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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن کانوال با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخصهای رشد،
نرخ بازماندگی و آنالیز الشه ماهی قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissانگشت قد طراحی و اجرا گردید.
بدین منظور ،سه جیره آزمایشی با سطح پروتئین یکسان ( 40درصد) و سطوح چربی  100درصد تهیه شد (جیره اول با 100
درصد روغن ماهی ،جیره دوم با  100درصد روغن کانوال و جیره سوم با  50درصد روغن ماهی و  50درصد روغن کانوال با
سه تکرار) .سپس  405عدد ماهی قزل آالی رنگین کمان با میانگین وزن 11±1گرم و تراکم  45عدد در  9حوضچه طی مدت
هشت هفته با جیره های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند .بر اساس نتایج بدست آمده ،ترکیب  50درصد روغن ماهی و 50
درصد روغن کانوال در جیره ،موجب بهبود شاخصهای رشد شامل وزن نهایی ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه و شاخص
وضعیت گردید و تفاوت معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد ( .)p>0/05از نظر ضریب تبدیل غذایی نیز اختالف مشاهده
شده در هر سه تیمار معنیدار بود ( )p>0/05و بیشترین میزان آن در تیمار  100درصد روغن ماهی مشاهده شد ،هر چند در بین
تیمارهای مختلف از نظر درصد بازماندگی و مقادیر پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت الشه ماهیان اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .)p<0/05بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،جایگزینی بخشی از روغن کانوال با روغن ماهی ( 50درصد روغن
ماهی با  50درصد روغن کانوال) در جیره ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد تأثیر مثبتی بر شاخصهای رشد داشته است
و میتواند با کاهش طول دوره پرورش موجب کاهش هزینهها گردد.
لغات کلیدی :روغن کانوال ،رشد ،بازماندگی ،آنالیز الشه ،قزل آالی رنگین کمان
*نویسنده مسئول
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مقدمه
با رشد تجاری سریع صنعت آبزیپروری در جهان که از
سال  1960به بعد انجام گرفت ،استفاده از جیرههای
غذایی مصنوعی در مزارع پرورش ماهیان گسترش یافت،
بطوریکه امروزه یکی از نکات مهم در انتخاب آبزیان برای
فعالیتهای آبزیپروری قابلیت آداپتاسیون و پذیرش باال
به غذاگیری دستی و تغذیه مصنوعی میباشد .رشد و
بازدهی غذا در دستیابی یک پرورشدهنده به سود
اقتصادی از اهمیت ویژهای در صنعت آبزیپروری برخوردار
میباشد ( .)Paus et al., 1998اهمیت غذا و تغذیه در
پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان از دو جنبه ،یکی
تأمین نیازهای کامل غذایی جهت رشد مناسب و سریع آن
و دیگری ایجاد سرعت رشد مناسب برای رسیدن به وزن
مطلوب در پایان دوره پرورش ،به منظور افزایش بازده
اقتصادی مطرح میباشد .عالوه بر این ،تأمین منابع
پروتئینی یک عامل محدود کننده توسعه صنعت پرورش
ماهی قزل آالی رنگین کمان میباشد؛ زیرا قسمت عمده
جیره این ماهی را پروتئین تشکیل میدهد و قیمت باالی
آن در افزایش هزینه تولید ماهی مؤثر است .با توجه به
