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 برداري و پرورش آبزیاننشریه بهره

  1392جلد دوم، شماره دوم، تابستان 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  هماتوکریت و برخی بر ،HUFAاثرات سطوح مختلف اسیدهاي چرب 
 )Rutilus frisii kutumشیمیایی خون در ماهی سفید (پارامترهاي بیو

  
 2و محمدرضا ایمانپور 2، بهاره شعبانپور2علی شعبانی ،1سجاد میرزایی*

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،گروه شیالت، ارشد دانشجوي کارشناسی1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه شیالت، دانشیار 2

  10/8/91؛ تاریخ پذیرش:  5/2/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 بر HUFAسطوح مختلف اسیدهاي چرب  اثراتروز براي تعیین  60مدت به ايتغذیهمطالعه 
  ) Rutilus frisii kutum( شیمیایی خون در ماهی سفیدرشد، هماتوکریت و برخی پارامترهاي بیو

   صورت تصادفی در بینهبهی سفید عدد ما 600گرم انجام شد. تعداد  21/1±02/0گین وزنی با میان
   HUFA 3-nتلف اسیدهاي چرب سطوح مخ شامل هاییجیرهماهیان با گروه جاي گرفتند.  4
دست آمده، هدرصدي از کل اسیدهاي چرب) تغذیه شدند. وزن بصورت به 9/6و  89/6، 26/3، 56/1(

  داري را در بین تیمارهاي مختلف اختالف معنی و درصد بقاضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه 
یت، پروتئین پالسما، گلوکز داري در درصد هماتوکر). همچنین اختالف معنیP<05/0نشان نداد (

 دست آمده در این پژوهشهنتایج ب ).P<05/0پالسما و کلسترول نیز در بین تیمارها مشاهده نگردید (
و  کندنمی، اثر منفی در رشد ماهی سفید ایجاد HUFA 3-nبا حداقل سطوح  هاییجیرهنشان داد که 

HUFA 3-n .عامل محدودکننده در رشد این ماهی نیست  
  

  خونی شیمیاییبیومترهاي ا، هماتوکریت، پارHUFAماهی سفید،  کلیدي: هايهواژ
  

                                                
  ketmail.comcsajjadmirzaee@roمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
ماهیان است که داراي کپور هاي خانواده)، یکی از گونهRutilus frisii kutumماهی سفید (

  پوستان ریز و تنان، سختباشد. رژیم غذایی این ماهی در محیط طبیعی نرمارزش اقتصادي می
باشد (ستاري و همکاران، جنوبی دریاي خزر می ست و پراکنش آن در حوضهحشرات ا نوزاد
شوند. دریاي خزر می هاي حاشیهها و تاالبد رودخانهریزي و تکثیر طبیعی وار). براي تخم2003
وي بستر ها، رعمق رودهاي فرعی و انشعابات خارجی رودخانهریزي در بهار و در مناطق کمتخم

رویه، احداث سدها در مسیر هاي طبیعی، صید بیتخریب زیستگاهشود. می اي انجامریزهسنگ
هاي نفتی، صنعتی، شهري و کشاورزي ها، آلودگیمهاجرت، برداشتن شن و ماسه از بستر رودخانه

نژاد و (غنی باعث کاهش تکثیر طبیعی و کاهش ذخایر این ماهی در دریاي خزر گشته است
علوم شیالتی به تکثیر مصنوعی و پرورش  اعث گردیده تا پژوهشگرانب ). این موارد2000همکاران، 

  آن همانند سایر آبزیان  ر پرورش ماهی سفید، غذا و تغذیهد هاي اخیر روي آورند.آن در دهه
  گردد. روغن و پودر ماهی، عمده ثر در تولید این ماهیان محسوب میؤعوامل م ترینمهماز 

