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ABSTRACT
To investigate the effects of partial replacement of calf fat and canola oil
Rainbow trout
instead of dietary fish oil on the growth performance and chemical
Beef tallow fat
composition of rainbow trout, 250 fish with an average weight of 22.2 ±
0.6 g and a density of 20 fish per 500-liter fiberglass tank were distributed
Canola oil
and fed over a 90-day period. Experimental treatments (3 replicates each)
Growth and feeding were as follows: Treatment 1 (control = T1): adding 100% fish oil to the
diet; Treatment 2 (T2): replacement of fish oil with 50% canola oil;
parameters
Treatment 3 (T3): replacement of fish oil with 50% beef tallow fat;
Carcass composition Treatment 4 (T4): replacement of fish oil with 25% beef tallow fat and 25%
canola oil. According to the results, the highest rate of weight gain,
biomass increase, survival rate and the lowest feed conversion ratio were
observed in the control and T4. The lowest percentage of weight gain,
specific growth rate, daily growth index and feed, protein and fat
efficiency ratios were measured in T3. According to the results, the protein
production and fat production values were the highest in T3, exhibiting
significant differences with other experimental treatments. The results
showed that the amount of moisture in T3 was significantly lower than in
the other treatments. In addition, the amounts of fat in T3 and T4 were
significantly higher than in the control and T2. The lowest percentage of
protein was observed in T2. In conclusion, using a combination of animal
fats with vegetable oils and fish oil has a much better effect compared to
using each of them alone with fish oil. Therefore, treatment 4 (replacement
of fish oil with 25% beef tallow fat and 25% canola oil) is recommended
in terms of the studied parameters.
*Corresponding author: afshin.ghelichi@yahoo.com
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"مقاله پژوهشی"
تأثیر جایگزینی چربی پیه گوساله و روغن کانوال به جای بخشی از روغن ماهی جیره بر فراسنجههای رشد ،تغذیه و

ترکیب شیمیایی ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
حمید جافرنوده ،افشین قلیچی* ،سارا جرجانی ،رضا اکرمی
گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر ،آزادشهر ،گلستان
تاریخ دریافت99/09/20 :

تاریخ پذیرش99/12/25 :

چکیده
به منطور بررسی تأثیر جایگزینی بخشی از روغن ماهی جیره با چربی گوساله و روغن کانوال بر عملکرد
رشـد و تـرکیب شـیمیایی مـاهی قـزلآالی رنـگینکمان ،تـعداد  250عـدد ماهی با وزن مـتوسط
 22/2 ± 0/6گرم و با تراکم  20عدد در حوضچههای  500لیتری فایبرگالس توزیع و طی یک دوره
 90روزه تغذیه شدند .تیمارهای آزمایشی (هر کدام  3تکرار) به شرح زیر بودند :تیمار ( 1شاهد) ،تیمار
 :2جایگزینی روغن ماهی با روغن کانوال به میزان  ،%50تیمار  :3جایگزینی روغن ماهی با چربی پیه
گوساله به میزان  ،%50تیمار  :4جایگزینی روغن ماهی با چربی پیه گوساله به میزان  %25و روغن
کانوال به میزان  .%25بیشترین میزان افزایش وزن ،افزایش زیتوده ،نرخ زندهمانی و کمترین میزان
ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد و تیمار  4مشاهده شد .کمترین درصد افزایش وزن ،نرخ رشد
ویژه ،شاخص رشد روزانه و نسبت کارایی غذا ،پروتئین و چربی در تیمار  3اندازهگیری شد .با توجه
به نتایج حاصله ،فراسنجه ارزش تولید پروتئین و ارزش تولید چربی در تیمار  3بیشترین مقدار بود
( .)p>0/05نتایج سنجش ترکیب شیمیایی نشان داد که میزان رطوبت در تیمار  3کمتر از دیگر
تیمارها بود ( .)p>0/05همچنین ،میزان چربی در ماهیان تیمارهای  3و  ،4نسبت به گروه شاهد و
تیمار  2بهطور معنیدار بیشتر بود .کمترین درصد پروتئین در ماهیان تیمار  2مشاهده شد .می توان
نتیجه گرفت که استفاده از ترکیب چربـیهـای حیوانـی به همراه روغـنهـای گیاهـی و روغن ماهی
تأثیر بسیار بهتری در مقایسه با استفاده از هر کدام از آنها به تنهایی در کنار روغن ماهی دارد .بنابراین
استفاده از تیمار  4به لحاظ برتری فراسنجههای مورد بررسی ،پیشنهاد میشود.

