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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of 

canola oil on growth performance and survival rate of Caspian trout 

(Salmo caspius) fry during replacement with canola oil over a period 

of 60 days. 180 pieces of fish fry (4.6 ± 0.23 g in weight) with a density 

of 15 individuals were placed in 300-liter fiberglass tanks. Four 

treatments each with 3 replicates were fed with diets including 100% 

fish oil (T1), 100% canola oil (T2), 50% fish oil and 50% canola oil 

(T3), 70% fish oil and 30% canola oil (T4) with the same protein and 

fat levels of 43% and 14%, respectively. The results showed that the 

highest weight (26.46 g), final length (13.46 cm) and specific growth 

rate (2.97%/day) belonged to T3 exhibiting a significant difference with 

other treatments (p≤0.05). Moreover, the lowest value of feed 

conversion ratio (1.41) and the highest amount of condition factor (1.17 

± 0.08) were also found in T3. However, these differences were not 

statistically significant (p>0.05). The highest protein efficiency 

coefficient of 2.37 was found in T4, exhibiting a significant difference 

with other treatments (p≤0.05). The survival rate among all treatments 

was 100% (with no mortality). Based on the results, it can be concluded 

that the partialy replacement of fish oil with canola oil (50% fish oil 

with 50% canola oil) in the diet of Caspian trout not only has no 

negative impact on growth indices and survival rate, but also can 

enhance these indices and decrease costs by reducing the length of the 

culture period. 
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 "مقاله پژوهشی"

روغن گیاهی کانوال بر شاخص های رشد و سطوح مختلف  با غذاییثرات جایگزینی روغن ماهی جیره ا

 (Salmo caspius) بچه ماهی آزاد دریای خزربازماندگی 
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 چکیده

ثیر جایگزینی روغن ماهی کیلکا با سطوح مختلف روغن أبررسی حاضر به منظور ارزیابی ت

( در Salmo caspiusهای رشد و بازماندگی بچه ماهی آزاد دریای خزر )کانوال بر شاخص

گرم(  6/4±  23/0قطعه بچه ماهی ) 180انجام شد. تعداد روزه طراحی و  60طی یک دوره 

تیمار غذایی هر یک با سه تکرار  4لیتری توزیع و با  300های قطعه در حوضچه 15با تراکم 

روغن ماهی  50% ،(2T) روغن کانوال 100% ،(1T) روغن ماهی %100حاوی های جیره شامل

با سطوح پروتئین و  (4T) روغن کانوال %30روغن ماهی و  70% و (3T) روغن کانوال %50و 

 46/26تغذیه شدند. بیشترین میزان میانگین وزن ) %14و  %43چربی یکسان به ترتیب 

را ماهیان تغذیه درصد در روز(  97/2رشد ویژه )نرخ و  متر(سانتی 46/13نهایی ) طولگرم(، 

به خود اختصاص دادند که دارای ( 3T)روغن کانوال  %50روغن ماهی و  %50شده با تیمار 

ترین مقدار ضریب تبدیل پایین ،همچنین .(≥05/0p) ندتیمارها بوددیگر دار با اختالف معنی

. شدمشاهده  3( در تیمار 17/1 ± 08/0( و باالترین میزان فاکتور وضعیت )41/1غذایی )

تیمارها دیگر داری را با بود که اختالف معنی 4کارایی پروتئین مربوطه به تیمار نرخ باالترین 

ر اساس بود. ب %100(. میزان درصد بازماندگی در بین تمامی تیمارها ≥05/0pنشان داد )

 %50وغن ماهی با ر %50جایگزینی بخشی از روغن کانوال با روغن ماهی )شده، نتایج حاصل 

های رشد و بازماندگی بچه ماهی آزاد شاخصثیر منفی بر أروغن کانوال( در جیره نه تنها ت

و با کاهش طول  همراه خواهد داشتبهنیز ها را شاخصدریای خزر ندارد، بلکه بهبود این 

 . شودمیها دوره پرورش، موجب کاهش هزینه
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 مقدمه

( که نسبت به Salmo caspiusماهی آزاد دریای خزر )

طور بحرانی ه معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ب

 استدر معرض خطر بوده، بومی حوضه جنوبی دریای خزر 

رود، های گرگانریزی به رودخانهکه در فصل تخم

)محسنی و  کندمیکیله و سفیدرود مهاجرت چشمه

که دهد مطالعات انجام شده نشان می (.1397همکاران، 

 %4/0گونه ارزشمند شیالتی  ضریب بازگشت شیالتی این

تنوع زیستی و اقتصادی از ارزش  نظر از ،بنابراین است.

بسیار باالیی برخوردار است. حفاظت و پرورش این ماهی از 

 به ،یزایلحاظ کیفیت گوشت و کسب درآمد، اشتغال

خصوص پرورش در قفس در دریای خزر از یک سو و حفظ 

ذخیره ژنتیکی برای کشور از سوی دیگر، انجام مطالعات 

)محسنی کند ردی را بیش از پیش نمایان میببنیادی و کار

  .(1398و همکاران، 

های اخیر، مصرف ماهی و غذاهای دریایی افزایش در سال

آبزی به سبب افزایش یافته و تقاضا برای محصوالت 

یت ماهی و آبزیان حجمعیت، افزایش درآمد و همچنین ارج

 استمواد غذایی رو به افزایش  دیگرنسبت به 

(Alasalvar, 2002).  شده است از سوی دیگر مشخص

از هزینه تولید آبزیان را هزینه غذا  %60نزدیک به  که

(. اهمیت غذا 1385دهد )محسنی و همکاران، تشکیل می

غذیه در پرورش ماهی از دو جنبه، یکی تأمین نیازهای و ت

ایجاد  ،رشد مناسب و سریع آن و دیگری برایکامل غذایی 

سرعت رشد مناسب برای رسیدن به وزن مطلوب در پایان 

. چربی استدوره پرورش، به منظور افزایش بازده اقتصادی 

آزاد زا در جیره غذایی ترین مواد انرژیو پروتئین، اصلی

دلیل قابلیت باالی هضم در ه شوند و بماهیان محسوب می

 و %84 ، چربی%90آزاد ماهیان )قابلیت هضم پروتئین 

دسترسی به انرژی این منابع برای  ،(%39کربوهیدرات 

توانند از این دو منبع طور کارآمد میبه است وموجود بیشتر 

 Monge-Ortiz et) به عنوان منبع انرژی استفاده کنند

al. 2018).  البته با توجه به هزینه باالی منابع پروتئینی

حدود زیادی نیازهای انرژی ماهی را از طریق  توان تامی

 ها ومنابع ارزان قیمت انرژی، همچون چربیدیگر 

های جیره نه تنها به عنوان چربی .کردها تامین کربوهیدرات

باالتری نسبت به زایی منبع بالقوه انرژی، دارای ارزش انرژی

تأمین بلکه همچنین ها هستند، ها و پروتئینکربوهیدرات

های محلول در کننده اسیدهای چرب ضروری و ویتامین

تکامل جنینی، )چربی بوده و وظایف فیزیولوژیک مهمی 

های استرسی و العملایمنی، عکس دستگاهریزی، تخم

 .Sargent et al) به عهده دارندرا ( مکانیزم تطابق

2002.) 

