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 چکیده

 رهیااج هیااته یباار  مناساا  نیگزیجااا تنهااا یا یااگ ی ااا روغاان ،یمااا  آرد و روغاان نیتااام یجهااا  مشاات   بااه توجااه بااا

 رهیااج در یمااا  روغاان و آرد نیگزیجااا یا یااگ بااا یترک یریبتااارگ سااطو  مطالعااه، نیاا  در.  سااتن  انیااآبز یی،ذ غاا

 و ایسااو مطالعااا   نیاا  در. گرفاا  قاار ر یبررساا مااورد 1911-19 یسااالها یطاا د خاا ، محققااان توساا  یپرورشاا انیااآبز

 کتااان بااذر ،کنجالااه(درصاا  111 تااا 21) کااا وا کنجالااه ،(درصاا  01 تااا 11 سااط ) آن شاا ه  صاا   و یفاارآور    یااتول

 پرتااو  خااود ،(درصاا  90 و 21) د  ااه پنبااه کنجالااه ،(درصاا  20) باار   ساابو  یناایپروتئ ،کنسااا تره(درصاا  10 و 11)

 ،(درصاا   10) سارگاسااو   اهیاا گ آرد ،(درصاا   01) ذر  گلااوتن  ،(درصاا   21 و 10) آزوا آرد ،(درصاا   01) شاا ه  یتاااب

 ی ااا روغاان و یمااا  پااودر ی ااا نیگزیجااا عنااو ن بااه( ریتااا  عاا  )گناا   گلااوتن و (درصاا  01)  جااو یناایپروتئ کنسااا تره

  یااترک ،(درصاا  11 سااط ) ایسااو ،(درصاا  01)  گااور  سااته ،(درصاا  10) باازر  ،(درصاا  01) کااا وا ،(درصاا  01) کلااز 

 ،باازر  کااا وا،  یااترک( درصاا  111)  گااور  سااته و ایسااو د  ااه، پنبااه  یااترک( درصاا 111 و 01) ایسااو و کااا وا

 رهیااج در یمااا  روغاان ی ااا نیگزیجااا( درصاا  111) گلر اا  و باازر  کااا وا،  یااترک( درصاا  91) گلر اا  و آفتااابگرد ن

  یااقابل ی،ا یااگ ی ااا نیپااروتئ بااه  سااب  یا یااگ ی ااا روغاان کااه  ساا  آن  ز یحاااک  ی تااا. بود اا  یپرورشاا انیااآبز

  ز تاو ن  یما  کشاور،  در یروغنا  ی اا  د  اه  کشا   ریا ز ساط   توساعه  باه  توجاه  باا  و د ر ا   ی ر باااتر  ساط   در ینیگزیجا

   .گرف  بهره یپرورش انیآبز خور   هیته در یما  روغن به یو بستگ کا ش جه  در  یپتا س نی 

: ترکیبا  گیا ی، جایگزینی، جیره آبزیان، آرد ما ی، روغن ما یهاي کلیديواژه  
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 مقدمه

 .(Gatlin et al., 2007)  ساا  یپرورشاا انیااما  یئغااذ  ی ااا رهیااج ساااخ  در یناایپروتئ منباا  نیمهمتاار یمااا  آرد

 بااه فساادر خاارو  و یطاایمح ساا یز مشاات   مناااب ، کااا ش، باااا ماا یق  یاادل بااه آن  ز  سااتداده ریاا خ انیسااال در  مااا

 ,.Bergheim & Sveier, 1995; Jahan et al., 2003; Yang et al)  ساا  کااا ش حااال در یآباا مناااب 

شاان د ده، پاروتئین  اای گیاا ی باه دلیا  فار  م  ماودن شار ی  مناسا  بار ی رشا ،             در د ه  ای  خیر  تاای    (. 2011

وجود مناب  پای  ر با دسترسای آساان و قیما  مناسا ، مای تو  ا  باه کاا ش  زیناه  اای تولیا  در آبازی پاروری کما                

(  مااا مهمتاارین مشاات   آ هااا  وجااود ترکیبااا   اا  م ااذی،  Hardy, 2010; Tacon & Metian, 2008 مایاا )

-رهیا ج در یچربا  منبا   نیتار عما ه  باشا . خوشخور کی پائین، کربوئیا ر   بااا و پروفیا   ااقی  سای  ای آمیناه و.... مای       

 ی،ماا   آرد  مچاون  یماا   روغان  نیتاام  یجهاا   مشات    باه  توجاه  باا  و  سا   یماا   روغان  ،یپرورشا  انیآبز یغذ ئ ی ا

 چاار  ی  ای ساا  ز یغناا کااه  سااتن  یا یااگ ی اااروغاان ان،یااآبز رهیااج در یمااا  روغاان یباار  مناساا  نیگزیجااا تنهااا

PUFA ی ساا  یاانولنیل آلدااا  مچااون  (C18: 3n-3) ،ی ساا  یاانولئیل  (C18: 2n-6 )ی ااا  ی ساا فاقاا   مااا بااوده 

 بااه(. Sargent et al., 2002)  سااتن  AA, DHA, EPA  ما ناا ( HUFAs) باااا ی شااباع ریااغ درجااه بااا چاار 

 ,.Kanner et al) ونی  ساای کس بااه آ هااا در موجااود یچرباا بااااتر اوماا مق و یا یااگ ی ااا روغاان بااودن  رز  تاار  یاادل

