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 بررسی پراکنش اسیدهاي چرب ضروري در منابع غذایی گیاهی و حیوانی با 
  هدف کاهش مصرف روغن ماهی در جیره غذایی قزل آال

 
  1،امیر نیکنام شیراز1،دکتر مهرداد فرهنگی*1پیمان پژمان مهر

  منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیالت، کرج دانشکده کشاورزي و. 1
 Peyman_Pejman@ut.ac.ir: نویسنده مسوول* 

  چکیده
 Onchorhynchus)در این مقاله سعی شده است تا با توجه به افزایش روزافزون پرورش ماهی قزل آالي رنگین کمان 

mykiss) و کمبود منابع روغن ماهی همچنین قیمت باالي این فرآورده با ارزش به بررسی منابع جایگزین روغن ماهی در
منابع جایگزین همچون روغن هاي گیاهی مثل روغن آفتابگردان، روغن . جیره ماهی قزل آالي رنگین کمان پرداخته شود

وري نظیر منابع کشتارگاهی مرغ، گاو و خوك را از نظر سویا،روغن کانوال، روغن بذر کتان و روغن ذرت و منابع جان
باید به این نکته توجه . ترکیب اسیدهاي چرب مورد نیاز ماهی قزل آال  براي رشد طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است

ن فقیر می باشند و لی ماهیان سردآبی نظیر قزل آالي رنگیHUFAداشت که منابع گیاهی از نظر داشتن اسیدهاي چرب 
همچنین اثرات . را دارا می باشد (n-3, 18:3)از لینولنیک اسید DHA,EPAکمان قادر به سنتز اسیدهاي چرب ضروري مثل 

در این مطالعه نشان داده . جایگزینی روغن ماهی با منابع جایگزین بروي رشدوترکیب اسید چرب فیله بررسی شده است
یره قزل آالي رنگین کمان جایگزین کرد بدون اینکه اثر منفی بر رشد شده که می توان روغن ماهی را به طور کامل در ج

  .داشته باشد ولی بر ترکیب اسیدهاي چرب فیله اثرات نا مطلوبی دارد
 EPA,DHA.،قزل آالي رنگین کمان،روغن هاي گیاهی،HUFAاسید چرب  :واژگان کلیدي

 
  مقدمه
 جلوه بااهمیت ازپیش بیش باکیفیت غذایی منابع آن، نیازبه انسانهاورشدروزافزون میلیاردي هفت جمعیت به باتوجه

 مهمی نقش...) و کشاورزي،دامپروري به نسبت(اخیرداشته سالیان رشدراطی ترین پرشتاب پروري آبزي میکندوازآنجاکه

 توسعه هاي برنامه بایدازطریق پروري آبزي رشدوتوسعه ولی(Turchini,2011)بشرایفامیکند غذایی منابع رادرتامین

 درکمیت عامل ن مهمتري تولیددرواحدسطح،که افزایش. 1:مدنظرقراردارد هدف سه درآن بگیردکه پایدارصورت

 که زیست محیط ازآلودگی ري وجلوگی زیست محیط حفظ. 2. (Avnimelech,2009)است تغدیه پروري تولیددرآبزي

 تولیددرآبز بودن اقتصادي.3.(Naylor etal,2000)است شده ه نخورد غذاي پروري درآبزي آب آلودگی عامل مهمترین

 مربوط) 30 تا 80(% پروري درآبزي هزینه وبیشترین مهمترین پرورکه آبزي جوامع اقتصادي اجتماعی هتوسع براي یپروري
 تحقق نحوقابل بهترین به اي تغذیه وراهکارهاي تغذیه بامدیریت اهداف این هرسه. (Avnimelech,2009)میباشد تغذیه به

 ماهی روغن میکندجایگزینی پایدارحل پروري رادرآبزي زیادي وموانع مشکالت راهکارهاکه این ازمهمترین هستندیکی
 جلبکی ازمنابع حاصل وطیور،روغنهاي ازدام حاصل گیاهی،روغنهاي روغنهاي دیگرمثل بامنابع آبزیان درجیره شده استفاده

