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 مقدمه:

 نیازهایی رفع جهت خوراکی مواد از متعادل مخلوطی کردن فراهم ماهیان برای غذا ساخت از اولیه هدف       

 الزم خوشخوراکی از می بایست نظر مورد غذای می باشد. سالمت و مثل تولید نگهداری، رشد، انرژی مانند

 اولین شوند.می  ماهی مناسب عملکرد از مانع ترکیبات این زیرا غذایی باشد ضد ترکیبات فاقد و بوده برخوردار

 بدن ضروری آمینواسیدهای تامین برای که است پروتئین شود می گرفته نظر در غذا ساخت در که مغذی ماده

 طرفی از و داشته رشد در را بیشترین نقش غذایی جیره مغذی مواد از یکی عنوان به پروتئینباشد.  می نیاز مورد

 غذایی جیره در آن سطح مناسب تعیین بنابراین .می شود محسوب جیره دهنده جزء تشکیل گرانترین به عنوان

  می باشد. ضروری کاهش هزینه ها، و بهینه استفاده به منظور

 تشکیل را ماهی پرورش های سیستم برای الزم هزینه کل درصد 6۰نزدیک به  معمول طور به غذا هزینه       

 طور به الزم های فرایند و شوند فرموله علمی اصول با مصنوعی غذاهای. به همین دلیل الزم است دهد می

 اهمیت حائز بسیار پروری آبزی در تغذیه مدیریت اینکه به توجه با بنابراین .گیرد صورت ها آن روی معمول

 قیمت و کیفیت با غذای تهیه و نداشته کامل آشنایی تغذیه مسایل با ایران در ماهی دهندگان پرورش و اکثر بوده

، این نشریه ترویجی می تواند اطالعاتی در مورد می باشد دنیای امروز در آنها مهم های چالش جمله از مناسب

 عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل آال و پرورش در غذا نقش ،تغذیه در گذار تاثیر فاکتورهای و عوامل

 برای پرورش دهندگان این ماهی ارائه دهد. 

 و تهگذاش جای بر پرورشی گونهاین تولید در را ناخوشایندی عواقب آال قزل غذای قیمت تدریجی افزایش      

 برخی حتی ومی کند  دهندگان پرورش عاید قبل های سال به نسبت را کمتری بسیار سودل، محصو این تولید

 ، آال قزل پرورش مزارع در اینکه به توجه باساخته است.  مواجه زیان و ضرر با را آال قزل دهندگان پرورش از

 از است جیره پروتئینی منابع دلیل به غذا هزینه درصد 67 و شود می شامل را تولیدی های هزینه نصف غذا

 ماهی جیره در ماهی غذایی واردات به وابستگی کاهش و تولید های هزینه تعدیل منظور به گیاهی پروتئین منابع

 انرژی،، گوگرددار ضروری آمینه های اسید در تعادل عدم مانند دیگر احتمالی تاثیراتاگر چه . شود می استفاده

 را نیز نباید نادیده گرفت.  مغذی ضد عوامل متابولیکی اثرات و فسفر پایین دسترسی قابلیت
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 کمان رنگين آالي قزل ماهي تغذيه در گذار تاثير فاکتورهاي و عوامل
 درجه حرارت آب -1

. این ماهی درجه سانتیگراد است 12-18درجه حرارت مناسب برای تغذیه ماهی قزل آالی رنگین کمان 

 1۰درجه سانتیگراد نشان می دهد. در حرارت های کمتر از  16ی بهترین میزان تغذیه و رشد را در دما

درجه سانتیگراد متابولیسم و سوخت و ساز بدن کاهش می یابد و در نتیجه از میزان تغذیه و رشد کاسته 

 می شود. 