   HUFA 3 -n ها نیازمندياستفاده از آن دهند که در نتیجهمی ن را تشکیلترکیبات غذایی آبزیا
)n-3 Highly Unsaturated Fatty Acids (ایمانپور راحتی تأمین میماهیان به) و همکاران، شود

در تغذیه و سالمتی  که شوندمیاشباعی رشار از این اسیدهاي چرب چند غیرماهیان س و )2010
افزایش تولید و پرورش ماهی و همچنین ). 2007ول و همکاران، (ازگ داراي اهمیت استها انسان

  مناسب براي روغن و پودر ماهی  ایگزینیج برايبود ذخایر ماهی منجر به جستجو رکود و کم
  ). با توجه به 2001تورچینی و همکاران، پروري شده است (در تولیدات پایدار صنعت آبزي
رود بهترین ا انتظار میهی در جهان و ارزان بودن آنهاي گیاهفراوانی و افزایش تولیدات روغن

هاي اشباع قرار دادن در فرموالسیون غذاي ماهیان باشند. این منابع سرشار از روغن برايگزینه 
  ) هستند، اما داراي n 18:1- 9) و اسید اولئیک (n 18:2-6خصوص لینولئیک اسید (نشده، به

فزاینده در مورد نقش  ). عالقه2002و و همکاران، کاباالرباشند (می HUFA 3-nمقدار کمی 
ن و چربی گیاهی در غذاي آبزیان) در متابولیسم، کاهش ییاسیدهاي چرب (هنگام استفاده از پروت

HUFA 3 -n ) بل و همکاران، و به هم خوردن باالنس اسیدهاي چرب در بافت ماهی وجود دارد
در این مطالعه اثرات سطوح مختلف  شد سعی رو با توجه به مطالب گفته شده،). از این1996
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غذایی  وغن ماهی با روغن گیاهی در جیرهدر ماهی سفید و جایگزینی ر 3-اسیدهاي چرب امگا
  .گیردمورد بررسی قرار رشد و پارامترهاي خونی  هايشاخصبرخی از  برماهی سفید 

  
  هاروشمواد و 

اهللا نورآبادي پروري شهید فضلات آبزيهفته در مرکز تحقیق 8مدت این آزمایش به: هاحوضچه
هاي پرورشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این پژوهش از حوضچه

منظور سازگار نمودن و پرورش ماهیان متر بهسانتی 50متر با عمق  1×1فایبرگالس فشرده با ابعاد 
ها درصد آب آن 75بار روز یک 2شدند و گیري آب لیتر 100میزان ها بهاستفاده گردید. این حوضچه

  تعویض گردید.
ماهیان سفید مورد استفاده چه بهتر احتیاجات غذایی بچهمنظور تأمین هربه: تهیه و تنظیم جیره غذایی

شد و میزان چربی، هاي غذایی از اقالم غذایی متنوعی استفاده در این پژوهش، براي ساخت جیره
. از تنظیم گردید UFFDAنویسی افزار جیرهو نرم  NRCجیره با استفاده از جداولپروتیین و انرژي 

هاي رشد و پارامترهاي برخی از شاخصبر  HUFAچرب  اثرات سطوح مختلف اسیدهايجا که آن
براي  سطح مختلف روغن ماهی استفاده شد. 4نظر بود، از ماهی سفید مورد شیمیایی خون دربیو

یابد و از  شد میزان روغن ماهی در جیره به حداقل کاهشسعی  1شماره در جیره  HUFAکاهش 
هاي بعدي با افزایش روغن ماهی منابع روغنی دیگري مانند روغن کلزا در جیره استفاده شد و در جیره

 4 پژوهشها نیز برابر بود. در این ین جیرهیو پروتیافت. میزان انرژي افزایش  HUFA 3-n میزان
و  1 غذایی در جدول ترکیبات و آنالیز شیمیایی جیره تکرار در نظر گرفته شد. 3ي هر کدام تیمار و برا

