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قزل آالي ماهی خون سرم لیپوپروتئینهاي و لیپید ها ماهی بر

(Oncorhynchus mykiss)گرمی 100 کمان رنگین
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چکیده
در جیره منابع از این بر این، اسـتفاده عالوه د ارند. عهده بر غذایی جیرههاي نقش مهمیدر کاهش هزینـه گیاهی پروتئیـن منابـع
ماده در گرم گلوکوسـینوالت میکرومول 12/5 کنجاله کانوال (حاوي تحقیق از این در د ارد. متابولیکی مختلفی اثرات غذایی ماهی
کامًال قالب طرح در تکرار سـه در شـاهد جیره با همراه ماهی آرد جاي به درصد جایگزینی40،30،20،10و50 سـطح 5 در خشـک)
12 (هر وان وان 18 در و انتخاب گرم 100±15 متوسـط وزن با کمان رنگین آالي قزل ماهی قطعه 216 تعداد اسـتفاده شـد. تصادفی
جیره بطور آزمایش، از هر 56 روز شـدند. در آزمایشـی تغذیه جیره 6 با روز 56 مدت به سـازگاري، هفته و پس از 2 توزیع قطعه)
گلیسیرید، تري تام، سـرم، میزان کلسـترول از جداسـازي پس شـد . از آنها خونگیري سـپس و بیهوش ، انتخاب ماهی 9 تصادفی
سبب جایگزینی این شد. گیري اندازه خیلی پایین چگالی و لیپوپروتئین با پایین با چگالی لیپوپروتئین باال، چگالی با لیپوپروتئین
جایگزینی، میزان سطح با افزایش .(p>0/05) شد شاهد جیره با مقایسـه در ارزشـیابی مورد معیارهاي در معنیداري تفاوت ایجاد
،(p>0/05) معنید اري بطور شرائین تصلب و شاخص پایین و بسیار پایین با چگالی لیپوپروتئینهاي گلیسرید، تام، تري کلسترول
شاخص جایگزین)، کانوالي د رصد 50 و 40، 30 حاوي جز جیره هاي به ویژه ( رشد میزان چگالی باال، با لیپوپروتئین میزان و کاهش
(p>0/05) معنیداري بطور و 20 د رصد) 10 جیره هاي حاوي جز (به نهایی و وزن و 20 د رصد) 10 حاوي جیرههاي جز بـه ) بـدن وزن
ماهی آرد بجاي درصد سطح 50 تا کانوال کنجاله جایگزینی د اد که حاضرنشـان تحقیق نتایج افزایش یافت. شـاهد جیره به نسـبت

است. پذیر امکان رشد و ماهی خون سرم مطالعههاي اساس بر شاهد، جیره

سرم لیپوپروتئینهاي لیپیدها و کانوال، کنجاله کمان، رنگین آالي قزل کلیدي: کلمات
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مقدمه
مواد پروتئینی از ــتفاده اس و انسان غذایی نیازهاي تامین ــتاي راس د ر
به اهمیت از دارند مطلوب ــت کیفی که حیواناتی پرورش حیوانی ــاء منش با
است انسان مورد توجه غذایی جمله منابع از ماهی برخوردار است. ــزایی س
مورد ماهیگیري ورزش جنبه بلکه از گوشت استفاده از منظور به تنها نه که
عوامل تاثیر تحت ماهی گوشت کیفیت که آن توجه قابل نکته است. توجه
قرار پرورش براي ــد ه ش مصرف خوراکی مواد و نوع تغذیه جمله از مختلفی
استفاده مورد ماهی که در جیره خوراکی ــت نوع مواد اس بنابراین الزم د ارد.
نیازهاي تامین ــن ضم تا بوده برخوردار مطلوب ازکیفیت ــرد، ــرار میگی ق
مقدار نداشته باشد. نامطلوب اثرات نیز آن ــت گوش کیفیت بر ماهی، غذایی
باید به که است دیگري مهم عامل جیره در خوراکی مواد از یک هر مصرف
میزان به خوراکی ماد ه مصرف یک که ــت اس ممکن نمود و کافی آن توجه
ــته و پرورش ماهی داش ــد رش مفیدي در اثرات غذایی جیره در ــخصی مش
و رشد کاهش موجب بلکه نباشد تنها مثمر ثمر نه باالتر سطوح د ر ولی باشد
هزینه عمده بخش ماهی تغذیه هزینه اینکه دیگر نکته گردد و سوء اثرات

