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 3/4/1931 تاریخ تصویب:      42/11/1932تاریخ دریافت: 

 چکیده
 رد پذیری ت اد غذایی و فعاپیت آنزی  پیدازخ نیف هضطط  هایرشطط ف فراسطط    عم کرد بر فسططل پیدی  در این تحقیق تاثیر سططح م تلف  

از چربی آن از پ در چربی تشکیل ش ه ساخف  ش   %02چربی ک   %02ای با ش . ب ین ت ظ ر جیره کمان بررسطی رنگین آالیی قزلجیره
گرم بر کی  گرم ب  جیره اضاف  گردی . جیره ب ون فسل پیدی  ب  ع  ان شاه  در نظر گرفف  ش  و در آن  55و  5و فسل پیدی  در دو سحح 

 8پیفری ب  ت ت  322تانک   9گرم در  55/02±88/5آال با وزن اوپی  ع د تاهی قزل535ب  جای پ در چربی از روغن تاهی اسفلاده ش . 
پذیری و های پالسماف هض رشط ف برخی فراس     هایدر انفهای آزتایش فراسط     های آزتایشطی تذذی  شط ن .  بار با جیره 0هلف  روزان  

 ب یلت ضریب وزنف افزایش درص  پحاظ از شاه  گروه و تیمارها بین ک  داد رش  نشان هایفراسط     نفایج .فعاپیت آنزیمی تعیین گردی 
ط ر وج د ن اشت درحاپیک  شاخص احشایی در گروه شاه  ب  داریتع ی تلاوت و ضریب چاقی ویژهف شاخص کب ی رش  غذاییف ضطریب 

اوت افت ش  درحاپیک  ک سفرول بین تیمارها تلگ یسیری  در شاه  یداری بیشطفر از سایر تیمارها ب د. همن ین بیشفرین تیزان تری تع ی
یب پذیری چربی و پروتئین ب  ترتداری را بین تیمارها نشان داد. بیشفرین  هض داری ن اشت. قاب یت هض  ت اد غذاییف تلاوت تع یتع ی

داری در فعاپیت افزایش تع ی تشطاه ه ش . همن ین افزودن فسل پیدی   5ب د و کمفرین آنها در فسطل پیدی    55در شطاه  و فسطل پیدی    
پذیری رس  فسل پیدی  از طریق افزایش هض تشاه ه ش . ب  نظر تی 55آنزی  پیداز داشت و بیشفرین تیزان فعاپیت آنزیمی در فسل پیدی  

 چربی پ در یحاو یگرم بر کی  گرم جیره ت جب بهب د برخی پاراتفرها در جیره 55ک   و در سحح ت اد تذذی ب  بهب د رشط  کمک تی 
 ش د.کمان تیرنگین آالیدر قزل

پذیریف رش ف فعاپیت پیداز.کمانف فسل پیدی ف هض رنگین آالیقزل واژگان کلیدی:

                                                 
 amine.adhami@yahoo.comایمیل:   +     989359005350ت لن:     ن یس  ه تس ول:    *
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 مقدمه  . 5
رش  ساپیان  ص عت آبزی پروری در دنیا سریعفر 

های داتی و یا حفی صی  تاهی گروههای دیگر بلش از
. تهی  غذای تف اسب با نیاز FAO, 2014)) باش تی

تاهی و همن ین  با قیمت  قابل قب ل یکی از چاپشهای 
  هزی . پروری تی باش فرا روی گسفرش ص عت آبزی

ت ان  آی  ه ناتحمئ ی را برای گسفرش باالی غذا تی
رقابت این پروری رق  زن  و ت جب کاهش ص عت آبزی

 های ت پی  گردد.بلش در تقابل سایر بلش
 (Oncorhnchus mykiss)کمان رنگین آالقزل

نلسفین گ ن  از خان اده آزاد تاهیان است ک  ب  غذای 
 دسفی و سیسف  پرورش تص  عی عادت داده ش ه  و

آال ب  ع ت بازار اتروزه پرورش تاهی قزل پرورش یافت.
ای ه یت تحابق با تحیطپس  ی و تکثیر آسان و قاب

ای در تلف   پرورشف رش  و گسفرش قابل تالحظ 
های ایران یافف  است. غذای آبزیان ب  خص ص گ ن 

آال عم تا از ت اد غذایی گران گ شفل ار تان   قزل
قیمت تان   پ در تاهی و روغن تاهی تشکیل ش ه ک  

 Babalola)باش  دپیل عم ه افزایش قیمت غذا تی

and Adebayo, 2007).  