 اکسيژن محلول در آب -2

میلی گرم  9-1۰)باع باید در حد اشمیزان اکسیژن آب ورودی برای پرورش و تغذیه در ماهی قزل آال 

 ارتفاع ،آب حرارت درجهمیلی گرم در لیتر باشد.  5( و میزان اکسیژن خروجی نباید کمتر از در لیتر باشد

 سبب که هستند عواملی آب وجود امالح و ماهی تراکم پالنکتونها، تراکم و آب رکود دریا، سطح از

 .شوند می آب اکسیژن میزان کاهش

 پ.هاش آب استخر -3

محیط های اسیدی و ماهی قزل آالی رنگین کمان نسبت به تغییرات پ.هاش بسیار حساس است و 

رای مناسب ترین پ.هاش ب ، تاثیرات منفی بر تغذیه، میزان رشد و بقای ماهی بر جای می گذارد.قلیایی

 خطرناک استدر درجه حرارت باال ، افزایش پ.هاش برای ماهی بسیار است.  6.5-8تغذیه قزل آال بین 

 کردن تمیز با آب محیط در ها جلبک و ها پالنکتون فیتو رشد و آب ماندن راکد از باید در این شرایط

 . کرد استخرجلوگیری مداوم

 سرعت جريان آب -4

 اکسیژن تامین منظور به آب دایمی جریان باید کمان رنگین آالی قزل ماهیان پرورشی های استخر در

 شدن نشین ته از جلوگیری، استخر دائمی شستشوی موجب آب جریان طرفی از . باشد فراهم نیاز مورد

 ماهی تغذیه رفتار و شناگری رفتار روی بر دیگر سوی از و شود می ماهی فضوالت و غذایی مواد بقایای

  2۰از نباید آب جریان سرعت . شود می ای تغذیه راندمان بهبود باعث کل در و گذارد می تاثیر اال قزل

 جریان بر غلبه برای ماهی و کند می ایجاد را بیشتری ساز و سوخت که چرا باشد، بیشتر ثانیه در سانتیمتر

 شرایطی چنین در ماهی پرورش ،اقتصادی نظر از که کند می صرف را بیشتر انرژی ،نکرد شنا و آب

 . بود نخواهد صرفه به مقرون
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 کدورت يا شفافيت آب -5

 کدورت .شود تامین استخر عمق تا باید آب شفافیت که طوری به د،دار نیاز تمیز و شفاف آب به الآ قزل ماهی

 زیاد کدورت دلیل به استخرها این در که شده دیده اوقات گاهی ،دارد منفی اثر ماهی توسط غذا گرفتن بر آب

، استخر کف به سقوط از بعد غذایی های پلت و نبوده پلت غذای گرفتن به قادر ماهی ،آب ماندگاری از ناشی

 .اند شده آب آلودگی موجب

 

 کمان رنگين آالي قزل ماهي پرورش در غذا نقش

د مور برای دستیابی به هدف تولید اقتصادی ماهی قزل آال، به کار بردن غذای مناسـب و حـاوی اجـزای       

 می گیریم  باید از نظر نوع ونیاز این ماهی، اهمیت بسیار باالیی دارد. جیره غذایی که برای ماهی قزل آال در نظر 

چربی، مواد قندی و مواد معدنی از ویژگی های متناسب با  مقدار ترکیبات تشکیل دهنـده آن یعنـی پـروتئین،

مهمترین این ترکیبات پروتئین ) نوع و مقدار( غذاست که از نظر  یکـی از نیازهای این ماهی برخوردار باشد.

آب و به هنگام پاشیدن آن به داخل آب استخر، باید به گونه ای باشد  دن درقدرت مقاومت در برابر متالشـی شـ

  .متالشی نشود باشد و پیش از دریافت آن توسط ماهی، که ماهی فرصت بلعیدن آن را داشـته

وفقیت م ، غـذا از مهمتـرین عوامـلایی آببا توجه به اینکه بعد از کیفیت و ویژگی هـای فیزیکـی و شـیمی       

و مقدار در  ر امر پرورش ماهی قزل آالست، می توانیم به اهیمت و نقش غذا و متناسب بودن آن از نظر نـوعد