 متراکم پرورش قابلیت افزایش علت تولیدبه کمتروافزایش هاوآلودگی هزینه کاهش باعث زمان دریک میباشدکه...  و
 .میشود
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  نیاز قزل آال به اسیدهاي چرب
قزل آال به عنوان یک ماهی گوشتخوار به اسیدهاي چرب به عنوان منبع انرژي براي فعالیتهاي زیستی نیاز دارد در پژوهش 

 85به اسیدهاي چرب در جیره نیاز دارد، قزل آال ها حدود % 30تا  20هاي صورت گرفته مشخص شده که قزل آال حدود 
: ه البته بازده و هضم پذیري اسیدهاي چرب به شرایطی همچونچربی هاي که می خورند را هضم می کنند ک% 99تا 

ماهیان خیلی آهسته تر از پستانداران (E.Barrado etal,2003). دما،درجه اشباعیت و نقطه ذوب اسید چرب بستگی دارد
. جانداسیدهاي چرب را جذب می کنند و مقدار قابل توجهی از اسیدهاي چرب ضروري را باید در جیره غذایی آنها گن

کربن در زنجیره کربنی نیاز دارد تا  22تا  20قزل آال به اسیدهاي چرب خانواده لینولنیک و اسیدهاي چرب غیر اشباع با 
اسیدهاي چرب جیره را باید تشکیل بدهد در غیر  1.6تا 0.8متعادل به رشد و فعالیت بپردازد،  این اسیدهاي چرب حدود 

  .می شود و رفتارهاي غیر معمول همچنین خوردگی باله دمی مشاهده می شود این صورت  از میزان سرعت رشد کاسته
  

  جانوران خشکیزي
منابع جانوري ارزانترین منابع براي تامین نیاز آبزیان به اسیدهاي چرب هستند و از بیشتر منابع گیاهی نیز در دسترس تر 

ویزگی هاي روغن . غن ماهی در جیره آبزیان باشندهستند، همین دو عامل باعث می شود که منبع خوبی براي جایگزینی رو
به طور کلی می توان گفت روغن . هاي حیوانی به طور گسترده تحت تاثیر رژیم غذایی ،گونه و سن جانور متفاوت است

در گاو % 47.5در خوك تا % 28.5از (SFA)هاي جانوران خشکی زي شامل مقادیر قابل توجهی از اسید هاي چرب اشباع
در هر حال روغن . این روغن ها منابع خوبی براي تامین انرژي آبزیان هستند MUFAبا داشتن مقادیر زیادي از .  می باشد

بسیار فقیر هستند ولی با این وجود پژوهش ها نشان داده   n-3HUFAهاي جانوران خشکی زي از لحاظ اسیدهاي چرب 
یدهاي چرب جیره استفاده شود تاثییر منفی بر رشد ماهی اس% 50است که اگر از روغن هاي جانوري خشکی زي کمتر  از 

  .نخواهد داشت
  ترکیب اسیدهاي چرب موجود در منابع جانوري : 1جدول 

  اسید

  :چرب

n-3/n-6  n-3 PUFA  n-6 PUFA  DHA  EPA  ALA  AA  LA  MUFA  SFA 

  28.5  43.1  19.5  -----   1      -----   -----   19.5  1      0         :طیور

  47.5  40.5  3.1  0,4  0,6  -------  --------  3,1  0,6  0.2 :گاو

  36,8    44  10.2  -----    1     -----   -----   10.2  1      0.1   :خوك

Mg/g lipid  
 

  روغن ماهی
قبل از جنگ جهانی دوم از روغن ماهی به عنوان یک فرآورده ارزان قیمت در صنایع ساخت رنگ و شمع سازي استفاده 
می شد، بعد از جنگ جهانی دوم این صنایع جاي خود را به صنایع شیمیایی و پالستیک سازي دادند بعد ها با مطالعاتی که 

قلبی بین آ نها انجام شد محققین به تدریج به اثرات بی نطیر روغن ماهی  بر روي سالمت اسکیمو ها و شایع نبودن بیماریهاي
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هم اکنون روغن ماهی به عنوان پرکاربرد ترین و بهترین منبع اسیدهاي چرب در آبزي پروري . بر سالمت انسان پی بردند 
هی در آبزي پروري در مورد استفاده است به دالیلی که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت کاهش مصرف روغن ما