ش د و پیدی  از اجزای ته  جیره تحس ب تی
 و انرژی ک   هتأتین ت بع ع  ان ب  را تهمی نقش

و  تاهیان تکاتل و رش  برای ضروری چرب اسی های
-Opsahl)ک   تیهای تح  ل در چربی ایلا ویفاتین

Ferstad et al., 2003) تصرف از ت ان تی همن ین و 
 ت پی  و کاسف  انرژی ت بع ع  ان ب  غذا پروتئین
طبق  .(Li et al., 2010) نمای  تح ود را آت نیاک

برآوردهای ان ام ش هف در چ   سال آی  هف تاتین روغن 
ت ان  پاسلگ ی نیاز روغن تاهی از طریق صی  نمی

. (Tocher et al., 2008)پروری باش  تاهی برای آبزی
 غذای در تاهی روغن برای ت اسب جانشین یاففن
 سازیغذا ص عت ج ی هایدغ غ  از یکی آبزیان
یکی از این ت ابع . است ب ده اخیر ساپیان در آبزیان

جایگزی ی روغن گیاهی است ک  در تحقیقات زیادی از 
 Bell et al., 2002, Ng et)آن اسفلاده ش ه است 

al., 2007.) ک  داد نشان تحقیقات این نفایج 
 روغن جایگزین زیادی ح  تا ت ان تی گیاهی هایروغن
 کارایی و رش  روی ت لی اثرات آنک  ب ون ش د تاهی
پ در  .(Turchini et al., 2009)باش   داشف  غذا

ش ه ه گام چربی ک  از تحص الت جانبی ای اد
  ب ت ان های گیاهی است تیاسفلراج و پاالیش روغن

ها برای حل این تشکل باش . حلیکی دیگر از راه ع  ان
 و ریپروآبزی ص عت در اسفلاده پفانسیل چربیف پ در

 پذیریهض  دپیل ب  وپی دارد را تاهی غذایی در جیره
دارا تاهی و تایع و همن ین  روغن ب  نسبت ترپایین

 رد اسفلاده از آنب دن تقادیر ناچیزی از فسل پیدی  
 Sargent et) با تح ودیت ت اج  است پروریآبزی

al., 1999). 
 

 . مواد و روشها2
 شرایط نگهداری و تیماربندی ماهی .2.5

ساپن تکثیر  در 5393 سال پاییز در تحقیق این
 در دانشگاه کشاورزی و ت ابع طبیعی واقع و پرورش

 تف سط وزن با آالقزل تاهی .ش  ان ام ساری شهر
 322های و در تانک ش  خری اری 88/5±55/02

تاهی و  سازی ب  ت ظ ر آتاده .سازی ش پیفری ذخیره
هلف  در 0 سازگاری با تحیط پرورشیف تاهیان ب  ت ت

-فی )کارخان ها نگه اری ش ن  و با غذای دساین تانک

بار در روز غذادهی  0ی به ان  شمالف تیرودف ایران( 
تانک اخفصاص داده ش   3ش ن . سدس ب  هر تیمار 

تانک ب ین  9ک  با ت ج  ب  تیمارهای آزتایشی ت م عا 
ت ظ ر اخفصاص یافت. تیمارها بر اساس سح م تلف   

گرم بر کی  گرم غذا  55و  5ف 2فسل پیدی  ب  تیزان 
  ی ش ن . در این تحقیق ب  ت ظ ر بررسی اثر بتقسی 

پذیری پ در چربی از روغن تاهی ب  فسل پیدی  بر هض 
ع  ان شاه  در نظر گرفف  ش  و  تیمارها با آن تقایس  

 55و  5ش ن  ک  ب ین جهت در تیمارهای آزتایشی )
گرم فسل پیدی ( بلش اعظ  روغن تاهی با پ در چربی 

ر شاه  )ب ون فسل پیدی ( جایگزین ش  درص رتیک  د
 تماتا از روغن تاهی و روغن تایع اسفلاده گردی .