هزینه باالی منابع پروتئینی میتوان تا حدود زیادی
نیازهای انرژی ماهی را از طریق سایر منابع ارزان قیمتتر
انرژی ،همچون چربیها و کربوهیدراتها تأمین نمود
(محبوبی صوفیانی و همکاران.)1382 ،
چربیهای جیره نه تنها به عنوان منبع بالقوه انرژی ،دارای
ارزش انرژی زایی باالتری نسبت به کربوهیدراتها و
پروتئینها هستند ،بلکه تأمین کننده اسیدهای چرب
ضروری و ویتامینهای محلول در چربی نیز می باشند و
وظایف فیزیولوژیک مهمی نیز در بدن به عهده دارند
( .)Sargent et al., 2002در صورتیکه منابع غیر
پروتئینی نظیر کربوهیدراتها و چربیها در جیره به حالت
متعادل و متناسب با پروتئین استفاده شوند ،میتوانند از
شکسته شدن پروتئین به منظور تولید انرژی جلوگیری
نمایند و انرژی مورد نیاز ماهی را تأمین کنند (Demska-
 .)Zakeoe et al., 2012در این صورت پروتئین جیره
بیشتر جهت تولید بافت جدید و افزایش وزن بکار خواهد
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رفت و کارایی پروتئین مصرفی در جیره افزایش و هزینه
نهایی پرورش کاهش خواهد یافت.
روغن ماهی یک جزء ترکیبی فوق العاده با ارزش جیره
غذایی برای ماهی و منبع غنی از انواع امگا  ،3ویتامینهای
 Aو  Dاست .با توجه به محدودیت تهیه روغن از
ماهیهای دریایی و قیمت باالی آن ،استفاده از روغنهای
گیاهی به جهت سهولت دسترسی ،قیمت پایینتر و نیز
پایداری بیشتر این روغنها ،در مقایسه با روغن ماهی
میتواند جایگزین مناسبی برای روغن ماهی در جیره
آبزیان شود که این مسئله باعث کاهش اتکای مراکز آبزی
پروری به استفاده از روغن ماهی به عنوان تنها منبع چربی
در جیره ماهیان میشود ( Turchini and Francis,
 .)2009با این وجود آبزی پروران همواره بایستی تالش
کنند تا کاهش کیفیت ماهیهای پرورشی را از نظر
سالمت ،خصوصیات ظاهری و اثرات مفیدشان در جیره
غذایی انسان ،که به واسطه جایگزینی روغن ماهی با روغن
های گیاهی به وجود می آید ،به حداقل برسانند.
روغن کانوال منبعی سرشار از ویتامینهای  Eو  Kو
چربیهای گیاهی مفید است که به سالمت قلب کمک
شایانی میکند ( .)Bell, 1993این روغن در برابر نور
مقاوم است و تغییرات پراکسیدی آن در مقایسه با سایر
روغنها تقریباً صفر است .روغن کانوال در مقایسه با
روغنهای آفتابگردان ،ذرت و سویا به دلیل حضور
اسیدهای چرب اشباع نشده و فقدان کلسترول از کیفیت
تغذیه ی باالتری برخوردار است (.)Higgs et al., 1995
میزان اسیدهای چرب اشباع موجود در روغن کانوال بسیار
پایین است ( 7درصد( ،در حالی که میزان اسیدهای چرب
غیراشباع آن ،بخصوص اسید چرب امگا 3-آلفا لینولنیک
باالست (11درصد) .روغن کانوال به علت تناسب مطلوب
 2:1لینولئیک اسید و لینولنیک اسید از نظر مصرف
کنندگان مطلوبتر است و بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Mwachireya et al., 1999اثرات جایگزینی
روغنهای گیاهی با روغن ماهی و تأثیر آن بر شاخصهای
رشد ،بازماندگی ،ایمنی ،تغذیه ،آنالیز الشه و ترکیب
اسیدهای چرب الشه در پژوهشهای متعددی از جمله
 Gordon Bellو همکاران ( ،)2001در ماهی آزاد
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اقیانوس اطلس Drew ،و همکاران ( ،)2007در ماهی قزل
