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 .1استادیار گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه مالیر ،همدان ،ایران.
 .2کارشناس شیالت اداره جهاد کشاورزی شهرستان مالیر ،همدان ،ایران.
تاریخ دریافت1395/10/7 :

تاریخ تصویب1396/3/31 :

چکیده
در این تحقیق ،تأثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر عملکرد رشد ،ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی قزل
آالرنگین کمان )( (Oncorhynchus mykissمیانگین وزن  40±2گرم) طی یک دوره  60روزه انجام شد .در این مطالعه از جیره شاهد
) (Aحاوی %100روغن ماهی و سایر جیرهها حاوی  (D) 75 ،(C) 50،(B) 25و (E) %100روغن هسته انگور بهجای روغن ماهی استفاده
گردید .در پایان آزمایش شاخصهای رشد ،ترکیب شیمیایی بدن و میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده سنجش شدند .نتایج
نشان داد بین میزان افزایش وزن بدن ،شاخص کبدی ،شاخص احشایی ،ضریب تبدیل غذایی ،رطوبت و پروتئین بدن ماهیان در جیرههای
آزمایشی اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P< 0/05نرخ رشد ویژه ،شاخص وضعیت ،میزان چربی و خاکستر بدن اختالف معنیداری را
بین جیره های آزمایشی نشان ندادند ( .)P>0/05بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با
جیره غذایی  Cمشاهده شد که نسبت به سایر جیرههای غذایی اختالف معنیداری را نشان داد ( .)P>0/05براساس نتایج حاصل از عملکرد
رشد ،ترکیب شیمیایی بدن ،فعالیت آنزیم لیپاز و همچنین بر اساس برآورد نمودار خط شکسته ) ،(broken lineجیره حاوی %50روغن
هسته انگور نسبت به سایر جیرهها میتواند برای رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان مناسب باشد.
واژگان کلیدی :روغن ماهی ،روغن هسته انگور ،لیپاز ،عملکرد رشد.Oncorhynchus mykiss ،
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 .1مقدمه
آبزیپروری در راستای تأمین بخشی از نیاز
غذایی انسان و بهعنوان یک منبع پروتئین جانوری با
کیفیت از اهمیت بسزایی برخوردار است .بر اساس
اطالعات سازمان خوار و بار جهانی ) ،(FAOمیزان کل
تولید جهانی آبزیان در سال  2014حدود 167/2
میلیون تن بوده است که سهم آبزی پروری در حدود
 73/8میلیون میباشد که از این مقدار 26/7 ،میلیون
تن در آبهای شور و  41/9میلیون تن در آبهای
شیرین پرورش داده شده است .بهطوریکه سهم آبزی
پروری در تولید کل جهانی به  47/1درصد در سال
 2014افزایش یافته است .همچنین مصرف سرانه
آبزیان در جهان از میزان  10کیلوگرم در سال1960
به میزان 20کیلوگرم در سال  2014افزایش یافته است
) .(IFFO, 2008; FAO, 2016یکی از مشکالت
عمده صنعت آبزیپروری وابستگی زیاد آن به استفاده
از روغن ماهی بهعنوان منبع چربی در جیره غذایی
ماهیان است که از گونههـای ماهیـان پالژیک مثل
ساردین ،آنچوی و غیره بدست مـیآیـد و بهعنوان
بهترین منبع تامین کننده اسیدهای چرب PUFA
( )Polyunsaturated Fatty Acidمطرح است.
تولید ساالنه روغن ماهی طی  25سال گذشته یک
روند نزولی داشته و بنابراین ،توسعه صنعت آبزیپروری
در آینده با تکیه بر ذخایر ماهیان دریایی جهت تولید
روغن ماهی غیرممکن به نظر میرسد ( Tacon and
Metian, 2008; Turchini et al., 2009; Peron
 .)et al., 2010; Murat et al., 2012همچنین

بدلیل آلودگی شدید آبهای دریایی و اقیانوسی ،روغن
تهیه شده از ماهیان دریایی آلوده به سموم بسیار متنوع
از جمله ترکیبات Polychlorinated ( PCBs
 )Biphenylبوده که دارای اثرات سرطانزایی و تضعیف
کننده سیستم ایمنی بر روی انسان میباشند
( .)Jacobs et al., 2000از طرف دیگر افزایش میزان
تقاضای بازار مصرف نسبت به عرضه روغن ماهی و نیز
افزایش درصد چربی در جیره غذایی برخی ماهیان
مانند قزل آالی رنگین کمان باعث شده است که منابع
دیگر روغن مورد توجه قرار گیرد .بنابراین در این راستا
تمرکز بیشتری برای کاهش وابستگی صنعت آبزی
پروری به این منبع آغاز شده است و در مراکز
تحقیقـاتی و مزارع پرورش ماهی منابع جایگزین برای
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روغن مـاهی مورد مطالعه قرار گرفته است ( Bell et
al., 2003; Olsen, 2011; Özşahinoğlu et al.,
 .)2013تنها جایگزین مناسب برای روغن ماهی در