از کل روغن ماهی  % 50تنهایی حدود بهماهیان  پرورش آزاد

دانشمندان  (.Sofia, 2008د )کندر جهان را استفاده می

کاهش شدیدی در  2050ند که تا سال اهبینی کردپیش

های آبزیان رخ خواهد داد و این امر استحصال تمامی گونه

دلیل عدم امکان تهیه پودر و روغن  پروری را بهصنعت آبزی

منظور لذا به .(Hodar et al. 2020)کند میماهی تهدید 

تر دنبال منابع پایدارتر و کم هزینهبه بایدکاهش این فقدان 

صدد  ن بسیاری برای غلبه بر این مشکل درا. محققبوددیگر 

های آلی و نیز روغن ماهی جایگزینی پودر ماهی با پروتئین

 .Turchini et al) هستندهای گیاهی دیگر روغنبا 

2009 .) 

های اخیر ثابت در مقایسه با تولید روغن ماهی، که در دهه

طور قابل ه های گیاهی بروغنباقی مانده است، تولید 

 .Hodar et al) ای در جهان افزایش داشته استمالحظه

ها، قیمت سهولت دسترسی به این روغن ،همچنین .(2020

 ،در مقایسه با روغن ماهی آنهاتر و نیز پایداری بیشتر پایین

روغن ماهی در  برایجایگزین مناسبی  آنهاباعث شده که 

در مقایسه  روغن کانوال صنعت تولید خوراک آبزیان باشند.

دلیل حضور های آفتابگردان، ذرت و سویا بهبا روغن

اسیدهای چرب اشباع نشده و فقدان کلسترول از کیفیت 

(. Bou et al. 2017ت )تری برخوردار اسای باالتغذیه

بسیار  در روغن کانوال میزان اسیدهای چرب اشباع موجود

که میزان اسیدهای چرب  یدر حال (7%/7)پایین است 

آلفا لینولنیک  3-خصوص اسیدچرب امگاغیراشباع آن به

 1:2علت تناسب مطلوب به وغن کانوال. راست (11%) البا

کنندگان لینولنیک از نظر مصرف و لینولئیک هایاسید

 .Yıldız et al) شودمیتر است و بیشتر استفاده مطلوب

-روغن کانوال منبعی سرشار از ویتامین ،(. همچنین2018

های گیاهی مفید است که به سالمت و چربی Kو E های 

این روغن (. Bell et al. 2002د )کنشایانی میقلب کمک 

تغییرات پراکسیدی آن در مقایسه  و در برابر نور مقاوم است

های نتایج یافته. های دیگر تقریباً صفر استبا روغن

گونه ماهی مهم پرورشی نشان  10خصوص در تحقیقاتی 

طور میانگین برای تولید یک کیلوگرم ماهی داده که به

 9/1تقریباً  ،دنیاببا غذاهای تجاری پرورش میپرورشی که 



 46 ( /  1399 بهار ، اول، شماره ششمتغذیه آبزیان )سال 

تولید پودر و روغن ماهی مصرف  برایکیلوگرم ماهی 

جایگزینی پودر و روغن . (Naylor et al. 2000د )شومی

شناختی های اقتصادی و بومماهی با منابع گیاهی از جنبه

پروری ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه صنعت آبزی

های روغن شده،اساس مطالعات انجام بر . شودمحسوب می

بخشی یگزین جاتوان میرا روغن کانوال خصوص به اهییگ

در روند رشد، کارایی تغذیه منفی  ریبدون تأث ،از روغن ماهی

مختلف های گونهاز  ارییایی بسذغه ریجو قابلیت هضم 

 .Yıldız et al. 2018; Mua et al)کرد  انیماه

 یدر حال نیا (.1396سارمه و همکاران، پورحسین ، 2020

جایگزینی روغن ماهی کیلکا با روغن  از یناش ریثأاست که ت

هنوز مشخص  آزاد دریای خزر یبر عملکرد رشد ماه کانوال

هدف بررسی تأثیر مطالعه حاضر با  ،بنابراین نشده است.

سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال در جیره غذایی 

بازماندگی بچه ماهی آزاد دریای خزر  و های رشدبر شاخص

توان می مطالعه را. نتایج حاصل از این شدطراحی و اجرا 

افزایش توان تولید، کاهش هزینه پرورش و کاهش  برای

  .استفاده کردماهی قیمت تمام شده 

 

 هاروش و مواد

قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر با میانگین  180 تعداد

 300 ی پالستیکیهاحوضچهدر گرم  6/4 ± 23/0وزنی 

در مرکز تحقیقات  قطعه در هر حوضچه 15با تراکم  لیتری

به منظور تهیه شدند. کشت تنکابن  -ماهیان سردآبی کشور 

های غذایی آزمایشی، ابتدا ترکیبات غذایی مورد نیاز جیره

سسه تحقیقات علوم دامی ؤم غذاییسنجش به آزمایشگاه 

 ی. با استفاده از پودر ماهی کیلکاشدکشور منتقل 

و  کانوالو ژالتین، روغن  آوری شده در دمای پایینعمل

و آرد گندم به ترتیب روغن ماهی کیلکا )به نسبت مساوی( 

جیره  چهار ،و کربوهیدرات چربی عنوان منابع پروتئینی،به 

-iso) کیدیپیزولیا( و iso-nitrogenus) تروژنوسیزونیا

lipidic) با استفاده از نرم افزارUFFDA   ،جورجیا(

در منبع و درصد  هاهجیر ینا هعمد قفر .شدآمریکا( فرموله 

در (. 1)جدول  دبو هاـنآ بچر یدهاـسیا ترکیبچربی و 

ماهیان ابتدا به مدت دو هفته به شرایط بچهالعه ـاین مط

 سپس با چهار جیره غذایی در شرایطآزمایشگاهی سازگار، 

 تغذیه شدند. مختلف آزمایشیهای یکسان پرورشی با جیره

روغن % 100تغذیه بچه ماهیان با جیره حاوی  :1 تیمار

 (Fo)ماهی 

روغن  %100: تغذیه بچه ماهیان با جیره حاوی 2تیمار 

 (Co) کانوال

 %50مخلوطی برابر از : تغذیه بچه ماهیان با جیره 3تیمار 

 (:Fo + 50% Co %50) روغن کانوال %50روغن ماهی و 

 %70مخلوطی برابر از :  تغذیه بچه ماهیان با جیره 4تیمار

 + Fo %70) درصد روغن کانوال %30روغن ماهی و 

30% Co:) 