 ان ام روزان  ص رت ب  نیز آب %522 تع یض و سیل ن
 تعم پی جی ه ای دتاس ج با روزان  آب دتای. گرفت
 آب کیلی پاراتفرهای گیری ان ازه و ش  گیری ان ازه

ک  ب  این ص رت ب د: دتا ش   ان ام هلفگی ص رت ب 
°C55 فpH 52/2±55/8 ف اکسیژن تح  ل
گرم تی ی 55/2گرم در پیفرف نیفریت تی ی 05/2±35/0

 53/598±8/50در پیفرف ه ایت اپکفریکی 
 TDSو  ppt 5/2ف ش ری بر سانفیمفر زیم ستیکرو
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  گرم بر پیفر.تی ی 55/5±0/385

 

 های آزمایشیساخت جیره .2.2
برای ساخفن جیرهف فسل پیدی  ت اری برگاپ ر 
)شرکت ته اتینف تهرانف ایران( خری اری ش  و ب  
تیزان ت رد نظر ب  جیره اضاف  ش . روغن گیاهی 
جایگزین ک  در این تحقیق اسفلاده ش  پ در چربی 

از روغن جیره با پ در چربی جایگزین ش   %02ب د. 
  در هم  )تابقی روغن جیره از روغن تایع ب د ک

تیمارها تشاب  ب د( و از غذای ب ون پ در چربی ب  
  آن فسل پیدیع  ان شاه  در نظر گرفف  ش  ک  سحح 

های غذایی ابف ا پ در . ب  ت ظ ر ساخت جیرهصلر ب د
تیکرونی  522ش ن با اپک تاهی ب  ت ظ ر یک ست

 ه شی ت ظی اپک گردی ه و سدسف تماتی اقالم جیره

ا ترازو ت زین ش ه و ب  خ بی باه  ( ب5)طبق ج ول 
ای ک  تل  ط تل  ط گردی ن . تق اری آب ب  ان ازه

حاپت خمیری بگیرد اضاف  ش . ب  نم ن  غذاهای 
-در حین تل  ط %0/2تارکردار اکسی کروم ب  تیزان 

ش ن خمیر ب  آن اضاف  ش . سدس خمیر ب  دسفگاه 
تی یمفر برای  5/0چرخ گ شت ت فقل ش  و از تش 

های ای ادش ه بر روی ساخت غذا اسفلاده ش . رشف 
کن قرارگرفف  و در دتای اتاق ب  های خشکسی ی
ساعت خشک گردی . پس از خشک  58تا  05ت ت 

ها آنها را خردکرده تا ب  ان ازه ت رد نظر ش ن رشف 
درآی  . جهت نگه اریف پ ت تا زتان تصرف در فریزر 

قرار داده ش .  گراد ی سانفیدرج  -58با دتای 
 و 52 ساعت) بار 0 روزان  آزتایشی غذای با غذادهی

 ان ام گرفت. روز 50 ت ت ب  سیری ح  تا (52

 

آالی ترکیب جیره های آزمایشی با سطوح مختلف فسفولیپید برای ماهی قزل -1جدول

 (Oncorhnchus mykiss)کمان رنگین

 )% ماده تر( ییاقالم غذا شاهد 1دیپیفسفول 11یپیدفسفول

 پ در ذرت 0 5/5 5/5

 آرد گ  م 8 8 2

 گ  تن گ  م 55 55 55

 روغن تایع 8 3 3

 پ در چربی 2 52 52

 روغن تاهی 8 3 3

 پ در تاهی 35 35 35

 پ در س یا 55 55 55

 تاده تع نی 5/5 5/5 5/5

 ویفاتین 5/5 5/5 5/5

 بای  ر 0 0 0

 فسل پیدی  2 5/2 5/5

 آناپیز تقریبی جیره )% تاده خشک(
 پروتئین 5/38 5/32 2/38
 چربی 5/03 5/05 5/05

 خاکسفر 3/53 3/53 55
 تاده خشک 8/55 8/52 2/53

 

 های رشدسنجش شاخص .2.3
برای بررسی اثر فسل پیدی  بر پاراتفرهای رش ف 

های رش  زیر ت رد ارزیابی قرار گرفت. شاخص

ش کس  ی تاهیان با اسفلاده از خطت ظ ر زیستب ین
و ب  کمک   تی یمفر و ترازوی دی یفال ان ام ش 

 .(Wahli et al., 2003) های زیر تحاسب  گردی رابح 
i)/BWiBW - fBWI=100 (BW 
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iBW  وfBWنهایی : تف سط وزن اوپی  و وزن 
 