جیره غذایی آبزیان روغن های گیاهی هستند که غنی
از اسیدهای چرب  PUFAهمانند آلفا لینولنیک اسید
) (C18:3n-3و لینولئیک اسید )(C18:2n-6
میباشند اما فاقد اسیدهای چرب HUFAs
( )Highlyunsaturated Fatty Acidهمانند EPA
DHA
،)Eicosapentaenoic
(Acid
( )Docosahexaenoic Acidو اسید آراشیدونیک
هستند ) .(Sargent et al., 2002با این حال روغن
های گیاهی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع بوده و
حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب پیش ساز امگا-
 3و امگا 6-بوده و بنابراین قابلیت هضم باالیی دارند
) .(Huang et al., 2007مقادیر شاخصهای رشد و
تغذیهای در ماهیان میتواند بسته به جنسیت ،محل
زندگی ،غذای قابل دسترس ،شوری و بهخصوص دمای
آب متفاوت باشد .ارزش و اهمیت دانههای روغنی از
نظر تامین انرژی مورد نیاز انسان ،دام ،طیور و آبزیان
در بین محصوالت زراعی از جایگاه ویژهای برخوردار
است و قیمت آنها نسبتاً ثابت و قابلیت دسترسی به
آنها بیشتر است (;Almaida- Bell et al., 2002
 .)Pagán et al., 2007جایگزینی موفقیت آمیز
روغن ماهی با منابع گیاهی عالوه بر کاهش وابستگی
کامل به روغن ماهی میتواند سبب کاهش احتمالی
هزینههای مرتبط با تامین جیرههای غذایی در صنعت
آبزیپروری گردد (.)Turchini et al., 2009
مطالعات نشان میدهند جایگزینی روغن ماهی با
روغنهای گیاهی در جیره غذایی ماهیان باعث بروز
تغییراتی در ساختار بافت دستگاه گوارش شده و بر
فرایند گوارش و جذب از جمله فعالیت آنزیمهای
گوارشی مانند لیپاز تأثیر میگذارد ( Santigosa et
al., 2011; Bowyer et al., 2012; Castro et al.,
 .)2016عالوه بر این ،درجه غیر اشباعیت چربیها می
تواند بر ترکیب غشاء انتروسیت ( )Enterocytesبافت

ماهیان تأثیر گذاشته و باعث تجمع قطرات کوچک
چربی در غشاء انتروسیت ضمائم پیلوریک و روده شود
) .(Fountoulaki et al., 2009یکی از منابع روغن
های گیاهی ،روغن هسته انگور است بهطوریکه هسته
انگور بهطور متوسط  % 2/5از وزن انگور را تشکیل
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تأثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی بهوسیله روغن هسته انگور بر قزلآالی رنگینکمان

میدهد ( .)Movahed and Ghavami, 2007از
مزایای مهم روغن هسته انگور میتوان به خواص آنتی
اکسیدانی ،ضدمیکروبی ،ضد التهاب و ضد سرطانی آن
اشاره نمود ( Regost et al., 2003; Xia et al.,
;2010; Perumalla and Hettiarachchy, 2011
 .)Lange et al., 2014; Shi et al., 2014ماهی قزل
آالی رنگین کمان ) (O. mykissیکی از مهمترین

گونههای پرورشی ماهیان سردآبی از خانواده
آزادماهیان ) (Salmonidaeدر ایران است که میزان
تولید آن در سال  1392حدود  144000تن بوده است
( .)Shilat, 2013بنابراین تامین غذای موردنیاز جهت
پرورش این گونه نیاز به منابع روغن از جمله روغن
ماهی داشته و استفاده از روغنهای گیاهی بهجای
روغن ماهی میتواند تا حدودی جوابگوی نیاز صنعت
پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان باشد .هدف از
انجام این تحقیق دستیابی به یک جیره غذایی مناسب
حاوی روغن هسته انگور به جای روغن ماهی در جیره
غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان و تعیین
شاخصهای رشد ،ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت
آنزیم لیپاز در ماهیان تحت آزمایش میباشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2پرورش ماهیان
در این تحقیق تعداد 450عدد ماهی قزلآالی
رنگین کمان با وزن متوسط  40± 2گرم به مدت 60
روز در 15عدد حوضچه سیمانی با حجم تقریبی1000
لیتر پرورش داده شد بهطوریکه در هر حوضچه
تعداد 30عدد ماهی رهاسازی گردید .قبل از شروع
آزمایش به مدت  2هفته با غذای اکسترود تجاری
( )FFTتغذیه شدند تا با شرایط تحت آزمایش سازگار
شوند .طی دوره آزمایش شاخصهای فیزیکوشیمیایی
آب شامل دما ( )8/2±0/1( pH ،)15 ±0/5°Cو
اکسیژن محلول ( )9/6±0/1 mg/litاندازهگیری
گردید.

 .2.2تهیه جیره آزمایشی
جهت بررسی اثرات جایگزینی روغن هسته انگور
در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان ،آزمایش
در  5جیره غذایی شامل جیره شاهد )( (Aحاوی%100

روغن ماهی؛ صفر  %روغن هسته انگور) ،جیره B

(حاوی  %75روغن ماهی؛  %25روغن هسته انگور)،
جیره ( Cحاوی  %50روغن ماهی؛  %50روغن هسته
انگور) ،جیره ( Dحاوی  %25روغن ماهی؛  %75روغن
هسته انگور) و جیره ( Eحاوی صفر  %روغن ماهی؛
 %100روغن هسته انگور) مورد مطالعه قرار گرفت.
جیره آزمایشی طبق احتیاجات غذایی ماهی قزل آالی
رنگین کمان ( )NRC, 1993و به کمک نرمافزار
جیرهنویسی  Aquafeedتهیه گردید .اجزای جیره پس
از غربال و آسیاب شدن با یکدیگر مخلوط شده و سپس
به وسیله چرخ گوشت بصورت پلت هایی با قطر 2/5
میلی متر درآمدند .پلت ها با استفاده از آون در دمای
 45°Cبرای مدت  7ساعت خشک شده و تا زمان
مصرف در یخچال ( )4°Cنگهداری شدند .غذادهی
ماهیان بر اساس  % 3وزن بدن و در  3نوبت بهصورت
روزانه و به مدت  60روز انجام گرفت .اجزاء و ترکیب
تقریبی هر یک از جیرههای آزمایشی در جدول  1ارائه
شده است.