.(3 ،2) میشود شامل آنرا پرورش
ــان، انس نیاز مورد انرژي تامین نظر از روغنی د انههاي اهمیت و ارزش
اي برخوردار ویژه جایگاه از ــی زراع محصوالت بین آبزیان در و ــور طی دام،
به که ــند میباش کنجالهها روغنی، د انههاي ــاي فرآورد هه جمله از ــت.  اس
میگیرند قرار ــتفاده در تغذیه آبزیان مورد اس پروتئینی ــع منب یک ــوان عن
براي ــتند لذا هس ماهی غذایی بخش جیره گرانترین پروتئین ها ــواع (1). ان

حیوانی پروتئین بجاي منابع گیاهی پروتئین از منابع جیره ها هزینه کاهش
استفاده  میشود.

عنوان تحت آن ــده ش اصالح نوع یا کلزا دانه روغنی، ــن دانههاي در بی
وارد عرصه 1376 ــال س از رسمی طور به و (4) ــت اس جد ید ــیار کانوال بس
براسیکا جنس و از خانواده چلیپائیان کلزا  .(1) ــت اس ــور شده کش زراعت
آمریکا، ــورهایی مانند کانادا، کش در وسیعی شکل به که ــت اس (Brassica)
است کانوال کلزایی تعریف، به بنا .(5) میگردد ــت کش چین و ــتان هند وس
نیز و از د انه شده ــتخراج اس روغن در اروسیک ــید درصد اس از 2 کمتر که
در کنجاله ــینوالت گلوکوس ــک، خش گرم ماده در 30 میکرومول از ــر کمت
و کنجاله روغنی، نظر مقدار تولید جهانی دانه کلزا از  .(23 ،17) باشد داشته
2001-2002 زراعی سال در سوم و دوم سوم، مقام در ترتیب به خام روغن

بوده است (1).
ماهی مهم سرم خون لیپیدهاي جمله از ــرید گلیس تري ــترول و کلس
و براي غشاء ساختمانی ضروري جزء و قطبی لیپید یک ــتند. کلسترول هس
کلسترول نصف تقریباً میباشد (9). ــما پالس لیپوپروتئین هاي خارجی الیه
عامل ــود (16). میش غذایی تامین ــق رژیم طری از بقیه و ــنتز س ــق طری از
آ کوآنزیم گلوتاریل متیل تبدیل ــترول کلس سنتز ــیر مس محدود کننده در
کوآنزیم آ گلوتاریل متیل ــم آنزی فعالیت از طریق مهار موالونیک، ــید اس به

.(19) میباشد ردوکتاز
در که (15) هستند گلیسرول و چرب ــید اس گلیسریدها محتوي تري
به بستگی گلیسرول مصرف ــنتز میشوند (16). س چربی بافت کبد و روده،
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Vegetative protein sources have an important role on reducing cost of diet. Use of these sources have also different metabolic 

effects. A 56 days feeding trial was conducted with rainbow trout to examine the effects of substitution of canola meal (containing 

12.5µmol Glucosinolate/g DM) with fishmeal in diets. Canola meal was substituted by fishmeal at 5 levels 10,20,30,40 and 50 

percentage. Each diet was assigned to triplicate groups in a completely randomized design with a control diet. Two hundred 

and sixteen fishes with average weight 100±15g were used in this trial. Twelve fishes were randomly assigned to each of 18 

plastic tanks and were acclimated in these plastic tanks to the experimental conditions two weeks before treatment began. After 