  اارور  و بااوده ینیگزیجااا یباار  محققااان  اا   نیتاار  رجاا  و نیمهمتاار باااا، یدسترساا  یااقابل نی مچناا و( 2009

  ساا  شا ه  انیااب پژو شاگر ن   ز یاریبساا توسا   یا یااگ ی اا  روغاان و ینا یپروتئ مناااب  باا  یمااا  روغان  و آرد ینیگزیجاا 

(Higgs et al., 1995; Hardy, 2002; Palmegians et al., 2006; Tacon & metian, 2008; 

Hardy, 2010 .) ،بااا یترک یریبتااارگ سااطو  مقالااه نیاا  دربااه دلیاا    میاا   قت ااادی و کاااربردی جااایگزینی مااذکور 

، کشااور د خاا  نمحققااا 1911-19 یسااالها یطاا یپرورشاا انیااآبز رهیااج در یمااا  روغاان و آرد بااا ینیگزیجااا در یا یااگ

 . می گیرد قر ر  یتحل و سهیمقا مورد

 ترکیبات گیاهی و سطوح جایگزینی

 محققااان توساا  گرفتااه   جااا  مطالعااه 00  ی تااا مختلاا ، جسااتجوگر ی ااا موتااور و ی  کتابخا ااه مناااب   ز  سااتداده بااا

 بااا یترک بااا یرورشااپ انیااآبز رهیااج در یمااا  روغاان و پااودر ینیگزیجااا ر مااونیپ ،1911-19 یسااالها یطاا کشااور د خاا 

 )به ترتی  سال فعالی (  ر ئه ش ه  س . 1 تای  آن در ج ول  که گردی  یبررس ی)پروتئینی و روغن(ا یگ
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 ی ا سال یط یپرورش انیآبز خور   در یا یگ با یترک بای ما  روغن و پودر ینیگزیجا سط  -1 ج ول

 19-1911 

   جایگزینیسط آبزی     ماده جایگزین محقق/ سال فعالی  ردی 

درص   01و  91پنبه د  ه  قزل آای ر گین کمان کنجاله سویا و پنبه د  ه (1911) متار ن و صوفیا ی 1

 درص  21سویا ، 

محم ی آشنائی و  2

 (1990 متار ن)

 درص  10 قزل آای ر گین کمان روغن بزر 

 درص  21 کمان ر گین آای قزل کنجاله پنبه د  ه (1990 بی ز ده ) 9

 کا وا بهتر  ز سویا  س -مثب  کمان نیر گ یآا قزل کنجاله سویا-کنجاله کا وا (1991صدری و ب  جی) 0

 ی  ز د حسن کیاده و  0

 (1991 متار ن)

روغن آفتابگرد ن ، سویا و 

 کا وا

مخلوط آفتابگرد ن و کا وا )  فی  ما ی

 درص ( 20 رک    

 درص  111 خزر دریای آز د ما ی لز روغن سویا و ک (1999طرفی موز ن ز ده) 0

مخلوط کنجاله سویا و گلوتن  (1991تقی ز ده و  متار ن) 1

 گن  

 کا ش رش -مندی فی  ما ی

 درص 20 میگوی و  امی کنجاله کا وا (1911 رشادی مطلق ) 9

 تا یر مندی-درص  11و  01 فی  ما ی پودر سویا (1911 سع ی و  متار ن) 1

 درص 91 میگوی سدی  غربی آرد کنجاله کا وا (1911ن)آذری و  متار  11

کنسا تره پروتئینی سبو   (1911 حم ی فرد و  متار ن) 11

 بر  

 درص 20 کمان ر گین آای قزل

عطشا ی کوچ دها ی و  12

 (1911 متار ن)

روغن آفتابگرد ن کوتاه م   و  تا  ما ی  یر ن روغن ذر  و آفتابگرد ن

 شود دته   افه  9ح  کثر 

روغن  ای) کا وا ، بزر  ،  (1912جلیلی و  متار ن) 19

گلر  ( و گلوتن گن   ،گلوتن 

 ذر  و کنجاله سویا

درص  روغن گیا ی و  111 کمان ر گین آای قزل

درص  پروتئین  ای  01

 گیا ی

  روغن  ای ترکی  مناس قزل آای ر گین کمانروغن سبو  بر   ، سویا و  (1912گن متار و  متار ن) 10
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گیا ی با روغن ما ی مو ر  بزر 

  س 

 درص 21  زون برون کنجاله سویا (1912 م  دی و  متار ن) 10

بادپا رودسری و  10

 (1912 متار ن)

روغن سویا جایگزین مناسبی  کمان ر گین آای قزل روغن سویا

 بر ی روغن ما ی  س 

 درص  21 تا  ما ی سیبری پروتئین کنسا تره سویا (1919یزد  ی ساد تی و ر ائی) 11

کا وا ، بزر  ، آفتابگرد ن و  (1919 وری و جلیلی) 19

 گلر  

 91درص  پودر ما ی و 111 کمان ر گین آای قزل

 درص  روغن ما ی

 درص  10 کپور معمولی آرد آزوا (1919 ورجی و  متار ن) 11

ع    ویریان و  س ی  21

 (1919شری )