ـید ـیه جیره برای تول ـتدا مواد اول شـــی اب ـمای ـغذایی آز ـهای 

ـسیاب،  ـسط الک و آ ـشدند تا  200ـسپس تو میکرونی الک 

روغن د. مواد غذایی بجز نصورت پودر و همگن شو نمونه به

ـمدت  ـبا ی 15ـبه  ـقه  ـبه ـکددقی ســـپس روغن  ـیب،  یگر ترک

شــد و به مدت  ضــافه  یگر کددقیقه دیگر با ی 15مخلوط، ا

ســـپس مقداری آب به ازای هر  میلی لیتر 500) ترکیب و 

ـضافه  ـصل ا ـصورت خمیر  ـشدکیلوگرم(، به مخلوط حا تا به 

ـشکل عبور از چرخ گوـشت از و پس  ـشودپذیر تبدیل نرم و 

شــمه ریز،  شــتهچ صــورت ر شــدند. ای به  ســنجش تبدیل 

ســتر و خام، رطوبت چربی خام، پروتئین شــیمیایی  خاک

ســـتاندارد با مطابق غذایی، هایجیره شـــد انجام  روش ا

(AOAC, 1995.)  ســـتخرار چربی و تعیین ـبه منظور ا

ـستفادهفولش میزان چربی کل، از روش   Folch etد )ـش ا

al., 1957 .) ه دستگاتعیین ترکیب اسیدهای چرب توسط

شــدنلمتیپس از ( GC) کروماتوگرافی گازی ســیدهای  ه  ا

ـجام  ـعهدر این  .شــــدچرب ان ـطال ـگاهم ســـت ـبا  GC ، د

  6100مدل ،جنوبی کرهکشور ساخت   Younglinمارک

ســـتون ـکت BPX70 و  شـــر ـخت  ـبا SGE ســــا  و 

صــــات شـــخ   60m×0.25mm×0.25µm (Film)م

ســـتـفاده  ـهاـیتشـــدا ـیدـهای چرب موجود در  ،. در ن ســـ ا

ـبه هر  ـماتوگرام مربوط  ـبا منحنی  جیرهکرو ســـه  ـقای در م

 د.شاستاندارد شناسایی 

شــکمیلی 2های غذایی به قطر پلت شــدن، متر پس از خ

ـسته ـشمارهب گذاری تا زمان مـصرف در فریزر )دمای بندی و 

( نگهداری ـشدند. یک ـساعت قبل از گراددرجه ـسانتی -18

ـغذا، جیره صـــرف و توزیع  ـخارر و پس از م ـها از فریزر 

ـستفاده از ترازوی دیجیتال،  ـشدن با دمای اتاق با ا متعادل 

بر  انـیـماه یـغذاده توزین و در اختـیار ـماهـیان قرار گرـفت.

ســب  ســه نوبت به مدت  %5/2ح  60وزن بدن و روزانه در 

ـشد.روز  ـسنجهبا توجه به اهمیت  انجام  از  ،های محیطیفرا

ســـیژن محلول، دما و  ثیر آنها بر تغذیه و أو ت pHجمـله اک

شـــد ماهـیان، این  ،تاـیدر نـه ســـنـجهر در تـمام مدت  هافرا
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. میانگین دمای آب در ـسنجش ـشدندطور روزانه هپرورش ب

ســـانتی 7/14 ± 5/1طول دوره پرورش   pH، گراددرـجه 

ســـیژن محلول  ،5/7 ± 04/0آب ورودی   6/8 ± 4/0اک

لیتر در  6/5 ± 3/0و دبی آب ورودی گرم در لیتر میلی

صــر( به ثانیه  صــبع و ع ســان بود. روزانه در دو نوبت ) در نو

شـــده،  ـهای خورده ن ـغذا ـیان و  ـماه ـمدفوع  ـحذف  منظور 

  شدند.ها سیفون میحوضچه

 

 های آزمایشی جیرهگرم  100ترکیب و مقادیر )بر حسب درصد( مواد اولیه تشکیل دهنده خوراک در هر  1جدول 

 ترکیبات غذایی )درصد(

 )%( سطوح چربی

روغن 

 ماهی

روغن 

 کانوال

 %50 -روغن ماهی %50

 روغن کانوال

 %30 -روغن ماهی %70

 روغن کانوال

 5/41 5/41 5/41 5/41 1پودر ماهی

 20 20 20 20 1سویاپودر 

 23/9 23/9 23/9 23/9 1آرد گندم

 4 4 4 4 1گلوتن گندم

 8 8 8 8 1پودر گوشت و استخوان

 2 2 2 2 1مخمر

 3 3 3 3 2تین سویایلس

 35/0 35/0 35/0 35/0 1میتونین

 09/0 09/0 09/0 09/0 1الیزین

 06/0 06/0 06/0 06/0 3کارنتین –ال 

 75/0 75/0 75/0 75/0 1کولین کلراید

 C1 02/0 02/0 02/0 02/0ویتامین 

 3/0 3/0 3/0 3/0 نمک

 34/4 1/3 0 2/6 1روغن ماهی

 86/1 1/3 2/6 0 روغن کانوال

 5/1 5/1 5/1 5/1  4ویتامین پرمیکس

 1/1 1/1 1/1 1/1 5مواد معدنی پرمیکس

 4/0 4/0 4/0 4/0 1منوکلسیم فسفات

 5/1 5/1 5/1 5/1 بایندر

 ترکیب بیوشیمیایی جیره )درصد(

 5/9 9/8 2/9 0/10 رطوبت

 5/43 1/43 5/43 7/43 پروتئین 

 2/14 3/14 2/14 1/14 چربی 

 2/11 7/9 6/11 7/11 خاکستر 

 9/18 1/19 2/19 6/18 کربوهیدرات

 2 5/2 8/2 7/2 فیبر

)کیلوکالری در  انرژی قابل هضم

 کیلوگرم جیره(
9/3394 8/3389 8/3392 5/3390 

 ایران، صنعتی میرود بابلسر کشهر ،کارخانه خوراک آبزیان بهدانه شمال هشد تهیه ،کیلکا ماهی غنو رو درپو -1

 ایران، ، گرگانشرکت کیمیا رشددر  هشد تهیه -2
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 آلمان ، Applichem تولید شده شرکت -3

ســب  مکمل ویتامینی -4 ســتات -ال -گرم در کیلوگرم(: دیا میلی IU)برح ســیفرول ه کول-ال -ید .،IU 60 آلفا توکوفرول ا  15. تیامین IU 3000کل

ســـین میلی 30گرم در کیلوگرم، ریبوفالوین میلی ـتامین میلی 15گرم در کیلوگرم، پیرودوک گرم در کیلوگرم، میلی B12 05/0گرم در کیلوگرم، وی

ســید  ســیدفولیک گرم در کیلوگرم، میلی 175نیکوتینیک ا ســیدمیلی 5ا ســکوربیک  گرم در کیلوگرم، ا  1000یتول زگرم در کیلوگرم، اینومیلی  500ا

 گرم در کیلوگرم. میلی 50پنتوتنات گرم در کیلوگرم، کلسیم میلی 5/2گرم در کیلوگرم، بیوتین میلی