)/tilnW -f SGR=100 (lnW 
t: ف ط ل دوره آزتایشiW  وfWی ت ده: تیانگین زی

 اوپی  و نهایی
)iW-fFCR=F/(W 

Fش ه ت سط تاهی: تق ار غذای تصرف 
 

 :(%Survival Rate : SRدرص  بازتان گی )
 تع اد اوپی  تاهیان/ تع اد تاهیان باقیمان ه ×522

 
 (:HSIشاخص کب ی )
 وزن ب ن )گرم(/ وزن کب    ×522

 
 (:VSIشاخص احشائی )

 وزن ب ن )گرم(/ وزن اتعاء احشاء )گرم( ×522
 

 بیوشیمیایی خون هایفراسنجه .2.4
ب  ت ظ ر این کار خ ن تاهی با اسفلاده از سرنگ 

آوری ش  و سدس خ ن از قسمت باالی ساق  دتی جمع
دقیق   52ب  ت ت  5022در دسفگاه سانفریلی ژ در دور 

سانفریل ژ ش  و پس از ای ک  بلش پالسما با دقت ج ا 
نگه اری ش   -58گردی  درون اپ  روف در فریزر 

(Adel et al., 2015تری .) گ یسیری  و ک سفرول
پالسمای خ ن با اسفلاده از کیت ت اری )شرکت پارس 

 Olesen and)ف تهرانف ایران( ب  روش آزت ن

Jorgensen, 1986)  نان تفر  550در ط ل ت ج
 گیری ش ن .ان ازه

 

  پذیری مواد غذاییهضم .2.1

پذیریف غذادهی تاهیان با جهت تعیین هض 
آوری سدسف برای جمع های تارکردار ان ام گرفتجیره

بار در روز غذادهی ان ام ش  و در روز بع ف  0ت ف ع 
کردن قبل از غذادهیف ت ف ع تاهی از روش سیل ن

آوری گردی . در روش سیل نف ابف ا با اسفلاده از جمع
شی  گف آب همراه با ت ف ع از روی ت ری عب ر داده 

آوری ش  ش ه و ت ف ع باقیمان ه بر روی ت ری جمع
با  یرپذیهض درج  خشک گردی .  02سدسف در آون 

با  رهیتارکر در ج قیر( از طAustreng, 1978روش )
 :ش تحاسب   ریفرت ل ز

یظاهر یرپذیهض  بیضر غ ظت کروم ) – 5 ] = 
رهیج  یاکس  / ت ف ع  یغ ظت کروم اکس  ت اد  × 

ت ف ع یتذذ  / رهیج یت اد تذذ  )] × 522 
گیری تارکر ب ین ص رت ب د ک  تق اری نم ن  ان ازه

درج  سانفی گراد  552تارکردار ت سط ک ره در دتای 
 55ساعت تب یل ب  خاکسفر ش . سدس  05ب  ت ت 

تی ی پیفر تح  ل هض  ب  نم ن  خاکسفر اضاف  گردی  
دقیق  در دسفگاه  55و تح  ل ای اد ش ه ب  ت ت 

ر داده ش  تا درج  سانفی گراد( قرا 322هض  )دتای 
تح  ل ب  رنگ زرد تذییر رنگ یاب . سدس نم ن  پس 

تی ی پیفری ت فقل  022از خ ک ش ن ب  باپن ژوژه 
 0222( با دور SH12ش ه و پس از سانفریلی ژ )ت ل 

دقیق ف تیزان ع د جذب  52دور بر دقیق  ب  ت ت 
نم ن  ثبت ش . سدس بر اساس ت ح ی اسفان ارد تیزان 

 . د در نم ن  تحاسب  ش اکسی  کروم ت ج
 

 فعالیت آنزیم لیپاز .2.9
برداری از جهت س  ش فعاپیت آنزیمی ف نم ن 

ی پرورش ان ام ش . ب  ت ظ ر تاهیان در انفهای دوره
ساعت قبل از  58تل ی  دسفگاه گ ارش تاهیانف 

برداری قحع غذادهی ان ام گرفت. پس از بیه ش نم ن 
ف mgl 522-1 زانیت ب  لکیت گل کردن تاهیان با پ در

نم ن  تاهی گرفف  و کاپب شکافی ش ن   3از هر تاتک 
. سدس پانکراس و قسمت ابف ایی روده ج ا گردی 

( 2008و همکاران ) Furnéب  روش  یمیعصاره آنز
 9گردی  ب  این ص رت ک  یک گرم بافت در   یته