آالی رنگین کمان ،نیکزاد حسن کیاده و همکاران
( ،)1387در بچه فیل ماهیان پرورشی )،)Huso huso
 Abedian Kenariو همکاران ( ،)2010در ماهی آزاد
دریای خزر ،مسیحا و همکاران ( ،)1389در ماهی قزل
آالی رنگین کمان انگشت قد ،بادپا رودسری و همکاران
( ،)1392در ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد،
کاظمی و مشکینی ( ،)1392در الرو ماهی قزل آالی
رنگین کمان و قلیچی و ناصری خلخالی ( ،)1393در
ماهی قزل آالی رنگین کمان مورد ارزیابی قرار گرفته شده
است.
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات جایگزینی سطوح
مختلف روغن کانوال با روغن ماهی در جیره غذایی بر
شاخصهای رشد ،بازماندگی و آنالیز الشه ماهی قزل آالی
رنگین کمان انگشت قد طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش کار
محل و شرایط اجرای تحقیق
این تحقیق در یک دوره  8هفتهای در مرکز پرورش
ماهیان خاویاری نسارود ،واقع در شهرستان رامسر انجام
شد .جهت انجام عملیات پرورش از تعداد  9قفس به ابعاد
 0/9×1×1متر استفاده گردید که در  3حوضچه های گرد
بتونی به قطر  3متر و حجم آب  1000لیتر قرار داده شده
بودند .در ابتدای آزمایش و به منظور سازگاری ماهیان با
شرایط جدید پرورشی 45 ،عدد ماهی قزل آالی رنگین
کمان انگشت قد با میانگین وزن اولیه  11±1گرم به مدت
دو هفته در هر قفس توزیع شدند .دمای آب در طول دوره
پرورش بین  12-16درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول بین
 6/3-8/3میلی گرم در لیتر و  pHبین  7/4-7/9متغیر
بود .بهمنظور پیشگیری از ابتال به بیماریهای قارچی
قفسها بهصورت هفتگی کامالً تمیز میشدند.
آماده سازی جیره
ماهیان پس از سازگاری با شرایط جدید پرورشی ،به مدت
 8هفته با غذای دستی تغذیه شدند .مواد اولیه مورد
استفاده در جیره شامل :پودر ماهی کیلکا ،آرد گندم ،آرد
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سویا ،روغن ماهی کیلکا ،روغن کانوال ،مکملهای ویتامینی
(ویتامین های ،A, D3, E, K3,B1, B2, B6, B12, C
اسید نیکوتینیک ،کلسیم  Dپانتوتنات ،اسید فولیک ،دی
بیوتین ،اینوزیتول ،آنتی اکسیدان) و مکملهای معدنی
(منگنز ،مس ،آهن ،روی ،سلنیوم ،ید ،کبالت ،کلرید
کولین) ،سلولز ،بایندر (آمیت بایندر ،مهرتابان ،یزد) ،نمک،
ضد قارچ (توکسیبان) و آنتیاکسیدان ( ،BHTمرک،
آلمان) بود (جدول  .)1به منظور تهیه جیرههای آزمایش
سطوح صفر (شاهد) 5 ،و  10درصد از روغن کانوال
جایگزین روغن کیلکا در جیره پایه شد و به صورت
یکنواخت و همگن با جیره پایه مخلوط گردید .در این
آزمایش ماهیان به مدت  8هفته 3 ،وعده در روز با
جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .تعیین میزان غذای
مصرفی بر اساس درجه حرارت آب ،تراکم ماهیان و جداول
غذادهی صورت گرفت .این بررسی در قالب یک طرح کامالً
تصادفی انجام شد و برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته
شد.
جدول  :1ترکیب و آنالیز تقریبی جیره های غذایی مورد
استفاده برای ماهیان قزل آالی رنگین کمان انگشت قد
Table 1: Approximate composition and analysis of
diets used for rainbow trout fingerling
تیمار اول تیمار دوم تیمار سوم
ترکیبات
()%