  خرچن  در ز آ کنجاله کا وا

 شیرین

 درص  21

 درص  01 فی  ما ی گلوتن ذر  (1919) متار ن و حسنی سی  21

روغن سویا و روغن خرما  ر  کپور معمولی روغن سویا و خرما (1919داوریان و  متار ن) 22

 درص  01ک    

و سویا   ستداده  ز روغن کا وا قزل آای ر گین کمان روغن کا وا و سویا (1919جرجا ی و  متار ن) 29

 در کنار روغن ما ی

 درص  111و  01 ما ی سدی  روغن کا وا و سویا (1919جمشی  پوده و  متار ن) 20

روغن پنبه د  ه ، روغن سویا ،  (1919حسین  ج  گر می) 20

 روغن  سته   گور

پس  ز روغن  ای -مثب  ما ی آز د دریای خزر

گیا ی ، بای  روغن ما ی بتار 

 برد

درص   10درص  کا وا و  111 میگوی سدی  غربی کنجاله کا وا ، گیاه سارگاسو  (1919متار ن)حافظیه و   20

 سارگاسو 

قلیچی و  اصری  21

 (1919خلخالی)

 سط  ذکر  ش ه  س  -مثب  کمان ر گین آای قزل روغن کا وا

 درص  01 کپور معمولی روغن کلز  (1910مینابی و  متار ن) 29
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 درص  01 کمان ر گین آای قزل پودر  ص   ش ه سویا (1910ر ن)حق بیان و  متا 21

میگوی رودخا ه  ی  آرد کنجاله کا وا (1910بیابا ی و  متار ن) 91

 شرقی

 درص  01

بشیر ز ده  نگامی و فتر  91

 (1910   یش)

 ذکر  ش ه  س -مثب  کمان ر گین آای قزل روغن سبو  بر   و کا وا

روغن  ای سویا ، آفتابگرد ن ،  (1910ر ن)ز رع حقیقی و  متا 92

 کا وا

  س   ش ه ذکر -مثب  کمان نیر گ یآا قزل

 درص  01 قزل آای ر گین کمان روغن  سته   گور (1910زما ی و معافی) 99

 درص  91 شا   زرد باله پودر سویای تخمیر ش ه (1910 حسا ی و  متار ن) 90

و آزوا  90، پنبه د  ه  01کلز   تی پیای  ی  آزوا و د  ه پنبه ، کلز  کنجاله (1910) متار ن و محم ی 90

 درص  21

 درص  01 قزل آای ر گین کمان  خود پرتوتابی ش ه (1911حسا  پور و  متار ن) 90

 درص  01 کمان ر گین آای قزل روغن کا وا (1911برزگر و  متار ن) 91

 درص  01 کمان ر گین آای قزل یای فرآوری ش هکنجاله سو (1911موح  ر د و  متار ن) 99

 درص  21 تا  ما ی سیبری کنجاله کا وا (1911محسنی و مل  پور) 91

ما ی سدی  دریای  گلوتن گن   (1919طاعتی و  متار ن) 01

 خزر

 تا یر مندی

  ش هسط  ذکر  -مثب  کمان ر گین آای قزل روغن سویا ، روغن کلز  (1919ج لی و  متار ن) 01

 درص  11-10 تا  ما ی سیبری کنجاله بذرکتان (1919قیاسی و  متار ن) 02

 درص  21و  11  سترلیاد پودر کنجاله سویا (1919صدائی و  متار ن) 09

 درص  01 خزر یایدر آز د یما  کنسا تره پروتئینی جو (1919ز رع تبار و  متار ن) 00

 

 سااطو  در ر  یمااا  آرد بااا ینیگزیجااا  یااقابل...(  و گلااوتن ، ساابو  ، الااهکنج) مختلاا   شااتال بااه یا یااگ ی ااا نیپاروتئ 

 ریمقااد  باه  تاو ن  فاز یش   ساط   نیا   (شا ه   صا    و یریا تخم ، شا ه  یفارآور ) آ هاا  سااختار   ص   با  ما ر   س .د  ینیپائ

 نیاا   ضاام  یااقابل شی فااز  و ی  هیاات ذ  اا  مااو د کااا ش بااه آن  یاادل کااه ر   یااز د رد، یدرصاا  صاا  یحتاا و بااااتر
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 شاا ه  صاا   و یفاارآور    یااتول و ایسااو در  یاان مطالعااا   شاا ه  سااتداده یا یااگ نیپااروتئ نیشااتریب .باشاا ماای باا  یترک

،  متااار ن و ی حسااا (،  تخمیااری )1911،  متااار ن و ر د موحاا د اا  شاات  فاارآوری شاا ه )مطالعااا   شااان ماای .بااود آن

،  01ترتیاا  در حاا  ا، قابلیاا   فااز یش سااط  جااایگزینی بااه ( سااوی1910،  متااار ن و انیااب حااق( و  صاا   شاا ه )1910

 حساا  باار کااا وا کنجالاه  یناایپروتئ  رزشدرصا  برساا .   111درصا  ر  د رد.  مااا سااط  جاایگزینی  تو  سااته بااه    01و  91

 د  ااه پنبااه و ایسااو کنجالااه یناایپروتئ  رزش  ز بااااتر و یمااا  آرد یناایپروتئ  رزش بااا بر باار ی اارور نااهیآم  ی ساا شاااخی

، شاای  باه  ماین دلیا   سا  کاه ساط  جاایگزینی کاا وا در مطالعاا  مختلا  باااتر  ز              (Higgs et al.,1995) سا   