 EDTA ت الرف تی ی Tris-HCl 522پیفر بافر تی ی
 pH درص  در  Triton  X-100 5/2 رفت التی ی 5/2
( هم ژن ش ه و T18ت سط هم ژنایزر )ت ل  8/2

ثانی  در سانفریل ژ  32سدس هم ژنات ب  ت ت 
گراد و درج  سانفی 5( در D78532یلناپ ار )ت ل 

32222 g   سانفریل ژ گردی  و س پرناتانت حاص   در
ویال اپ  ورف تقسی  ش ه و تا زتان س  ش در دتای 

پروتئین تح  ل  گراد نگه اری ش .درج  سانفی -82
 آال ب  روشهای هم ژن ش ه تاهی قزلنم ن 

Bradford (1976 . س  ی ه ش ) در نهایت برای هر
 5/2تیکروپیفر از عصاره آنزیمی ب   5س  ش پیدازی 

دقیق   55پیفر تح  ل س بسفرا اضاف  و ب  ت ت تی ی
ی ن ش ن ف گراد انک باسدرج  سانفی 32در دتای 



        376                                                         1262 پاییز، 2، شماره 26شیالت، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

ف v/vپیفر از تح  ل )تی ی 2/2سدس واک ش با افزودن 
5:0 )n- heptane / acetone  تف ق  گردی . تل  ط

  gدقیق  در دور 0واک ش بع  از ه  زدن کاتل ب  ت ت 
گراد سانفریل ژ ش  و درج  سانفی 5و در دتای  0282

 525زیرین در  (aquatic)تیزان جذب الی  آبی 
 .(Iijima et al., 1998)گردی   نان تفر قرائت

 

 و تحلیل آماری تجزیه .2.7

 کاتالً طرم قاپب در تحقیق این ک ی طرم
( completely randomized design) تصادفی
 با هاداده تح یل و ت زی . گردی  اجرا و ریزیبرنات 

 one-way)طرف  یک واریانس آناپیز از اسفلاده

ANOVA )آزت ن از اسفلاده با هاتیانگین و 
Duncan post-hoc ص رت %5از  کمفر خحا درص  با 

 افزارنرم از و آتاری آناپیز جهت SPSSافزارنرم از. گرفت
Excel Microsoft ش  اسفلاده نم دارها رس  برای. 

 . نتایج  3
  نشان داد 0نفایج پاراتفرهای رش  طبق ج ول
(ف نرخ BWIبین تیمارهای تلف   درص  افزایش وزن )

(ف درص  FCRتب یل غذایی )(ف ضریبSGRرش  ویژه )
 کب ی( و شاخصCFبازتان گیف فاکف ر وضعیت )

(HSIف اخفالف تع ی)اه ه نش ف وپی داری تش
داری را بین ( اخفالف تع یVSIاحشائی )شاخص

تیمارها و شاه  نشان داد. بیشفرین شاخص احشائی 
 5گروه شاه  و کمفرین آن در تیمار فسل پیدی   در

گ یسیری  بین در تیزان تریتشاه ه ش . همن ین 
دار تشاه ه گردی  تیمارهای تلف   اخفالف تع ی

دار درحاپیک  ک سفرول بین تیمارها تلاوت تع ی
گ یسیری  در (. بیشفرین تیزان تری3ن اشت )ج ول

 تشاه ه ش . 5شاه  و کمفرین آن در فسل پیدی  
نشان داده ش ه  5قاب یت هض  ت اد غذایی در ج ول 

 یت هض  ت ادغذایی از جم   چربیف پروتئینف ابقاست. 
خاکسفر و تاده خشک بین تیمارهای آزتایشی دارای

 شده با سطوح مختلف فسفولیپید طی دوره پرورشمقایسه میانگین عملکرد رشد و مصرف غذایی بین تیمارهای تغذیه. 4جدول 