  .دستور کار قرار دارد
  ترکیب اسیدهاي چرب موجود در ماهیان مورد استفاده براي استحصال روغن ماهی: 2جدول 

روغن 
  انواع 
 ماهی

n-3/n-6 
PUFA 

n-3 
PUFA  

n-6 
PUFA  

DHA  EPA  ALA  AA  LA  MUFA  SFA  

  30.5  24.8  1.3  0.2  0.3  11    9.1     1.5    25.1    16.7    منهادن
  28.8  24.9  1.2  0.1  0.8  17  8.8  1.3  31.2    24  آنچوي
    1.4  17.8     12.7 هرینگ

4.9  
  8.4    0.6     

0.3  
  

1.1  
 56.4  20  

  20     61.7  1.7  0.1  0.4  4.6  3  1.8     12.2  6.8    کاپلین

  نسبت به کل اسید چرب: % واحد
  

  :روغن هاي گیاهی
به جز روغن آفتابگردان . برخالف روغن ماهی تولیدات روغن هاي گیاهی در سه دهه اخیر افزایش چشمگیري داشته است 

نسبت به روغن ماهی بسیار  (Rapeseed)و روغن سویا و روغن کانوالpalmقیمتهاي روغن هاي مهم گیاهی مثل روغن 
جذابی براي پرورش دهندگان براي جانشینی روغن ماهی باشد  این باعث می شود روغن هاي گیاهی به منابع. پایینتر است

پزوهش هاي اخیر نشان داده است همانند روغن ماهی،روغن هاي . چون هم ارزان قیمت است هم قابل دسترس است
ن هاي بیشتر روغ. گیاهی نیز توسط ماهیان کاتابولیز می شود و به عنوان منبع انرژي براي رشد مورد استفاده قرار می گیرد

 6هستند ولی منابع غنی از اسیدهاي چرب امگا  3گیاهی نسبت به روغن ماهی منابع فقیري براي تامین اسیدهاي چرب امگا 
که منبعی غنی از  (Linseed oil)به جز روغن بذر کتان  (n-9 18:1)هستند مثل لینولئیک اسید و  اولئیک اسید 9و امگا 

یاهی هم به صورت تک وهم به صورت مخلوط با هم براي جایگزینی روغن ماهی روغنهاي گ.  آلفا لینولنیک اسید است
بعضی ماهیان آب شیرین مثل قزل آال  قادر به . در مضیقه هستند HUFAبه کار میروند ولی هنوز هم از نظر اسیدهاي چرب 

ز یک مسئله باقی مانده از لینولنیک اسید می باشند ولی براي ماهیان دریایی این موضوع هنوHUFAساختن اسید چرب 
  .است
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  ترکیب اسیدهاي چرب موجود در منابع گیاهی: 3جدول 

 n-3/n-6  n-3 PUFA  n-6 PUFA  DHA  EPA    ALA    AA    LA  MUSA   SFA روغنهاي گیاهی

  14.2  23.2  51    ---     6.8    -----   ---                                     51    6.8  0.1     روغن سویا

  4.6  62.3  20.2  ----   12   ----   ----   20.2  12    0.6  روغن کانوال

  10.4  19.5  65.7  -----   -----   -----   -----   65.7  0      0        آفتابگردان

  9.4  20.2  12.7  ------  53.3  ------  ------  12.7  53.3  4.2           روغن بذر کتان

  نسبت به کل اسید چرب: % واحد

  ماهی با روغن گیاهیجایگزین کردن روغن 
روغن ماهی انرژي و اسیدهاي چرب ضروري را براي ماهی تامین میکند پس اگر این نیاز ماهی را بتوانیم با روغن هاي 
گیاهی مرتفع کنیم می توان از روغن گیاهی به جاي روغن ماهی استفاده کرد، همانطور که پیشتر اشاره شد ماهیان قادرند 

اده کنند ولی مشکل عمده پیش روي جایگزین کردن روغن ماهی با روغن از روغن گیاهی نیز به عنوان منبع انرژي استف
است که پزوهش هاي زیادي ثابت کرده است که DHAو  EPAمثل  HUFAگیاهی فقیر بودن منابع گیاهی از اسید چرب 

  18:3)ازلینولنیک اسید DHAو EPAماهیان آب شیرین مثل قزل آالي رنگین کمان قادر به سنتز اسیدهاي چرب ضروري 
n-3) (است .  