ـسب میلی -5 ـسیم  گرم یا گرم در کیلوگرم(:مکمل معدنی )بر ح ـصد  40کربنات کل ـسیدگرم در کیلوگرم 15/2در ، گرم در کیلوگرم 24/1منیزیوم  ، اک

ســیم  2/0فریک  ســیترات ســولفات روی میلی 4/0گرم در کیلوگرم، یدید پتا ســولفات مس میلی 4/0گرم در کیلوگرم،  گرم در  3/0گرم در کیلوگرم، 

 3گرم در کیلوگرم، ـسلنیت ـسدیم میلی 2گرم در کیلوگرم، ـسولفات کبالت  5دو ظرفیتی  فـسفات ، کلـسیمگرم در کیلوگرم 3/0کیلوگرم، ـسولفات منگنز 

 گرم در کیلوگرم.   4/0گرم در کیلوگرم، کلرید سدیم  9/0گرم در کیلوگرم، کلرید پتاسیم میلی

 

رشد و تغذیه نظیر  هایشاخصدر پایان دوره پرورش، 

 (،Huang et al. 2008ن )افزایش وزن بددرصد  شاخص

کارایی ، نرخ رشد ویژه، تور وضعیت، ضریب تبدیل غذاییکفا

ت البرای هر تیمار طبق معاد و میزان بازماندگی پروتئین

  :شدمحاسبه ( Mohseni et al. 2011) ریاضی زیر

 . غذای خشک مصرف شده توسط ماهی مقدار \((g)میانگین بیوماس ثانویه  - (g)میانگین بیوماس اولیه )ضریب تبدیل غذایی= 

 . ((g)لگاریتم میانگین بیوماس اولیه  - (g)لگاریتم میانگین بیوماس ثانویه )\تعداد روزهای پرورش × 100نرخ رشد ویژه= 

 . ((gن )میانگین وزن نهایی بد)\3((cm))میانگین طول کل نهایی } × 100فاکتور وضعیت= 

 . }(متوسط وزن اولیه -متوسط وزن نهایی)\}متوسط وزن اولیه × 100درصد افزایش وزن بدن= 

 . ه(تعداد ماهیان باقیماند\ )تعداد اولیه ماهیان×  100درصد بازماندگی= 

 گرم چربی مصرفی  \به دست آمده زن گرم و=  کارایی چربینرخ 

 گرم چربی مصرفی \گرم چربی ابقا شده =  ارزش تولیدی چربی

 (g) مقدار پروتئین داده شده به ماهی \ }(gوزن اولیه بدن ) – وزن نهایی بدن )گرم(= } کارایی پروتئیننرخ 

 گرم پروتئین مصرفی \گرم پروتئین ابقا شده =  ارزش تولیدی پروتئین

 

   (برای هر تیمار n = 3) آزاد دریای خزرماهی بچه آزمایشی  هایجیرهچرب  هاییل اسیداپروف 2جدول 

 روغن کانوال روغن ماهی کربن فرمول -چرب  اسید
 %50 -روغن ماهی 50%

 روغن کانوال

 %30 -روغن ماهی 70%

 روغن کانوال

 C14:0 46 /2 01 /2 09 /2 15 /2  :میرستیک

 C16:0 82 /21 80 /17 67 /18 23 /19  :پالمتیک

 C18:0 39 /4 99 /3 14 /4 12 /4 :استئاریک

 C20:0 33 /0 48 /0 32 /0 37 /0 :آراشیدیک

 C14:1n-5 18 /0 07 /0 10 /0 13 /0 :میریستولئیک

 C16:1n-7 13 /4 26 /3 68 /3 99 /4 :پالمیتولئیک

 C18:1n-9 59 /31 32 /46 77 /38 29 /36 :اولئیک

 C20:1n-9 82 /1 43 /0 74 /0 11 /1 :ایکوزانوئیک

 C18:2n-6 27 /16 23 /22 59 /21 99 /17 :لینولئیک

 C20:2n-6 44 /0 69 /0 58 /0 49 /0 :ایکوزانوئیک 

 C20:4n-6 (ARA) 77 /0 43 /0 53 /0 63 /0 :آراشیدونیک

 C18:3n-3 24 /2 34 /3 94 /2 11 /3 :آلفا لینولنیک

 C20:5n-3 (EPA) 62 /6 32 /3 36 /3 98 /3 :ایکوزاپنتانوئیک

 C22:6n-3 (DHA) 46 /12 21 /7 69 /7 23 /8 :دوکوزاهگزانوئیک

SFA 97 /28 28 /24 22 /25 87 /25 

MUFA 72 /37 08 /50 29 /43 52 /42 
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PUFA 8 /38 22 /37 49 /36 43 /34 

Total N3 32 /21 87 /13 79 /13 32 /15 

Total N6 48 /17 35 /12 70 /22 11 /19 

N3/N6 22 /1 59 /0 61 /0 80 /0 

PUFA/SFA 34 /1 53 /1 45 /1 33 /1 

DHA/EPA 88 /1 17 /2 29 /2 07 /2 

EPA/ARA 60 /8 73 /7 34 /6 32 /6 

DHA/ARA 12 /16 77 /16 13 /14 06 /13 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ها از طریق آزمون ارزیابی نرمال بودن دادهاز پس 

 ازها دادهتجزیه و تحلیل برای  ،اسمیرنوف-کولموگروف

برای مقایسه بین  و( ANOVA)ه آزمون واریانس یک طرف

 SPSS 20 نرم افزار آزمون دانکن به کمک ازها میانگین

 Excel 2007 افزار. برای رسم نمودار نیز از نرمشد هاستفاد

 .دشاستفاده  %5 داریمعنیدر سطع 
 

 نتایج

 فیزیکوشیمیایی آبفراسنجه های 

فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره های فراسنجهبررسی 

پرورش بچه ماهیان آزاد دریای خزر در تیمارهای مطالعه 

 هااین فراسنجهثابتی را برای هر یک از  حاضر روند نسبتاً

درجه  13-15آب در محدوده  دمایکه  طوریهب، نشان داد

گرم در میلی 5/7فراتر از گراد، اکسیژن محلول سانتی

 25/0و آمونیاک کل در محدوده  5/7-8در حدود    pHلیتر،

 گرم در لیتر ثبت شد. میلی 4/0 ±

 

تبدیل و نسبت  ، کارایی تغذیهرشد هایشاخص

 اقتصادی

های رشد بچه ماهی آزاد دریای خزر نتایج بررسی شاخص

وزن و  آزمایش نشان داد که بیشترین روزه 60دوره طی 

 46/13گرم و  46/26ترتیب  بهکل نهایی بدن درازای 

روغن  %50روغن ماهی و  %50) 3 متر مربوط به تیمارسانتی

نسبت به دیگر ( ≥05/0p)دار اختالف معنی با( کانوال

بیشترین درصد افزایش وزن  .(2 )جدولبود تیمارها 

هم به  (درصد در روز 97/2) رشد ویژه نرخو  (81/497%)