نویسنده مسئولafshin.ghelichi@yahoo.com :

کلمات کلیدی
قزلآالی رنگینکمان
چربی پیه گوساله
روغن کانوال
فراسنجههای رشد و
تغذیه
ترکیب شیمیایی عضله
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مقدمه
امـروزه مــاهـی قـزلآالی رنـگـیـنکـمــان ( Oncorhynchus
 )mykissمهمترین گونه پرورشـی در اکثر کارگاههای تکثیر
و پرورش ماهیان سـردآبی در بیشـتر نقاط جهان اسـت .در
حال حاضـر ،قزلآالی رنگینکمان اسـاس صـنعتی را تشـکیل
میدهد که در حال توسـعه اسـت و اهمیت آن به خصـو در
کشورهایی که قادر به تدارک شرایط و مهیا کردن محیط آب
شــیرین ،یا شــور برای پرورش آن هســتند ،در حال افزایش
است.
در پرورش ماهی ،غذا و تغذیه از نکات مهم بوده که هر
تولیدکننده باید به آن توجه خاصی داشته باشد ،زیرا قسمت
اعظم پرورش ( 50الی  )%60را تشکیل میدهد (فکراندیش و
همکاران .)1385 ،واضح است که توسعه آبزیپروری شدیداً
به در دسترس بودن آرد ماهی و روغن ماهی بستگی دارد.
دلیل آن هم میزان قابل توجه روغن ماهی در جیره آزادماهیان
است .در نتیجه ،از زمانی که تولید ساالنه روغن ماهی ثابت
ماند و ذخایر ماهیان سطحزی کوچک محدود شد ،این امر
موجب بروز نگرانیهایی شده است .بنابراین ،در حال حاضر
صنعت خوراک آبزیان ،نیاز شدیدی به یافتن و پیادهسازی
جایگزینهای مناسب برای روغن ماهی دارد .در سالهای
اخیر ،تالشهای تحقیقاتی قابل توجهی برای یافتن جایگزین-
های مناسب برای روغن ماهی انجام شده است .چالش اصلی
در این گونه تحقیقات ،حفظ تأثیرات مثبت شناسایی شده
برای اسیدهای چرب  EPAو  DHAدر ماهیان مصرفی
است ،ضمن اینکه به طور همزمان سالمت ماهیان و رشد
بهینه ماهیان تأمین شود .چربی در جیره غذایی ماهی نه تنها
یک منبع انرژی است ،بلکه نقش مهمی در بسیاری از فعالیت-
های فیزیولوژیک بدن دارد .این اسیدهای چرب و بهخصو
اسیدهای چرب ضروری در تکامل جنینی ،تخمریزی ،دستگاه
ایمنی ،عکسالعملهای استرسی و در روند سازگاری نقش
بسیار مهمی دارند ( .)Bell and Sargent 2003مطالعات
در مورد ده گونه ماهی مهم پرورشی نشان داده که بهطور
میانگین برای تولید یک کیلوگرم ماهی پرورشی که با غذاهای
تجاری پرورش مییابند ،تقریباً  1/9کیلوگرم ماهی وحشی،
برای تولید آرد و روغن ماهی مصرف میشود ( Naylor et
 .)al. 2009دانشمندان پیشبینی کردهاند که تا سال 2050

کاهش شدیدی در صید تمامی گونههای وحشی آبزیان رخ
خواهد داد و این امر میتواند صنعت آبزیپروری را به دلیل
عدم امکان تهیه آرد و روغن ماهی ،تهدید کند .لذا ،صنعت
آبزیپروری به منظورکاهش این فقدان باید به دنبال منابع
پایدارتر و کم هزینهتر دیگر باشد (.)Turchini et al. 2009
روغنهای گیاهی دارای مقادیر کمی از  DHA ،EPAو
 18:2n-6هستند ( .)Bell et al. 2002در این بین ،روغن
کانوال دارای بیشترین سطح اسید چرب آلفالینولنیک اسید
 18:3n-3در بین دیگر روغنهای گیاهی است که
نشاندهنده توان بالقوه باالی آن برای تبدیل به  EPAو
 DHAدر صورت استفاده در جیره ماهیان پرورشی آب
شیرین است.
تولیدات صنایع کشاورزی-غذایی همراه با ایجاد محصوالت
جنبی کمارزش مانند منابع چربی است که میتوان در خوراک
آبزیان استفاده کرد .چربیهای دامی غنی از اسیدهای چرب
اشباع شده ( )SFAهستند ( .)Turchini et al. 2009با
وجود این ،به علت قیمت کم و در دسترس بودن ،جایگزینی
جزیی روغنهای حیوانی به جای روغن ماهی در جیره غذایی
ماهیان باید بررسی شود ( ;Bureau et al. 2002
 ،)Turchini et al. 2009هرچند که نباید این جایگزینی
باعث کاهش شاخصهای رشد و ارزش غذایی ماهی شود .از
طرفی ،روغنهای حیوانی را میتوان به عنوان جایگزینی پایدار
استفاده کرد .استفاده از روغنهای دامی هنوز بهندرت در
صنعت آبزیپروری مورد توجه است ( Friesen et al.
2013; Gause and Trushenski, 2013; Emery et
al. 2016; Monteiro et al. 2018; Carvalho et al.
 )2020و تنها چند مطالعه در این خصو انجام شده است
که میتوان به تحقیق روی شاهماهی دمزرد ( Seriola
 ،)Bowyer et al. 2012( )lalandiسیم دریایی
( )Perez et al. 2014( )Sparus aurataو باس دریایی
اروپایی (Monteiro et al. ( )Dicentrarchus labrax
 )2018اشاره کرد.
با توجه به اینکه یکی از پرهزینهترین بخشهای غذایی
ماهی قزلآال را روغن ماهی تشکیل میدهد ،در این تحقیق
به بررسی اثرات جایگزینی جزیی روغن ماهی با روغن پیه
گوساله ،روغن گیاهی کانوال و مخلوط روغن پیه گوساله و