پودر ماهی کیلکا
روغن ماهی کیلکا
روغن کانوال
آرد گندم
آرد سویا
مکملهای معدنی و ویتامینی

70
10
0
7
12
1

()%

70
0
10
7
12
1

()%

70
5
5
7
12
1

ارزیابی شاخصهای رشد و درصد بازماندگی
به منظور ارزیابی اثرات توأم استفاده از روغن ماهی و
روغن کانوال بر شاخصهای رشد ماهی قزل آالی رنگین
کمان انگشت قد و مقایسه بین تیمارهای مختلف ،وزن کل
و طول کل ماهیان هر حوضچه ،هفتهای یک بار با استفاده
از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم و خط کش با دقت
 1میلیمتر اندازهگیری شد (بدین منظور  24ساعت قبل از
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زیست سنجی تغذیه ماهیان قطع شد و قبل از اندازه
گیری شاخصهای رشد ،ماهیان با اسانس گل میخک با
غلظت  60 ppmبیهوش شدند) .همچنین شاخصهای
رشد ماهیان شامل درصد افزایش وزن بدن ،1ضریب رشد
ویژه ،2ضریب تبدیل غذایی ،3شاخص وضعیت 4و نرخ
بازماندگی 5طبق روابط ذیل محاسبه شد ( Luo et al.,
.)2010
 درصد افزایش وزن بدن= [وزن نهایی (گرم)-وزن ابتدایی(گرم)]×/100وزن ابتدایی (گرم)
 ضریب رشد ویژه= [لگاریتم طبیعی وزن نهایی (گرم)–لگاریتم طبیعی وزن اولیه (گرم)]× /100تعداد روزهای
پرورش (روز)
 ضریب تبدیل غذایی= مقدار غذای خورده شده(گرم)/وزن نهایی (گرم)  -وزن ابتدایی (گرم)
 شاخص وضعیت= وزن (گرم)×/100طول( 3سانتیمتر) درصد بازماندگی= (تعداد ماهیان اولیه/تعداد ماهیانباقیمانده)×100
آنالیز الشه بچه ماهیان انگشت قد
در انتهای آزمایش  48عدد ماهی (تعداد  4ماهی از هر
تکرار) به صورت تصادفی انتخاب و جهت آنالیز الشه در
دمای  -20درجه سانتیگراد منجمد شدند .در ادامه
استخراج چربی به روش سرد یا کینسال ( Kinsella et
 )al., 1977سنجش پروتئین به روش (،)AOAC, 2005
سنجش رطوبت به وسیله دستگاه فور (،)AOAC, 1990
سنجش خاکستر در کوره الکتریکی ()AOAC, 1990
انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها
کلیه دادهها در نرم افزار  Excelثبت گردید و نرمال بودن
دادهها توسط آزمون  Shapiro-Wilkمورد بررسی قرار
1

)Increase Body Weight (BWI
)Special Growth Ratio (SGR
3
)Food Conversion Ratio (FCR
4
)Condition Factor (CF
5
)Survival Rate (SR
2
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گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تجزیه واریانس
دو طرفه  ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارهای
مختلف با استفاده از آزمون چند دامنهای Duncan
نرمافزار  SPSS 20انجام و میزان اختالف معنی دار در
سطح اطمینان  95درصد تعیین شد (.)p<0/05
نتایج
شاخصهای رشد
تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال بر
فاکتورهای رشد و درصد بازماندگی ماهی قزل آالی رنگین
کمان انگشت قد طی  8هفته پرورش در تیمارهای مختلف
در جدول  2ارائه شده است .بر اساس نتایج بدست آمده،
ترکیب  5درصد روغن ماهی و  5درصد روغن کانوال (تیمار
 )3در جیره موجب بهبود شاخصهای رشد شامل وزن
نهایی ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل غذایی ،نرخ
رشد ویژه و شاخص وضعیت شد .با توجه به نتایج بدست
آمده میزان وزن نهایی ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب
رشد ویژه و میزان شاخص وضعیت در هر سه تیمار دارای
اختالف معنیداری با یکدیگر بود ( )p>0/05و بیشترین
میزان وزن نهایی ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب رشد
ویژه و میزان شاخص وضعیت در تیمار سوم (ترکیب 5
درصد روغن ماهی و  5درصد روغن کانوال) مشاهده شد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس یک طرفه هر سه تیمار
دارای روغن ماهی ،روغن کانوال و ترکیب روغن ماهی و
روغن کانوال دارای اختالف معنیداری بودند ( )p>0/05و
بیشترین ضریب رشد وبژه در تیمار سوم (ترکیب روغن
ماهی و روغن کانوال) مشاهده شد .از نظر ضریب تبدیل
غذایی نیز اختالف مشاهده شده در هر سه تیمار معنیدار
بود ( )p>0/05و بیشترین میزان آن در تیمار  %10روغن
ماهی مشاهده شد ،هر چند اختالف مشاهده شده درصد
بازماندگی در بین تیمارهای مختلف معنیدار نبود
(.)p<0/05
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جدول  :2تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال بر روی شاخصهای رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد
Table 2: Effect of Different Levels of Fish Oil and Canola Oil on Growth Indices of Rainbow Fingerling