 تیمارهادیگر دار با که اختالف معنی بودمربوط  3تیمار 

باالترین میزان فاکتور  ،همچنین .(≥05/0p) نشان داد

 نسبت به دیگر داراختالف معنیبا   3تیمار در  وضعیت

 . بررسی نتایج درصد بازماندگی ماهیانمشاهده شدتیمارها 

دار آماری در بین تیمارهای غذایی نشان اختالف معنی هیچ

عبارت دیگر جایگزینی روغن ماهی با روغن کانوال نداد. به 

شاخص  .نداشتثیری بر درصد بازماندگی بچه ماهیان أت

ثیر أکبدی و احشایی ماهیان از تیمارهای آزمایشی ت

از  3تیمار میزان شاخص کبدی در که چند  نپذیرفت، هر

   .بیشتر بودنسبت به بقیه اظ عددی حل

و کردند به خوبی استفاده های غذایی جیرهماهیان از 

داری در میزان غذای مصرفی و ضریب تبدیل اختالف معنی

ترین مقدار د. پایینشنمشاهده در تیمارهای مختلف  ییغذا

هر  ،مشاهده شد 3تیمار ( در 41/1)ضریب تبدیل غذایی 

( <05/0pدار )از نظر آماری معنینیز این اختالف که چند 

 باالترین ضریب کارایی پروتئین ،(. همچنین2 )جدولنبود 

دیگر دار با بود که اختالف معنی 4مربوط به تیمار ( 37/2)

در ارزش تولید پروتئین (. ≥05/0pتیمارها نشان داد )

میزان کارایی چربی در  .داری مشاهده نشداختالف معنی

دار بیش از ماهیان تغذیه شده با به طور معنی 3تیمار 

 .بود 2و  1 هایرتیما

های اقتصادی مشخص شد که کمترین قیمت در بررسی

ه بود، ب 3تیمار جیره و نسبت تبدیل اقتصادی متعلق به 

 %15ماهیان تغذیه شده با این تیمار از که  طوری

برخوردار تیمارها دیگر  جویی اقتصادی نسبت بهصرفه

 . بودند
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  = 15n) غذاییمختلف های آزاد دریای خزر تغذیه شده با جیرهماهی بازماندگی بچه  درصدو رشد  هایشاخص 2جدول 

 برای هر تیمار(

 روغن کانوال روغن ماهی شاخص
-روغن ماهی 50%

 کانوالروغن  50%

 -روغن ماهی 70%

 کانوالروغن  30%

 15/0 ± 66/4 26/0 ± 80/4 15/0 ± 43/4 32/0 ± 73/4 (g) وزن اولیه

 b86/0 ± 66/22 b96/0 ± 56/23 a70/0 ± 46/26 a92/0 ± 33/25 (g) وزن نهایی

 b15/0  ± 46/12 12/90 ± 0/2 b 13/46 ± 0/25a 13/06  ± 0/15a (cm) کل نهاییطول

 b74/34 ± 47/386 b31/32 ± 90/391 a89/35 ± 81/497 ab63/22 ± 09/436 ( %)بدن ن افزایش وز

 b31/0 ± 63/2 b10/0 ± 65/2 a11/0 ± 97/2 a08/0 ± 79/2 (روز/%)ه نرخ رشد ویژ

 a06/0 ± 24/1 ab04/0 ± 33/1 a06/0 ± 64/1 ab03/0 ± 36/1 شاخص کبدی )%(

 86/13 ± 06/0 91/13 ± 08/0 67/13 ± 04/0 87/13 ± 05/0 )%(شاخص احشایی 

 13/1 ± 09/0 17/1 ± 08/0 09/1 ± 02/0 09/1 ± 09/0 فاکتور وضیعت 

 100 100 100 100 (%) بازماندگی
 (.≥05/0pهستند ) آماری داراختالف معنیتفاوت دارای حروف ماعداد با 

 

 مختلف غذاییهای ریای خزر تغذیه شده با جیرهدآزاد ماهی بچه و نسبت تبدیل اقتصادی  کارایی تغذیه 3جدول 

 روغن کانوال روغن ماهی شاخص
-ماهیروغن  50%

 روغن کانوال 50%

 -روغن ماهی 70%

 روغن کانوال 30%
 8/33 ± 01/1 6/34 ± 98/1 8/33 ± 52/1 2/32 ± 42/1 (یماه/گرم) یمصرف یغذا

 48/1 ± 04/0  41/1 ± 03/0 63/1 ± 11/0 62/1 ± 17/0 غذایی ضریب تبدیل

 b11/0 ± 86/1 a11/0 ± 24/2 a07/0 ± 25/2 a08/0 ± 37/2 نسبت کارایی پروتئین 

 37/0 ± 01/0 36/0 ± 01/0 38/0 ± 01/0 38/0 ± 01/0 پروتئین  ارزش تولیدی

 b25/0 ± 74/2 b23/0 ± 76/2 a11/0 ± 48/3 ab08/0 ± 07/3 میزان کارایی چربی

 33/0 ± 02/0 34/0 ± 02/0 30/0 ± 02/0 32/0 ± 03/0 ارزش تولیدی چربی 

 جیره متیق

 (ریال/)کیلوگرم
149950 142200 146070 147630 

 218492 205959 231786 242919 دینسبت تبدیل اقتصا

 (.≥05/0p)دار آماری هستند اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنی

 

 بحث 

های های اخیر، استفاده از منابع مختلف روغندر سال

وکادو و وک، زیتون، خرما، آرکانوال، بزگیاهی شامل سویا، 

های زیادی از ماهیان و آفتابگردان در جیره غذایی گونه

صورت جایگزین کامل یا مکمل بررسی ه پوستان بسخت

اثرات این . (Guler and Yildiz, 2011)شده است 

گونه مختلف از آبزیان نشان داد که فقط  33در ها جایگزینی

و  ، تغذیههای رشدونه اثرات منفی بر شاخصگ 9در 

یگانه (. Turchini et al. 2011)شود میبازماندگی ایجاد 

ترین مهم(، 1374( و رضوی صیاد )1391و همکاران )

به عواملی مانند نوع گونه،  را دالیل چنین روندی

های گونه به منبع روغن، قابلیت تحمل در حساسیت

پذیرش نوع روغن به کار رفته، طول دوره آزمایش و شرایط 

 . اندمحیطی نسبت داده

متفاوت روغن  یهنگام استفاده از درصدها ،حاضر مطالعهدر 

آزاد دریای خزر  یماهغذایی  رهیو روغن کانوال در ج یماه

روغن  یحاو رهیج که شخص شدروز م 60طول مدت در 

 شیافزا ،ییرشد )وزن نها یهاکانوال سبب بهبود شاخص

 هی( و شاخص تغذتیضعو فاکتور و ژهیوزن بدن، نرخ رشد و

، دوشمی انیماه ی( و درصد بازماندگییغذا لیتبد بی)ضر
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روغن کانوال به جای روغن  %50استفاده از که  طوریه ب

تری را در اثرات مطلوب هاشاخصماهی در بسیاری از 

روغن ماهی به همراه % 100های حاوی جیره امقایسه ب

 یهااستفاده از روغن ریدر مورد تأث جینتا داشته است.