ن عالوه بر تامی رشد و پرورش پی ببریم زیرا در صورت استفاده از غذا یا جیـره غـذایی مناسـب، هر مرحله از

پرورش، سریعتر  ش تلفات در طول دورهنیاز بدنی آنها باعث بهبود وضعیت عمومی و سالمتی ماهی ها، کاه

ر استخر یا باالتر در ه دستیابی به مقدار کل تولید در نهایت ، تولید ماهی با متوسط وزنی باالتر وشدن رشد آنها

سب استفاده کنیم به نامنا در سطح کل مزرعه خواهد شد. بر عکـس چنانچـه از جیـره حـاوی ترکیـب غـذایی

کاهش میزان مقاومت ماهی ، ای ماهی قزل آال را تامین نکند موجب عدم مصرف غـذاهای تغذیه نحوی که نیاز

وقوع تلفات و سرانجام کاهش میزان تولید سالیانه مزرعه و  در برابر بیماری ها، کاهش میـزان رشـد مـاهی هـا،

 .به دنبال خواهد داشت کاهش میزان سوددهی و درآمد ساالنه مزرعـه را

 ثر در رشد ماهي قزل آال عوامل تغذيه اي مؤ
که ماهی برای رشد و تولید انرژی و انجام فعالیتهای حیاتی  است موادیجیره غذایی ماهی قزل آال شامل         

، وتئین هابه آنها نیاز دارد. مهمترین اجزای غذایی که باید در غذای قزل آالی پرورشی وجود داشته باشند پر

 مواد معدنی یا عناصر کمیاب هستند .، ویتامینها و چربیها، قندها
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 پروتئين ها : 

که برای ساخت بافتهای  دنرو می شمار به آبزیان غذایی جیره ترکیب ارزشترین با و ترینممهپروتئین ها        

 بین نزدیکی رابطه و دندار وجود آبزیان بدن سلولهای تمام در آنهاجدید بدن ماهی و رشد آن ضروری است. 

تشکیل « اسید آمینه»از واحدهای کوچکی به نام  پروتئین ها . دارد وجود ملکول حیاتی اعمال مراحل کلیه و آنها

نوع هستند و پروتئین های گوناگون به نسبتهای متفاوتی از کنار  2۰شده اند . اسیدهای آمینه به طور کلی شامل 

 ، غنی یا درنوع از این اسیدهای آمینه ظر چندشوند. بعضی از پروتئین ها از نهم قرار گرفتن آنها ساخته می

باید  ،به پروتئین ها یا اسیدهای آمینه مواردی فاقد یک یا چند نوع از آنها هستند و برای تأمین نیاز کامل ماهیها

سیدهای آمینه اترکیبی از چند نوع پروتئین در جیره غذایی مورد استفاده قرار گیرد تا کمبودهای احتمالی بعضی از 

ن . یکی از دالیل ترکیب کردن چند نوع ماده غذایی گوناگوها جبران شودتوسط سایر پروتئین ،وع پروتئیندر یک ن

ال، از برای تأمین پروتئین مورد نیاز قزل آ حاوی پروتئین برای تهیه جیره غذایی قزل آال نیز به همین منظور است.

 مبودک است یادآوری شود کهالزم  .شوداضافه می کلزاویا و نظیر پودر سپودر ماهی و گیاهی منابع جانوری نظیر 

 ساخت کاهش و جگر در چربی تجمع خونی، کم اشتهایی، بی غذایی، بازدهی و رشد میزان کاهش سبب پروتئین

 رشد در اختالل بروز موجب ها آمینه اسید همچنین کمبود برخی .دشو می ماهی بدن در ها آنزیم و هورمونها

 . شود می ماهی در میر و مرگ حتی و ماهی

 : چربيها

دومین جزء غذایی که باید در جیره ماهی قزل آال موجود باشد و از نظر میزان اهمیت نیز بعد از پروتئین         