 .3.شاخصهای رشد
در انتهای دوره آزمایش ماهیان جهت تعیین
شاخصهای رشد زیستسنجی شدند .برای این منظور،
ابتدا ماهیان بهمدت  24ساعت قبل از نمونهبرداری
قطع غذادهی شده و سپس با استفاده از عصاره گل
میخک با غلظت  100 ppmبیهوش گردیدند .سپس
شاخصهای افزایش وزن بدن ( ،)WGنرخ رشد ویژه
( ،)SGRشاخص وضعیت ) ،(CFشاخص کبدی
( ،)HSIشاخص احشائی ( )VSIو ضریب تبدیل غذایی
( )FCRبا استفاده از روابط زیر محاسبه شد که در آنها
 Woوزن اولیه (گرم) Wt ،وزن نهـایی (گـرم)t ،
تعـداد روزهای پرورش BW ،وزن نهایی بدن (گرم)،
 TLطول کل (سانتیمتر) LW ،وزن کبد (گرم) ،و
 VWوزن امعاء و احشاء (گرم) است ( Hamza et al.,
.)2008; Peidecausa et al., 2007
وزن اولیه  -وزن نهایی = افزایش وزن بدن
SGR = (LnWt - LnWo) / t × 100
CF = (BW/ TL3) ×100
HSI = (LW / BW) × 100
VSI = (VW / BW) × 100

ضــریب تبدیل غذایی = مقدار غذای خشــک مصــرف
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جدول  -1اجزاء و ترکيب تقریبي غذاي ساخته شده جهت تغذیه ماهي قزل آالي رنگين کمان ()O. mykiss
نوع جيره
اجزاي جيره (گرم در کيلوگرم غذا)

A

B

C

D

E

460
140
89/8
130
140
0
10
20
0/2
10

460
140
89/8
130
105
35
10
20
0/2
10

460
140
89/8
130
70
70
10
20
0/2
10

460
140
89/8
130
35
105
10
20
0/2
10

460
140
89/8
130
0
140
10
20
0/2
10

پودر ماهي
پودر سویا
آرد گندم
پودر گوشت و استخوان
روغن ماهي
1
روغن هسته انگور
2
مکمل معدني
3
مکمل ویتاميني
آنتي اکسيدان
ضد قارچ
ترکيب تقریبي جيرههاي آزمایشي ()%
6/16
6/25
6/28
6/11
6/69
رطوبت
50/36
50/45
50/41
50/25
50/45
پروتئين کل
18/41
18/50
18/11
18/53
18/08
چربي کل
8/56
8/51
8/51
8/84
8/05
خاکستر
16/51
16 /29
16/69
16/27
16/73
کربوهيدرات
5/26
5/26
5/24
5/25
5/24
انرژي ناخالص )(kcal / g
 -1روغن هسته انگور( شرکت مونینی ایتالیا)  :میزان چربی ( 92گرم شامل  12گرم اسید چرب اشباع 19 ،گرم اسید چرب تک اشباع و  61گرم
اسیدچرب چندغیر اشباع ) سایر ترکیبات شامل کربوهیدرات ،فیبر ،پروتئین و نمک صفر درصد و میزان انرژی  8/28 kcal/gاست.
 -2مکمل معدنی (میلیگرم/کیلوگرم)  200 : KCl :میلیگرم 60 : KI ،میلیگرم 7 : COCL2. 6H2O،میلی گرم14 :CuSO4.5H2O ،
میلی گرم 400 : FeSO4H2O ،میلیگرم 200 : ZnSO4.H2O ،میلی گرم 80 : MnSO4.H2O ،میلیگرم 65 :Na2SeO3.5H2O ،میلی
گرم 3000 :MgSO47H2O ،میلیگرم 20000 : Ca(H2PO4).H2O ،میلیگرم 136 :NaCl ،میلیگرم و  5840 : Zeoliteمیلیگرم و
کریر تا  1کیلوگرم است.
 -3مکمل ویتامینی حاوی تیامین (12میلی گرم) ،ریبوفالوین ( 5میلی گرم) ،پیرودوکسین ( 6میلی گرم) ،سیانوکوباالمین ( 0/05میلی گرم)
نمک منادیون ) 5( (K3میلی گرم) ،اینوزیتول ( 100میلیگرم) ،پانتوتنیک اسید ( 30میلیگرم)  ،فولیک اسید ( 2میلیگرم) ،بیوتین( 0/06میلی
گرم) ،رتینول استات ( 25میلی گرم) -D3 ،کولهکلسی فرول ( 5میلی گرم) ،آلفا– توکوفرول ( 40میلی گرم) ،آسکوربیک اسید ( 500میلی
گرم) ،نیاسین ( 35میلیگرم) ،اتوکسی کوئین ( 150میلیگرم) و کریر تا  1000میلیگرم است.
پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت بر حسب درصد ماده خشک است و محاسبه کربوهیدرات بر حسب رابطه (پروتئین+چربی+خاکستر+رطوبت)-
 100و محاسبه انرژی ناخالص بر حسب کیلوکالری بر گرم جیره از رابطه حاصلضرب مقدار انرژی موجود در هر گرم پروتئین(،)5/65 kcal
چربی( )9/45 kcalو کربوهیدرات( )4/11 kcalتعیین گردید (.)1993 ،NRC

