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  چکيده 

اكثر اثرات بالينی اسيدهاي .ها به اثبات رسيده استروي بسياري ازبيماري n-3هاي دريايي به دليل دارا بودن اسيدهاي چرب اثر روغن :زمينه

باشد كه جز در ماهي در هيچ ماده غذايي ديگري تا به حال يافت د مياسياسيد و ايکوزاپنتانوئيککوزاهگزانوئيکبه دليل وجود دی -۳nچرب 

اسيد و کوزاهگزانوئيک به عنوان پيش ساخت جهت افزايش دي) Flaxseed Oil( هدف از اين تحقيق استفاده از روغن بذرك. نشده است

تواند موجب جبران كمبود باشد كه در نهايت مييم) Oncorhynchus mykiss(آالي رنگين كمان اسيد در بافت ماهي قزلايکوزاپنتانوئيک

  .در سبد غذايي خانوار و گامي مهم در جهت سالمت جامعه باشد -۳n  اسيدهاي چرب

و آبگيري  ليتر ۲۵۰هاي پلي اتيلن به ظرفيت حوضچهروز در  ۴۰به مدت گرم  ۱۵۰/۶±۲۴۰/۰آال با ميانگين وزني  ماهيان قزل :ها مواد و روش

، در چهار هاي غذايي، همسان از نظر تركيبات و داراي اختالف در نوع چربيجيره .پرورش يافتند صورت تصادفي و در سه تكرارليتر به  ۱۵۰

جايگزيني روغن بذرك با روغن ماهي تهيه شدند و ماهيان پرورشي بر اساس توده زنده  درصد ۱۰۰و  درصد ۷۵، درصد ۵۰، درصد ۲۵سطح 

گراد، درجه سانتي ۱۵±۲در طول دوره پرورش، دماي آب . ار طي عمليات زيست سنجي تعيين شد، تغذيه گرديدندروز يكب ۲۰ها كه هر حوضچه

  . گيري شد هگرم در ليتر انداز ۴/۱متر و شوري ميكروموس بر سانتي ۲۸۰۰، اكسيژن محلول در حد اشباع، هدايت الكتريكي۵۰۰/۷ – ۸۵۰/۷اسيديته 

داري بافت افزايش معني -۳n هاي چرببا افزايش سطح روغن بذرك در جيره، درصد چربي خام الشه، پروتئين الشه و مجموع اسيد :ها يافته

مشـاهده  داري ها اختالف معنـي وزن نهايي و ميزان رشد ماهيدر ليکن . و بيشترين تغييرات در نوع ايکوزاپنتانوئيک بود) P >۰۵/۰(داشت 

  .)P >۰۵/۰( نگرديد

مين نيازهاي بيولوژيكي ماهي و جذب بهتر پروتئين، ادرصد روغن ماهي عالوه بر ت ۲۵درصد روغن بذرك و  ۷۵جيره غذايي با : گيري نتيجه

  .کوزاهگزانوئيک اسيد و ايکوزاپنتانوئيک اسيد تا حدود دو برابر در بافت مأكول مي شودموجب افزايش درصد اسيدهاي چرب دي

  اسيدايکوزاپنتانوئيک، اسيدکوزاهگزانوئيک، روغن بذرك، دي-۳n كمان، اسيدهاي چرب  الي رنگينآ قزل: واژگان کليدي

  

۳۰/۱/۱۳۸۷: پذيرش مقاله ‐  ۲۳/۸/۱۳۸۶:دريافت مقاله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 8

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-17-fa.html


 ۱۳۸۶ اسفند/ ۲سال دهم شماره                                                                                                            طب جنوب/ ۱۲۹