56 days from each diet, 9 fishes were chosen ,stunned and bled. Cholestrol, triglyceride, LDL, HDL and VLDL were measured 

after sorting of plasma. This substitution caused significant differences in all criteria measured with control diet (p<0.05). With 

increase of substituted level, quantity of total cholesterol, triglyceride, low and very low density of lipoproteins decreased 

significantly (p<0.05) and quantity of high density of lipoprotein, specific growth rate (with exception of diets of 30,40 and 50 

percent), body weight index (with exception of diets of 10 and 20 percent) and final body weight (with exception of diets of 10 

and 20 percent) increased significantly (p<0.05) with control diet. These results showed that replacement of fish meal to level 

of 50 percent by canola meal, based on studies of fish blood serum and growth, is feasible. 
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.(16) د ارد بافت در گلیسرول کیناز الزم یعنی کنند ه فعال وجود آنزیم
گروه چهار انسان شامل مانند ماهی خون ــماي پالس لیپوپروتئین هاي
ماهی د ر و لیپوپروتئین ترین شیلومیکرونها که سبک الف) .(9) است ذیل
در کبد که چگالی بسیار کم با لیپوپروتئین ب) است (29)،  ــیار ناچیز بس
محصول که پایین با چگالی لیپوپروتئین ج) میشود (29)، ساخته روده و
میباشد خون  در و ناقل اصلی کلسترول ــت ــم اس متابولیس مراحل آخرین
ــمی متابولیس واکنشهاي د ر زیاد که ــی ــا چگال ب ــن لیپوپروتئی د ) ،(20)
شرکت و کلسترول کم ــیار بس چگالی با لیپوپروتئین هاي ــیلومیکرونها، ش

.(13) می کند
ــترش و گس تولید خوراك آبزیان ــب جهت مناس تکنیک به ــتیابی دس
آبزیان ــوراك تامین خ ــراي ب عمومی فراگیري ــت قابلی با ــاي تکنولوژي ه
و هد ایت ــکلی ش علمی نوین به روشهاي اگر ــت. اس ناپذیر ــی انکار ضرورت
خوراك تهیه در نوین تکنولوژي بومیشدن به منجر ــوند که ش سازماندهی
بوجود ــروري پ آبزي صنعت در ــن بنیادی تحولی ــود خواهند ب قادر ــوند ش
ماهی آرد بجاي ــوال کان کنجاله از ــتفاده اس با فرض تحقیق این ــد. در آورن
به بیشترین دستیابی براي سالمت ماهی بحث به جیره ها، هزینه کاهش در
غلظت بر جایگزینی از ناشی فیزیولوژیکی اختالالت و شده  ــد پرداخته رش
با لیپوپروتئین باال1، با چگالی ــیرید، لیپوپروتئین تري گلیس تام، کلسترول
ماهیان خون ــرم س پایین3 با چگالی خیلی لیپوپروتئین و ــن2 پایی ــی چگال

گرفت. قرار بررسی مورد تیمار تحت

روشها و مواد
ــتان شهرس در واقع آال خصوصی پرورش قزل ــق در کارگاه ــن تحقی ای
(حاوي12/5 کانوال ــه کنجال از آمد. در اجرا به زنجان ــتان اس توابع از ــر ابه
جایگزینی ــطح س 5 ــک) در خش ماده گرم د ر ــینوالت گلوکوس میکرومول
درصد 50 (حاوي ــاهد ش جیره ماهی آرد بجاي درصد 40،30،20،10و50
تکرار 3 د ر تصادفی کامًال طرح قالب د ر شاهد جیره همراه یک به ماهی) آرد

.(1 (جدول شد استفاده
با (24) ــی ماه غذایی احتیاجات طبق ــا جیرهه کردن ــد از فرموله بع
تجزیه ژول، مگا بر گرم 19 هضم قابل انرژي به هضم قابل پروتئین ــبت نس
گرفت(8) صورت AOAC روش (1990) طبق جیرهها  مغذي مواد تقریبی