وزن نهایی

افزایش وزن بدن

(گرم)

(گرم)

ویژه

21/08±7/53 c

2/03±1/02 c

1/08±0/09 c

2/93±0/82 b

1/35±0/14 b

1/27±0/25 b

3/29±1/05 a

1/66±0/25 a

0/94±0/18 c

تیمار اول

82/08± 8/06c

تیمار دوم

90/02±8/29 b

25/67±8/60 b

تیمار سوم

97/06±9/96 a

31/54±1/36 a

ضریب رشد

شاخص

ضریب تبدیل

درصد

وضعیت

غذایی

بازماندگی

1/56±0/22 a

100±0/00
100±0/00
100±0/00

تیمار دوم %100 :روغن کانوال ،تیمار سوم %50 :روغن ماهی  %50 +روغن کانوال) (تیمار اول %100 :روغن ماهی،
اعداد داخل جدول ،به صورت انحراف استاندارد ±میانگین هستند .در هر ستون ،تیمارهایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند ،در سطح 0/05
اختالف معناداری با یکدیگر دارند.

آنالیز الشه
اثر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال بر آنالیز الشه
ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد طی  8هفته
پرورش در جدول  3ارائه شده است .با توجه به نتایج

بدست آمده ،اختالف معنیداری از نظر درصد پروتئین،
خاکستر ،چربی و رطوبت در بین تیمارهای مختلف وجود
ندارد (.)p<0/05

جدول :3تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانوال بر روی آنالیز الشه ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت قد
Table 3: Effect of different levels of fish oil and canola oil on carcass analysis Rainbow Fingerling

چربی ()%

رطوبت ()%

خاکستر ()%

پروتئین ()%

تیمار اول

4/63±0/21a

75/00±1/00a

2/23±0/76a

17/26±0/37a

تیمار دوم

a

a

a

a

تیمار سوم

4/61±0/10a

4/60±0/04

72/67±2/89

73/33±1/15a

1/60±0/10

2/17±0/55a

17/25±0/39

17/28±0/45a

تیمار دوم %100 :روغن کانوال ،تیمار سوم %50 :روغن ماهی %50 +روغن کانوال) (تیمار اول%100 :روغن ماهی،
اعداد داخل جدول ،به صورت انحراف استاندارد ±میانگین هستند .در هر ستون ،تیمارهایی که با حروف یکسان نشان داده شدهاند ،در سطح 0/05
اختالف معناداری با یکدیگر ندارند.

بحث
به علت توسعه صنعت آبزیپروری و افزایش میزان تولید
قزل آال و به دنبال آن افزایش تقاضا به روغن ماهی و
کاهش میزان ذخایر ماهیان دریایی مورد استفاده جهت
تولید روغن ماهی ،یافتن جایگزین مناسب برای روغن
ماهی در جیره غذایی ماهیان ،مورد توجه خاصی قرار
گرفته است ( .)Mourente et al., 2005در این تحقیق
جایگزینی بخشی از روغن ماهی با روغن کانوال تأثیر
مثبتی بر فاکتورهای رشد داشته است و ماهیان تغذیه
شده با این جیره دارای باالترین میزان وزن نهایی بودند