 و یاباااا یب ; 1910 ،  متااار ن  و یمحماا     1911 ،  متااار ن  و یآذرسااط  بتااارگیری سااویا و ترکیبااا  آن  ساا  )     

 و هیااحافظی گردیاا  )مااا  پااودر نیگزیکاماا  جااا  بطااور کااا وا کنجالااه ( و فقاا  در یاا  مطالعااه   1919 ، متااار ن

بیشاترین روغان  اای گیاا ی بتاار گرفتاه شا ه شاام  روغان  اای ساویا ، کلاز  و             (. طی سالهای ماذکور،  1919  متار ن،

%)محماا ی  10کااا وا بااوده و بااااترین درصاا  بتااارگیری روغاان  ااای گیااا ی بااه طااور منداارد بااه ترتیاا   روغاان باازر ،  

( 1919% )جمشاای  پااوده و  متااار ن،  01( کااا وا، 1910% )مینااابی و  متااار ن ،   01( کلااز ، 1990آشاانائی و  متااار ن، 

( باود. ترکیا  چنا  روغان گیاا ی در مقایساه باا روغان  اای گیاا ی           1910% )زماا ی و معاافی،    01و روغن  سته   گاور ، 

او  در تو  اا  وجااود  ساای  ای چاار  متداابااه شاات  منداارد ، موجاا   فااز یش سااط  جااایگزینی گردیاا ه کااه علاا  آن ماای

موجاود در ترکیا  چنا ین روغان باشا ، کاه مای تاو ن باه            چار   ی  ای سا ساختار  ین روغن  ا و کاما  شا ن پروفیا     

(، ترکیاا  پنبااه د  ااه، سااویا و  سااته  1912درصاا  )جلیلاای و  متااار ن ،  111ترکیاا  کااا وا ، باازر  و گلر اا   سااط   

، (1999طرفاای مااوزن ز ده ، ) درصاا  111   سااط  (، ترکیاا  سااویا و کلااز1919درصاا  ) جاا  گر ماای ،  111  گااور  سااط  

 ی ااا روغاان  یااترک( و در سااطو  کمتاار ، 1919جااایگزینی کاماا  روغاان کااا وا و سااویا )جمشاای  پااوده و  متااار ن،    

 شاااره د شاا .  تااای   شااان د د   (1919 ، یلاایجل و ی ااور) درصاا  91 سااط  تااا گلر اا  و آفتااابگرد ن ، ر زباا ، کااا وا

ی باه شات   صا حی یاا فارآوری شا ه، در مقایساه باا پاروتئین  اای گیاا ی  صا               ا یا گ یا ا  نیپروتئسط  جایگزینی 

ی در جاایگزینی باا   ا یا گ ی اا  نیپاروتئ  اای گیاا ی  ساب  باه      ش ه، می تو    بطور قاب  توجهی  فاز یش یابا   ماا روغان    

ی تو  ا  در درجاه  ول رمیام    روغن ما ی ، قابلی  ساط  جاایگزینی باااتری ر  در جیاره غاذ یی  شاان د د کاه دلیا  آن ما         

گوشااتخو ری آبزیااان مااورد آزمااایش در بیشااتر مطالعااا  و در درجااه بعاا ی  سااتداده بهتاار آبزیااان )بااویژه آبزیااان           

 گوشتخو ر(  ز روغن  ای گیا ی  سب  به پروتئین  ای گیا ی باش .  

 

 یافته ترویجی
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ساویا قابلیا  جاایگزینی باا پاودر ماا ی جیاره ر           تای  مطالعا  حاکی  ز آن  س  کاه کاا وا در ساط  باااتری  ساب  باه      

 باه  آن، جاایگزین پاودر ماا ی جیاره شاو  .  مچناین       شا ه   صا    ایا  یفارآور  شات   باه  ی بایا  ا یگ ی ا نیپروتئ د رد و

 روغاان باا  تااو   ایا  و  اام باا   یااترک در یسات یبا مااو د نیا   ،یا یااگ ی اا  روغاان در 9- مگاا  چاار  ی  ای سا  کمبااود  یا دل

 در یروغنا  ی اا  د  اه  کشا  ساط  زیار    توساعه  باه  توجاه  باا  .بتارگرفتاه شاو     ی جیاره ما  روغن نیگزیاج عنو ن به یما 

 اارور  مطالعااا  بیشااتر و جااام  تااری پیر مااون بتااارگیری    ،یدسترساا  یااقابل و یفر و  اا   میاا  دو شاااخی و کشااور

 د منه گسترده  ی  ز روغن  ای گیا ی در صنع  خور   آبزیان  حسا  می شود.

 دردانیتشکر و ق

 ب ینوسیله  ز  متار ن  رجمن   د ره ک  شی    ستان کرما شاه ق رد  ی می شود. 