(جدول2).
همکاران و Folch روش اساس بر کنجاله این حاوي جیرههاي لیپیدهاي
گازي دستگاه کروماتروگراف از استفاد ه با استر و متیل شد ــتخراج اس (11)
چرب اسیدهاي شد و ژاپن) تجزیه کیوتو ، شیمادزو ، سی-17، جی مد ل )
شد تعیین چرب اسید استرهاي متیل استاندارد تثبیت زمانهاي ــه با مقایس

جدول2). )
اندازه روش ــاس بر اس کانوال کنجاله د ر موجود ــینوالت گلوکوس مقدار
به روش توسط آنزیم مایروزیناز از شکستن تیوگلوسید حاصل گیري گلوکز
گرم در 12/5 میکرومول آن مقدار که شد تعیین همکاران (26) و Quinsac

بود. کنجاله خشک ماده
باالي چگالی با لیپوپروتئین و ــرید) گلیس تري و ــترول کلس ) لیپیدها
تکرار هر نمونه از با 3 ــکاران (11) هم و Folch روش به ماهی خون ــرم س

شد. تعیین
از استفاده بدون و لیتري سرنگهاي 2/5 میلی از استفاده با خونگیري

دوره پایان در و صبح غذایی وعده بعد از ــاعت س 1 کننده، ضد انعقاد مواد
گرفت (10). انجام ــی دم باله ــیاهرگ از س تکرار) هر از 3 نمونه ) ــش آزمای
مدت 10 به 3000 با دور ــانتریفوژ س از ــتفاده اس با خونی نمونههاي ــرم س
درجه سانتیگراد 20 دماي در نظر مورد آزمایشهاي انجام تا تهیه و دقیقه

.(10) شدند نگهداري
ــط متوس وزن با کمان ــن رنگی آالي ــزل ق ماهی ــه قطع ــداد 216 تع
دو از و پس توزیع قطعه) 12 وان (هر وان 18 در و گرم انتخاب 100±15
درصد 2 میزان به ــی جیرههاي آزمایش روز با 56 مدت به ــازگاري، هفته س
ماهیان بعد از وزن تغذیه شدند. بعد از ظهر صبح و نوبت دو در وزن بدن و
ترازوي از استفاده با 100 ppm غلظت به میخک گل از استفاده با بیهوشی

.(6) شد اند ازه گیري د قت 0/1 گرم با
در ــتخرها اس به ورودي آب ــیمیایی ش و معیارهاي فیزیکی ــن میانگی
:7-9/5 mg/Lit، pH:7/5 -8:گردید تعیین قرار ــن ای از آزمایش مدت طول
:٪88-٪99 کربن، ــید اکس دي آب، محلول،c°16-16/14دماي ــیژن اکس

آمونیاك. ≤0/01 mg/Lit ، اشباع درجه
فرمولهاي طبق پایین بسیار و پایین چگالی با لیپوپروتئینهاي مقدار
محاسبه شرائین ــاخص تصلب ش و لیتر دسی بر گرم میلی ــب حس بر ذیل

شد(20):
تام= کلسترول -( بسیار پایین باال+ چگالی با لیپوپروتئینهاي (مجموع

پایین چگالی با لیپوپروتئین هاي
پایین بسیار چگالی با لیپوپروتئینهاي = گلیسرید ) تري غلظت 5)

پایین  مجموع لیپوپروتئینهاي با چگالی ) / باال چگالی با لیپوپروتیئن
شرائین تصلب =  شاخص پایین) بسیار +

فرمولهاي طبق نیز (7) وزن بدن 22)، شاخص ،14) رشد ویژه میزان
شد: محاسبه زیر

= میزان  اولیه) وزن منهاي نهایی وزن طبیعی ــم لگاریت ) / (روز) د وره
روز) صد در ویژه (در رشد

ــاخص ش = ( (گرم) وزن اولیه منهاي / (وزن نهایی ــرم) ــه (گ اولی وزن
(درصد). بدن وزن

مقایسه و براي طرفه یک واریانس آنالیز از دادهها و تحلیل تجزیه براي
استفاده درصد ــطح 0/05 س اس اي اس در برنامه از دانکن آزمون میانگین