 ی،انرژ منبع عنوان به یکی : دارند عمده وظیفه دو غذایی جیره چربی های هستند .« چربیها»گیرد، ها قرار می

 جانور بقاء و رشد برای غذایی ضروری مواد از اسیدها این از بعضی که چرب اسیدهای تأمین عنوان به دیگری

 چرب های اسید کمبود عالئم. است متفاوت چرب اسیدهای به ماهیان مختلف های گونه نیازمندیهای د.باش می

 و آب حرارت درجه تحمل کاهش ای، ماهیچه های بافت آب افزایشر، می و مرگ افزایش پرورشی ماهیان در

 ، هموگلوبین کاهش ، فقرات ستون انحرافات ، متورم و رنگ کم کبد ، رشد کاهش ، سازگاری توانایی کاهش

 .باشند می ... و باکتری به حساسیت افزایش

 قندها : 

آال وجود  قزل غذایی جیره در باید که است ماهی  یکی دیگر از مواد غذایی ضروری برای حیات و رشد       

 یا ندهاق کند، تأمین چربیها و ها پروتئین سوزاندن از را خود نیاز مورد انرژی نتواند ماهی کههنگامی. باشد داشته

مشکلی که در مورد وجود قندها یا کربوهیدراتها در جیره غذایی  سوزند.در سلولهای بدن ماهی می کربوهیدراتها
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اضمه )گوارشی( خود و جذب و وارد کردن قزل آال وجود دارد این است که ماهی در هضم آنها در دستگاه ه

 درصد از کربوهیدرات )مثالً 65تا  6۰، حداکثر ودیت دارد و حتی در بهترین شرایطآنها به خون خود محد

کند و اگر مقدار قندها در جیره غذایی قزل آال از یک ضم و به بدن خود جذب میهنشاسته( موجود در غذا را 

از دستگاه هاضمه ماهی  جذب بدن ماهی شود، ن آنکه هضم و بدوتوجهی از آن قسمت قابل  ، حدی بیشتر باشد

یره میزان کربوهیدرات در ج بنابراین باال بودن بیش از حد. شودو از بدن به صورت مدفوع دفع می کندعبور می

بدن  ه، به پروتئین ها و چربیهای موجود در غذا فرصت هضم توسط دستگاه گوارش و جذب شدن آنها بغذایی

از دسترس ماهی خارج شده و عالمتهای مربوط به کمبود پروتئین و چربی را که  دهد و در نتیجهماهی را نمی

 زد.ساشامل کاهش رشد و بیماریهای ناشی ازکمبود پروتئین هستند در بدن ماهی آشکار می

 ويتامينها : 

قزل آال ضروری است تا رشد و سالمتی این نوعی مواد آلی که وجود آنها به مقدار کم در جیره غذایی        

 و ها بافت طبیعی رشد برای .نیز نقش دارند یماهی را تأمین کند و در بعضی از فعالیتهای حیاتی پیچیده سلول

 غذایی جیره در که زمانی د. ولیشون نمی بدن داخلی ساختمان وارد ولی هستند ضروری متابولیکی های فعالیت

 .شود می ظاهر آنها مخصوص کمبود عالیم و بیماریها نشوند، تغذیه کافی اندازه به یا نباشند موجود

 مواد معدني )مينرالها( :

از دیگر اجزای غذایی مورد نیاز قزل آالست. نقش این مواد در سوزاندن غذا، افزایش سختی و استقامت        

استخوانها، مداخله در تبادل آب این ماهی و محیط اطراف و حضور در ترکیب شیمیایی مایعات مهم بدنی 

و  یزیمسدیم، فسفر، من ،، پتاسیمر، کلنیاز قزل آال عبارتند از : کلسیمباشند. هفت عنصر مهم معدنی و مورد می

 .گوگرد

   اهميت پروتئين جيره      

که در تغذیه آبزیان نقش اساسی دارد منابع پروتئینی جیره می باشد. پـروتئین هـا مهمتـرین  یکـی از مـوادی       