 منابع

 کنسااا تره بااا یمااا  پااودر ینیجا شاا ر  یتااا . 1911 ،.ع ز دگااان، معتماا  و. ع ،یکنااار انیعاباا  ،.ن فاارد، ی حماا 

. کمااان نیر گاا یآا قاازل یمااا  نیآلااو باا ن نااهیآم ی ااا  ی ساا  یااترک و یمااا  ز اا ه رشاا ، در باار   ساابو  یناایپروتئ

 .919-991 :(0) 00 ر ن،ی  یعیطب مناب  مجله   ،یش هی شر

.  اار سااطو  مختلاا  آرد کنجالااه کااا وا باار شاااخی  ااای رشاا  و 1911آذری،  .، قربااا ی و قعاای، ر. و جااو  ری بااابلی،  .، 

 .1-12 (:0) 21ترکی  ب ن میگوی سدی  غربی در شر ی  پرورشی. مجله علمی شی    یر ن، 

.   ار   جاایگزینی آرد ماا ی باا کنجالاه کاا وا بار شااخی  اای رشا  و ترکیا  با ن میگاوی              1911 رشادی مطلق،  .، 

 ص. 00در مرحله رش . پایان  امه کارشناسی  رش ، د  شگاه گی ن. و  امی

 و ایساو  پاودر  باا  یماا   ودرپا  یجیتا ر  ینیگزیجاا    ار   . 1911 سع ی، ر.،  یماان پاور،  . ر.،  صا ری،  . و غا   پاور، ط.،      

 .0-10(:1) 9.  شریه د مپزشتی  یر ن، جو ن ما ی  یف اشه عناصر با یترک و  ضم  یقابل بر تازیف میآ ز متم 

. بررسااای تاااا یر ساااطو  1919 ورجاای،  .، ساااود گر،  .، جاااا ی خلیلااای،  .، د د شااای،  .، کر ماا ، ع. و کماااالی،  .،   

 یاار ن،  شاای   علماای ملتاارد رشاا  و قابلیاا   ضاام مااا ی کپااور معمااولی. مجلااهمختلاا  آرد آزوا در جیااره غااذ ئی باار ع

29 (0 :)110-11. 

.   اار   جااایگزینی پااودر مااا ی بااا پااودر سااویای تخمیاار 1910 حسااا ی،  .، منیعااا ،  .، محماا ی آذر ،  . و قبطااا ی، ع.، 

مجلااه علااو  و فنااون دریااائی،  شاا ه باار رشاا  ، ترکیاا  باا ن و فعالیاا  آ اازیم  ااای گو رشاای در مااا ی شااا   زرد بالااه.    

10(2 :)11-9. 

.   اار جااایگزینی آرد مااا ی بااا کنجالااه  1912 ماا  دی،  .، سااجادی،  .  .، یزد  اای،  .، ع. شااتوریان،  . و پااور د قااا ی،  .،  

سویا در جیره غاذ ئی بچاه ما یاان  زون بارون بار ترکیباا  اشاه و فاکتور اای بیوشایمیائی پ سامای خاون.  شاریه بهاره              

 .01-00(: 1) 2و پرورش آبزیان ، برد ری
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. تااا یر سااطو  مختلاا  روغاان مااا ی و روغاان  1912بادپااا رودسااری،  .، توکاا ،  .، قماای،  . ر. و ف ااا ی لنگاارودی،  .،   

 مجلااهسااویا در جیااره غااذ ئی باار شاااخی  ااای رشاا  ، ت ذیااه و آ ااالیز اشااه مااا ی قاازل آای ر گااین کمااان   گشاا  قاا . 

 .  01-00: (9) 1 ،شهر آز د و ح  ی س م آز د د  شگاه   یش

 سااطو  ینیگزیجااا ریتااا . 1911 ،.  ،یخااا یعل محماا و .   عااادل، ،.  ،ی جارلشااتر ،.  ،یرمجاا یعلاا ،.  برزگاار،

 یآا قازل  یماا   اشاه  زیآ اال  و یبازما ا گ  ، رشا   ی اا  شااخی  بار  یغاذ ئ  رهیا ج در یماا   روغان  باا  کا وا روغن مختل 

 .11-90: (0) 21، ر نی    یش یعلم مجله. ق    گش  کمان نیر گ

.   اار جااایگزینی پااودر مااا ی بااا سااطو  مختلاا  آرد کنجالااه کااا وا  1910بیابااا ی، آ.، عاا    ویریااان،  . و ف حتتااار،  .، 

 .211-219(: 0) 1بر عو م  رش  و ترکی  ب ن میگوی رودخا ه  ی شرق در مرحله جو  ی، 

. بررساای جااایگزینی روغاان گیااا ی ساابو  باار   و روغاان سااویا بجااای  1910بشاایر ز ده  نگااامی،  . و فتاار   اا یش،  .، 

روغاان مااا ی در جیااره غااذ ئی قاازل آای ر گااین کمااان. چهااارمین کنداار  س مااا ی شناساای  یاار ن، د  شااگاه فردوساای     

 .09مشه . صدحه 

 بااه یا یااگ ی ااا نیپااروتئ ینیگزیجااا ریتااا . 1991.،   ،یشااربتو . و آر ، چماان ،.ر ،ی سااع . ر.  مااا پور،ی ، .و ز ده، یتقاا

 مجلااه. جااو ن یمااا   یااف خااون یائیمیوشاایب یپار متر ااا و اشااه  یاادیک ، رشاا  ی ااا شاااخی یرو یمااا  آرد یجااا

 .99-02 :(0) 11 ،ر نی    یش یعلم

. کااار ئی گلااوتن ذر   1919ساای  حساانی،  .،  . محساانی،  .، یزد  اای ساااد تی،   .ع.، پااور علاای،  . ر. و شااتوریان،  .،     