  مقدمه

هاي دريايي به دليل دارا بودن اسيدهاي چـرب غيـر   روغن

اشباع با چند پيوند دوگانه و اسيدهاي چرب به شدت غير 

مهمتـرين   .باشـند اي مورد توجه ميطح گستردهدر س عاشبا

 :هاي دريايي عبارتنـد از اسيدهاي چرب موجود در روغن

اسـيد  ، ايکوزاپنتانوئيـک )DHA١( اسيدکوزاهگزانوئيکدی

)٢EPA(اسيد ، آلفالينوئيک)٣ALA (هاي چرب كه به اسيد

۳ ‐n ۳العاده اسـيدهاي چـرب   اهميت فوق. تعلق دارند ‐n 

در دنيـا محققـين بـا اسـتفاده از انـواع       سبب شده امـروزه 

هاي فيزيكي و شيميايي پيشرفته سعي در رسيدن بـه   روش

ــول ــاالي  محل ــا غلظــت ب داشــته  EPA و DHAهــايي ب

طي تحقيقات به عمل آمده اثر اسيدهاي چـرب  ). ۱(  باشند

۳ ‐n      ،بر روي بيماري کليـه، التهـاب مفصـلي روماتيسـمي

هـاي مختلـف در   نهاي مزمن ريوي، درمان سـرطا  بيماري

پايين آوردن ميزان  ،هاسرخرگ، تصلب )۲( انسان و حيوان

، همچنين تنظيم ضربان قلب در مقابـل  )۳( كلسترول خون

). ۵ و ۴(نامنظمي ضـربان قلـب بـه اثبـات رسـيده اسـت       

ها در بدن به پروستاگالندين n‐ ۳همچنين اسيدهاي چرب 

خـون،  فشـار ها در تنظـيم  پروستاگالندين. گرددمتابوليز مي

هـاي آلرژيـك و   انعقاد خون، نقل و انتقاالت عصبي، پاسخ

هــا، معـده و روده، رشـد و تــرميم   عملكـرد كليـه   التهـابي، 

هـاي جنسـي و سـنتز    ها، توليد انرژي، تنظيم هورمون بافت

 n‐ ۳كمبود اسيدهاي چـرب  . ها نقش دارندديگر هورمون

در بــدن بــا رشــد ضــعيف بــدن، ايجــاد كبــد پــر چــرب، 

هاي پوستي و ضعف نيروي توليد مثل، تـاري ديـد،    آسيب

نتايج غيرعادي الكترورتينـوگرام و احتمـاالً رفتـار و ادراك    

  ).۶‐ ۸(غيرعادي به همراه خواهد بود 

در اين است كه ايـن مـاده پـس از هضـم،      ALAاهميت 

و سپس بـه   EPA مطابق يك مكانيسم شناخته شده ابتدا به

                                                 
1 Decosa Hexanoic acid 
2 Ecosa pentanoic acid 
3 Alpha linolenic acid 

DHA تبـديل در بـدن انسـان     ، اما ايـن )۹( شودتبديل مي

همچنـين  ). ۱۰( باشـد بسيار كند و مقدار حاصله ناكافي مي

 ALAتواند بدن افراد مبتال به اسكيزوفرني و يا ديابتي نمي

اكثـر اثـرات   ). ۱۲ و ۱۱( تبديل سازد DHAو  EPAرا به 

اسـت و منبـع    EPAو  DHAبدليل وجـود   n‐ ۳كلينيكي 

در هي اسـت  فقـط مـا   n‐ ۳اصلي اين دو نوع اسيد چرب 

. حـال يافـت نشـده اسـت     هيچ ماده غذايي ديگري تا بـه 

دهد كه مصرف گوشت ماهي اسيدهاي تحقيقات نشان مي

 ،۱( كنـد مورد نياز بدن را تامين مي EPAو  DHAچرب 

استفاده از اين مكانيسم براي افزايش غلظت ايـن  ). ۱۳ و ۳

تواند به جبـران كمبـود   اسيدهاي چرب در بافت ماهي، مي

DHA  وEPA در بدن انسان كمك شاياني كند .  