متناقض  انیدر ماه هیرشد و تغذ یهاشاخص یبر رو یاهیگ

 ینیگزینشان دادند که جا( 2007)و همکاران  Drew است.

 بیشده کانوال و ترک ظیغل نیبا پروتئ یآرد و روغن ماه

 یآالقزل یکانوال و روغن بذر کتان، بر عملکرد رشد ماه

اثر معکوس  (Oncorhynchus mykiss) کماننیرنگ

موجود در  متیبا منابع گران ق ینیگزیجا تینداشته و قابل

نشان ( 2001و همکاران ) Gordon Bell .را دارد رهیج

 هیبا روغن کانوال در تغذ یروغن ماه ینیگزیدادند که جا

باعث رشد و بازده ( .Salmo salar L) ماهی آزاد اطلس

دستگاه منفی بر ر یثأتکه اینبدون  ،شودیمشابه م ییغذا

برزگر و همکاران  مطالعه جینتا داشته باشد. یماهایمنی 

 که نشان داد زین( 1397و رمجی و همکاران )( 1397)

 نیگزیبه عنوان جا تاآن را دارد  تیقابلروغن کانوال 

در جیره  (روغن کانوال %50با  یروغن ماه %50 ینیگزیجا)

 استفاده شودکمان نیرنگ یآالقزلو بچه ماهی رو غذایی ال

تمام شده غذا شده است.  متیامر موجب کاهش ق نیا و

Turchini  همچنین پورحسین  و (2011)و همکاران

جایگزینی اکثر  گزارش کردند که( 1396سارمه و همکاران )

 %80-100های کمتر از گیاهی در غلظت هایمنابع روغن

های مختلف آبزیان ونهگاثرات منفی بر میزان و سرعت رشد 

نیز باالترین میزان وزن و مطالعه حاضر در نداشته است. 

روغن ماهی  %50طول نهایی در ماهیان تغذیه شده با تیمار 

 کرد کهتوان اذعان می. شدروغن کانوال مشاهده  %50و 

 افزایش در مهمی جیره غذایی نقش -3n-6/nنسبت 

علت آن را  .کندمی ایفا آزاد دریای خزر ماهی عملکرد رشد

توان در میزان باالی اسیدهای چرب غیراشباع می احتماالً

استفاده از منابع  ،به طورکلی .دانستموجود در روغن کانوال 

در جیره غذایی  -3n-6/nکانوال باعث افزایش نسبت  روغن

  .(1396)پورحسین سارمه و همکاران،  شوندآبزیان می

از طرف دیگر، روغن کانوال دارای مقادیر باالیی از اسید 

کلی اسیدهای که سبب افزایش مقادیر است چرب اولئیک 

 fatty acids, MUFAی )چرب تک غیراشباع

Monounsaturated )شود. مقدار در جیره غذایی می

روغن کانوال در های حاوی در جیره MUFAکل 

. (NRC, 1993) استمتفاوت  %55-72ای بین محدوده

سوخت های مین انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیتأت ،لذا

ورود منابع کاربردی ترین نقش مهم ،در آبزیانو ساز 

MUFA  استدر جیره غذایی آبزیان (Mua et al. 

طول  ،افزایش وزن بر یتوان دلیلمیرا . این موضوع (2020

و سرعت رشد ویژه بچه ماهی آزاد دریای خزر تغذیه شده 

درصد روغن  100) 1با روغن کانوال در مقایسه با تیمار 

 . دانستحاضر ماهی( در مطالعه 

ماهیان مقادیر عددی پرورش ثیر گذار در أثر و تؤماز عوامل 

ریب ض. جیره غذایی مرغوب با است ییغذا لیتبد بیضر

 ،و به تبع آنتولید  نهیکاهش هزتبدیل مناسب، منجر به 

کاهش  ،همچنینو زیست  طیمح یموجب کاهش آلودگ

مطالعه  جینتابا توجه به  خواهد شد. هیثانو یهاعفونت

 نسبت وزن بدن، ویژه، رشد نرخ دارمعنی افزایش حاضر،

تغذیه شده ماهیان  در کارایی پروتئین و میزان کارایی چربی

 با جیره محتوی مقادیر یکسان روغن ماهی و روغن کانوال

-صرفه درآن  ثیرأت دهندهنشان ،تیمارها دیگر به نسبت

اثرات مثبت افزایش همچنین،  .است پروتئینی منبع جویی

 چرب، اسیدهای n-3 و n-6 هایردیف کارایی غذا ناشی از

 تنهایی به  n-6و n-3 هایردیف از ناشی بر اثرات مقدم

 غذایی محتوی جیره با شده تغذیه ماهیان که به طوری بود،

مقادیر بهینه کارایی غذا ، (توأم) و روغن کانوال یروغن ماه

به  انیمتفاوت ماه ازیا توجه به نب .گذاشتند نمایش به را

 ریعالوه بر تأث رهیج یانواع چربمنابع بهینه  ره،یدر ج یچرب

از جمله ترد  ،یکیزیف اتیآنها، بر خصوص یبر خوش خوراک

 زین یکیزیف یغذا در مقابل فشارها یهادانه یو شکنندگ

 لیتبد بیسبب کاهش ضر ،جهیاست. در نت رگذاریتأث

 یحاو رهیرسد که جیم ظرنه طور ب نی. ادشویم ییغذا

 نیدر تأم نیاز مصرف پروتئ یچربسطوح و منبع بهینه 

به مصرف رشد  نیپروتئ ،جهیدر نت .کندیم یریجلوگ یانرژ

منبع متناسب با  یرشد ماه شیافزا نیا .رسدیم وانیح

 ازیمورد ن یبهتر انرژ نیدهنده تأمنشان ،یربمناسب چ

امکان  جادیا قیاز طر کهاست  سوخت و سازی یندهایفرآ

بهبود عملکرد رشد ، خود یاصل ریدر مس نیپروتئقرارگرفتن 

 انیرشد بهتر بچه ماه ،جهیو در نت ییغذا یهارهیج

(Zhao et al. 2015 )دنبال خواهد داشتهب را. 

ثیرات استفاده از روغن های گیاهی بر روی أنتایج در مورد ت

رشد و تغذیه در ماهیان متناقض است. نیکزاد های شاخص

(، در خصوص جایگزینی 1387حسن کیاده و همکاران )

روغن های گیاهی با روغن ماهی در جیره بچه فیل ماهیان 
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: کردنداستفاده زیر ( از تیمارهای Huso husoپرورشی )

 %25روغن سویا +  %25روغن ماهی +  %50تیمار اول )

 %25روغن ماهی +  %50روغن آفتابگردان(، تیمار دوم )

 %100شاهد )وه گرروغن کانوال( و  %25روغن آفتابگردان و 

روغن ماهی(. نتایج آنها نشان داد که میانگین وزن نهایی 

دیگر دار کمتر از طور معنیبهشاهد  گروهبدن در ماهی های 

داری در که اختالف معنیاست  در حالیاین تیمارها بود. 