  آمده است. 2 ب اسیدهاي چرب جیره در جدولترکی
یک  اي از هرپس از ساخت غذا، براي اطمینان از ترکیب شیمیایی جیره (پروفیل اسیدچرب) نمونه

و همکاران فولک  و به روش Unicam 4600مدل  GCها در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه از آن
 .گیري شداندازه) 1957(
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  آزمایشی هايجیره(درصد ماده خشک)  گرم ماده غذایی) و ترکیب شیمیایی /100 فرموالسیون (گرم -1 جدول

 مواد غذایی
 غذایی هايجیره

 )درصد( 4 )درصد( 3 )درصد( 2 )درصد( 1

 10 10 10 10 پودر ماهی

 17 17 17 17 ه گلوتن ذرتکنجال

 14 14 14 14 ژالتین

 7/18 7/18 7/18 7/18 کازئین

 3/6 3/6 3/6 3/6 مخمر

 6 6 6 6 کنجاله سویا

 5 5 5 5 شیر خشک

 3 3 3 3 آرد گندم

 3 3 3 3 )2ویتامینه و 1(معدنی مکمل

 5/1 5/1 5/1 5/1 لیزین

 .5/1 5/1 5/1 5/1 متیونین

 5/9 11 13 14 روغن کلزا

 5/4 3 1 0 روغن ماهی

     ترکیب شیمیایی جیره
 1/51 8/50 2/50 4/50 )درصدین (یپروت

 16 2/16 4/16 4/16 )درصد( چربی

HUFA 3-n )9/6 89/6 26/3  56/1 )درصد 

 1/4 4 3/4 6/4 خاکستر
؛ گرممیلی 5/0؛ کبالت، گرممیلی 8/7 ؛ منگنز،گرممیلی 6/0؛ ید، گرممیلی 18 ): روي،گرم بر کیلوگرم)(میلی (غذا ترکیبات 1

  .گرممیلی 12آهن،  و گرممیلی 8/1 ؛ مس،گرممیلی 15/0سلنیوم، 
؛ گرممیلی E ،120؛ ویتامین 3D ،IU 1200 ؛ ویتامینA ،IU 1800: ویتامین ))IU یا گرم بر کیلوگرم(میلی (غذاترکیبات  2

  ؛ منادیون، گرممیلی 27؛ اسید پانتوتنیک، گرممیلی 90نیاسین، ؛ گرممیلی 15، ریبوفالوین، گرممیلی 12B ،24 ویتامین
، کولین کلراید، گرممیلی 48/0؛ بیوتین، گرممیلی 9؛ تیامین، گرممیلی 9، پیردوکسین، گرممیلی 8/4؛ اسید فولیک، گرممیلی 3

 72؛ اینوزیتول، گرممیلی 90 یک،اسید نیکوتین گرم؛میلی 156؛ اسید سکوربیک، گرممیلی 24؛ کوباالمین، گرممیلی 360
  گرم.میلی 15اکسیدانت، آنتی گرم ومیلی
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  (درصد) هاي آزمایشیترکیب اسیدهاي چرب جیره -2جدول 

 (درصد) چرب اسید
 غذایی هايجیره

1 2 3 4 

:014C  59/0  03/1 68/1 13/2 

:016C  92/6 52/7 66/7 58/8 

9-n:118C  33/49 89/46 82/43 53/40 

6-n:218C 31/18 40/17 50/15 03/14 

6-n:318C 03/0 03/0 04/0 08/0 

3-n:318C 17/7 72/6 19/6 73/5 

3-n:420C 07/0 12/0 25/0 38/0 

3-n:520C 65/0 39/1 79/2 75/3 

3-n:622C 71/0 55/1 38/3 84/4 

  
 600ورشی، تعداد پس از سازگاري کامل ماهیان سفید با شرایط پر :مطالعهماهیان و آغاز  تیماربندي