تغذیه آبزیان (سال هفتم ،شماره یکم ،بهار 18 / )1400

روغن کانوال بر فراسنجههای رشد ،تغذیه و ترکیب شیمیایی
ماهی قزلآالی رنگینکمان پرداخته شده است.
مواد و روشها

ماهی و  %50روغن دامی (پیه گوساله) ،تیمار  :3جیره حاوی
 %50روغن ماهی و  %50روغن گیاهی (کانوال) ،تیمار  :4جیره
حاوی  %50روغن ماهی و  %25روغن دامی (پیه گوساله) و
 %25روغن گیاهی (کانوال).

تهیه ماهی
بچه ماهیان از یکی از مراکز پرورشی ماهیان سردابی استان
گلستان تهیـه شد .تعداد  250عدد ماهی با وزن متوسط 0/6
 22/2 ±گرم انتخاب و بعد از سازگاری به حوضچههای 500
لیتری منتقل شد .قبل از انتقال ماهیان به حوضچهها ،وزن و
درازای کل ماهیان اندازهگیری شد .سپس در هر یک از 12
حوضچه فایبرگالس  500لیتری 20 ،عدد ماهی قرار داده شد.
تمام مراحل اجرایی این تحقیق در کارگاه آموزشی و پژوهشی
آبزیپروری دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر انجام شد.
دمای آب کارگاه در طول دوره پرورش  14/85 ± 0/67درجه
سانتیگراد و  pHآب  7/35 ± 0/17بود.
تیمارهای آزمایشی

تهیه جیرههای غذایی
جیرههای غذایی تهیه شده در تحقیق طیق معیارهای NRC
طراحی شدند (جدول  .)1سپس ،خوراک بر روی سطحی تمیز
پخش شد تا در مجاورت هوا خشک شوند .سپس هر جیره در
ظرفهای جداگانه که قبالً توسط برچسب کدگذاری شده بود،
قرار داده شد .روغن ماهی و روغن گیاهی کانوال از شرکتهای
معتبر تهیه شد .چربی دامی (پیه گوساله) از کشتارگاههای
صنعتی تهیه و براساس روشهای معمول ،روغنگیری شد .به
این ترتیب که بعد از پاک کردن ،به قطعات کوچکتر بریده و
درون ظرفی بر روی شعله کم قرار داده شد .بعد از ذوب شدن
روغن ،از صافی عبور داده و در یخچال نگهداری شد .ترکیب
شیمیایی جیره نیز در جدول  2آورده شده است.

چهار تیمار به شرح زیر طراحی شد :تیمار ( 1شاهد) :جیره
حاوی  %100روغن ماهی ،تیمار  :2جیره حاوی  %50روغن
جدول  1اجزای جیرههای غذایی فرموله شده مورد استفاده در تحقیق حاضر.
اجزاء (گرم در کیلوگرم)
آرد ماهی
پودر سویا
پودر گوشت
پودر طیور
آرد گندم
روغن ماهی
چربی پیه گوساله
روغن کانوال
مکمل مخلوط ویتامینه
مکمل مخلوط مواد معدنی
الیزین
میونین
کولینکلراید
بنتونیت

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

360
120
100
100
120
150
0
0
15
15
1/5
1/5
2
15

360
120
100
100
120
75
75
0
15
15
1/5
1/5
2
15

360
120
100
100
120
75
0
75
15
15
1/5
1/5
2
15

360
120
100
100
120
75
37/5
37/5
15
15
1/5
1/5
2
15
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جدول  2ترکیب شیمیایی جیرههای غذایی فرموله شده مورد استفاده در تحقیق حاضر.
ترکیب شیمیایی ()%
پروتئین خام
چربی خام
فیبر خام
خاکستر
رطوبت
عصاره عاری از نیتروژن
انرژی ناخالص (کیلوژول در گرم)

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

42/00
18/35
2/8
8/00
10/00
18/85
20/51

42/30
17/95
2/9
7/90
9/80
19/15
20/48

42/20
18/20
3/0
8/10
9/90
18/70
20/48

42/28
18/15
3/0
7/98
9/85
18/74
20/48

نحوه غذادهی

تعیین فراسنجههای رشد

ماهیان روزانه طبق جداول غذادهی در  2وعده صبح و عصر
به صورت دستی به مدت  90روز غذادهی شدند .بعد از هر بار
زیستسنجی و تعیین متوسط زیتوده موجود در حوضچهها،
میزان غذای مورد نیاز بر اساس وزن بدن ماهیان با استفاده از
جداول غذادهی ،تعیین شد.