رشد شامل درصد افزایش وزن، ضریب  هایدیگر شاخص

چاقی، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده 

 پروتئین بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.

 Bell( نشان دادند که جایگزینی روغن 2001و همکاران )

ماهی با روغن کانوال برای تغذیه آزاد ماهی باعث رشد و 

( 2017) و همکاران Fukada. شودبازده غذایی مشابه می

لیت آن را دارد که ـکانوال قاب نـروغنیز نشان دادند که 

 دم زردگیش ماهی ماهی در جیره  روغنعنوان جایگزین به

موجب  ، واستفاده( quinqueradiata Seriola) ژاپنی

( 2007و همکاران )Drew د. مطالعه وکاهش قیمت غذا ش

نشان داد که جایگزینی آرد و روغن ماهی با پروتئین غلیظ 

شده کانوال و ترکیب کانوال و روغن بذر کتان بر عملکرد 

بر جا نمی رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان اثر منفی 

و قابلیت جایگزینی با منابع گران قیمت موجود در گذارد 

  .استتایج مطالعه حاضر با ن همسو نتایج آنها د.دارجیره را 

که  گزارش کردند( 2011و همکاران )Asdari  همچنین،

های گیاهی سویا، روغنامکان جایگزینی روغن ماهی با 

 ی(وسگپنگربه ماهی راه راه )خرما و بزرک در رژیم غذایی 

(Pangasius hypophthalmus ) و هیچ دارد وجود

در  .نشده استاثرات منفی بر عملکرد رشد آنها مشاهده 

حال بیشترین رشد در ماهیان تغذیه شده با روغن عین 

اران کو هم Zhou سویا مشاهده شد. بر خالف نتایج حاضر،

مارماهی  هنگام مطالعه روی( 2011در سال )

(Monopterus albus )که جیره حاوی  کردند گزارش

روغن سویا تفاوت قابل توجهی از نظر افزایش وزن در 

ه حاوی روغن ماهی ایجاد نکرده است. مقایسه با جیر

استفاده از منابع روغن گیاهی به جای روغن ماهی در 

نیز  خواری(بسیاری از ماهیان دریایی )دارای رژیم گوشت

عدم مشابهی را با نتایج مطالعه حاضر نشان داد.  روند نسبتاً

بازماندگی درصد رشد و دار آماری در روند اختالف معنی

روغن کلزا و کنجاله سویا به جای  %69 یجایگزینماهی با 

 Sparus دریایی روغن ماهی در تغذیه ماهی سیم

aurata (Fountoulaki et al. 2009 ،) جایگزینی

 قرمزشوریده در ماهی  %70-80روغن سویا تا حد 

ocellatus Sciaenops (Tucker et al. 1997 ،)

های سویا، کانوال و برزک در ماهی با روغن %60جایگزینی 

 Lates calcariferس آسیایی باو سی سیم دریایی

(Izquierdo et al. 2003 .مشاهده شد ) 

ماهی در  (2003و همکاران ) Bellمطالعه نتایج همچنین 

 رشد،های شاخص  بر دارمعنی تفاوت عدم ،زاد اطلسآ

 جایگزینیدر  را غذایی تیدیل ضریب و غذا کارایی

جیره  در ماهی روغن با)برزک و کانوال(  گیاهی هایروغن

حاضر مطابقت مطالعه های که با یافته داد نشان آنها غذایی

ایگزینی ج هنگام (1393) و همکارانجمشید پوده دارد. 

دریای خزر  ی ماهی سفیدیروغن سویا و کانوال در جیره غذا

(Rutilus kutum )جایگزینی روغن  گزارش کردند که

 ،های مخلوطا جیرهدر مقایسه بجداگانه، صورت بهماهی 

آنها دارد.  ثیر کمتری بر میزان رشد و بقای این ماهیأت

به ترتیب در جیره را بیشترین و کمترین مقادیر بازماندگی 

و کانوال  حاوی روغن سویا و جیره مخلوط روغن سویا

Yikdiz (2011 ) وGuler ج مطالعه نتای .کردندمشاهده 

نیز نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با روغن بزرک به 

ثیری بر أآال تصورت جزیی و کلی در جیره ماهی قزل

رشد و ضریب تبدیل غذایی نداشته است. های شاخص

بر روی چندین گونه از ماهیان شامل مطالعاتی  ،همچنین

)پورحسین ( Acipenser ruthenusمولدین استرلیاد )

 Senerکمان )آالی رنگین(، قزل1396سارمه و همکاران، 

and Yeldiz, 2003آزاد ( و 1393جرجانی و همکاران،  ؛

که نتایج  شدانجام ( Torstensen et al. 2004)اطلس 

جایگزینی  هنگام ای در روند رشد و کارایی غذامشابه

در این . به همراه داشتهای گیاهی با روغن ماهی روغن

های گیاهی در برخی از که استفاده از روغناست  حالی

 Pseudoplatystomaماهیان مانند کاچارا 

coruscans (Martino et al. 2002 ،)دریایی سیم 

(Menoyo et al. 2004)  ژاپنی دم زردگیش و ماهی 

(2020et al.  Fukada )دار در رشد باعث تغییرات معنی

دلیل این نتایج که رسد به نظر می این ماهیان شده است.

نوع پرورش، و طول مدت جیره غذایی، شرایط متناقص در 

جیره غذایی، گونه و سن ماهی، مرحله رسیدگی جنسی، 

در ، انرژیمنبع در مصرف چربی به عنوان ماهی قابلیت 

آزاد نتیجه ذخیره پروتئین بیشتر باشد. برای مثال ماهی 
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قابلیت ذخیره سازی پروتئین و استفاده از اقیانوس اطلس 

که در ماهیانی  ، در حالیدچربی به عنوان منبع انرژی را دار

این قابلیت وجود ندارد و هر گونه  مورایروغن ماهی مانند 

آن به نقش  تغییر در ترکیب اسیدهای چرب جیره با توجه

د گذارثیر میأدر ساختار سلولی بر روی رشد این ماهیان ت

(Francis et al. 2007.)  