عدد حوضچه  12عدد ماهی در  50گرم و تراکم  21/1±02/0عدد ماهی سفید با میانگین وزنی 
هاي آزمایشی جایگزین غذاي تجاري هفته جیره 1تدریج و پس از گذشت فایبرگالس پخش شدند. به

دست بهیج اساس نتار. بهفته تغذیه ماهیان با جیره تهیه شده صورت گرفت 8مدت شده و سپس به
گرفت، غذاي بار صورت میروز یک 15ها که هر سنجی ماهیان در هر یک از حوضچهاز زیست آمده

شد. مقدار روزانه هر حوضچه محاسبه و پس از توزین براي هر یک از تکرارها به ماهیان داده می
  ).2008درصد وزن بدن بود (امیري و همکاران،  4غذاي روزانه 

هاي غذایی و چگونگی رشد ماهیان، در ابتداي دوره اهی از عملکرد جیرهبراي آگ: سنجیزیست
سنجی شدند. براي انجام این کار تمام روز ماهیان زیست 15پرورش و در طول دوره پرورش هر 

  شد.ها نیز محاسبه میماهیان موجود در حوضچه توزین و طول کل بدن آن
عوامل مختلف محیطی در پرورش ماهیان و نظر به اهمیت : کنترل عوامل فیزیکوشیمیایی آب

بر دقت کافی در خصوص ها از نظر رشد و سالمتی به برخی از این عوامل عالوهوابستگی شدید آن
و اکسیژن  pHداري ماهی، فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی مانند درجه حرارت، هاي نگهنظافت حوضچه

، گراددرجه سانتی 48/25±8/1ترتیب به pHو شد. میانگین دما، اکسیژن گیري میمحلول نیز اندازه
  بود. 35/8±1/0 وگرم میلی 3±6
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تاکون و ( زیر محاسبه شد رابطهبا استفاده از  1افزایش وزن بدن: هاماهیرشد  هايشاخصمحاسبه 
  ):2005همکاران، 

  

12 tt WWBWI   
  

  : گرم وزن نهایی ماهی.2tW: گرم وزن اولیه ماهی و 1tWکه در آن، 
  

  ):1990(رونیایی و همکاران، زیر محاسبه شد  رابطهبا استفاده از  (درصد در روز) 2نرخ رشد ویژه
  

1001212  ]/)[()/(% ttLnWLnWdaySGR tt  
  

  تم طبیعی نهایی ماهی و : لگاری2tLnW: لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی، 1tLnWکه در آن، 
12 tt .طول دوره آزمایش :  

(رونیایی و زیر محاسبه شد  رابطهبا استفاده از  3ضریب تبدیل غذایی :ايتغذیه هايشاخصمحاسبه 
  :)1990همکاران، 

  

  FCR= غذاي خورده شده گرم / دست آمده ماهیهگرم وزن ب
 

  :زیر محاسبه شد هرابط با استفاده ازمانی درصد زنده
  

100×)0N - tN =(مانیدرصد زنده  
  

  .تعداد ماهیان در انتهاي دوره آزمایش: 0Nو  تعداد ماهیان در ابتداي دوره آزمایش: tN که در آن،
  

  طور انفرادي وزن و در پایان دوره پرورش تمام ماهیان به :پارامترهاي بیوشیمیایی خون بررسی
صورت تصادفی انتخاب گیري بهماهی براي خون 30از هر تکرار  گیري شد.ها اندازهطول کل آن

  هاي موئینه هپارینه ماهیان و با استفاده از لولهگیري از طریق ساقه دمی بچهشدند. عمل خون
  دور سانتریفیوژ گردید و خون  3000دقیقه با سرعت  5مدت هاي موئینه بهانجام گردید. سپس لوله

 I.E.C.CATدرصد هماتوکریت با استفاده از دستگاه هماتوکیت خوان (از پالسما جدا گردید و 

micro-capillary 2201, USAیایی خون (گلوکز، و در ادامه نیز پارامترهاي بیوشیم ) قرائت گردید
) lightwave-S2000 UV/VISین کل) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (یکلسترول و پروت

                                                
1- Body Weight Increase  
2- Specific Growth Rate  
3- Feed Conversion Ratio  
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گیري اندازه برايهاي مورد استفاده ). کیت2011المپور و همکاران، غگیري شدند (عنایتاندازه
  پارامترهاي خونی از شرکت پارس آزمون تهیه گردید.