 تیمار 

 شاهد 11فسفولیپید  1 یپیدفسفول شاخص

55/02 (gاوپی  )وزن ± 80/5  9/02 ± 35/0  9/00 ± 5/0  

39/359 افزایش وزن ب ن )%( ± 50/59  50/332 ± 32/52  20/359 ± 59/59  

55/0 رش  ویژه )روز/ درص (نرخ ± 05/2  02/0 ± 50/2  08/0 ± 28/2  

55/5 (g/gتب یل غذایی )ضریب ± 25/2  29/5 ± 23/2  22/5 ± 25/2  

55/95 بازتان گی )%( ± 85/3  28/92 ± 85/3  05/95 ± 05/8  

98/2 وضعیت )%(فاکف ر  ± 22/2  92/2 ± 20/2  25/5 ± 55/2  

05/5 کب ی شاخص ± 55/2  55/5 ± 38/2  05/5 ± 55/2  

 2/89a 9/92±2/05a 50/50±2/58b±9/28 شاخص احشایی

شده با سطوح مختلف فسفولیپید طی دوره کمان تغذیهآالی رنگینگلیسیرید و کلسترول سرم قزلمقایسه میانگین تری. 9جدول 
 پرورش

 (ترلیدسی بر گرممیلی)کلسترول  (لیتردسی بر گرممیلی)تری گلیسیرید  تیمارها
 52/00a 098/50±58/32±050/03 5فسل پیدی  

 05/95b 322/55±50/88±330/35 55فسل پیدی  

 00/50b 020/90±38/83±385/50 شاه 

 بیانگر اخفالف تع ادار بین تیمارها استحروف تفلاوت در هر سف ن  و تی باش   تعیار انحراف ± تیانگین ص رت ب  داده ها

داری را از پحاظ فسل پیدی  و گروه شاه  تلاوت تع ی
پذیری چربی در تیمار آتاری نشان دادن . تق ار هض 

داری بیشفر از سایر تیمارها ب دف شاه  ب  ط ر تع ی
پذیری پروتئین و درحاپیک  بیشفرین تق ار هض 
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تشاه ه ش . طبق  55در تیمار فسل پیدی  خاکسفر 
از پحاظ فعاپیت آنزی   5آت ه در ج ول نفایج ب ست

پیداز بین تیمارهای آزتایشی دارای فسل پیدی  و تیمار 

دار تشاه ه ش  و بیشفرین تق ار شاه  تلاوت تع ی
 ب د. 55فعاپیت آنزیمی ترب ط ب  تیمار فسل پیدی  

 دوره پرورش یط یپیدبا سطوح مختلف فسفول شده یهتغذ کمانینرنگ یآالدر قزل یهضم مواد مغذ یت. قابل2جدول

 پذیری خاکسترهضمدرصد  پذیری پروتئینهضمدرصد  پذیری چربیهضمدرصد  تیمارها
 5/59b 95/55±2/50a 55/25±2/32b±92/53 شاه   

 5/23a 89/55±5/00a 30/30±3/90a±85/90 5فسل پیدی  

 5/50a 93/52±2/55b 58/35±0/55b±80/25 55فسل پیدی  

 است تیمارها بین تع ادار اخفالف بیانگر سف ن هر در تفلاوت حروف و تی باش   تعیار انحراف ± تیانگین ص رت ب  داده ها

 سطوح مختلف فسفولیپید طی دوره پرورششده با کمان تغذیهآالی رنگین. نتایج حاصل از بررسی فعالیت آنزیم لیپاز در قزل1جدول

 11 یپیدفسفول 1 یپیدفسفول شاهد یمارهات

فعاپیت آنزی  پیداز 
(U/mg) 

b 22225/2±2255/2 a 22225/2±2253/2 c 22220/2±2205/2 

 درص  بین تیمارها است.   5حروف تفلاوت در هر ردی  بیانگر اخفالف تع ادار سحح  و باش   تی تعیار انحراف ± تیانگین ص رت ب  ها داده

 . بحث و نتیجه گیری4
ش ه فسل پیدی ها در طبق تحقیقات ان ام

افزایش رش  ب  خص ص در دوران اوپی  زن گی در 
تاهیان آب شیرین تثل کد ر  بسیاری از

 ,.Fontagne et al) (Cyprinus carpio)تعم پی

اروپایی دریاییهای دریایی تثل سی و گ ن  (2000
(Dicentrarchus labrax) دریایی)و باسSparus 

aurata ان  ( نقش تثبت داشف(Izquierdo et al., 

گرم بر کی  گرم  55و  5. در این بررسی از (2001
فسل پیدی  در جیره حاوی پ درچربی اسفلاده ش . پ در 

تاهی روغن تری نسبت ب پذیری پایینچربی هض 
دارد. نفی   نشان داد پاراتفرهای رش  از جم   درص  

تب یل غذاییف درص  وزنف نرخ رش  ویژهف ضریبافزایش
کب ی در بازتان گیف فاکف ر وضعیت و شاخص