.(27) شد

نتایج
در سطوح ــاهد ش جیره آرد ماهی بجاي کنجاله کانوال جایگزینی نتایج
قزل ماهی خون ــرم س لیپوپروتئینهاي و لیپیدها میزان درصد بر 50 10 تا
است. ارائه شده جدول 3 گرم در اولیه 100±15 با وزن رنگین کمان آالي
کلسترول ــطوح س بین (p>0 /05) معنیداري آماري تفاوت جایگرینی این
کانوال کنجاله حاوي جیرههاي با شده تغذیه آالي قزل ماهی خون سرم تام
خون سرم تام کلسترول جدول3). ) داد نشان را یکدیگر با شاهد و جیره با
50 و 30،40 ــی جایگزین ــطوح جیرههاي حاوي س با ــد ه ش ماهیان تغذیه
جیرههاي ــاهد و ش جیره با را (p>0/05) معنیداري آماري ــاوت تف درصد

داد ( جدول3). نشان جایگزین کانوالي کنجاله درصد 20 و 10 حاوي
و ــرید گلیس ــري ت ــطح س آزمایش، ــن ای از ــل ــج حاص نتای ــاس براس
کنجاله ــد د رص 50 حاوي جیره در ــن ــیار پایی چگالی بس با ــن لیپوپروتئی

... اثر سطوح مختلف بررسی
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جیره کنجالهشاهداجزاي ٪ کنجاله10 ٪ کنجاله20 ٪ کنجاله30 ٪ کنجاله40 ٪ 50

504540353025آدر ماهی

کانوال 0510152025کنجاله

گوشت 13/1615/919/5122/525/729پودر

21/641/521/51/5گندم

26/52419/4315/8912/569/11ذرت

222222مالس

ذرت 44555/515/51روغن

(٪99) 0/690/740/790/840/890/94متیونین

(٪5/98) 0/490/560/610/610/680/78لیزین
0/70/70/70/70/70/7مکمل∗∗

(٪70) کلراید 0/360/360/360/360/360/36کولین

ایی 0/020/020/020/020/020/02ویتامین

سی 0/010/010/010/010/010/01ویتامین

نمک سی 0/070/070/070/070/070/07ویتامین

(بر حسب درصد ) غذایی جیره هاي دهنده تشکیل اجزاي شیمیایی و جدول 1- ترکیب

کبالت،0/1میلی گرم؛ 5میلی مس، گرم؛  میلی 40 آهن، گرم؛  60میلی روي، 100میلی گرم؛ ، منیزیم مواد زیر بود: کننده غذا تامین کیلوگرم هر تحقیق در این در بکاررفته مکمل **

گرم؛ پیریدوکسـین،3میلی گرم؛  میلی ریبوفالوین،7 گرم؛ تیامین،2میلی گرم؛ میلی K ویتامین3، گرم؛ میلی E،30ویتامین گرم؛ میلی آنتی اکسـیدان،100 گرم؛ ،1میلی ید گرم؛
شرکت از شده (تهیه گرم سیانوکوباالمین،0/02میلی گرم و بیوتین،0/7میلی گرم؛ کولین،600میلی گرم؛ گرم؛ فوالسـین،1/5میلی نیاسین،40میلی اسـید،18میلی گرم؛ پانتوتنیک

ایران). گرگان، آق قال، رشد، کیمیا

کنجاله ٪ کنجاله50 ٪ کنجاله40 ٪ کنجاله30 ٪ کنجاله20 ٪ شاهد10

خشک94/894/693/894/895/094/8 ماد ه
پروتئین40/240/240/240/240/240/2
چربی14/013/513/212/812/410/8
خاکستر151513161416

ازت24/024/426/024/527/126/8 از عاري عصاره
فیبر1/61/51/41/31/31/0

چرب اسید ترکیب
7/57/57/47/37/27/216:0
4/84/74/64/64/44/218:0
62/662/062/462/462/262/218:1 n- 9
30/129/628/527/525/423/218:2 n - 6
13/813/613/212/912/612/218:3 n - 3
5/45/24/94/84/44/220:1 n - 9
5/55/55/55/55/5620:5 n - 3
5/75/75/75/75/7622:6 n - 3