 SPSSافزار ) و با استفاده از نرمANOVAطرفه (ها با استفاده از آنالیز واریانس یکداده :آماري آنالیز
) با استفاده از >05/0Pدر سطح احتمال ( رهادار بین تیمامورد ارزیابی قرار گرفت. اختالف معنی

میانگین با  ± صورت خطاي استانداردها به) بررسی شد. تمام دادهDuncanاي دانکن (دامنهآزمون چند
  یکدیگر مقایسه شدند.

  
  نتایج

سطوح مختلف  شاملهاي سفید تغذیه شده با جیره هاي رشد ماهیانشاخص رشد: هايشاخص
HUFA 3-n گزارش شده است. 3 در جدول  

  
  هاي رشد و تغذیه در ماهی سفیدبرخی از شاخصروي  HUFAسطوح مختلف اسیدهاي چرب  تأثیر -3جدول 

  )(شاهد 4 تیمار  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار تیمارهاي غذایی
 0/04±1/21 0/01±1/21 0/02±1/21 0/03±1/21  (گرم) میانگین وزن اولیه

 0/11±2/39 0/24±2/45 0/17±2/46 0/21±2/74  (گرم) میانگین وزن نهایی

 0/14±1/18 0/25±1/24 0/19±1/25 0/24±1/53  (گرم)1افزایش وزن بدن

 0/11±1/13 0/18±1/17 0/14±1/18 0/16±1/36  (درصد در روز) 2نرخ رشد ویژه

 0/07±3/26 0/48±3/23 0/32±3/14 0/22±2/81  3ضریب تبدیل غذایی

  ).>05/0Pداري هستند (ر یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنیتکرار) د 3میانگین با  ±SDاعداد (
  

 .)P<05/0( ضریب تبدیل غذایی دیده نشد وزن، نرخ رشد ویژه و داري در افزایشتفاوت معنی
  ).P<05/0داري با هم نداشتند (بقا در تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنیهمچنین 

شیمیایی خون و هماتوکریت در گیري پارامترهاي بیوندازهاز ا دست آمدهبهنتایج  :فاکتورهاي خونی
آمده است، درصد هماتوکریت و همچنین میزان گلوکز، پروتیین کل و کلسترول پالسما در  4جدول 

  .)P<05/0(داري نداشت بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی
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  و هماتوکریت خون ماهی سفید شیمیاییبیوفاکتورهاي  -4جدول 

  غذایی يهاجیره
   هماتوکریت

  )درصد(
   گلوکز پالسما
  (گرم بر لیتر)

  ین پالسمایپروت
  (گرم بر لیتر)

   کلسترول
  (گرم بر لیتر)

1 3/0±6/34 01/0±10/0 03/1±1/13 01/0±25/0  
2 3/0±6/34 01/±09/0 08/1±3/13 01/0±26/0 

3 5/0±0/35 01/±10/0 03/1±8/13 01/0±26/0 

4 3/0±1/35 01/0±10/0 05/1±1/14 02/0±27/0 

  .باشدمی) P>05/0دار (دهنده وجود اختالف معنیمشترك در هر ستون نشانحروف انگلیسی غیر
  

  بحث
با هاي رشد بر شاخص HUFAمنظور بررسی اثر سطوح مختلف اسیدهاي چرب این مطالعه به

دست بهنتایج  اتوان بغذایی ماهی سفید صورت گرفته است و می ترین میزان پودر ماهی در جیرهمک
تأثیر منفی بر رشد  تنها غذایی در جیره HUFA 3-nاز آن بیان کرد که به حداقل رساندن میزان  آمده