 بررسیدر کلیدی و مهم  شاخص PUFA/SFAنسبت 

شده  توصیه میزان حداقل ت.اس ماهی ایتغذیه ارزش

 ,Kennetg) است 45/0برابر  PUFA/SFAنسبت 

 تیمارها تمامی برای این نسبت در مطالعه حاضر،(.1994

 روغن 100% محتوی . جیرهشده بود توصیه نسبت از بیش

 طور به لینولئیک را چرب اسید تجمع میزان، گیاهی

خواهد  افزایش ماهی در بافت ،در جیره و در نتیجه دارمعنی

 زنجیره بلند چرب اسیدهای میزان که داد، در صورتی

این امر و داده  کاهش را EPA و DHA مانند غیراشباع 

خواهد شد  یتولید محصول موجب کاهش کیفیت

و  یجرجاناز سوی دیگر، (. 1393 ،و همکاران یجرجان)

حفظ سطوح  خاطربه  که کردند پیشنهاد (1393) همکاران

که  EPA و DHAنظیر  3 -چرب امگا یدهایاز اس یمناسب

از روغن  یبیترک ،مؤثر است اریبسنیز در سالمت انسان 

به  ،ایروغن کانوال و سو خصوصبه یاهیبا روغن گ یماه

 یچرب ضرور یدهایاز اس یقابل توجه ریداشتن مقاد لحاظ

آال استفاده قزل یماهغذایی  رهیدر ج ،کینولئیو ل کینولنیل

 . دشو

ایش زاف ی بادخص اقتصاشا راتییتغدر مطالعه حاضر، 

 یایشزافکانوال از روند روغن ماهی با روغن  نیین جانشایزم

ی همبستگی دتبدیل اقتصاهمچنین، نسبت برخوردار بود. 

د شهمبستگی منفی با نرخ ر ایی وذتبدیل غ ضریبمثبت با 

توان های مطالعه حاضر میبا توجه به یافته. نشان دادویژه 

دهنده کارایی نشان ،یدتبدیل اقتصانسبت  عنوان کرد که

طوری که همیشه اعمال کمترین جیره غذایی است، به 

بیشترین میزان سود و کارایی  هزینه برای جیره غذایی الزاماً

را نخواهد داشت و با کاهش میزان رشد از کارایی جیره 

با توجه (. 1394شود )مینابی و همکاران، غذایی کاسته می

 ،دیگر نامحقق نتایجو  مطالعه حاضرحاصل از  جیبه نتا

با  یبا روغن ماه بیصورت ترک وال بهاستفاده از روغن کان

 زیو ن یآن نسبت به روغن ماه ترنییپا متیتوجه به ق

آزاد  یماه ییغذا رهیدر ج یاستفاده از روغن ماه تیمحدود

ماهی جایگزینی بخشی از روغن  .شودیم هیتوصدریای خزر 

روغن کانوال( در  %50روغن ماهی با  %50)کانوال با روغن 

ثیر منفی أزر نه تنها تـه ماهی آزاد دریای خـبچغذایی جیره 

بازماندگی بچه درصد و  ، کارایی تغذیههای رشدشاخصبر 

نوید بخش کاهش هزینه تولید غذا، ماهی ندارد، بلکه 

کاهش وابستگی صنعت تولید خوراک آبزیان به تولید و 

به رشد صنعت آبزی واردات روغن ماهی و نیز تداوم روند رو 

 . استپروری پایدار در کشور 
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 یهاروغن ریتاث. 1396یارمحمدی، م.، ستارزاده، ع.ر. 

 ادیاسترل نیو کلزا بر عملکرد رشد مولد لکایک

(Acipenser ruthenus)415 :70 . مجله شیالت-

407 . 

. اثرهای 1393جرجانی، س.، قلیچی، ا.، بغدادی، آ. 

های گیاهی بر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن

پارامترهای رشد، کارایی غذا و پروفایل اسیدهای چرب 

عضله ماهی قزل آالی رنگین کمان. نشریه توسعه 

 . 13-30: 8پروری آبزی

رجی، ح.، جانی جمشیدپوده، م.، اسماعیلی فریدونی، الف.، او

. اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره با 1393خلیلی، ح. 

های رشد و بازماندگی بچه های گیاهی بر شاخصهروغن

. مجله (Rutilus kutum) ماهیان سفید دریای خزر

 .329-337 :27 زیست شناسی ایران

سازمان . ماهی سفید دریای خزر. 1374رضوی صیاد، ب. 

  .ص 165. رانیا التیش

رمجی، ک.، برزگر، س.، محمدعلیخانی، م.، نجارلشگری، 

سطوح مختلف روغن  ریأث. ت1397محمودی، ر.  ،س.

 یبر رشد، بازماندگ ییغذا رهیو روغن کانوال در ج یماه

 کماننیرنگ یآالقزل یبدن ماه ییایمیش بیو  ترک

(Oncorhynchus mykiss ) پرواری. فصلنامه علمی

  .263-268 :10پژوهشی محیط زیست جانوری 
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ورکاظمی، م.، بهمنی، م.، پورعلی، ح.، کاظمی پ محسنی، م.،

. گزارش نهایی پروژه تعیین 1385زاده، م. یعل ،ر.

احتیاجات غذایی فیلماهی از مرحله الروی تا مرحله 

عرضه به بازار. انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان 

خاویاری. موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ایران. 

 ص.  224

علیپور، گل ،محسنی، م.، کرمی نسب، م.، راست روان، م.ا.

 جیره پروتئین مختلف سطوح اثرات بررسی. 1397ی. 

 قابلیت و بدن ترکیب شیمیایی رشد، میزان بر غذایی

 Salmo) خزر دریای آزاد ماهی بچه در مغذی مواد هضم

trutta caspius)178 :28 . مجله علمی شیالت ایران-

165 . 

، نیااسماعیل.، ی، علیپورگل.، س، نجارلشگری محسنی، م.، 

 کولین مختلف سطوح تاثیر. 1398. ک، زادهموذن ،.ر

 نزیمهایو آ الشه ترکیب شد،ر شاخصهای بر کلراید

خزر. فصلنامه  پرورشی یایآزاد در ماهی خون کبدی

 . 183-192 :8 تعلوم و فنون شیال

موسوی،  ،ذاکری، م.، غفله مرمضی، ر.، یاوری، و. مینابی، خ.،

جانشینی روغن ماهی با  یاتأثیرات تغذیه. 1394س.م. 

در غذایی ماهیان جوان کپور  روغن کلزا در جیرة

عملکرد رشد و در  Cyprinus carpioمعمولی، 

نشریه   .جیره یتغذیة بدن و شاخص اقتصاد یپارامترها

 .157-175 :68 شیالت

پرندآور، ح.  ،کیاده، م.، خارا، ح.، یزدانی، م. ع.نیکزاد حسن

ثرات منابع چربی جیره غذایی بر فاکتورهای ا .1387

بچه  الشهرشد، تغذیه و ترکیب اسیدهای چرب 

مجله علوم (. Huso huso) ماهیان پرورشیفیل

 .73-87: 2ی زیست

ه، س.، شعبانپور، ب.، حسینی، ه.، ایمانپور، م.، شعبانی، نیگا

. ارزیابی تغییرات فصلی ترکیب 1391ع.، عباسی، م. 

ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی کپور شیمیایی و 

(. مجله زیست شناسی carpio Cyprinusپرورشی )

 . 286-294 :25ایران 
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