از آنجايي که ماهي و ميگو خود قـادر بـه سـنتز اسـيدهاي     

نيستند، اين اسيدهاي چرب بايسـتي از   n‐ ۳چرب خانواده 

در واقـع پروفيـل   ). ۱۴( مين شوداشان تطريق جيره غذايي

اي اسيدهاي چرب در بافت ماهي به طـور قابـل مالحظـه   

ـ   ). ۱۵( باشـد ناشي از تغذيه مي مين کننـده  اامـروزه منبـع ت

در جيره غـذايي مـاهي قـزل آال بـه      n‐ ۳اسيدهاي چرب 

عنوان يك ماهي سردآبي و گوشتخوار كه بازده خـوبي در  

. باشـد دارد، روغـن مـاهي مـي    n‐ ۳هاي چرب مورد اسيد

دهد که در بهترين حاالت روغن مـاهي  تحقيقات نشان مي

 ۱۸و  EPAدرصد  ۱۲دارد که شامل   n‐ ۳درصد  ۳۰تنها 

اين در حالي است كه روغن ). ۱۴( باشدمي DHAدرصد 

حاصل از بذرک كه اخيراً كاربردهاي دارويي و غـذايي آن  

درصـد   ۱۰مورد توجه بسيار قـرار گرفتـه، تقريبـاً حـاوي     

درصـد اسـيد    ۲۰، )اسيد استئاريک(اسيدهاي چرب اشباع 

 درصد ۶۰تا  ۴۵و ) n-6(درصد اسيد لينولئيک  ۲۰اولئيک، 

روغـن بـذرك منبـع اسـيدهاي     . باشـد مي) n‐ ۳(لينولنيک 

 باشد و بـه عنـوان منبـع   مي ALAچرب غير اشباع از نوع 

DHA  وEPA همچنين تحقيقـات  ). ۱۶( شودتوصيه نمي
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 ۱۳۰/  رنگين كمانآالي  در ماهي قزل  -۳nاثر روغن بذرك بر اسيدهاي چرب                                                و همکاران                 آشنانی

ـ     نشان مي بايـد از   n‐ ۳مين ادهد كـه زنـان بـاردار بـراي ت

هاي خالص روغن مـاهي اسـتفاده كننـد و روغـن      كپسول

هـاي جنسـي   ر نامطلوب بر روي هورمونبذرك به دليل اث

  ). ۱۷( شودتوصيه نمي

هدف از اين تحقيق استفاده از روغن بذرك به عنوان منبـع  

ALA    آالي رنگـين كمـان   است كه در بافـت مـاهي قـزل

 EPAو   DHAتواند به عنوان پيش ساز، جهت افزايش مي

عمل كرده و در نهايت موجـب جبـران كمبـود اسـيدهاي     

د غذايي خانوار و گامي مهـم در جهـت   در سب n‐ ۳چرب 

  .سالمت جامعه باشد

  

  راک مواد و روش

ابتدا مواد اوليه غذايي با كيفيت مناسب تهيه و تركيبات 

هاي غذايي با استفاده از  آن جهت تهيه فرمول

، ۱۹۹۰( هاي عنوان شده در استاندارد متد روش

AOAC( )۱۸ (پروتئين . مورد آزمايش قرار گرفت

و از طريق تعيين نيتروژن كل  ١الهلدج خام به روش

× ۲۵/۶(تعيين گرديد  ۲۵/۶و ضرب آن در ضريب   

 ).درصد پروتئين= درصد نيتروژن 

ر و تعيين ثچربي خام از طريق حل كردن چربي در ا 

مقدار آن به روش سوكسله و با دستگاه سوكسله 

ار دادن رطوبت از طريق قر. اتوماتيك انجام گرديد

درجه  ۱۰۰نمونه در اتوكالو در درجه حرارت 

ساعت و خاكستر از طريق قرار  ۲۴گراد به مدت  سانتي

در درجه ) موفل(دادن نمونه در كوره الكتريكي 

ساعت  ۲۴گراد به مدت درجه سانتي ۶۰۰حرارت 

مقدار عصاره عاري از ازت نيز از  .گيري شد اندازه

  :ين گرديدطريق محاسبه و به صورت زير تعي

 ۱۰۰  –  %)رطوبت% + پروتئين% + خاكستر% + چربي% + فيبرخام(

  عصاره عاري از ازت= 

                                                 
1 Kjeldhal 

هاي  پس از تعيين تركيبات مواد اوليه خوراك، جيره

) شاهد ( ۰ و ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰هاي درصدغذايي با 