رشد این ماهی نیست بلکه باعث بهبود آن  عامل بازدارنده HUFA 3-nکند و ماهی سفید ایجاد نمی
کلزا را بدون اثرات منفی در  روغن مانندهاي گیاهی روغنفاکتور رشد،  نظرتنها از توان گردد و میمی
و همکاران بل  )،2001و همکاران (بل ماهیان سفید جایگزین روغن ماهی کرد. این یافته با نتایج بچه

و همکاران کاراالزوس ) و 2006و همکاران (ریچارد ، )2004و همکاران ( تورستنسن)، 2004(
بدون صورت مخلوط تنهایی یا به یاهی بههاي گها گزارش کردند که روغن) مطابقت دارد. آن2007(

آزاد  مقداري یا کل روغن ماهی در جیرهجایگزین توانند میشرایط ماهیان اثرات منفی در رشد و 
) صورت گرفت نیز بیان شد 2010که توسط ایمانپور و همکاران ( پژوهشیماهیان گردند. همچنین در 

ها ر منفی در رشد آنهاي جوان تأثیبرونقره درصد در جیره 56/1تا سطح  HUFA 3-n که کاهش
  ایجاد نکرد. 
رش ها گزا) متناقض است. آن2008( چوو لی  پژوهشاز  دست آمدهبهبا نتایج  پژوهشاما این 

درصد کل اسید  2/1- 7/1میزان حداقل به HUFA 3-nاشباعی کردند که اسیدهاي چرب چند غیر
) ضروري Hexagrammos otakii Jordan et Starks( جوان ماهی روغنچرب جیره براي رشد 

 80یا  60 شاملاي که ایی تغذیه شده با جیرهماهی باس دری آمدهدست ی وزن بهپژوهشدر  است.
طور درصد روغن سویا بود شبیه گروه شاهد بود اما جایگزین کل روغن ماهی با روغن سویا به

  ).2008(پنگ و همکاران، داري رشد را کاهش داد معنی
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مورد نیاز  HUFA 3-n) براي تعیین سطح 2004(رابین و اسکالی ی که توسط پژوهشنین در همچ
 HUFA 3-n) انجام شد سطح مناسب Dicentrarchus labraxغذایی ماهی باس دریایی ( در جیره

و همکاران  کیمدیگري که توسط  پژوهشدرصد (ماده خشک غذا) گزارش شد. در  7/0مورد نیاز ماهی 
 )Paralichtys olivaceusماهی فالندر (غذایی بچه ، در جیرهHUFA 3-nي تعیین مقدار ) برا2004(

  )درصد (ماده خشک غذا 8/0داري تا سطح طور معنیهاي رشد در ماهی بهانجام شد شاخص
HUFA 3-n ایی و آب افزایش و سپس کاهش یافت. ماهی باس دریایی و فالندر جزو ماهیان دری

غذایی خود احتیاج  یان دریایی در جیرهانجام گرفته ماه هايپژوهشاساس بر شوند وشور محسوب می
دریاي  ماهی سفید،. زادگاه اصلی )1986؛ نیو، 1989(سرجنت و همکاران،  دارند HUFA 3-nبه 

رسد که این ماهی نظر می)، اما به2003ستاري و همکاران، باشد (شور میخزر است که داراي آب لب
کند. در بین تیمارهاي می پیروياز ماهیان آب شیرین  HUFA 3-nه اسیدهاي چرب در نیازمندي ب

هاي آزمایشی رشد کاهش یافت اما این تغییرات در تیمارهاي آزمایشی با افزایش روغن ماهی در جیره
ثري به ؤطور م) بیان کردند که رشد ماهیان به2006و همکاران ( سابادرادار نبودند. آزمایشی معنی