که علت آن را میتوان در میزان باالی اسیدهای چرب غیر
اشباع موجود در روغن کانوال دانست .نتایج تحقیق کاظمی
و مشکینی ( )1392نشان داد جایگزینی روغن ماهی با
روغنهای گیاهی بخصوص روغن کانوال و آفتابگردان برای
غنی سازی ناپلی آرتمیا جهت تغذیه الرو قزل آالی رنگین
کمان امکانپذیر بوده است و زمینه رشد بهتر و بازماندگی
باالتر را در ماهیانی که در مرحله اول رشد از تیمارهای
حاوی روغنهای گیاهی تغذیه کرده بودند ،فراهم نموده
است .همچنین نتایج پژوهش  Drewو همکاران ()2007
نشان داد که جایگزینی آرد و روغن ماهی با پروتئین غلیظ
81
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شده کانوال و ترکیب کانوال و روغن بذر کتان بر عملکرد
رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان اثر منفی ندارد و قابلیت
جایگزینی با منابع گران قیمت موجود در جیره را دارد که
همسو با نتایج مطالعه حاضر میباشد Gordon Bell .و
همکاران ( )2001گزارش کردند که جایگزینی روغن ماهی
با روغن کانوال برای تغذیه آزاد ماهی باعث رشد و بازده
غذایی مشابه میشود ،بدون آنکه اثر ناخوشایندی بر
سالمتی ماهی داشته باشد Webster .و همکاران ()1995
نیز نشان دادند که کنجاله کانوال قابلیت آن را دارد که به
عنوان جایگزین آرد ماهی در جیره گریه ماهی آبی
( )Ictalurus furcatusاستفاده شود که این امر موجب
کاهش قیمت تمام شده غذا شده است.
یکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان ضریب تبدیل
غذا است ،زیرا موجب کاهش هزینههای غذا و مقدار
غذادهی و به تبع آن موجب کاهش آلودگی آب محیط
پرورشی و کاهش عفونتهای ثانویه خواهد شد .نتایج این
تحقیق نشان داد که استفاده توأم روغن ماهی و روغن
کانوال موجب کاهش معنیدار میزان ضریب تبدیل غذا
نسبت به سایر تیمارها شده است .این نتایج همسو با
مشاهدات نیکزاد حسن کیاده و همکاران ( ،)1387بر بچه
فیل ماهیان پرورشی است .در این بررسی ،تیمارهایی که
از روغن گیاهی استفاده کردند ،از ضریب تبدیل غذایی
کمتری نسبت به سایر تیمارهایی که روغن گیاهی دریافت
نکردند ،برخوردار بودند .با توجه به نیاز متفاوت ماهیان به
چربی در جیره ،انواع چربی جیره عالوه بر تأثیر بر خوش
خوراکی آنها ،بر خصوصیات فیزیکی از جمله ترد و
شکنندگی دانههای غذا در مقابل فشارهای فیزیکی نیز
تأثیرگذار است .در نتیجه سبب کاهش ضریب تبدیل
غذایی میگردد .این طور بنظر میرسد که جیره حاوی
چربی از مصرف پروتئین در تأمین انرژی جلوگیری
میکند ،در نتیجه پروتئین به مصرف رشد حیوان میرسد
که این افزایش رشد ماهی متناسب با افزایش سطح چربی،
نشان دهنده تأمین بهتر انرژی مورد نیاز فرآیندهای
متابولیسمی است و از طریق ایجاد امکان قرارگرفتن
پروتئین در مسیر اصلی خود ،بهبود عملکرد رشد
جیرههای غذایی و در نتیجه رشد بهتر بچه ماهیان را
82
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بدنبال خواهد داشت .البته این میزان چربی نباید از حد
مشخصی بیشتر شود ،در غیر این صورت سبب کاهش
رشد می شود ،چون جیرههای پر چربی نیاز به متیونین را
افزایش میدهند (به منظور ساخت اسیدهای صفراوی) و
موجب باند شدن کلسیم با مواد معدنی میگردند و آن را
از دسترس حیوان خارج میسازند ( Regost et al.,
 .)2003بنابراین ،جیره حاوی درصد روغن باال نیاز به
متیونین را افزایش میدهد و حیوان دچار کمبود این اسید
آمینه ضروری میشود که نتیجه آن به صورت کاهش رشد
دیده میشود .همچنین دسترسی نداشتن ماهی به کلسیم
باند شده به علت چربی زیاد جیره ممکن است مزید بر
علت شود (.)Bell et al., 1996