 ـیلهـر چیـز بوسارزش ترین ترکیب جیره غذایی آبزیان به شمار می روند و همچنین رشد مـاهی بـیش از ه و بـا

بخش مهمی از جیره غذایی  این منابع عالوه بر اینکه .میزان پروتئین و موادی که حاوی آن هستند تعیین می گردد

 نیاز مورد ئینپروت میزان. گردند به خود اختصاص می دهنـد، گـران تـرین بخـش جیـره نیـز محـسوب مـی را

 هضم قابل انرژی کلی میزان و تغذیه نرخ ، آب ،دمای ماهی اندازه قبیل از عواملی تاثیر تحت نیز ماهی یک در

قزل آالی رنگین کمان برای  مقدار پروتئین مورد نیاز در ماهی.باشد می غذایی جیره دهنده تشکیل مواد در

نظر به افزایش تولیدات  د.ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز می باش نگهداری و حفظ بافت ها یـک گـرم بـه

رسـد کـه قیمـت  در سایر حرفه ها مانند پرورش طیور، به نظر مـی آبزی پروری و افزایش مصرف آرد ماهی
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با توجه به منابع محدود آرد ماهی، افزایش قیمت این فراورده و . یابد ایـن فـراورده همـه سـاله افـزایش مـی

ده فراور نی در خصوص استفاده از سایرتالش های جها، میزان تولیدات در سالهای مختلف همچنین ناپایداری

ه سویا، )کنجال پروتئینی کنجاله های روغنی در بـین منـابع  جیره آبزیان در حال انجام است. های پروتئینی در

 از اهمیت خاصی برخـوردار هـستند.  کنجاله کلزا و ...( 

 کنجاله کلزا به عنوان پروتئين جيره        

سالهاست که به عنوان منبع  مـی باشـد کـه در خیلـی از کـشورها های روغنی،کنجاله کلـزااز دیگر کنجاله        

پس از  این دانه روغنی. نیست جیره استفاده می شود، ولی در ایران آنچنان که بایـد و شـاید شـناخته پروتئینی

 و روغنی شلغم ، کلزا گونه سه ت.در دنیا مطرح اس ترین گیاه برای تولید روغـن و کنجالـه سویا شناخته شده

 شب تیره از نپوس براسیکا علمی نام با کلزاشناخته می شوند.  کلزا فرانسوی نام با جهانی بازار در هندی خردل

 است نامی کانوال .باشد می طبیعت در شلغم با کلم گونه از هایی فرم تالقی از حاصل گونه یک ، چلیپیان یا بو

 است. شده انتخاب کلزا دانه شده اصالح های واریته برای که

های ین گزینهترکشت گیاه کلزا با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران و مشکل کمبود آب، یکی از اقتصادی       

رو به افزایش است  به  میزان تولید ایـن دانـه روغنـی در ایـران  . کشت، به خصوص در مناطق گرمسیری است

 .  تن بوده است هزار 16۰حدود  1393تن و در سال  2582، 1374در سـالطوری که طبق آمار منتشره 

کلزای ایـران دارای  کنجاله درصد ماده خـشک مـی باشـد. 35میزان پروتئین خام کنجاله کلزا در حدود        

ظارت نسال گذشته بارها مورد توجه و  یفیت کلزای ایران در طول چندک .پروتئین می باشد درصـد 35حـدود 

 کند و در حال حاضر کلزای ایرانی با کیفیت با آخرین استانداردهای جهانی مطابقت می قرار گرفته است و اکنون

  تولید می شود. تعریف شده برای کانوال

هزار هکتار می رسد که طبق پیش  27۰سطح زیر کشت کلزا در کشور به ،  1394در طبق آمار منتشر شده         

همراه  به یقیناً ل آمده و طبق برنامه دولت تا ده سال آینده به یک میلیون هکتار خواهد رسید.بینی های به عم