  
  جایگزین کردن روغن ماهی و اثر آن بر رشد

روغن ماهی را با روغن هاي گیاهی جایگزین % 75تا 60اگر اسیدهاي چرب ضروري براي ماهی تامین شود  میتوان حدود 
در هر صورت باید توجه داشت که گونه . کرد بدون اینکه تاثیري بر رشد ،گرفتن غذا و ضریب کارایی غذا داشته باشد

در آزاد ماهیان پزوهش هاي اخیر نشان . ا منابع جایگزین میدهندهاي مختلف پاسخ هاي مختلفی به جایگزینی روغن ماهی ب
قزل . داده  حتی جایگزینی کل روغن ماهی با روغن گیاهی نیز تاثیر چشمگیري روي چرخه تولید مثل و رشد نداشته است

م باال در فیله تبدیل کند همچنین قادر است چربی را با غلظت و تراکDHAو  EPAرا به ALAآال توانایی خوبی دارد  تا 
این ویژگیها مخصوص آزاد ماهیان است و با توجه به . زیادي داردProtein-sparingخود ذخیره کند و هم اینطور قابلیت 

  .کل روغن ماهی براي آزاد ماهیان میتوان به کاهش مصرف روغن ماهی امیدوار بود% 66.4مصرف 
  

  ب ماهی هدفجایگزین کردن روغن ماهی و اثر بر روي ترکیب اسید چر
-nیکی از مهمترین  مواردي که باید در جایگزین کردن روغن ماهی مورد بررسی قرار دهیم مقدار اسیدهاي چرب 

3HUFA3است که در ماهی تغذیه شده با روغن جایگزین ساخته می شود، براي تولید ماهی غنی از اسیدهاي چرب امگا 
HUFA 3به منبع مستقیم اسید چرب امگا HUFA  در جیره نیاز داریم هر چند تواناي ساخت این اسیدهاي چرب از
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 n-3وجود دارد ولی با توجه به اینکه متابولیسم چربی در بدن آزاد ماهیان به مقادیر باالي اسید چرب ALAاسیدهاي 

HUFAتوسط خود آبزي کافی نیست  3در جیره  طبیعی عادت کرده است توانایی سنتز اسیدهاي چرب  امگا. 

  
  تیجه گیرين

با توجه به محدودیت هاي زیست محیطی و هزینه باالي روغن ماهی استفاده از منابع جایگزین براي روغن ماهی امري 
اجتناب ناپذیر است لیکن این امر باید به گونه اي صورت بگیرد که اثر منفی بر رشد و متعاقبا بر تولید آبزي نداشته باشد 

با توجه به تحقیقات گسترده اي که در باره این . ف کننده را به خوبی تامین نماید همچنین امنیت غذایی و سالمت مصر
موضوع انجام گرفته  و با توجه به سهم گونه ها در مصرف روغن ماهی با جایگزینی روغن ماهی در جیره آزاد ماهیان می 

یج تحقیقات و اهداف اصلی آبزي توان مقدار زیادي مصرف روغن ماهی کل را در آبزي پروري کاهش داد ولی طبق نتا
پروري جایگزین کردن کامل روغن ماهی در جیره حتی براي قزل آال در مقیاس خارج از آزمایشگاه و تولید انبوه میسر و 
بخردانه نیست و باید سعی شود تحقیقات در جهت حد اقل کردن مصرف روغن ماهی تا جایی که اهداف آبزي پروري 

قدام کنند  و در این زمینه باید از علم ژنتیک کمک گرفت زیرا مطالعات نشان داده که در معرض پایدار را تحقق ببخشد ا
روشن می شوند ولی در بعضی نژادها با بقیه  ALAاز  HUFAروغن هاي گیاهی ،در  قزل آال ژن هاي سنتز اسید چرب 

کرد با استخراج ژن مسئول این توانایی را  شدت بیان شدن ژن متفاوت است پس باید سویه یا نژاد هاي کارآمد را انتخاب
در ماهیان تقویت کرد لیکن تا رسیدن به این پیشرفت ها استفاده هر چند اندك از روغن ماهی امري اجتناب ناپذیر به نظر 
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