   یشاا یعلماا مجلااهنباا  پااروتئین جااایگزین بجااای پااودر مااا ی در ت ذیااه فیاا  مااا ی در دور ن رشاا . بااه عنااو ن یاا  م

 .11-11( : 2) 29، ر نی 

 ، پار متر اای رشا    بار  یا یا گ  ای روغن با یما  روغن کام  ینیگزیجا   ر ای .1919جرجا ی،  .، قلیچی،  . و ب   دی، آ.، 

 .19-91(: 9) 9، پروری آبزی توسعه هی شر.  کمان نیر گ آای قزل یا م عضله چر    ایی س  یپروفا و غذ  ییکار 

.   اار جااایگزینی روغاان مااا ی بااا روغاان سااویا یااا  1919ج لاای،  .،  . ع.، کیااا ی،  .، ج لاای،  .،   .  . و پااور ر ااا،   .، 

(: 1) 10مپزشااتی، کلاز  بهمار ه متماا   ل کاار یتین باار عملتارد رشاا  ماا ی قازل آای ر گااین کماان. مجلااه تحقیقاا  د         

120-111. 

. آ ااار جااایگزینی پااودر و روغاان مااا ی بااا مناااب  گیااا ی در جیااره غااذ ئی 1912جلیلاای، ر.، آق، ن.،  ااوری،  . و  یمااا ی،  .، 

 .  111-191 :(2) 00،ر نی  یعیطب مناب  مجله ،   یش هی شر. ما ی قزل آای ر گین کمان

 رهیااج یمااا  روغاان ینیگزیجااا   اار  . 1919.،   ،یلاایخل یجااا و .   ،ی ورجاا.   ،ی و یاافر یلی سااماع ،.  پااوده،  یجمشاا

ی، جاا ور  ی اا  پاژو ش  مجلاه  .خازر  یایا در  یساد  انیا ما  بچاه  یبازما ا گ  و رشا   ی اا  شااخی  بار  یا یگ ی ا روغن با

21 (9): 991-921. 

 ش ه یپرتوتاب  خود ینیگزیجا ریتا  .1911 ،.د ،یو ید ر م دپورو .  .  ،یمحم  ،.پ شور  ، ،.ر ه،یایو ز ده مل  ،.ر پور، حسا 

 هیت ذ . کمان نیر گ یآا قزل یما  بچه رهیج یظا ر  ضم  یقابل و یب   با یترک ، رش  ی ا شاخی بر یما  پودر با

 11-91(: 2) 0 ،انیآبز

 بااه واکااا  کنجالااه و سارگاسااو  یائیاادر اهیااگ ی  سااهیمقا یبررساا. 1919 ،.  کااش،  مد اااو .  .   ،ینیحساا ،.  ه،یااحافظ

 توساعه  هی شار .یغربا   یساد  یگاو یم یپرو ربنا   هیا ت ذ در آ هاا  ینیگزیجاا  درصا   نیبهتار  نیای تع و ینا یپروتئ منب  عنو ن

 .1-19: (2) 9 ی،پرور یآبز
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. تااا یر جااایگزینی کاماا  روغاان مااا ی بااا روغاان  ااای گیااا ی باار روی پار متر ااای رشاا  و  1919حسااین  جاا  گر ماای،  .، 

ه   گشاا  قاا  مااا ی آز د دریااای خاازر  و بررساای  یاان پروفیاا  پااس  ز ت ذیااه دوباااره بااا   پروفیاا   ساای  ای چاار  در دور

 .10-111(:1) 29، ر نی    یش یعلم مجله روغن ما ی.

 رهیااج در ایسااو پااودر ینیگزیجااا. 1910 ،.د ،یر ااائ و .پ ز ده، باازر  ،.ی تبااار،... عباا   ،.  ،یشمسااائ ،.  ان،یااب حااق

 یعاایطب مناااب  مجلااه ،   یشاا هی شاار. کمااان نیر گاا یآا قاازل یخااو  یفاکتور ااا و رشاا  عملتاارد در آن ریتااا  و یغااذ ئ

 .211-229: (2) 09 .ر نی 

.   ر ااای جااایگزینی روغاان مااا ی جیااره غااذ ئی  1919داوریااان، ر.، آبرومناا ، ع.،  اایائی  ااژ د،  . و جااو  ری بااابلی،  .،  

یاه و بقااد در کپاور معماولی.  شاریه توساعه آبازی        با روغن  ای گیا ی )روغن ساویا و خرماا( بار شااخی  اای رشا  ، ت ذ      

 .09-01(: 9) 9پروری، 

 باار جااو یناایپروتئ کنسااا تره بااا یمااا  پااودر ینیگزیجااا   اار  . 1919 ،.ع کر ماا ،و .   گا ااه،ی ،.  ،ی ورجاا ،.آ تبااار، ز رع

 . 111-122: (0) 21، ر نی    یش یعلم مجله. خزر یایدر آز د یما  بچه در یکب  و یگو رش ی ا میآ ز ر  ییت 

.   اار   جااایگزینی روغاان  ااای گیااا ی بااا روغاان مااا ی برآ اازیم  ااای  1910ز رع حقیقاای،  .، قلیچاای،  . و جرجااا ی،  .، 

 .01-91(: 0) 0کب ی سر  و باف  کب  ما ی قزل آای ر گین کمان. فیزیولومی و بیوتتنولومی آبزیان، 