درصد ) حسب (بر ها خوراك شیمیایی تجزیه نتایج جدول2-
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کانوالي درصد کنجاله 40 و 30،20،10 ــاهد، گروههاي ش به نسبت کانوال
50 حاوي جیره همچنین .(p>0/05) ــت داش معنیداري کاهش جایگزین
کنجاله، د رصد 10 حاوي جیره به ــبت نس جایگزین کانوالي کنجاله د رصد
نشان را کمتري پایین بسیار چگالی با لیپوپروتئین و ــرید تري گلیس سطح

جدول3). ) دادند
پایین چگالی با ــن لیپوپروتئی میزان که داد ــان آزمایش نش این ــج نتای
گروه به ــبت نس (50 درصد ) ــوال کان کنجاله باالي ــطوح مصرف س ــر اث در
در جیره نوع لیپوپروتئین این مقد ار جدول3). است ( داشته ــاهد کاهش ش
و شاهد جیره با را معنیداري آماري تفاوت کانوال کنجاله 50 درصد حاوي

.(p>0/05) کانوال داشت کنجاله درصد 30 و 20،10 حاوي جیرههاي
ــرائین تصلب ش ــاخص ش کانوال، کنجاله جایگزینی ــطح س افزایش ــا ب

جدول3). ) مییابد   کاهش
وزن شاخص ویژه، ــد رش میزان بر کنجاله کانوال جایگزینی تاثیر میزان
( جدول4). میزان است بوده معنید ار ــی آزمایش ماهیان نهایی وزن و بد ن
کانوالي کنجاله ــد درص 50 حاوي جیره با ــده ش تغذیه ماهیان ــد ویژه رش
این کنجاله حاوي جیرههاي دیگر با را ــیداري معن تفاوت آماري جایگزین
تفاوت ــاهد ش جیره با ــره این جی ن ــد میزا چن ــر ه (p>0/05) داد ــان نش
وزن شاخص کانوال، کنجاله جایگزینی سطح افزایش با نداشت. معنیداري
بدن وزن ــاخص بطوریکه ش یافت ( جدول4) افزایش نهایی نیز وزن و بد ن
درصد 3 حدود کانوال، درصد کنجاله حاوي 50 جیره با شد ه ماهیان تغذیه

بود. کنجاله 10 درصد حاوي جیره از بیشتر
 50 و ــاوي 40،30 ــاي ح جیرهه ــی وزن نهای و ــدن وزن ب ــاخص ش
و شاهد با جیره را (p>0/05) معنیداري آماري تفاوت کانوال کنجاله د رصد

جدول4). نشان داد ند ( کانوال کنجاله درصد 20 و 10 حاوي جیرههاي

بحث
حسب  بر ) تام ــترول کلس میزان کنجاله کانوال، جایگزینی با افزایش  
حاصل که نتیجه ( جدول3) داشت نزولی لیتر) روندي ــی د س بر گرم میلی
Take hiko ،(25) Potter همکاران(18)، و Kemp تحقیق ــج نتای با مطابق
اعالم محقیقین ــد. این میباش (15) Hardy و Halver و (30) و همکاران
ایزوفالون بنام گیاهی ــتروژن اس نوع از ترکیبی کانوال در کنجاله که نمودند
پایین چگالی با لیپوپروتئین افزایش میزان تجزیه با ایزوفالون ــود دارد . وج
مهار نتیجه باعث در افزایش و را سلولی کلسترول داخل کبد، سطح توسط
ــاخت س مانع عمل این ــود. میش ردوکتاز آ کوآنزیم گلوتاریل متیل ــم آنزی
کلسترول میزان کاهش ــبب س و میگردد آ ــتیل کوآنزیم اس از ــترول کلس