برای بررسی چگونگی عملکرد جیرههای مختلف و مقایسه آنها،
در فواصل زمانی مشخص از طریق دادههای بهدست آمده از
زیستسنجی و انجام آزمایشهای تغذیهای بر اساس فرمول-
های موجود ،برخی از شاخصهای رشد و تغذیه به شرح زیر
تعیین شد (.)Liland et al. 2013

میانگین وزن ابتدای دوره به گرم  -میانگین وزن انتهای دوره به گرم
(] × 100میانگین وزن انتهای دوره به گرم) ( /میانگین وزن ابتدای دوره به گرم  -میانگین وزن انتهای دوره به گرم)[
(] × 100دوره پرورش) ( /لگاریتم طبیعی میانگین وزن ابتدای دوره به گرم – لگاریتم طبیعی میانگین وزن انتهای دوره به گرم)[
(] × 100دوره پرورش به روز) 0/33( /میانگین وزن ابتدای دوره به گرم –0/33میانگین وزن انتهای دوره به گرم)[
( × 100تعداد ماهیان در ابتدای دوره  /تعداد ماهیان در انتهای دوره)
(میانگین وزن ماهیان ابتدای دوره×تعداد ماهیان در انتهای دوره) ( -میانگین وزن ماهیان انتهای دوره × تعداد ماهیان در انتهای
دوره)
3( × 100میانگین طول ماهی به سانتیمتر /میانگین وزن ماهیان در انتهای دوره به گرم)
افزایش وزن به گرم  /مقدار غذای دریافت شده به گرم
/2({] × 100دوره پرورش) × (وزن ماهیان در ابتدای دوره  +وزن ماهیان در انتهای دوره)} ( /کل غذای دریافت شده)[
مقدار غذای دریافت شده به گرم  /افزایش وزن به گرم
مقدار پروتئین دریافت شده به گرم  /افزایش وزن به گرم
مقدار چربی دریافت شده به گرم  /افزایش وزن به گرم
پروتئین مصرف شده ( /مقدار پروتئین در عضله ماهی در ابتدای دوره  -مقدار پروتئین در عضله ماهی در انتهای دوره)
چربی مصرف شده ( /مقدار چربی در عضله ماهی در ابتدای دوره  -مقدار چربی در عضله ماهی در انتهای دوره)

= افزایش وزن بدن (گرم)
= درصد افزایش وزن بدن
= نرخ رشد ویژه( 1درصد در روز)
= شاخص رشد روزانه( 2گرم در روز)
= میزان زندهمانی (درصد)
= افزایش بیوماس (واحد وزن)
3

= فاکتور وضعیت
= ضریب تبدیل غذایی
5
= دریافت غذای روزانه (درصد)
6
= نسبت کارایی غذا
7
= نسبت کارایی پروتئین
8
= نسبت کارایی چربی
9
= ارزش تولید پروتئین
10
= ارزش تولید چربی
4

1

SGR: Specific growth rate
DGI: Daily growth index
3
CF: Condition factor
4
FCR: Food conversion ratio
5
DFI: Daily feed intake
6
FER: Food efficiency ratio
7
PER: Protein efficiency ratio
8
LER: Lipid efficiency ratio
9
PPV: Protein productive value
10
LPV: Lipid productive value
2
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( × 100مقدار پروتئین دریافت شده  /افزایش میزان پروتئین در عضله ماهی) = کارایی تثبیت پروتئین
( × 100مقدار چربی دریافت شده  /افزایش میزان چربی در عضله ماهی) = کارایی تثبیت چربی

اندازهگیری ترکیب شیمیایی بدن

نتایج

اندازهگیری رطوبت ،چربی (سوکسلهGerhardt, :
 ،)Germanyپروتئین (کلدال )Thermo, England :و
خاکستر (کوره در دمای  550درجه سانتیگرادOrton, :
 )USAطبق روش استاندارد انجام شد (A.O.A.C,
.)2000

با توجه به نتایج حاصله ،بیشترین میزان افزایش وزن در گروه
شاهد و تیمار  4مشاهده شد که با تیمار  3اختالف معنیدار
داشتند ( .)p≥0/05همچنین ،بیشترین درصد افزایش وزن
نیز در گروه شاهد اندازهگیری شد که با دیگر تیمارهای
آزمایشی دارای اختالف معنیدار بود ( .)p≥0/05بیشترین
میزان افزایش زیتوده در گروه شاهد و تیمار  4مشاهده شد
که با تیمارهای  2و  3دارای اختالف معنیدار بود (.)p≥0/05
کمترین میزان شاخص نرخ رشد ویژه و رشد روزانه در تیمار
 3مشاهده شد ،به طوری که با دیگر تیمارهای تحقیق اختالف
معنیدار داشت ( .)p≥0/05همچنین نتایج حاصله نشان داد
که با توجه به نتایج حاصله ،بیشترین میزان زندهمانی در گروه
شاهد و تیمار  4مشاهده شد که با تیمارهای  2و  3اختالف
معنیدار داشتند ( .)p≥0/05بیشترین میزان شاخص وضعیت
نیز در گروه شاهد اندازهگیری شد که دارای اختالف معنیدار
با تیمار  4بود ( p≥0/05؛ جدول .)3