شده  /مقدار افزایش وزن بدن

 .4.2تعیین ترکیب شیمیایی جیره غذایی و بدن
ماهیان
برای تعیین ترکیب شیمیایی جیره غذایی و بدن
ماهیان از روش  )2005( AOACاستفاده گردید.
میزان رطوبت بر اساس اختالف وزن حاصل از قرار
دادن نمونهها بهمدت  24ساعت در آون با دمای
 105°Cبهدست آمد .میزان پروتئین خام از روش
کجلدال ( ،)Kjeldahl methodمیزان چربی خام با
استفاده از روش سوکسله و میزان خاکستر نیز با
سوزاندن نمونه خشک شده در آون در کوره الکتریکی
در دمای  550°Cو برای مدت  5ساعت اندازه گیری
گردید.

 .5.2سنجش فعالیت آنزیم لیپاز
برای این منظور ،ابتدا ماهیان با استفاده از
عصاره گل میخک بیهوش شده و بر روی ظرف حاوی
یخ قرار گرفته و کالبد شکافی جهت جداسازی
اندامهای حاوی آنزیم لیپاز شامل ضمائم پیلوریک و
روده انجام شد .بعد از جداسازی ،وزن نمونه ضمائم
پیلوریک و روده تعیین شده و بطور جداگانه با بافر 50
میلی موالر تریس( pH 8/0 ،HCl -حاوی10میلی
موالر  CaCl2و  0/5موالر  )NaClبا نسبت  1به 50
ترکیب شده و با استفاده از هموژنایزر (مدل Hand
 )Held WT130عمل همگنسازی به مدت  1دقیقه
با دور  11000 rpmدر حضور یخ انجام شد .مخلوط
حاصله برای مدت  30دقیقه در دمای  4°Cدر
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 10000gسانتریفیوژ گردید و محلول رویی بهعنوان
نمونه آنزیمی برای سنجش فعالیت آنزیم لیپاز انتخاب
گردید ( .)Nayak et al., 2003برای سنجش فعالیت
آنزیم لیپاز از روش  Iijimaو همکاران ( )1998و از
پارانیتروفنیل مریستات بهعنوان سوبسترا استفاده شد.
در این روش ابتدا  10میکرولیتر نمونه آنزیمی با 250
میکرولیتر محلول سوبسترا ترکیب شده و عمل
انکوباسیون در دمای  30°Cبرای مدت  15دقیقه انجام
شد .سپس برای توقف واکنش  350میکرولیتر محلول
استون -ان هپتان (با نسبت  5به  )2به مخلوط اضافه
نموده و جذب پارانیتروفنل رهاسازی شده در طول موج
 405نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر قرائت گردید.
در نمونه شاهد نیز بهجای نمونه آنزیمی از آب مقطر
استفاده شد.

 .6.2تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تعیین فعالیت اختصاصی آنزیم لیپاز،
میزان پروتئین محلول با روش  Lowryو همکاران
( )1951سنجش گردید .در این روش از آلبومین سرم
گاوی با غلظت  1 mg/mlبهعنوان استاندارد استفاده
گردید (شکل .)1

 .6.2آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزار20
 SPSSانجام گردید .نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون  Kolmogorov-Smironovمورد ارزیابی قرار
گرفت و آزمون همگنی واریانس توسط تست Levene
انجام شد .برای مقایسه شاخص های رشد ،ترکیب
شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز بین جیرههای
آزمایشی از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده گردید و
برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح
احتمال  5درصد و با  3تکرار انجام گردید .همچنین
میزان بهینه روغن هسته انگور در جیره غذایی ماهی
قزلآالی رنگین کمان بر مبنای افزایش وزن بدن با
استفاده از نرمافزار  Graph pad prismروش
 broken-lineتخمین زده شد.

 .3نتایج
نتایج مربوط به شاخص های رشد در جدول 2

شکل  - 1منحني استاندارد  BSAبا غلظت .mg/ml 1
[محور  : Xغلظت پروتئين ( )µg / 100µl؛ محور  :Yجذب
نوري (. ])Optical Density