چربی ب  رش  گروه شاه  ک  تیمارهای حاوی پ در
اهی است رسی ه است و اخفالف حاوی روغن ت

ن ارد. اگرچ  بین سح م داری بین تیمارها وج د تع ی
داری از نظر یگرم فسل پیدی  اخفالف تع  55و  5

رش ویژه وج د ن اشت درص  افزایش وزن ب ن و ضریب
ی حاوی پ درچربی ک  رس  ک  جیرهنظر تی وپی ب 

تاهی ش  ب  همراه فسل پیدی  ت انست جایگزین روغن
ی حاوی سح م یکسانی از رش  را در تقایس  با جیره

تاهی نشان ده . ب  ط ر تشاب ف اثرات تثبت روغن

فسل پیدی  بر رش  در تحاپعات زیادی از جم   تحقیق 
 Cyprinus carpio( )Geurdenبر روی تاهی کد ر )

et al., 1995; Fontagné et al., 2000 ف باس)
 ,.Cahu et al)  (Dicentrarchus abrax)اروپایی

2003;Gisbert et al., 2005  ف سی)
 ,.Coutteau et al)  (Sparus aurata)دریایی

1997; Fontagné et al., 1999; Izquierdo et 

al., 2001( و س ف )Sander lucioperca )
(Hamza et al., 2008)  .گزارش ش ه است

گ  انی ن فسل پیدی  در جیره تمکن است با کاهش 
تصرف انرژی ت رد نیاز برای س فز این تاده باعث 

 ,Craig and gatlin IIIافزایش رش  تاهی گردد )

طرفی فسل پیدی  ب  دپیل خاصیت از  (.1997
ت ان  ت  ر ب  افزایش هض  چربی ش د ات پسیلایری تی

(Kanazawa, 1983  و در نهایت اثر تثبفی بر رش )
احشائی در تیمارهای دار شاخصبگذارد. کاهش تع ی

ی اثر فسل پیدی  در ده  هدارای فسل پیدی  نشان
ا از هر بلشای ب  سایها از انفروسیت رودهانفقال چربی

و همکاران   Salhiباش  همانح ر ک  جم   کب  تی
 بیان کردن  (1998)و همکاران  Fontagneو  (1999)

ها چربی ها در انفقالفسل پیدی ها با س فز پید پروتئین
 ها نقش ت ثری دارن .از دسفگاه گ ارش ب  بافت

ها تلص صاً فسل پیدی ها ب  هض  چربی
ک    انفقال آنها ب  بافت کمک تیگ یسیری ها و تری
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(Fontagne et al., 1998 ک  این اتر کاهش )
ی حاوی فسل پیدی  گ یسیری  خ ن در جیرهتری

یق ک   ک  با تحقی فاق  آن را ت جی  تینسبت ب  جیره
Jones  ک  اثر پسیفین را بر پیدی   1992) )و همکاران

ن  گ یسیری  خسرم خ ک بررسی کردن  و کاهش تری
را در تیمارهای دارای ات پسیلایر شاه  ب دن  همس  

ردن کها و یا ک ب د. پسیفین با کاهش شی  تیکرون
گ یسیری ها در سرعت آنها باعث کاهش غ ظت تری

های ش د. تق ار ک سفرول خ ن در جیرهخ ن تی
 یحاوی فسل پیدی  از پحاظ ع دی بیشفر از جیره

ل تمکن است ب  دپیشاه  )فاق  فسل پیدی ( است ک  
وج د پ در چربی در جیره باش  ک  با افزایش ترشح 

ی ه  هدصلرا از آن اییک  ک سفرول از ترکیبات تشکیل
 Carey)باش  ت جب افزایش ک سفرول ش  صلرا تی

and Duane, 1994) تحاپع  حاضر با تحقیق .
D’Abramo ( همس  ب د ک  فق ان 1982و همکاران )

 بسفر ت جب کاهش ک سفرول ش .پسیفین در جیره ال
فسل پیدی  با ای اد خاصیت ات پسیلایری ب  دپیل 

ش ن گریز باعث قحبیدوست و آبداشفن دو سر آب
ش د های قحبی تیش ن آنها در تح  لچربی ها و حل

 پذیریک  در نهایت با اثر آنزی  پیداز افزایش هض 
چربی را در پی دارد. با این وج د این سحح از 