تجزیه و تحلیل آماری
نرمال بودن دادهها توسط آزمون  Shapiro-Wilkبررسی
شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون تجزیه واریانس
یکطرفه ( = One-Way analysis of variance
 )ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون
دانکن ( )Duncan's multiple-range testانجام شد.
وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  %5با استفاده
از نرمافزار ( SPSSنسخه  )20در محیط ویندوز انجام ،و
مقادیر  p>0/05معنیدار تلقی شد.

جدول  3فراسنجههای رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف غذایی.
ترکیب شیمیایی
وزن ابتدایی (گرم)
وزن نهایی (گرم)
میزان افزایش وزن (گرم)
میزان افزایش وزن (درصد)
میزان افزایش زیتوده (کیلوگرم)
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
رشد روزانه (گرم در روز)
میزان زندهمانی (درصد)
فاکتور وضعیت

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

22/39 ± 1/73
71/85 ± 1/27a
49/34 ± 1/38a
220/15 ± 3/32a
3/19 ± 0/72a
1/16 ± 0/03a
1/48 ± 0/05a
97/22 ± 1/21a
1/25 ± 0/21a

22/76 ± 1/11
69/43 ± 1/78ab
47/11 ± 1/21b
207/11 ± 2/71ab
2/66 ± 0/25b
1/12 ± 0/01a
1/44 ± 0/03a
91/01 ± 1/72b
1/23 ± 0/12ab

22/86 ± 1/57
66/89 ± 2/32b
43/89 ± 1/35c
191/23 ± 3/31b
2/56 ± 0/91b
1/07 ± 0/05b
1/36 ± 0/04b
92/43 ± 2/15b
1/23 ± 0/13ab

22/93 ± 1/12
70/97 ± 1/21a
47/91 ± 2/52bc
208/9 ± 2/52ab
3/11 ± 0/37a
1/13 ± 0/03a
1/45 ± 0/04a
96/88 ± 1/05a
1/22 ± 0/31b

حروف التین مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  p≥ 0/05است.

با توجه به نتایج حـاصل از بـررسیهای مربـوط به فراسنجه-
های تغذیه ،کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در گروه
شاهد و تیمار  4مشاهده شد ،به طوری که دارای اختالف
معنیدار با تیمار  3بود ( .)p≥0/05همچنین ،بیشترین میزان

دریافت غذای روزانه در تیمار  3اندازهگیری شد که با گروه
شاهد و تیمار  4دارای اختالف معنیدار بود (.)p≥0/05
کمترین میزان نسبتهای کارایی غذا ،کارایی پروتئین و
کارایی چربی در تیمار  3مشاهده شد ،به طوری که با گروه
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شاهد و تیمار  4اختالف معنیدار داشت ( .)p≥0/05با توجه
به نتایج حاصله ،فراسنجه ارزش تولید پروتئین در تیمار 3
بیشترین مقدار بود ،به طوری که دارای اختالف معنیدار با
تیمارهای  2و  4بود (( )p≥0/05جدول  .)4همچنین ،ارزش
تولید چربی نیز در تیمار  3بیشترین مقدار بود ،به طوری که

دارای اختالف معنیدار با دیگر تیمارهای آزمایشی بود
( .)p≥0/05بیشترین میزان کارایی حفظ پروتئین در گروه
شاهد اندازهگیری شد که دارای اختالف معنیدار با تیمار 2
بود ( .)p≥0/05بیشترین میزان کارایی حفظ چربی در تیمار
 4و کمترین میزان در تیمار  2اندازهگیری شد (جدول .)4

جدول  4فراسنجههای تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف غذایی.
ضریب تبدیل غذا
دریافت غذای روزانه (درصد)
نسبت کارایی غذا
نسبت کارایی پروتئین
نسبت کارایی چربی
ارزش تولید پروتئین
ارزش تولید چربی
کارایی حفظ پروتئین
کارایی حفظ چربی

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

1/08 ± 0/03c
1/28 ± 0/09b
0/93 ± 0/03a
2/31 ± 0/12a
6/15 ± 0/22a
0/254 ± 0/02a
0/067 ± 0/03c
25/38 ± 1/32a
6/88 ± 0/72c

1/13 ± 0/02b
1/31 ± 0/1ab
0/88 ± 0/02ab
2/21 ± 0/06ab
5/83 ± 0/17ab
0/217 ± 0/02b
0/042 ± 0/03d
22/17 ± 1/22b
4/18 ± 0/72d

1/21 ± 0/02a
1/34 ± 0/08a
0/83 ± 0/03b
2/06 ± 0/16b
5/45 ± 0/21b
0/248 ± 0/01ab
0/079 ± 0/02b
24/85 ± 1/16a
8/09 ± 0/67b

1/11 ± 0/05bc
1/28 ± 0/12b
0/90 ± 0/02ab
2/25 ± 0/09ab
5/95 ± 0/19ab
0/247 ± 0/03ab
0/092 ± 0/02a
24/67 ± 1/39a
9/25 ± 0/59a

حروف التین مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  p≥ 0/05است.

