیوانی در جیره غذایی ماهیان استفاده 
ها عالوه بر منبـع انـرژي، منبـع مهمـی بـراي      دیگر چربی
حـال  . شوند یمهاي چرب ضروري محسوب تأمین اسید

 هاي چرب ضروريآن که، اگر جیره غذایی بتواند اسید
مورد نیاز ماهی را تأمین کند، در نتیجه مـاهی بـه خـوبی    

تحقیقــات . )Legendre et al., 1995( کنــد یمـ رشـد  
ها و نتایج بـه  ي جایگزینی روغننهصورت گرفته در زمی

ي آن اسـت کـه   دست آمده از این آزمایش نشان دهنده
هـاي سـویا و خرمـا در    جایگزینی روغن ماهی با روغـن 

نتـایج   توانـد  یمهاي مختلف ماهیان متفاوت بوده و گونه
ایـن نتـایج شـاید متـأثر از     . مثبت را به همراه داشته باشـد 

که پـس از مخلـوط ایـن    ها باشد ساختار اسید چرب آن
دو روغن، ترکیب اسید چرب منحصـر بـه فـردي ایجـاد     

در روغـن   Eکرده و در کنار باال بودن غلظـت ویتـامین   
اکســیدانی قــوي دارد بــر    خرمــا کــه خاصــیت آنتــی   

اي تــــأثیر مناســــبی هــــاي رشــــد و تغذیــــه شــــاخص
در اشـباع  آب شـیرین  توانـایی  گونـه ماهیـان    .گذارد یم

  ، لینولئیـک  PUFAاسید چرب  زدایی و طویل سازي دو
)18:2n-6(  لینولنیک  –و آلفا)18:3n-3( ، در  توانـد  یمـ

هــاي چــرباســیدتــأمین زیســتی و  هــاي یــتفعالبهبــود 
 ,.Ng et al(مـؤثر باشـد   ، LC – PUFA ضـروري  

ــار  .)2003 ــن روي انتظـ ــاز ایـ ــود در   رود یمـ ــه بهبـ کـ
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ایـن فرآینـد    مناسب هاي رشد در نتیجه عملکردشاخص
  .ور معمولی باشددر کپ

به طور کلی با توجه به نتایج حاصل از این تحقیـق،  
سـویا یـا    يهـا  روغـن جایگزینی کامـل روغـن مـاهی بـا     
 1:1بـه نسـبت    هـا  آنروغن خرما و یا ترکیـب هـر دوي   

بـه خصـوص کـه از لحـاظ کـاهش      . مثبت ارزیـابی شـد  
ها به دلیـل قیمـت پـایین تـر روغـن سـویا و خرمـا        هزینه

  .اهی مورد توجه قرار گرفته روغن منسبت ب
  

  سپاسگزاري
از تمــامی مســئولین و کارشناســان محتــرم دانشــگاه  
صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان به خصـوص پرسـنل محتـرم    
دانشکده منابع طبیعی، گروه شیالت، که ما را در انجـام  

دانی را ژه حمایت کردنـد، کمـال تشـکر و قـدر    این پرو
  .نماییم یم
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