تهيه  جايگزيني روغن بذرك به جاي روغن ماهي

ط در مقدار اي كه تفاوت دو جيره فقگرديد، به گونه

. ماهي به كار برده در جيره بودبذرك و روغنروغن

و مقدار ) Isocaloric(هاي غذايي يكسان انرژي جيره

 ٢انرژي بر اساس ميزان استاندارد سوخت فيزيولوژيك

به شرح پروتئين ) ۱۹(و مطابق مقاديـر گــزارش شده 

كيلوكالري بر گرم  ۹و چربي  ۴، كربوهيدرات ۴

و با استفاده از برنامه فرمول نويسي  حاسبه گرديدم

  .هاي غذايي تنظيم شد جيره ),۱۹۹۴Lindo Inc( ليندو

هاي غذايي ماهيان پرورشي با وزن  پس از تهيه جيره

اتيلني  هاي پلي گرم در حوضچه ۱۵۰/۶±۲۴۰/۰متوسط 

ليتر و هوادهي  ۱۵۰ي با آبگيري ليتر ۲۵۰به حجم 

صادفي قطعه و به صورت ت ۲۵ه تعداد ب مداوم

تكرار بوده و  ۳هر تيمار شامل  .سازي شدند ذخيره

آغاز  ۱۰/۹/۱۳۸۵روز از  ۴۰دوره پرورش به مدت 

  .شد

آب به صورت  pHول و ـژن محلـدرجه حرارت، اكسي

  ژن متر وـج، اكسيـاده از دماسنـروزانه و با استف

pH  مارك ۰۱/۰ديجيتالي با دقت  دقيقمتر  

)Wissenschaftlich–Technische Werkstaten=WTW( 

شوري آب نيز تقريباً در . گيري گرديد اندازه پرتابل

ود و مقدار آن در ـول دوره پرورش ثابت بـتمامي ط

سنجي به وسيله يك دستگاه  هر بار زيست

)Electrical Conductivity (Ec  متر پرتابل مارك

WTW مورد سنجش قرار گرفت .  

ود در محل آب مورد نياز از طريق يك حلقه چاه موج

گرم در  ۴/۱آب مورد استفاده داراي شوري . مين شدات

متر  ميكروموس بر سانتي ۲۸۰۰ليتر، هدايت الكتريكي 

                                                 
2 Standard physiological fuel value 
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 ۱۳۸۶ اسفند/ ۲سال دهم شماره                                                                                                            طب جنوب/ ۱۳۱