با توجه به جدول  ،3میزان رطوبت در ماهیان تیمار  3به طور
معنیداری کمتر از ماهیان دیگر تیمارها بود (.)p≥0/05
میزان رطوبت در ماهیان تیمارهای مختلف با یکدیگر اختالف
معنیدار داشت ( .)p≥0/05همچنین ،میزان چربی در ماهیان
تیمارهای  3و  ،4نسبت به ماهیان گروه شاهد و تیمار  2به-
طور معنیدار بیشتر بود ( .)p≥0/05کمترین درصد پروتئین

در تیمار  2و بیشترین میزان در تیمار  3مشاهده شد ،به-
طوری که دارای اختالف معنیدار با یکدیگر و دیگر تیمارها
بودند ( .)p≥0/05درصد خاکستر در ماهیان تیمار  3بیشترین
مقدار بود ،به طوری که دارای اختالف معنیدار با دیگر
تیمارهای آزمایشی بود ( p≥0/05؛ جدول .)5

جدول  5ترکیب شیمیایی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف غذایی.
ترکیب شیمیایی

تیمار ( 1شاهد)

رطوبت ()%
چربی کل ()%
پروتئین کل ()%
خاکستر ()%

76/25 ± 0/36
2/80 ± 0/028b
18/70 ± 0/087b
2/15 ± 0/025b
b

تیمار 3

تیمار 2
77/65 ± 0/96
2/45 ± 0/057c
17/63 ± 0/354c
2/16 ± 0/035b
a

74/17 ± 0/10
3/27 ± 0/017a
19/93 ± 0/781a
2/30 ± 0/082a
d

تیمار 4
75/90 ± 0/50
3/33 ± 0/014a
18/77 ± 0/710b
1/82 ± 0/035c
c

حروف التین مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  p≥ 0/05است.

بحث
بر اساس نتایج این تحقیق ،باالترین میانگین وزن نهایی،
میزان افزایش وزن (گرم) ،زیتوده نهایی (کیلوگرم) و میزان

زندهمانی ( ،)%متعلق به گروه شاهد ( %100روغن ماهی) و
همچنین ،تیمار  %50( 4روغن ماهی و  %25روغن دامی و
 %25روغن کانوال) بود .کمترین میانگین وزن نهایی ،افزایش
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وزن ،نرخ رشد ویژه ،شاخص رشد روزانه ،زیتوده نهایی و
میزان زندهمانی متعلق به تیمار  %50( 3روغن ماهی و %50
روغن دامی) بود و تیمار  %50( 2روغن ماهی و  %50روغن
گیاهی) مشاهده شد.
نتایج تحقیق  Sankianو همکاران ( )2019در ماهی
ماندرین جوان ( )Siniperca scherzeriنشان داد که
جایگزینی کلی منابع چربی مختلف (روغن بذر کتان ،روغن
سویا و روغن خوک) تأثیری بر شاخصهای رشد ندارد.
 Monteiroو همکاران ( )2018گزارش کردند که در ماهی
باس دریایی اروپایی جایگزینی تا  %75تأثیری در فراسنجه-
های رشد مانند وزن نهایی و شاخص رشد روزانه ندارد.
 Bawejaو  )2015( Babbarدر بررسی فراسنجههای
رشد ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioپرورش
یافته با جیره محتوی روغنهای حیوانی (چربی طیور و
چربی غاز) به جای روغن ماهی نشان دادند که جایگزینی
 25تا  %50روغن ماهی با روغنهای حیوانی تأثیر منفی بر
شاخصهای رشد ،بقا و ترکیب شیمیایی عضله ماهی ندارد.
 Bayraktarو  )2012( Bayirتأثیر جایگزینی کلی روغن
ماهی جیره با چربیهای مختلف حیوانی (چربی غاز ،چربی
دنبه گوسفند و چربی گاو) را به مدت شش هفته در ماهی
قزلآالی رنگینکمان جوان بررسی کردند .نتایج آنها نشان
داد که وزن نهایی و نرخ رشد ویژه تیمارهای مختلف در
انتهای دوره با یکدیگر اختالف معنیداری نداشت.
 Nogales-Meridaو همکاران ( )2011نیز در جایگزینی تا
 %75مخلوط روغن خوک به جای روغن ماهی در جیره غذایی
ماهی سیم دریایی ( )Diplodus puntazzoتفاوت معنی-
داری در فراسنجههای رشد و تغذیه بین تیمارهای مختلف
مشاهده نکردند .نتایج تحقیق حاضر مغایر با برخی از مطالعات
قبلی است که گزارش کرده بودند روغنهای جایگزین متعددی
را میتوان جایگزین کامل روغن ماهی در جیره ماهیان آب
شیرین کرد ،بدون اینکه تأثیر سوئی بر فراسنجههای رشد و
تغذیه داشته باشند ( ;Turchini et al. 2011
Kowalska et al. 2012; Jiang et al. 2013; Han
 .)et al. 2013; Zhou et al. 2016در مطالعه حاضر،
جایگزینی  %50روغن پیه گوساله به جای روغن ماهی باعث
ایجاد تغییرات سوئی در فراسنجههای رشد و تغذیه ماهی قزل-