ای هپذیری چربی را در جیرهل پیدی  نف انست هض فس
ی شاه  )حاوی روغن تاهی( حاوی پ در چربی ب  جیره

پذیری چربی در شاه  ب  ط ر برسان  و هض 
ت ان  ب  دپیل وج د داری بیشفر ب د. این اتر تیتع ی

-اسی های چرب غیر اشباع در روغن تاهی ک  هض 

ات  از جم   های جپذیری بیشفری نسبت ب  چربی
های چرب اشباع( دارن  و یا پ در چربی )دارای اسی 

نب دن تیزان فسل پیدی  باش  زیرا با افزایش تیزان کافی
ی پذیری چربفسل پیدی  در تحقیق حاضرف تق ار هض 
های زیادی از از پحاظ ع دی افزایش یافت ک  با یافف 

 Salmoجم   افزودن فسل پیدی  در تاهی ساپم ن )

salar( )Hung et al., 1997 ف تاهی)Red drum 
(Sciaenops ocellatus( )Craig and Gatlin III, 

 (Oreochromis niloticus)(ف تیالپیا نیل 1997
(Kasper and Brown, 2003 و افزودن صلرا در )

 Oncorhynchusکمان )رنگینآالیتاهی قزل

mykiss( )Yamamoto et al., 2007 .همس  ب د )

-داری در هض افزایش تع ی 55 ین فسل پیدی  همن

پذیری پروتئین نسبت ب  سایر تیمارها داشت ک  
ی اثر تثبت فسل پیدی  در این سحح بر ده  هنشان
 آنزی  پیداز ک  ت سط باش .پذیری پروتئین تیهض 

ش د وظیل  هض  پانکراس و ابف ای روده ترشح تی
(. از Freed et al., 1986ها را بر عه ه دارد )چربی

های چربی در آب ناتح  ل هسف   آن اییک  ت پک ل
های صلراوی در روده ک چک شکسف  و ت سط نمک

ش ن  سدسف پیداز پانکراسی بر آن اثر ات پسیلی  تی
ازف گیرد. در نهایت پیدک   و ترکیب تیسل شکل تیتی

ی آن ت زی  های چربی را ب  ترکیبات سازن هت پک ل
- پیدی  با داشفن خاصیت ات پسی نی تیک  . فسلتی

کمک ک   و اثر آنزی  پیداز را ت ان  در تشکیل تیسل 
داری در  د بلش . در تحقیق حاضر افزایش تع یبهب

گرم فسل پیدی   55فعاپیت آنزی  پیداز با افزودن 
ت ان  تحریک فعاپیت آنزی  داشفی  ک  ع ت این اتر تی

قیق ح باش . در تحپیداز ت سط فسل پیدی  در این سح
Bouraoui   تاهی و پ در روغن (2011) و همکاران

تاهی با اقالم گیاهی جایگزین ش ن  و نفی   آن کاهش 
 25تاهی و جایگزی ی فعاپیت آنزی  پیداز در جیره روغن

درص  پروتئین گیاهیف در عض   و بافت سی  دریایی 
(Sparus aurata ب د ک  با تحقیق حاضر تذایرت )

. دپیل این تلاوت تمکن است اسفلاده از داشت
فسل پیدی  در تحقیق حاضر باش . فسل پیدی  ب  ع  ان 

ح م هاف ست ان  با ات پسی ن کردن چربیات پسیلایر تی
اثر آنزی  پیداز را افزایش ده  ک  در نهایت  وچربی 

ت جب افزایش فعاپیت آنزی  پیداز در جیره حاوی پ در 
داری از پحاظ ک  اخفالف تع یاز آن ایی چربی ش د.

پاراتفرهای رش  بین تیمار دارای پ در چربی ب  همراه 
فسل پیدی  با تیمار دارای روغن تاهی وج د ن اشت و 

 55با ت ج  ب  افزایش فعاپیت آنزی  پیداز در فسل پیدی  
پذیری و و همن ین بهب د برخی پاراتفرهای هض 

م بر کی  گرم گر 55بی شیمیاییف فسل پیدی  در سحح 
 کمانرنگین آالیدر قزل چربی پ در حاوی یجیره در
(Oncorhynchus mykissپیش هاد تی )  ش د اگرچ

ذیری پتر فسل پیدی  بر هض برای تعیین نقش دقیق
 نیاز ب  بررسی اثر فسل پیدی  در سح م باالتر نیز

باش .تی
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