افزوده خواهد شد. امروزه در خیلی از نقاط دنیا کنجاله کلزا  تولید دانه روغنی کلـزا، بـر تولیـد کنجالـه آن نیـز

ت به منابع پروتئینی ( نسبریال  1۰5۰۰تا  9۰۰۰کیلو کنجاله کلزا  را به عنوان مکمـل پروتئینـی ارزان قیمـت )هـر

طیور و علی  ،در خوراک دام ( و منـابع حیـوانی ریال  18۰۰۰تا  1362۰هر کیلو  یژه کنجاله سـویا گیاهی )به و

 . الخصوص آبزیان به کار برد
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 : سطح زیر کشت کلزا 1تصویر

 

 استفاده از کلزا در جيره قزل آال :

 استفاده می شود . مطالعات آبزیانامروزه در دنیا از کنجاله کلزا به عنوان مکمل پروتئینی در جیره غذایی        

 ه است که نشانانجام شد رشد و ترکیب الشه ماهی قزل آالی رنگین کمان متعددی در مورد اثر کنجاله کلزا در 

ک منبع پروتئینی ارزان قیمت در جیره این ماهیان استفاده می تواند به عنوان یاز کنجاله کلزا  داده است استفاده

د تقریبا های جدی فاکتورهای ضدتغذیه ای آن می باشد که در واریته ،کلزا اصلی استفاده از کنجاله  .مشکل شود. 

و میزان این ماده مضر بسیار کاهش یافته  والت ها حل شـدهندر ارقام جدید کلزا مشکل گلوکوزی .رفع شده است

گردد و در آخرین کارهای اصالحی ارقامی  است. فیبر نیز یکی از موادی است که باعث افت کیفیت کنجاله می

 است.  شـده انـد کـه مقـدار فیبـر آن هـا بـسیار کـاهش یافتـه ایجـاد

ررسی بجیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان  و کنجاله سویا با آرد ماهی در کلزاجایگزینی نسبی کنجاله        

ا جیره ب ماهیان تغذیه شـده ، بدون در نظر گرفتن سطح جایگزینی نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادشد  و 

اختیاری  محتوی کنجاله کانوال به طور معنی داری وزن نهایی ، شاخص وزن بدن، میزان رشد ویـژه ،مـصرف

ه ماهیان ب ین ، تثبیت نیتروژن و انرژی باالتر و ضریب تبدیل غذایی پایین تـری نـسبتنسبی پروتئ غذا، بازده

 . تغذیه شده با جیره های محتوی کنجاله سویا داشتند

وار مانند آزاد ماهیان گوشتخ در جیـره غـذایی کلزابر روی استفاده از کنجالـه  1999مطالعه دیگری در سال        

درصد 2۰این ماهیان تا سطح  می تواند در جیره غذایی کلزا مشخص شد که کنجاله و  ماهیان صورت گرفت

ز دو ا حاصلطبق گزارشهای  همچنین .داشته باشد ون اینکه تاثیر منفی در رشد ماهی، بدجیره جایگزین شود
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 در جیره هـای آزمایـشی در مـاهی آزاد تاییـد شـده کلزاپروتئین  باالی کنسانتره زیستیارزش  مطالعه جداگانه،

 . است

ت مشاهده کردند که ضریب قابلی قزل آال را با کنـسانتره پـروتئین کـانوال تغذیـه کردنـد و 1999در سال        

ا آرد بدرصدهای مختلف پروتئین کانوال . نتایج حاصل از  بررسی جایگزینی درصد است 6/97هضم پروتئین آن 

بر عملکرد رشد  منفی  تاثیری ( درصد57تا 1۰کلزا)کنجاله  کـه جـایگزینی آرد مـاهی بوسـیلهاهی نشان داد م

 . ماهی ها نداشت

 با توجه به افزایش تدریجی قیمت غـذای قـزل آال و پیامـدهای ناخوشـایند آن در تولیـد ایـن گونـه       