نشان داده شده است .تاثیر روغن هسته انگور بر وزن
نهایی و میزان افزایش وزن بدن نشان داد بیشترین آنها
مربوط به جیره  Cو کمترین آن مربوط به جیره D
بود بهطوریکه جیره  Cاختالف معنیداری نسبت به
جیره  Dداشت ( .)P>0/05همچنین اختالف وزن بین
جیره  Cبا جیره  Aحدود 10گرم بود ولی اختالف
معنی داری را نشان نداد ( .)P<0/05نتایج نشان داد
با افزایش درصد جایگزینی روغن هسته انگور تا %50
(جیره  )Cشاخص نرخ رشد ویژه افزایش یافت ولی با
افزایش جایگزینی تا سطوح  75و  %100میزان آن
کاهش یافت ولی با این وجود اختالف معنی داری بین
جیرههای آزمایشی از نظر میزان نرخ رشد ویژه مشاهده
نگردید ( .)P>0/05کمترین میزان شاخص وضعیت در
جیره  Dو بیشترین آن در جیرههای  Aو  Bمشاهده
گردید ولی میزان آن در بین جیرههای آزمایشی
اختالف معنیداری نداشت ( .)P>0/05بیشترین
میزان شاخص احشایی و شاخص کبدی در جیره  Aو
کمترین آن در جیره  Eمشاهده گردید بهطوریکه
اختالف معنیداری را با یکدیگر نشان دادند
( .)P>0/05بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی در
جیره  Eو کمترین آن در جیره  Cبود که اختالف
معنیداری را نشان داد ( .)P>0/05در حالیکه با سایر
جیره ها اختالف معنیداری را نشان نداد (.)P<0/05
در جدول  3نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی
بدن ماهی قزل آالی رنگین کمان ) (O. mykissتغذیه
شده با جیرههای آزمایشی نشان داده شده است.
بررسیها نشان داد با افزایش جایگزینی روغن هسته
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جدول  -2مقایسه شاخص هاي رشد ماهي قزلآالي رنگين کمان ( )O. mykissتغذیه شده با جيرههاي آزمایشي
جيره

A

B

C

D

E

40±2 a

40±2 a

40±2 a

40±2 a

40±2 a

شاخص هاي رشد
وزن اوليه ماهيان (گرم)
وزن نهایي ماهيان (گرم)

ab

±7

افزایش وزن بدن (گرم)

ab

96/79 ± 0/7

ضریب تبدیل غذایي

ab

1/44 ± 0/10

نرخ رشد ویژه (درصد در روز)

a

2/05 ± /09

136/79

ab

±6

ab

97/11 ± 0/11

137/11

ab

1/44 ± 0/17

a

2/06 ± 0/13

a

1/25 ± 0/17

شاخص وضعيت

a

1/25 ± 0/07

شاخص احشایي

b

8/14 ± 0/64

7/26 ± 0/30

2/03 ± 0/38 b

1/82 ± 0/20ab

شاخص کبدي

ab

a

b

131/00 ± 2

106/20 ± 0/8

a

91/00 ± 0/2

a

ab

146/20 ± 8

b

1/26 ± 0/09

a

1/47 ± /06

a

2/15 ±0/09

a

1/23 ± 0/06

a

6/60 ± 1/24

6/18 ± 1/00

1/71 ± 0/22 ab

1/61 ± 0/35 ab

1/97 ±0/03

a

1/16 ± 0/01

a

ab

134/96 ± 5

ab

94/96 ±0/5

b

1/54 ± 0/08

a

2/02 ± 0/06

a

1/23 ± 0/13

a

5/78 ± 0/25

1/47 ± 0/11a

حروف کوچک غیر مشترک در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار میباشد ()Mn±SD ،n=3 ،α = 0/05
جدول  -3ترکيب شيميایي بدن ماهي قزل آالي رنگين کمان ( )O. mykissتغذیه شده با جيره هاي آزمایشي.
جيره
ترکيب شيميایي بدن %

A

B

D

C

E

رطوبت

74/72 ± 0/94b

73/08 ± 1/05b

72/82 ± 0/79b

72/98 ± 1/28b

70/77 ± 0/85a

چربي
پروتئين
خاکستر

7/19 ± 0/44a
16/ 91 ± 0/29a
1/18 ± 0/009a

7/71 ± 1/13a
17/89 ± 0/50ab
1/32 ± 0/009a

7/55 ± 0/20a
18/30 ± 0/52bc
1/33 ± 0/039a

7/55 ± 4/88a
18/13 ±0/45bc
1/34 ± 0/100a

8/37 ± 0/85a
19/45 ± 0/55c
1/41 ± 0/172a

حروف کوچک غیر مشترک در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار میباشد ()Mn±SD ،n=3 ،α = 0/05

شکل  - 2نمودار خط شکسته ( )broken lineبين تأثير
جایگزیني روغن ماهي بهوسيله روغن هسته انگور با
افزایش وزن بدن X0 .نقطه تالقي دو خط ميباشد که حد
بهينه جایگزیني (جيره  )Cرا نشان ميدهد.

انگور در جیره غذایی ،رطوبت بدن کاهش یافت به-
طوریکه بیشترین میزان آن در جیره  Aو کمترین آن
در جیره  Eمشاهده گردید .میزان رطوبت در جیره A
نسبت به جیره  Eاختالف معنیداری داشت
( )P>0/05ولی با سایر جیرهها اختالف معنیداری
مشاهده نشد ( .)P<0/05بیشترین میزان چربی،
پروتئین و خاکستر بدن مربوط به جیره  Eو کمترین
آن مربوط به جیره  Aبود .بهطوریکه میزان چربی و
خاکستر بدن اختالف معنیداری را بین جیره های
آزمایشی نشان نداد (  .)P<0/05ولی میزان پروتئین