اي  كننده سيستم خنك. بود ۵۰۰/۷–۸۵۰/۸آب  pH و

جهت سرد كردن آب طراحي شد كه قادر به خنك 

اين . گراد بودكردن آب تا حد صفر درجه سانتي

آب را در مدت يك  دستگاه دماي يك متر مكعب

به دليل . دهد گراد كاهش ميدرجه سانتي ۵ساعت 

انجام اين فعاليت در فصل زمستان كمتر از اين دستگاه 

گراد درجه سانتي ۱۳ ‐۱۷استفاده شد و دماي آب بين 

 .ثابت نگه داشته شد

جهت كاهش آب در گردش از يك سيستم مركزي 

و موتور هوادهي از نوع هواده حلزوني با قدرت الكتر

متر مكعب هوا در  ۳/۱كيلو وات، دبي خروجي  ۴/۰

اين . ميلي بار استفاده شد ۱۱۰دقيقه و فشار خروجي 

ها را در طول دوره پرورش هواده ميزان اكسيژن تانك

ها به همچنين فضوالت ماهي. در حد اشباع نگه داشت

ها از محيط پرورش وسيله عمل سيفون كردن تانك

در هر بار سيفون . جام شدخارج و تعويض آب ان

 درصد ۹۰كردن عالوه بر خارج كردن فضوالت حدود

  .آب تانك نيز تعويض گرديد

با ) ۱۸ و ۹در ساعات (بار در روز  ۲ماهيان پرورشي 

درصد وزن  ۲غذاي مربوط به هر تيمار و بر اساس 

غذادهي روزانه به صورت . توده زنده تغذيه شدند

وزهاي انجام عمليات مداوم ادامه يافت و تنها در ر

سنجي  زيست. گرفت سنجي غذادهي انجام نمي زيست

روز يكبار انجام و عوامل رشد مانند طول كل،  ۲۰هر 

  .وزن، ميزان رشد اندازه گيري و ثبت شد

اختالف موجود بين تيمارها از نظرتركيبات موجود در 

جيره غذايي، تركيبات الشه، وزن اوليه، وزن نهايي 

شد، در يك طرح كامالً تصادفي در ماهي و ميزان ر

تكرار تعيين  ۳تيمار غذايي و هر تيمار شامل  ۵قالب 

  . گرديد

عدد از ماهيان هر تيمار، بافت  ۱۵با انتخاب تصادفي 

ها پس از جداسازي در محيط آزمايشگاه مأكول آن

چربي هر يك از . كن همگن شدتوسط دستگاه مخلوط

  .شد ها به طور جداگانه استخراجنمونه

هاي  بافتهاي غير اشباع در بدليل اكسيداسيون سريع چربي

، براي استخراج چربي بايد از روشي با حداقل زنده

. ها استفاده شودثيرات سوء روي اكسيداسيون چربيأت

 )Dyerو Bligh(بليژ و داير  استخراج چربي به روش

هاي آب، كلروفرم و و با استفاده از حالل) ۲۱ و ۲۰(

در  ءسپس با ايجاد خال. رت پذيرفتمتانول صو

 ,)Rotary Evaporator( دستگاه تبخير كننده دوار

  . جداسازي حالل از روغن انجام گرفت

كروماتوگرافي  هاي استخراج شده تا زمان آزمايشروغن

در درماي  )GC )Gas chromatography گازي

چربي . گراد نگهداري گرديددرجه سانتي –۲۰

ناليز پروفيل اسيدهاي چرب به استخراج شده براي آ

  .تزريق شد GCدستگاه 

دل ـم  SASاده از نرم افزارـله با استفـنتايج حاص

زيه ـورد تجـم) SAS Inst., Cary, 1989( آنووا

ز به ـها ني سه ميانگينـمقاي. رار گرفتـانس قـواري

طح ـدر س) HSD(ه توكي ـون چند دامنـله آزمـوسي

 Mstat–C زارـم افرـو ن) >P  ۰ /۰۵( دـدرص ۹۵

)MSTATC Director., Michigan, USA, 1980( 

  .انجام شد

  

  ها يافته

هاي غـذايي مـورد   نتايج حاصل از تجزيه تقريبي جيره

داري ميـان درصـد   دهد اختالف معنياستفاده نشان مي

نتايج بدست ). P<۰۵/۰(ها وجود ندارد تركيبات جيره

ــده از  ــأثيرآم ــره  ت ــك از جي ــر ي ــر   ه ــذايي ب ــاي غ ه

هـاي رشـد، حـاكي از عـدم وجـود اخـتالف        شاخص

ها پـس از  دار وزن نهايي و ميزان رشد ميان ماهي معني
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  ). P<۰۵/۰( باشدهاي آزمايشي ميتغذيه با جيره

 ۱ها در جدول نتايج حاصل از تجزيه الشه ماهي

چربي خام همه تيمارها و الشه . گزارش شده است

). P >۰۵/۰(داري را دارند هم اختالف معنياوليه با 

. باشدبيشترين ميزان چربي مربوط به تيمار پنجم مي

داري دارد پروتئين همه تيمارها با هم اختالف معني

)۰۵/۰< P .( بيشترين ميزان پروتئين مربوط به تيمار

خاكستر الشه اوليه و تيمارهاي اول و . باشدچهارم مي

هارم و پنجم اختالف دوم با تيمارهاي سوم، چ

درصد اسيدهاي ). P >۰۵/۰(دهد داري را نشان مي معني

هاي تغذيه شده با استخراج شده از بافت ماهي n‐ ۳چرب 

  آمده است ۲هاي آزمايشي در جدولجيره

 

  آنان به تفكيك سطوح روغن بذرك جيره غذاييآالی رنگين کمان ماهی قزلنتايج تجزيه تركيبات الشه  :۱جدول

  ع نمونهنو
 تيمارهاروغن ماهي‐روغن بذرك

  )درصد(

  )درصد(تركيبات الشه*

  خاكستر  چربي خام  پروتئين  رطوبت

        