آالی رنگینکمان در طی  8هفته پرورش شد .دلیل مغایرت
ممکن است تفاوت در نوع روغن مورد استفاده حیوانی ،طول
دوره پرورش و اندازه اولیه ماهی باشد.
طبق نتایج حاصل از این تحقیق با افزایش درصد جایگزینی
روغن حیوانی در جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان ضریب
تبدیل غذایی و درصد دریافت غذای روزانه افزایش یافت.
 Nogales-Méridaو همکاران ( )2011گزارش کردند که
جایگزینی روغن ماهی با روغن خوک تا  %75در ماهی
 Diplodus puntazzoتفاوت معنیداری در ضریب تبدیل
غذایی ایجاد نمیکند ،ولی جایگزینی کامل روغن ماهی با
مخلوط روغن پیه گاو و روغن خالص لینولنیک ذرت در
ماهی  ،Sparus aurataمنجر به افزایش ضریب تبدیل
غذایی میشود ( .)Perez et al. 2014در مطالعه حاضر،
باالتر بودن ضریب تبدیل غذایی در تیمار  3احتماالً به دلیل
باالتر بودن میزان دریافت غذای روزانه است .به نظر میرسد
باال بودن میزان دریافت غذای روزانه به علت انرژی قابل هضم
پایینتر جیره غذایی تیمار  3به واسطه حضور چربی قابل هضم
پایینتر باشد ،زیرا ماهی قادر است مقدار دریافت غذای روزانه
را بر اساس نیاز انرژی روزانه خود تنظیم کند Caballero .و
همکاران ( )2002نیز در تحقیق خود چنین نظریهای را مطرح
کرده بود.
در تحقیق حاضر ،بیشترین نسبت کارایی غذا ،کارایی پروتئین
و کارایی چربی در گروه شاهد و سپس در تیمار  4محاسبه
شد .کمترین نسبت کارایی پروتئین نیز در تیمار  3مشاهده
شد .افزایش سهم روغن دامی در جیره غذایی ماهی قزلآالی
رنگینکمان در این تحقیق ،کارایی غذا ،کارایی پروتئین و
کارایی چربی را تحت تأثیر قرار داد و باعث کاهش آنها شد.
قابلیت هضم چربی جیره اساساً مربوط به منابع چربی ،پروفایل
اسید چرب ،درجه اشباعیت ،طول زنجیره اسید چرب ،محل
پیوند دوگانه ،محل جاگیری اسید چرب روی ساختمان
گلیسرول و همچنین به نقطه ذوب روغـن است
( .)Monteiro et al. 2018در مـاهیان هضمپذیری
اسیدهای چرب با کاهش درجه غیراشباعیت کاهش مییابد
( .)Olsen et al. 1998سطوح باالی اسیدهای چرب SFA
و  MUFAدر منابع چربی حیوانات خشکی ،باعث باالتر
شدن نقطه ذوب آنها در مقایسه با روغن ماهی میشود
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( .)Bureau et al. 2002به نظر میرسد افزایش سهم روغن
دامی به خاطر افزایش اسیدهای چرب اشباع در جیره همراه
با کاهش قابلیت هضم و جذب چربی ،باعث کاهش کارایی
غذا ،کارایی چربی و به دنبال آن کاهش فراسنجههای رشد،
مانند میانگین وزن نهایی ،میزان افزایش وزن و زیتوده نهایی
شده است.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،بیشترین ارزش تولید پروتئین
( )PPVدر گروه شاهد و تیمار  4بهدست آمد .تیمار  2بهطور
معنیدار کمترین  PPVرا داشت .یکی از دالیل اساسی در
کاهش معنیدار  PPVدر تیمار  2ممکن است حضور
ترکیبات ضدتغذیهای در جیره غذایی تیمار  2به خاطر سهم
باالتر روغن کانوال باشد .احتماالً وجود ترکیبات ضد تغذیهای
در روغن کانوال مانند اسید اروسیک ،اسید فنلیک ،تاننها و
گلوکوزینوالتها و اسید فایتیک (فیتات) باعث کاهش معنی-
دار  PPVدر تیمار  2شده است .یکی از مواد ضدتغذیهای در
روغن کانوال ،فیتات است که ترکیبی از اینوزیتول و فسفر
است .فیتات یک ترکیب زیستی قابل دسترس نیست ،زیرا
حیوانات پستاندار نشخوارکننده و همچنین ،ماهیها به خاطر
فـقدان آنزیم تجزیهکننده فیتاتفسفوروز ،قابلیت استفاده از
فیتات را ندارند ( .)Bonnardeaux, 2007همچنین ،اسید
فایتیک با توجه به خاصیت شدید الکترونخواهی بهشدت با
پروتئینها و امالح بهخصو کاتیونها ترکیب شده و قابلیت
جذب پروتئین و امالح را کاهش میدهد و در سوخت و ساز
موجودات تـکمعدهای به خصو آبزیان ایـجاد مـشکل می-
کند (.)Bonnardeaux, 2007
در تحقیق حاضر ،بیشترین درصد چربی در ماهیان تیمار  3و
تیمار  4و کمترین مقدار در گروه شاهد مشاهده شد .جرجانی
و همکاران ( )1393نیز گزارش کردند که جایگزینی کامل
روغن ماهی با روغنهای گیاهی در جیره ماهی قزل آالی
رنگینکمان بر محتوای چربی کل ،رطوبت ،خاکسـتر و
پروتـئین کـل بین تیمارهای مختلف تأثیر معنیدار نداشته
است Todorcevic .و همکاران ( )2010گزارش کردند که
تغذیه با روغن ماهی در ماهی آزاد اقیانوس اطلس ( Salmo
 )salarبه مدت  21روز باعث کاهش محتوای چربی و
افزایش فعالیت بتااکسیداسیون اسید چرب در مقایسه با
ماهیان تغذیه شده با روغن بذر کتان شد .طبق گزارش