میگردد.
ــیار پایین  چگالی بس لیپوپروتئین با ــرید و گلیس ــطح تري کاهش س
درصد کنجاله کانوالي 50 حاوي جیره با ــده ش تغذیه ماهیان خون ــرم س
نتایج ــا ب مطابق ــه کنجال درصد 10 ــاوي ح ــره جی به ــبت نس ــن جایگزی
تغذیه ــتند که داش اظهار محققین این ــد. (28) میباش Salter و Sessions

لیپوپروتئین با ــرید و گلیس تري ــطح س کاهش باعث ــویا، س با بزرگ موش
(12) اعالم همکاران و Geelen میگردد. خون ــرم س پایین ــیار بس چگالی
به پایین، ــیار بس چگالی با لیپوپروتئین و ــرید تري گلیس کاهش نمود ند که
کربنه چرب 18 اسید این میباشد. کنجاله در لینولئیک ــید وجود اس علت
تري ــطح س کاهش باعث ــد، میباش ماهی بدن الزم چرب ــیدهاي از اس که

فعالیت افزایش ــق طری از پایین ــیار بس چگالی با لیپوپروتئین و ــرید گلیس
درصدي 18 افزایش ــد موئ نیز ــود . جدول 2 میش لیپاز لیپوپروتئین آنزیم
10 جیره ــبت به نس درصد 50 حاوي جیره لینولئیک ــرب چ ــید اس میزان

می باشد. کانوال کنجاله درصد
چگالی لیپوپروتئین با میزان کانوال، کنجاله جایگزینی سطح افزایش با
مطابقت (29) Rogie Skinner و نتایج با نتیجه مییابد . این کاهش ــن پایی
ماهی در لیپوپروتئین این نوع اظهار نمودند که غلظت محققین این ــدارد. ن
سطوح مصرف با افزایش و دارد قرار غذایی تاثیر چربی هاي تحت ــد ت به ش
نمود بیان (19) King آن افزایش می یابد. میزان غذایی، جیره چربی باالي
بر افزایش ایزوفالون لیپوپروتئین با چگالی پایین با تاثیر میزان کاهش ــه ک

است. ارتباط در پایین چگالی با لیپوپروتئین گیرند ههاي
ــوب محس خون ــرم س خوب چربی جزء باال چگالی ــا ــن ب لیپوپروتئی
ــت. اس مطرح ــرایئن ش ــب ضد تصل ــل عام ــک ی ــوان ــه عن ب و ــود میش
حاوي جیره با شده تغذیه ماهیان خون ــرم باالي س لیپوپروتئین با چگالی
جیره با را (p>0 /05) معنیداري ــاري آم تفاوت کانوال ــد کنجاله درص 50
داد ــان نش کانوال درصد کنجاله 30 و 20،10 ــاوي ح جیرههاي و ــاهد ش
لیپوپروتئین مقدار ــش علت افزای همکاران (12) و Geelen ــدول3). ( ج
توصیف کردند ــاز لیپ لیپوپروتئین فعالیت ــا ب ارتباط د ر را باال چگالی ــا ب
با لیپوپروتئین ــبت نس همان ــد به باش تر فعال آنزیم این هرچه ــن بنابرای

می شود. تولید بیشتري باالي چگالی
و Merz-Demlow ــتنتاج اس مطابق با شرایئن تصلب ــاخص کاهش ش