  ۷۶/۸±۴۱۴/۰0  ۱۸۵/۲۱±۲۶۰/۰  ۴۲۴/۶۷±۶۹۳/۰  ۲۶۵/۷۴±۰۹۳/۰ ‐‐‐‐  الشه اوليه

  ۵۶۰/۸±۱۸۲/۰  ۲۵۰/۲۳±۳۴۰/۰  ۴۱۲/۶۷±۸۸۳/۰  ۱۲/۷۳±۰۷۹/۰ ۱۰۰‐۰  تيمار اول

  ۰۳۵/۸±۰۹۳/۰  ۶۹/۲۸±۲۰۲/۰  ۳۵/۶۸±۴۶۶/۱  ۹۸/۷۱±۴۰۵/۰ ۷۵‐۲۵  تيمار دوم

  ۹۷۲/۷±۰۶۲/۰  ۷۷/۳۲±۸۱۹/۰  ۱۱۲/۶۹±۷۸۵/۱  ۸۰/۷۱±۰۳۶/۰ ۵۰‐۵۰  تيمار سوم

  ۸۷۶/۷±۱۵۸/۰  ۱۲/۳۹±۴۲۶/۰  ۹۷۱/۶۹±۹۸/۱  ۱۰۸/۷۰±۲۳۲/۰ ۲۵‐۷۵  تيمار چهارم

  ۴۵۹/۶±۰۴۹/۰  ۷۸۵/۴۲±۲۳۲/۰  ۴۲۰/۶۴±۲۳۰/۰  ۳۵۰/۶۹±۴۳۳/۰ ۰‐۱۰۰  تيمار پنجم

 )SE±Χ(خطاي معيار  ±ميانگين  *

پس از تغذيه از آالی رنگين کمان های قزلماهي n-٣مقايسه درصد اسيدهاي چرب  :۲جدول 

  )تيمارها(زمايشيآهاي غذايي  جيره

  )درصد( n-٣اسيدهاي چرب   تيمارهاماهي روغن –روغن بذرك  درصد  نوع نمونه
EPA DHA  

  ۳۷/۲  ۳۸/۲۶ ‐‐‐‐  ه اوليهالش

  ۴۴/۲  ۲۳/ ۹۴ ۱۰۰‐۰  تيمار اول

  ۶۹/۲  ۶۵/۳۲ ۷۵‐۲۵  تيمار دوم

  ۵۳/۳  ۲/۳۶ ۵۰‐۵۰  تيمار سوم

  ۵۷/۳  ۸۷/۴۵ ۲۵‐۷۵  تيمار چهارم

  ۴۷/۲  ۲۲/۴۲ ۰‐۱۰۰  تيمار پنجم
  

  