 بررسیاین  .این ماهی احساس می شود ارزان قیمـت در غـذای مـصرفیپرورشی نیاز به استفاده از منابع پروتئینی 

ر جیره د کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان قیمت به جـای کلزادر راستای جایگزین کردن کنجاله 

شد، ربر  و بررسی تاثیر آن غذایی قزل آالی رنگین کمان و همچنین کاهش قیمت تمام شده غذا در آبزی پروری

 .و کیفیت الشه این ماهی انجام شد بقا

ر آن بر عملکرد بررسی مصرف کنجاله کلزا در جيره ماهيان قزل آالی رنگين کمان و تاثي

  توليدی و اقتصادی:

 به ازای کاهش کنجاله سویا و آرد ماهی وکنجاله کانوال به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان قیمت استفاده از        

 ازماندگیبتاثیر آن بر رشد، تایید و رنگین کمان  کاهش قیمت تمام شده غذا در جیره غذایی قزل آالین مهمتر از آ

 مثبت ارزیابی شده است.   این ماهی گوشت و کیفیت 

ر د استفاده از کنجاله کلزا به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان قیمتی بر نآزمایشی مباثبات این موارد، برای        

صادفی در قالب طرح کامال تو تاثیر آن بر رشد، بازماندگی و ترکیب الشه  بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان  جیره

 پنج جیره غذایی که شامل درصدطی آن  که  مورد بررسی قرارگرفت این ماهیبر عملکرد تولیدی و اقتصادی 

و در جیره کلزا . جیره اول بدون کنجاله تهیه شد ددرصد( بو 1۰۰و  75، 5۰، 25)صفر،  کلزا کنجاله  های متفاوت

ون جیره پنجم بد .شد به همان نسبت کم اضافه شده و کنجاله سویا  کلزا  هـای بعـدی بـه ترتیـب کنجالـه

ب با متناس های تهیه شده  پلت. آماده سازی شدکلزا  صد در صد جایگزینی کنجالهبه صورت  کنجاله سویا و 

دور از نور  در داخل کیسه های مخصوص غذای ماهی نگهداری و در یک انبار سرد و بهاندازه دهان ماهی 

استخر کامال مشابه و جداگانه   5ند. ماهیان به تعداد مساوی در درون کمد های فلزی نگهداری شد خورشید،

وجـه با ت وزیست سنجی های صورت گرفته در فواصل معین میزان غذادهی به ماهیان بر اساس  نگهداری شدند.

بعـد از اتمـام دوره پـرورش، افــــزایش . انجام گرفتاستخرماهی در هر  درجـه حـرارت آب و بیـومس بـه
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ضریب رشد ویژه یا درصد افـزایش در وزن تـر در  ، ضریب تبدیل غـذایی ی، غــــذای مــــصرفن، میزان وز

 .  در تیمارهای مختلف محاسبه شدنده و نیز ترکیب الشودرصــد بازمانــدگی ماهیــان  طــول روز

 %75ماهیانی که با جیره حاوی در انتهای دوره پرورش نشان داد که  افزایش وزننتایج حاصل از بررسی        

وههای معنی داری بین ماهیان گرکلزا تغذیه شده بودند در انتهایی دوره بیشترین وزن را داشتند ولی هیچ اختالف 

کلزا  %75میزان مصرف غذا که نشان دهنده خوش خوراکی غذاست در جیره همچنین  مختلف وجود نداشت.

انوال اثر جایگزینی کنجاله ک بیشترین میزان بود اما هیچ تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف مشاهده نشد.

ا ضریب بهترین وضعیت ی .نبود  معنی دارو ضریب رشد ویژه  غذاییضریب تبدیل  بـه جـای کنجالـه سـویا بـر

کلزا بود با این وجود هیچ اختالف  قابل مالحظه ای بین  % 75ه شده با جیره چاقی مربوط به ماهیان تغذی

 درصد تلفات در ماهیان تغذیه شده با جیره های مختلف تفاوتی را نشان نداد. گروههای مختلف مشاهده نشد. 