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح مختلف روغن
ماهی و کانوال تأثیر معنیداری بر درصد پروتئین ،خاکستر،
چربی و رطوبت الشه ماهی قزل آالی رنگین کمان انگشت
قد در بین تیمارهای مختلف نداشته است (.)p<0/05
مشابه نتایج حاضر در مطالعه مسیحا و همکاران (،)1389
جایگزینی روغن بزرک با روغن ماهی (نسبت  1به  )1در
جیره ماهی قزل آالی انگشت قد تأثیر معنی داری در
ترکیب شیمیایی الشه تیمارهای مختلف نداشته است .در
بررسی نیکزاد حسن کیاده و همکاران ( ،)1387نیز افزودن
روغنهای گیاهی کانوال و سویا تأثیر معنیداری در
ترکیب شیمیایی الشه بچه فیل ماهیان پرورشی نداشته
است که همسو با مطالعه حاضر است .مطالعه بادپا
رودسری و همکاران ( )1392نیز نشان داد که جایگزینی
 5درصد روغن سویا با  5درصد روغن ماهی در جیره ماهی
قزل آالی انگشت قد موجب افزایش معنی دار مقادیر
چربی و رطوبت الشه گردید ،اما تأثیر معنیداری بر سایر
متغیرها (خاکستر و پروتئین خام) نداشت.
در مجموع با توجه به نتیجه مطالعه حاضر می توان اذعان
نمود ،تولید جیره محتوی  %50روغن ماهی و  %50روغن
کانوال در ماهی قزل آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissسبب بهبود شاخصهای رشد ،نرخ بازماندگی و
مقادیر پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت الشه ماهیان
اوزان  10-100گرم شده و با توجه به کاهش طول دوره
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پرورش و قیمت تمام شده غذا تأثیر بسزایی در کاهش
هزینههای تولید خواهد داشت.
تشکر و قدردانی
نویسندگان از مدیریت مرکز پرورش ماهیان خاویاری
نسارود رامسر به جهت در اختیار قرار دادن امکانات مرکز
در پیشبرد تحقیق تشکر و قدردانی می نمایند.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of replacing dietary fish oil with canola oil on growth
indices, survival rate and body chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
fingerling. For this purpose, three experimental diets were prepared with the same protein level (40%)
and fat levels of 100% )First diet with 10% fish oil, second diet with 100% canola oil and third diet
with 50% fish oil and 50% canola oil with three replicates). Then 405 fingerling rainbow trout with an
average weight of 11±1 g and a density of 45 in 9 ponds were fed in experimental diets for 8 weeks.
Based on the results, the combination of 5% fish oil and 5% canola oil in the ration improved the
growth indices including: final weight, Increase Body Weight (BWI), Special Growth Ratio (SGR)
and Condition Factor (CF) and showed a significant difference with other treatments and the highest
amount was observed in 10% fish oil treatment (p<0.05). However, there was no significant difference
between treatments in terms of survival rate and protein, fat, ash and moisture content of fish carcasses
(p>0.05). Based on the results of this study, replacing part of canola oil with fish oil (50% fish oil with
50% canola oil) in rainbow trout diet has a positive effect on growth indices and can reduce costs by
reducing the length of breeding period.
Keywords: Canola oil, Growth, Survival, Carcass analysis, Rainbow trout
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