است. شد ه د اد ه نسبت وجود ایزوفالون به (21) همکاران
وزن ــش افزای ــوال کان ــد کنجاله درص 50 ــاوي ح ــره ــوع جی مجم در
ــاد کرده ایج کنجاله کانوال حاوي جیرههاي ــایر  س به ــبت نس ــتري بیش
چگالی با ــن لیپوپروتئی ــزان می گروه در این همچنین ــدول4). ج ) ــت اس
این ــت. اس یافته افزایش باال چگالی با لیپوپروتئین میزان ــن کاهش و پایی
همکاران(10) Burel و و ــکاران (17) و هم Higgs نتایج ــا  ب مطابق ــج نتای
میکرومول 26 حاوي ) کانوال کنجاله از ــتفاده اس محققین ــد. این نمی باش
شاهد ماهی جیره آرد ــطح 40 درصد س تا را ــینوالت) گلوکوس در کیلوگرم
مصرفی کنجاله ــید چرب اس ترکیب میزان محققین این ــه نمودند. توصی را
نمود استنباط بیشتر می توان ــی با قدري بررس چند هر را گزارش ننمودند.
حاضر تحقیق کنجاله آزمایشی در ــینوالت گلوکوس کمتر مقدار کاهش که
تحقیق آزمایشی جیرههاي خوشخوراکی افزایش طریق از رشد بهبود باعث
کانوال از کنجاله استفاد ه حاضر، نتایج به استناد با لذا گردیده است. حاضر
بیشترین به دستیابی با ــاهد ش جیره آرد ماهی پروتئین درصد 50 به مقدار
با لیپوپروتئین کاهش ) ماهی ــرمی خون س ــاخصهاي ش بهبود با ــد و رش
هر ــت. اس توصیه قابل باال) افزایش لیپوپروتئین با چگالی و پایین ــی چگال
و لیپاز لیپوپروتئین آنزیمهاي مانند آنزیمی( تکمیلی مطالعههاي ــه چند ک
کنجاله ــطح مجاز س حداکثر برآورد به کنجاله ایزوفالون مقدار تعیین و (...

میکند. فراوانی کمک جیره قزل آال در کانوال

سپاسگزاري
امکان که مهندس صفري جناب کارگاه، فنی ــئول مس ــیله از وس بدین
و کارگاه مربوطه تقد یر محترم ــنل پرس نمودند و فراهم را طرح این اجراي

به عمل می آید تشکر

... اثر سطوح مختلف بررسی
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تصلب شاخص
شرایئن

لیتر) دسی بر گرم (میلی چگالی با لیپوپروتئینهاي
گلیسرید تري

دسی لیتر) بر (میلی گرم

کلسترول
بر دسی (میلی گرم

لیتر) بسیار پایینباالپایین

2/76±0/12 d225/56±2/1 c d e122/9±0/75 a114/04±0/82 c d e570/2±4/1 c d e462/5±3/1 c d eشاهد

2/57±0/15 c d208/28±2/1 c d124/7±0/72 a b113/12±0/84 c d565/6±4/2 c d446/1±3/2 c dکنجاله ٪ 10

2/35±0/12 b c195/88±2/3 c129/2±0/74 b108/82±0/84 c544/1±4/2 c433/9±3/2 cکنجاله ٪ 20

2/10±0/14 b176/3±2/2 b130/3±0/71 b98±0/86 b490±4/3 b405±3/2 bکنجاله ٪ 30

1/61±0/13 a b138/06±2/1 a b145/3±0/7 c97/04±0/82 b485/2±4/1 b380/4±3/4 a bکنجاله ٪ 40

1/22±0/11 a115/18±2/1 a165/3±0/76 c d87/62±0/86 a438/1±4/3 a368/1±3/1 aکنجاله ٪ 50

گرم) ) نهایی درصد)وزن ) بدن وزن شاخص
د رصد ) رشد  ویژه  میزان

روز) در

228/00±4/1 a18/11±1/2 a1/32±0/07 bcشاهد

228/00±4/1 a18/30±1/4 a1/26±0/04 aکنجاله ٪ 10

230/30±4/6 ab18/52±1/4 ab1/28±0/06 aکنجاله ٪ 20

246/30±4/5 c20/01±1/3 b1/29±0/06 abکنجاله ٪ 30

247/23±4/1 cd20/36±1/4 b1/30±0/07 abکنجاله ٪ 40

367/17±4/1 cde21/35±1/4 bc1/36±0/06 cdکنجاله ٪ 50

پاورقیها
1- High Density Lipoprotein (HDL) 

2-Low Density Lipoprotein (LDL) 

3-Very Low Density Lipoprotein (VLDL) 
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