  یا فعال ز نیا م و رشا   ی اا  شااخی  بار    گاور   ساته  روغان  باا  یماا   روغان  ینیگزیجاا  ریتاا  . 1910 ،.  ،یمعاف. ع ،یزما 

 .  11-11: (1) 1 ،  یش فنون و علو  مجله. کمان نیر گ یآا قزل انیما  در یپروتئاز

 بااه ایسااو کنجالااه پااودر مختلاا  سااطو  ینیگزیجااا ریتااا . 1919 ،.  ز ده، و ااا و .   ف حتتااار،.   خااار ، .،  ،یصاادائ

 .ادی ساترل  یماا   بچاه  یخاو   یفاکتور اا  یبرخا  و اشاه   یا دیک ، رشا   ی اا  شااخی  بار  یغاذ ئ  رهیج در یما  پودر یجا

 .  191-199(: 1) 11ی، جا ور س یز  یمح یپژو ش یعلم ف لنامه

. بررساای تااا یر جااایگزینی  ساابی کنجالااه کااا وا و سااویا بااا آرد مااا ی در جیااره قاازل آای  1991صاادری،  .، باا  جی،  .، 

 00-01: 11و ساز  گی، ر گین کمان. پژو ش 

 پااودر یجااا بااه گناا   گلااوتن ی سااب ینیگزیجااا ریتااا . 1919 ،.  ،یاریدشااتو . ص ،یقربااا  ،. .  ان،یصاالو ت ،.ر ،یطاااعت

 نیتتااو و یولااومیزیف یپژو شاا یعلماا ف االنامه.  یسااد یمااا  اشااه  یااترک و یبازما اا گ ، رشاا  ی ااا شاااخی باار یمااا 

  .91-01: (2) 12 ی،جا ور

.   اار   جااایگزینی کاماا  روغاان مااا ی تااون بااا مخلااوط روغاان  ااای گیااا ی )روغاان سااویا و 1999ه،  .، طرفاای مااوز ن ز د

روغن کلاز ( در دو ساط  چربای بار فاکتور اای رشا  ،  یمنای ،  مااتولومی و بیوشایمیائی خاون بچاه ما یاان آز د دریاای              

 ص. 99، خزر. پایان  امه کارشناسی  رش ، د  شت ه علو  دریائی، د  شگاه تربی  م ر 

 اشاه  باا  یترک هیا ت ذ و رشا   بار  یماا   آرد باا  کاا وا  کنجالاه  ینیگزیجاا    ار . 1919 ،.   ،یشار  ی سا   ،.  ان،یری و ع  

 .01-10: (0) 9 .  شریه توسعه آبزی پروری،نیریش آ  در ز خرچن 

 رهیااج در یمااا  وغاانر بااا کااا وا یا یااگ روغاان مختلاا  سااطو  ینیگزیجااا   اار  . 1919 ،.  ،یخلخااال ی اصاار ،.  ،یچاایقل

ی، جاا ور  سا  یز  یمحا  یپژو شا  یعلما  ف النامه ن. کماا  نیر گا  یآا قازل  یماا   یما یآ ز و یمنا ی  یفاکتور اا  بر یغذ ئ

0 (2) :21-11 . 

.   ار ت ذیاه باا جیاره  اای حااوی کنجالاه باذر کتاان بار عملتارد رشا              1919قیاسی،  .، ف حتتار،  .، ساجادی،  .   .،  

 .  101-191:(2) 12،ر نی  یعیطب مناب  مجله ،   یش هی شرسیبری پرورشی.  و شاخی  ای خو ی تاسما ی
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.   اار  سااتداده  ز روغاان مااا ی و روغاان  ااای   1911عطشااا ی کوچ اادها ی،  . .،  و ااا  ز ده رودسااری،  . و پژ اا ، ذ.،   

جلااه شاای   گیااا ی )ذر  و آفتااابگرد ن( باار ترکیاا  شاایمیائی و سااطو   ساای  ای چاار  اشااه بچااه تاسااما ی  یر  اای. م

 .21-92(: 0) 0د  شگاه آز د  س می و ح  آز د شهر، 

. بررساای  متااان جااایگزینی روغاان  ااای گیااا ی  1912گناا متار،  .، جااو  ری بااابلی،  .، گرجاای پااور، ع. و مر دیااان،  .،  

   یشاا یعلماا مجلااه )ساابو  باار   ، سااویا  و باازر ( بااه جااای روغاان مااا ی در جیااره غااذ ئی قاازل آای ر گااین کمااان.

 . 11-112(: 2) 22، ر نی 

.جااایگزینی مناااب  پااروتئین گیااا ی بجااای پااودر مااا ی در  1911محبااوبی صااوفیا ی، ن.، شاایرمحم ی،  . و پورر ااا،  .،  

 .119-119(: 1) 2ت ذیه ما ی قزل آای ر گین کمان. علو  کشاورزی و مناب  طبیعی، 

 سااطو  یبررساا. 1910.،   ه،یااحافظو .   پااور، یرجباا.   طاار ،یب ،.ن ،یمشااائ ،.  آباااد، یعلاا یسرساانگ ،.  ،یمحماا 

 فنااون و علااو  پااژو ش یعلماا ف االنامه.  یاا  یایاا پیت یغااذ ئ رهیااج در آزوا و د  ااه پنبااه ، کلااز  کنجالااه ینیگزیجااا

 .10-19 :(2) 0،  یش

  ضام،   یا قابل ، رشا   عملتارد  بار  آن ریتاا   و کاا وا  کنجالاه  باا  یماا   پاودر  ینیگزیجاا . 1911 ،.  پاور،  مل  ،.  ،یمحسن

: (0) 21 ،ر نیاا    یشاا یعلماا مجلااهی . بریساا یتاسااما  ی یااروئیت ی ااا  ورمااون سااط  و یخااو  یپار متر ااا یبرخاا

101-190. 