موجـود در تيمـار سـوم و چهـارم بـا       DHAدرصد 

داري ف معنـي درصد الشه اوليه و ساير تيمارها اختال

  EPAهمچنين درصـد ). P >۰۵/۰( دهندرا نشان مي

ــتالف    ــه داراي اخ ــه اولي ــا و الش ــامي تيماره در تم

، همانطور كه مشاهده )P >۰۵/۰( باشدداري مي معني

بـا افـزايش    n‐ ۳شـود، درصـد اسـيدهاي چـرب      مي

. يابـد درصد روغن بذرك جيره آزمايشي، افزايش مي

تيمار چهارم داراي  ۲و  ۱همچنين با توجه به جداول 

ــاالترين درصــد پــروتئين و اســيدهاي چــرب    n‐ ۳ب

  .باشد مي
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  بحث

درصد روغن بذرک  ۷۵جيره غذايی با در اين مطالعه 

ماهی، موجب افزايش درصد  درصد روغن ۲۵و 

د و ـاسيگزانوئيکـکوزاهدهای چرب دیـاسي

اسيد تا حدود دو برابر در بافت مأکول ايکوزاپنتانوئيک

ميزان رطوبت  ،با افزايش درصد چربي الشه .گرديد

اين مطلب توسط ساير محققين نيز  .فتالشه كاهش يا

  ).۲۲ و ۱۵( گزارش شده است

 n‐۳كاهش درصد پروتئين و مجموع اسيدهاي چرب 

ماهي در جيره ، بيانگر لزوم وجود روغن۵در تيمار 

مين كليه اسيدهاي ابنابراين براي ت. باشدغذايي مي

بهتر است از چندين منبع چربي استفاده  چرب ماهي

  ).۲۳( شود

در مطالعه ما، وجود اختالف در درصد چربي و 

نشان از اثر  ۱پروتئين تركيبات الشه با توجه به جدول 

در . نوع چربي جيره در درصد تركيبات الشه دارد

ها،  در جيره حقيقت افزايش درصد روغن بذرك موجود

   .تزايش داده اسبازدهي چربي و پروتئين را اف

  از حيث مطالعات مشابه انجام شده موری 

)Drew ( با جايگزيني روغن و پروتئين گياهي به جاي

با وارد ) Chena( او چن) ۲۴( روغن و پروتئين ماهي

در  )tocopherol( كردن سطوح مختلف توكوفرال

هاي غذايي ماهي قزل آال توانستند پروفيل  جيره

در ). ۲۵ و ۲۴( بخشند را بهبود n‐۳اسيدهاي چرب 

صورت ) Tompson(تحقيقي كه توسط تامپسون 

گرفت مشخص شد، ماهياني كه در جيره غذايي مقدار 

كنند در برابر بيماري دريافت مي n‐۳كافي 

  ). ۲۷( مقاومترند

اين تحقيق از نقطه نظر استفاده از روغن بذرك به 

ماهي قزل آال  در جيره غذايي ALAعنوان منبع 

همچنين ايجاد شرايط كنترل شده . باشده فرد ميمنحصر ب

  . باشد و كامالً يكسان از ديگر نقاط قوت اين مطالعه مي

شود، با افزايش مشاهده مي ۲همانطور كه در جدول 

هاي آزمايشي، مجموع درصد روغن بذرك در جيره

در بافت مأكول افزايش يافته  n‐۳اسيدهاي چرب 

اضافه کردن طول زنجير  ها تواناييدر واقع ماهي. است

 هاي دوگانه بيشتر به اسيدهاي چربو تعداد پيوند

ALA ها به اسيدهاي چرب و تبديل آنPUFA  و

HUFA ۲همچنين با توجه به جدول ). ۱۵( را دارند ،

داراي  EPAنوع  n‐۳بين سه نوع اسيدهاي چرب 

  ). P>۰۵/۰(باشد بيشترين تغيير می
  

رم داراي بيشترين مقدار كه تيمار چها با توجه به اين

توان گفت مي ,باشد مي n‐۳پروتئين و اسيدهاي چرب 

روغن درصد ۲۵روغن بذرك و  درصد ۷۵تركيب 

  . باشدترين جيره ميماهي در جيره، مناسب

كه هم اكنون بسياري از نيازهاي آحاد مردم  نظر به اين

شود،  مين مياپروري ت به غذاهاي دريايي از طريق آبزي

در سال  توليد ماهي آزاد درصد ۶۶ای در حدود بگونه

، )۲۷( پروري فراهم گرديده است از طريق آبزي ۱۹۹۷

توان با استفاده از درصدهاي بر اساس اين مطالعه مي

روغن  درصد ۷۵(ماهي مناسب روغن بذرك و روغن

و پرورش ماهياني با ) ماهيروغن درصد ۲۵بذرك و 

ز اسيدهاي چرب ا) برابر ۲تا حدود (تر گوشت غني

DHA  وEPAهاي ساخت ، عالوه بر كاهش هزينه

هاي صنعتي غذاي ماهي، بدون استفاده از فرآورده

دارويي و هزينه باال، جامعه را به طور طبيعي از اثرات 

  . مند ساختسودمند آن بهره

  دردانيقتشكر و 

اين تحقيق به صورت طرح مشترك بين دانشگاهي 

و منابع طبيعي دانشگاه خليج مابين دانشكده كشاورزي 

فارس و دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شده است 

هاي مسئوالن هر دو و در انجام آن از مساعدت
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بدينوسيله از معاونت . دانشگاه برخوردار بوده است

جناب  بوشهر پژوهشي وقت دانشگاه علوم پزشكي

پور و همچنين رياست دانشكده  نبي آقاي دكتر ايرج

همچنين از . آيدتشكر و قدرداني به عمل مي كشاورزي

آقاي مهندس صنعتي رياست مركز مطالعات و 

هاي دانشگاه خليج فارس كه در انجام پژوهش

آزمايشات، حمايت و همكاري بسياري داشتند، و از 

آقاي مهندس مسلم زارعي كه در طول دوره پرورش و 

قدرداني و  ,ها كمك شاياني داشتندانجام بيومتري

  .گرددشكر ميت
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