 انماهی الشه ماهیان تیمارهـای مختلـف بـا همـدیگر و نیـز بـامیزان چربی، میزان رطوبت و میزان ماده خشک 

معنی  با توجه به اینکه در هیچ کدام از فاکتورهای رشد اختالف  نداد.ابتدایی آزمایش تفاوت معنی داری را نشان 

 کنجالهشدن قیمت جیره غذایی حاوی درصد باالی کانوال، لذا استفاده از  داری مشاهده نشد و نیز ارزان تمام

و دارای صرفه اقتصادی برای بهبود عملکرد ماهی قزل آالی رنگین سبب  کانوال در جیـره ماهیـان قـزل آال

در نظر گرفتن سطح جایگزینی، مقایسه ماهیان تغذیه شده با دو منبع در مجموع بدون  پرورش دهندگان می باشد.

وزن نهایی، شاخص وزن بدن،  در کلزاتوی کنجاله که ماهیان تغذیه شده با جیره محنشان می دهد گیاهی مختلف 

میزان رشد ویژه، مصرف اختیاری غذا، بازده نسبی پروتئین، تثبیت نیتروژن و تثبیت انرژی باالتر و ضریب تبدیل 

ده همچنین ثابت ش. رندغذای پایین تری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره های محتوی کنجاله های سویا دا

گزینی کنجاله جای با به دلیل بهبود بیشتر جذب نیتروژن و عملکرد ماهی قزل آال نی کنجاله کانوالجایگزی است که

 سویا امکان پذیر است. 

  

 

 

 

 

 

 افزایش سود افـزوده در بخـش آبـزي نتایج این آزمایش در راستاي كاهش قيمت تمام شده جيره و

 لزاكا و به تبع آن حجم باالي توليد كنجاله كلزروند بسيار سریع توسعه كشت  با توجه بهپروري و

ماهی قزل آال روغن كشی در آینده اي نزدیک، می توان تا حد زیادي هزینه توليد  كارخانجـات در

 .كاهش دهد عملکـرد را بدون تغيير در
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 خالصه مطلب :

متر و در مقادیر ک سویاکنجاله  به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان قیمت به جـایمی تواند  کلزاکنجاله        

استفاده شود بدون اینکه تاثیر نامطلوبی بر روی  جیره غذایی قزل آالی رنگین کمان درجایگزینی با پودر ماهی 

این منبع پروتئینی گیاهی به دلیل ارزان قیمت تر بودن همچنین  فاکتورهای رشد و بازماندگی  آنها داشته باشد.

 می شود.  بزی پروریکاهش قیمت تمام شده غذا در آسبب 

 

 پيشنهاد:

 و صرفه اقتصادی ناشی از مصرف آن در جیـره غـذایی مـاهی قـزل لزابا توجه به قیمت کمتر کنجاله ک

 .می شودمزارع پرورش ماهی قزل آال توصیه  تهیه خوراک در آالی رنگین کمان ، استفاده از آن در
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 درجه سانتیگراد 1۰در آب با درجه حرارت کمتر از  -

  6.5-8در پ .هاش بین  -

 سانتیمتر بر ثانیه 15-2۰در جریان آب با سرعت بین  -

 در آب تمیز و شفاف -

 ترکیبات جیره وابسته است؟رشد ماهی بیشتر به کدام یک از  -2

 مواد معدنی  -قند                      -چربی                         -پروتئین                     -

 کمبود پروتئین در جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ -3

 رنگین کمان را بیان کنید؟عالئم کمبود اسیدهای چرب در جیره غذایی ماهی قزل آالی  -4

 مزایای استفاده از کنجاله کلزا در جیره ماهی قزل آالی رنگین کمان را بیان کنید؟ -5
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