 سااطو  ینیگزیجااا   اار .1990.،  .   ،یمحماا و .   ،یحساان ،.ع موحاا ، ،.  ،یبهاباااد یساای د ،. .   ،یآشاانائ یمحماا 

 چار   ی  ای سا  شی فاز   جها  ،  کماان  نیر گا  یآا قازل  ی ماا  یغاذ ئ  رهیا ج در یماا   روغان  باا  باذر   روغان  مختل 

n-3 129-190:  (2) 11،فار   یخل یپزشت– س یز پژو شت ه جنو ، ط  ف لنامه دو. ماکول باف  در 

 آکااوپرو بااا یمااا  پااودر ینیگزیجااا   اار یبررساا. 1911 ،.  ،یکلنگااو. ع ،یزمااا  ،.ع، لااو ماار د یحاااج ،.  ر د، موحاا 

. کماان  نیر گا  یآا قازل  یماا   بچاه  در یگو رشا  ی اا  میآ از   یا فعال و رشا   عملتارد  بار (  هشا  یفارآور  یایسو کنجاله)

   .01-01:(2) 21 ،ر نی    یش یعلم مجله

. تااا یر   ت ذیااه  ی جا شااینی روغاان  1910مینااابی،  .، ذ کااری،  .، غدلااه مرمضاای،    .، یاااوری، و.، و موسااوی،  . .،   

جااو ن کپااور معمااولی ، در عملتاارد رشاا  و پار متر ااای ت ذیااه باا ن و     مااا ی بااا روغاان کلااز  در جیااره غااذ ئی ما یااان  

 .101-110(: 1) 09شاخی  ای  قت ادی جیره.  شریه شی   ، مجله مناب  طبیعی  یر ن، 

. مطالعااه تااا یر سااطو  مختلاا  کنجالااه پنبااه د  ااه بجااای پااودر مااا ی در ت ذیااه مااا ی قاازل آای    1990 باای ز ده، پ.، 

 .01-00(: 1) 9پزشتی د  شگاه آز د  س می،ر گین کمان. مجله د م

 کااا ش باا ون یا یااگ مناااب  بااا یمااا  روغاان  عظاام بخااش و یمااا  پااودر کاماا  ینیگزیجااا. 1919 ،.ر ،یلاایجل ،.  ،ی ااور

 یپژو شاا یعلماا مجلااه. قاا    گشاا  کمااان نیر گاا یآا قاازل یمااا  رهیااج در ی  هیاات ذ یکااار ئ و یرشاا  ی ااا شاااخی

 .119-120: (9) 0 ی،جا ور س یز  یمح

.   اار   مناااب  چرباای جیااره غااذ ئی باار      1991 یاا  ز د حساان کیاااده،  .، خااار ،  .، یزد  اای،  . ع. و پر اا  آور،  .،      

فاکتور ااای رشاا  ، ت ذیااه و ترکیاا   ساای  ای چاار  اشااه بچااه فیاا  ما یااان پرورشاای. مجلااه علااو  زیسااتی و حاا        

 .19-91(: 0) 2ا یجان، 

. تااا یر جااایگزینی پااروتئین کنسااا تره سااویا بجااای پااودر مااا ی باار شاااخی    1919یزد  اای ساااد تی،  . ع.، و ر ااائی،  .،  

 .19-90: (0) 29 ،ر نی    یش یعلم مجله ای رش  و ترکی  اشه تاسما ی سیبری. 
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Abstract 

Due to the global problems of supplying oil and fish meal, plant oils are the only suitable 

alternative to the aquatics diet. In this scrutiny, the levels application of vegetables 

compounds with flour and fish oil in the diet of aquatic animals were compared by 

researchers in Iran during years 1998 to 2019. Soybean and its processed and modified 

products (10 to 50% level), canola meal (20 to 100%), flaxseed meal (10 and 15%), rice 

protein concentrate(25%),cotton seed meal(20 and 35%), irradiated Chickpea (40%), Azolla 

meal (15 and 21%) ,corn gluten meal (60%), Sargassum meal(15%),barely protein 

concentrate (25%), and wheat Gluten (no effect) as alternatives to fish meal and rapeseed oil 

(60%), canola (50%), Flax (75%), grape seed (50%), soybean (10%), canola and soybean 

combination (50 and 100%), mixture of  cotton seed, soybean and grape seed (100%), 

combination of canola, flax, sunflower and safflower (80%), mixture of canola, flax and 

safflower (100%) were Fish oil substitutes in aquatics diet. The results showed that in the 

aquatics diet, vegetable oils can be replaced at a higher level than vegetable proteins. Due to 

the development of cultivated surface area of oilseeds in Iran, this potential could be used to 

reduce the dependence of fish oil in aquatics diet. 

 Keywords: Vegetable compounds, replacement, aquatics diet, fish meal, fish oil 

 