 Monteiroو همکاران ( )2018جایگزینی تا  %75مخلوط
روغنهای حیوانی با روغن ماهی تأثیری بر ترکیب شیمیایی
الشه ماهی باس دریایی اروپایی نداشته است Sankian .و
همکاران ( )2019تأثیر جایگزینی کلی روغن ماهی با منابع
چربی مختلف (روغن بذر کتان ،روغن سویا و روغن خوک) را
در ماهی ماندرین جوان ( )Siniperca scherzeriبررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد که جایگزینی کامل منابع چربی
مختلف (روغن بذر کتان ،روغن سویا و روغن خوک) تأثیری
بر درصد پروتئین ،رطوبت و خاکستر نداشت ،ولی مقدار چربی
الشه در تیمار روغن ماهی کمترین مقدار و در تیمار تغذیه
شده با روغن بذر کتان و سویا باالترین مقدار بود.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج  Sankianو همکاران ( )2019و
 Todorcevicو همکاران ( )2010مطابقت دارد .در این
تحقیق گنجاندن  %100روغن ماهی در جیره ،باعث کاهش
چربی الشه ماهی قزلآالی رنگینکمان نسبت به تیمارهای
دیگر شد .علت این موضوع را میتوان به باال بودن سهم
اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا  ،3کاهش تولید اسیدهای
چرب ،تحریک بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب ،فعال شدن
لیپوپروتئینهای لیپاز و یا کاهش تولید تریاسیل گلیسرول
نسبت داد .کمترین درصد پروتئین در تیمار  2و بیشترین
درصد پروتئین در تیمار  3مشاهده شد و درصد پروتئین عضله
در گروههای شاهد و تیمار  4اختالف معنیدار با یکدیگر
نداشتند .یکی از دالیل کاهش پروتئین در تیمار  2ممکن
است وجود مواد ضدتغذیهای در روغن کانوال باشد که باعث
کاهش قابلیت جذب پروتئین میشود .دالیل احتمالی
اخــتالف در نتــایج تحقیقات مختلف را میتوان به گونه
ماهی ،نوع روغن افزوده شده به جیره ،درصد جایگزینی روغن
ماهی ،اندازه ماهی ،تفاوت در قابلیت هضم روغنهای مختلف،
تفاوت در ترکیب اسیدهای چرب مختلف ،تفاوت در قابلیت
ماهی در طـویلسـازی زنـجیره کربنی و غیر اشــباعســازی
اســیدهای چــرب و دمای آب نسبت داد.
در مجموع میتوان عنوان کرد که برای افزایش هضـم و
جـذب چربی جیره در زمان جایگزینی با روغن ماهی ،استفاده
از ترکیب اسـیدهـای چـرب اشـباع (چربـیهـای حیوانـی)
به همراه اسیدهـای چرب غیراشـباع (روغـنهـای گیاهـی و
روغن ماهی) به لحاظ قابلیت هضم باالتر چربی ،تأثیر بسیار
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