بدن در جیره  Eنسبت به جیره  Aو Bدارای اختالف
معنیدار بود ( )P>0/05ولی با جیره های  Cو D
اختالف معنیداری را نشان نداد (.)P<0/05
میزان بهینه جایگزینی روغن ماهی بهوسیله
روغن هسته انگور در جیره غذایی ماهی قزل آالی
رنگین کمان بر مبنای افزایش وزن بدن بر اساس
نمودار خط شکسته ) (broken-lineحدود 50درصد
(جیره  )Cبرآورد گردید (شکل .)2
نتایج فعالیت آنزیم لیپاز در ضمائم پیلوریک و
روده ماهی قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با جیره
های آزمایشی در شکل  3نشان داده شده است.
بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز ضمائم پیلوریک و
روده در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی  Cمشاهده
شد بهطوریکه فعالیت آنزیم لیپاز در ضمائم پیلوریک
مربوط به جیره غذایی  Cبا جیره غذایی  Dاختالف
معنیداری نداشت ( )P<0/05ولی با سایر جیرههای
غذایی اختالف معنیداری را نشان داد (.)P>0/05
همچنین فعالیت آنزیم لیپاز روده در جیره غذایی C
نسبت به سایر جیرههای غذایی اختالف معنیداری را
نشان داد (.)P>0/05
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شکل  -3فعاليت آنزیم ليپاز در ضمائم پيلوریک و روده
ماهي قزل آالي رنگين کمان ( )O. mykissتغذیه شده با
جيرههاي آزمایشي .حروف کوچک غير مشترک بيانگر
اختالف معنيدار در فعاليت آنزیم ميباشد (،3=n ،α= 0/05
.)Mn±SD

 .4بحث و نتیجهگیری
با جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور تا
سطح  % 50در جیره غذایی ،وزن نهایی ،شاخص
افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه ماهیان افزایش یافت.
 Nikzad Hasan Kiadehو همکاران ( )2008در
خصوص جایگزینی روغن سویا ،آفتابگردان وکانوال با
روغن ماهی در غذای بچه فیل ماهیان پرورشی ( Huso
 )husoو  Gülerو  )2011( Yildizاستفاده از روغن
پنبه دانه تا سطح  %50به جای روغن ماهی در جیره
غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان نشان دادند
میانگین وزن نهائی بدن ماهیان تغذیه شده با روغن
ماهی به طور معنیداری کمتر از ( )2013استفاده از
روغن هسته انگور به جای روغن ماهی را در میزان رشد
صدف آبالون ( )Haliotis discus hannaiمورد
بررسی قرار داده و براساس نتایج آنها در سطح  %25و