 ،گیرد، بستگی دارد. براي مثالاي که ماهی مورد تغذیه قرار مییبات جیره غذایی و طول دورهترک
 و 48، 24، غذایی با سطوح مختلف روغن سویا (صفر ) نشان دادند که جیره2007اران (و همک لورنس

روز  309 روز تأثیر منفی در رشد ماهی سیم ندارد، اما پس از 211اي تغذیه درصد) در طول دوره 72
 اهمیت طول دورهتري داشتند. این موضوع درصد روغن سویا رشد کم 72ماهیان تغذیه شده با جیره 

 یدانجامبه طول روز  60این مطالعه که اما در طول رساند ها میپرورش را با استفاده از این جیره
  داري در بین تیمارهاي آزمایشی مشاهده نشد.تفاوت معنی

هاي آزمایشی و افزایش ، با کاهش روغن ماهی در جیرهآمده در این پژوهشست دبر طبق نتایج به
 شاملهاي جیرهدار نبود. گیاهی کلسترول پالسما نیز کاهش یافت، اما این کاهش معنی روغن
هاي گیاهی، غنی از اسید لینولئیک و لینولینیک هستند و این اسیدها در کاهش کلسترول نقش روغن
عنوان علت را به ثر استؤمهاي گیاهی که روي جذب کلسترول توسترول در روغنکه وجود فی دارند

همچین تفاوت بین گلوکز پالسما، . )2005؛ فرناندز و وست، 1989تسچی، (داي آن بیان کردند
که با مطالعات  دار نبودین پالسما و درصد هماتوکریت در بین تیمارهاي غذایی متفاوت معنییپروت

که روي ماهی کاد  پژوهشی) با 2008(چو و لی . ) مطابقت داشت1389اران (ایمانپور و همک
)Hexagrammos otakii غذایی  هايدر جیره منابع روغنی مختلف) انجام دادند گزارش کردند که

  ندارد. و هماتوکریت ین پالسمایداري روي گلوکز پالسما، پروتتأثیر معنی
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ینی دیگر یهاي غذایی و جایگزینی آن با منابع پروتبا کاهش پودر ماهی در جیره این پژوهشدر 
 HUFA 3-nهستند، کاهش  HUFA 3-nچرب  اسید بدونین و ژالتین که یگلوتن ذرت، کاز مانند

  منفی در رشد  تأثیراي با حداقل این گروه از اسیدهاي چرب میسر شد اما جیره 56/1تا سطح 
نتیجه گرفت که  توانمی از این پژوهش دست آمدهبهي هابا یافته نتیجه در ماهیان سفید ایجاد نکرد.

HUFA 3-n رشد  تنهادر مواردي که توان ماهیان سفید نیست و میعامل بازدارنده رشد در بچه
که اثرات منفی در رشد ایجاد با موفقیت بدون اینن کلزا را روغ مانندهاي گیاهی روغننظر است، مد

  ایی این ماهی کرد.کند جایگزین روغن ماهی در جیره غذ
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Abstract4 

A 60 days feeding experiment was carried out on kutum (Rutilus frisii kutum) 
with 1.21±0.02 g (Mean±SD) to invastigate the effects of different levels of High 
unsaturated fatty acids (HUFA) on fish growth, hematocrit and some biochemical 
blood parameters. Six-hundred kutum were randomly distributed between four 
groups. Fish were fed with diets containing different levels (1.56, 3.26, 6.89 and 
6.9 % of total fatty acids) of n-3 HUFA in diet. Weight gain, feed conversion ratio, 
specific growth rate and survival (%) were not significantly different in treatments 
(P>0.05). There was no significant difference between hematocrit, plasma protein, 
glucose and cholesterol contents of dietary treatments (P>0.05). The results of this 
study showed that diets with a minimum amount of HUFA, had no effect on kutum 
growth and n-3 HUFA was not a limiting factor in this fish. 
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