سپس % 50جایگزینی ،اختالف معنیدار در وزن نهایی
مشاهده شد Jalili .و همکاران ( )2013تاثیر
جایگزینی روغن ماهی با روغن کانوال ،کتان و گلرنگ
در جیره غذایی قزلآالی رنگین کمان را بررسی نموده
و نتایج نشان داد شاخص افزایش وزن آنها اختالف
معنی داری داشت Sonu .و همکاران ( )2014اثر
جایگزینی روغن آفتابگردان را به جای روغن ماهی
در جیره غذایی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioبررسی نموده و بیشترین افزایش وزن در
سطح  %50نسبت به سایر جیره ها مشاهده گردید .نرخ
رشد ویژه در واقع گویای سرعت رشد روزانه بر حسب
درصد وزن بدن است و معموالً با افزایش سن میزان آن
کاهش می یابد Jorjani .و همکاران ( )2014اثرات
جایگزینی کامل روغنهای گیاهی کانوال ،سویا و
آفتابگردان را با روغن ماهی بررسی نموده و اختالف
معنی داری در میزان نرخ رشد ویژه مشاهده نشد.
 Delavarianو همکاران ( )2014از روغن سویا و پالم
به جای روغن ماهی در جیره ماهی کپور معمولی
استفاده نموده بهطوریکه با افزایش میزان روغن
گیاهی در جیره میزان نرخ رشد ویژه نیز افزایش یافت.
نتایج تحقیق  )2015( Najdegeramiدر خصوص
تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغن های گیاهی
(روغن پنبه دانه ،هسته انگور و سویا) در جیره غذایی
ماهی انگشت قد آزاد دریای خزر ( Salmo trutta
 )caspiusو  Gülerو  )2013( Yildizدر استفاده از
روغن پنبه دانه در جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین
کمان نشان دادند نرخ رشد ویژه در هیچ کدام از جیره
ها اختالف معنیداری نداشت بهطوری که با افزایش
روغن پنبه دانه تا سطح  %50بیشترین نرخ رشد ویژه
مشاهده شد .مطالعه  Liو همکاران ( )2013در استفاده
از روغن هسته انگور به جای روغن ماهی در غذای
صدف آبالون ( )H. discus hannaiمیزان نرخ رشد
ویژه اختالف معنی داری را در سطح  %25نشان داد .با
افزایش میزان روغن هسته انگور در جیره غذای ماهی
قزلآالی رنگین کمان شاخص وضعیت کاهش یافت.
نتایج این تحقیق با نتایج  Jorjaniو همکاران ()2014
که اثرات جایگزینی کامل روغنهای کلزا ،سویا و
آفتابگردان را با روغن ماهی بررسی نمودند ،همخوانی
داشت و شاخص وضعیت کاهش یافت .میزان شاخص
احشایی و شاخص کبدی با افزایش روغن هسته انگور
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در جیره غذایی کاهش یافت بهطوریکه باالترین میزان
شاخص احشایی مربوط به جیره حاوی  % 100روغن
ماهی بود Delavarian .و همکاران ( )2014نشان
دادند استفاده از روغن سویا و پالم به جای روغن ماهی
در جیره غذایی ماهی کپور معمولی باعث کاهش میزان
شاخص احشایی شد )2011( Rasmussen .گزارش
نمود در قزلآالی رنگین کمان انگشت قد میزان چربی
امعاء و احشاء با افزایش میزان رشد افزایش مییابد و
چربی در امعاء و احشاء بهتر از عضالت ذخیره میشود
و همچنین عدم مشاهده اختالف معنیدار بین
تیمارهای مختلف میتواند به دلیل استفاده از ماهیان
با وزنهای مختلف باشد Richard .و همکاران ()2006
جایگزینی روغن کانوال ،روغن پالم و روغن تخم کتان
به جای روغن ماهی در غذای ماهی قزلآالی رنگین
کمان را بررسی نموده و نتایج آنها نشان داد که جیره
روغن ماهی با روغن گیاهی اختالف معنیداری نداشت
و با جایگزینی روغن گیاهی ،شاخص احشایی کاهش
یافت .شاخص کبدی تحت تأثیر اندازه ماهی قرار ندارد.
باید دانست که باال رفتن سطح چربی جیره غذایی
ممکن است باعث انباشتگی چربی در بافت کبد و
بزرگتر شدن هپاتوسیتها و افزایش حجم کبد گردد.
 Jaliliو همکاران ( )2013در جایگزینی روغن ماهی با
روغنهای گیاهی کانوال ،کتان و گلرنگ نشان دادند
کمترین میزان شاخص کبدی در جایگزینی کامل
روغن ماهی با روغنهای گیاهی مورد مطالعه مشاهده
گردید .بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق
کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در بین جیرههای
آزمایشی در جیره حاوی %50روغن هسته انگور
مشاهده گردید Bell .و همکاران ( )2002و  Singhو
همکاران ( )2012جایگزینی روغن پالم را به جای روغن
ماهی به ترتیب در جیره های غذایی ماهی آزاد
( )Salmo salarو ماهی ()Cirrhinus mrigala
بررسی نموده و نتایج نشان داد با کاربرد روغن پالم در
جیره غذایی میزان ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت.
نتایج این تحقیق نشان داد جیرههای حاوی روغن
هسته انگور تا سطح  %75بر میزان رطوبت بدن ماهیان
تاثیر معنیداری نداشت .بر اساس اصل کلی میزان
رطوبت کل الشه رابطه معکوسی با چربی بدن دارد و
میزان رطوبت با افزایش چربی بدن و سن بهتدریج
کمتر میشود ( Shearer,1994; Rasmussen,
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 .)2001مطالعه  Gandomkarو همکاران ( )2013در
استفاده از روغنهای کتان و سویا به جای روغن ماهی
در غذای ماهی قزلآالی رنگین کمان نشان دهنده
کاهش میزان رطوبت بود .نتایج این تحقیق با مطالعه
 Piedecausaو همکاران ( )2007بر روی جایگزینی
روغن ماهی با روغن های سویا و کتان در
ماهی )sharpsnout seabream (D. puntazzo
همخوانی داشت و با افزایش جایگزینی میزان رطوبت
بدن کاهش یافت Sonu .و همکاران ()2014
جایگزینی روغن ماهی را با روغن آفتاب گردان در جیره
غذایی ماهی کپور معمولی بررسی نموده و نشان دادند
با افزایش روغن آفتابگردان میزان رطوبت بدن کاهش
مییابد .با افزایش میزان روغن هسته انگور در جیره
غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان میزان چربی،
پروتئین و خاکستر بدن افزایش یافت .نتایج بهدست
آمده نشان میدهد با جایگزینی روغنهای گیاهی به
جای روغن ماهی میزان چربی بدن هم تغییر کرده و
افزایش پیدا میکند .به هرحال میزان هضمپذیری
منابع مختلف چربی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
منبع چربی و درجه حرارت محیط بستگی دارد.
 Mohamadi Ashnaniو همکاران ( )2008تاثیر
جایگزینی سطوح مختلف روغن کتان با روغن ماهی را
در جیره غذایی ماهی قزلآالی رنگین کمان بررسی
نموده که با افزایش روغن کتان در جیره مقدار چربی
بدن افزایش یافت Jorjani .و همکاران ( )2014نیز در
جایگزینی کامل روغن های گیاهی بهجای روغن ماهی
در جیره غذای ماهی قزلآالی رنگین کمان شاهد
افزایش میزان چربی و پروتئین بدن ماهیان بودند .در
همین راستا  )1994( Shearerو Rasmussen
( )2001بیان نمودند انرژی جیره بیش از نیاز نگهداری
ماهی ،باعث ذخیره چربی میگردد و عدم مشاهده
اختالف معنیدار در میزان چربی بدن ماهیان تغذیه
شده با جیرههای حاوی روغن هسته انگور نسبت به
جیره شاهد نیز تاییدی بر تاثیر مطلوب این روغن می
باشد Sonu .و همکاران ( )2014در جایگزینی روغن
آفتابگردان به جای روغن ماهی در غذای ماهی کپور
معمولی نشان دادند با افزایش روغن آفتاب گردان در
جیره غذایی میزان چربی بدن افزایش یافت.
 Piedecausaو همکاران ( )2007جایگزینی روغن
ماهی با روغن های سویا و کتان را در ماهی
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تأثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی بهوسیله روغن هسته انگور بر قزلآالی رنگینکمان

) sharpsnout seabream (D. puntazzoبررسی
نموده و نتایج نشان داد با افزایش روغنهای گیاهی
میزان پروتئین بدن افزایش یافت .میزان خاکستر در
بدن ماهیان بستگی به وزن ماهیان دارد و با افزایش
وزن میزان خاکستر نیز افزایش مییابد Bell .و
همکاران ( )2002و  Gülerو  )2011( Yildizبه ترتیب
در بررسی جایگزینی روغن پالم و پنبه دانه بهجای
روغن ماهی در جیره غذایی ماهی آزاد ( Salmo
 )salarو قزلآالی رنگین کمان نشان دادند با افزایش
این روغنهای گیاهی در جیره مقدار خاکستر بدن
افزایش یافت .مطالعات نشان میدهد در قزلآالی
رنگین کمان بهطور کلی فعالیت آنزیم لیپاز با رشد بدن
افزایش مییابد ولی بیشترین فعالیت در ماهیان با
اندازه متوسط مشاهده میشود ( Kitamikado and
 .)Tachino, 1960اختالف در فعالیت آنزیم ممکن
است به دلیل تفاوت در عادات غذایی ،ترکیب مواد
غذایی و یا وضعیت فیزیولوژیکی ماهی با توجه به رشد
آن باشد .در مطالعه حاضر جیره غذایی ( Cحاوی50
درصد روغن ماهی 50 :درصد روغن هسته انگور)
باالترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز را نشان داد.
 Oliveiraو همکاران ( )1997نشان دادند تحت
باالترین شرایط هیدرولیز ،کل اسیدهای چرب تولید
شده از امولسیون روغن سویا دو تا سه برابر بیشتر از
امولسیون روغن ماهی میباشد EPA .و  DHAنقش
بسیار ضعیفی در رهاسازی اسیدهای چرب نسبت به
سایر اسیدهای چرب موجود در امولسیون روغن ماهی
داشتند .همچنین هنگام تزریق روغن ماهی EPA ،و
 DHAممکن است سلولهایی بهعنوان تری گلیسرید
و نه بهعنوان اسید چرب آزاد به درون ذرات امولسیون
وارد نمایند .تزریق مشترک امولسیون روغن ماهی با
امولسیون سویا در مقادیر پایین اسیدهای چرب امگا 3
مهارکنندگی باالئی در فعالیت هیدرولیزی آنزیم لیپاز
اعمال نکردند .در مطالعه  Santigosaو همکاران
( )2011در استفاده از مخلوط روغنهای گیاهی (شامل
روغن کلزا ،کتان و پالم) تا  66درصد به جای روغن
ماهی در جیره غذایی ماهی شانک سر طالیی
) (Sparus aurata L.فعالیت آنزیم لیپاز در روده
افزایش معنیداری را نشان نداد .در مطالعه  Castroو
همکاران ( )2016در جایگزینی  70درصد روغن ماهی
با مخلوط روغنهای گیاهی (شامل روغن کلزا ،پنبه

دانه و پالم با نسبت )30:50:20در جیره غذایی ماهیان
انگشت قد بس اروپایی ()Dicentrarchus labrax
مشاهده نمودند که میزان فعالیت آنزیم لیپاز تفاوت
معنیداری نسبت به  100درصد روغن ماهی نشان
نداد .در ماهیان فعالیت آنزیمهای گوارشی و زمان عبور
هضمی در طول دستگاه گوارش تحت تاثیر ترکیب و
اجزاء جیره غذایی بوده و این شرایط میتواند بر فرآیند
گوارش و جذب تاثیر گذار باشد ( Castro et al.,
.)2016
نتایج حاصل از جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته
انگور بر شاخص های رشد نشان داد که شاخصهای وزن
نهایی ،افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه تا جایگزینی %50
روغن هسته انگور افزایش یافت در حالیکه ضریب تبدیل
غذایی و شاخص وضعیت به ترتیب تا جایگزینی  %50و
 %100روغن هسته انگور کاهش یافت .شاخص احشایی و
شاخص کبدی نیز تا جایگزینی  %100روغن هسته انگور
دارای روند کاهشی بودند .ترکیب شیمیایی (پروتئین،
چربی ،خاکستر و رطوبت) بدن ماهیان تغذیه شده با روغن
هسته انگور نشان داد با افزایش این روغن در جیره اختالف
معنیداری در میزان چربی و خاکستر بدن مشاهده نشد
ولی میزان رطوبت و پروتئین بدن ماهیان به ترتیب کاهش
و افزایش معنیداری را نشان دادند .بیشترین میزان فعالیت
آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده
با جیره غذایی  Cمشاهده شد که نسبت به سایر جیرههای
غذایی اختالف معنیداری را نشان داد .بر اساس نتایج
حاصل از شاخصهای رشد ،ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت
آنزیم لیپاز جیره حاوی %50روغن هسته انگور نسبت به
سایر جیرهها میتواند برای رشد ماهی قزلآالی رنگین
کمان مناسب باشد.

 .5تقدیر و تشکر
نگارندگان بر خود الزم میدانند از پژوهشکده انگور
و کشمش و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مالیر به خاطر
حمایت مالی جهت انجام بخشی از این پژوهش تشکر
نمایند.
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