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بررسی تاثیر سطوح مختلف ال -کارنتین بر شاخصهای رشد ،ترکیب الشه و
شاخصهای هماتولوژیک تاسماهی شیپ جوان ()Acipenser nudiventris
مینا حبیبزاده ،1محمدعلی یزدانی ساداتی* ،2حمید عبداهلل پور بیریا

3

 -9گروه شيالت ،واحد علوم و تحقيقات گيالن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران ،صندوق پستی49344914 :
 -2بخش آبزی پروری موسسه تحقيقات بين المللی تاسماهيان دریای خزر ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران ،صندوق پستی:
49434-3444
 -3گروه شيالت ،واحد تالش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تالش ،ایران ،صندوق پستی43799-44943 :
تاریخ دریافت 24 :آذر 9313

تاریخ پذیرش 9 :اردیبهشت 9314

چكیده
به منظور افزایش کارایی وکاهش ضریب تبدیل غذذا و بهبذود شذرایي فيزیولو یذه مذاهی ،تذایير سذحو  740،400،0و 9000ميلذیگذرم ال-
کارنتين بر شاخصهای رشد ،ترکيب الشه و شاخصهای هماتولو یه تاسماهی شيپ مورد محالعه قرارگرفت .بدین منظور920عدد تاسماهی شيپ
با ميانگين وزن ( 41/34±9/27گرم) در 92مخزن فایبرگالس 400ليتذری توزیذ و بذا جيذرههذای غذذایی حذاوی %44پذروتیين و 20مگذا ول انذر ی
ضریب رشد ویژه) و ضریب تبدیل غذای ماهيان در تيمارهای مختلف مشاهده نشد ( .)P>0/04با افزایش ال– کارنتين در جيره ،ترکيب بيوشيميایی
الشه از طریق افذزایش پذروتیين بهبذود یافذت ( 740و  9000ميلذیگذرم در کيلذوگرم ال-کذارنتين) ( .)P<0/04همچنذين مكمذل سذازی ال-کذارنتين
بهميزان 400و  740ميلیگرم در جيره تایير مثبتی بر شاخصهای توتذال پذروتیين و  LDLداشذت ،همچنذين افذزایش ال -کذارنتين در سذح  740و
 9000ميلیگرم موجب افزایش معنیدار هموگلوبين و هماتوکریت پالسما گردید ( .)P<0/04طبق نتایج به دست آمده در این آزمایش مكمذل ال–
کارنتين بر ترکيب الشه و شاخصهای خونی ماهی تایيرگذار بوده و بنظر میرسد که اضافه نمودن آن بهميزان  740تا  9000ميلیگرم در کيلذوگرم
جيره غذایی تاسماهی شيپ در دوره جوانی مفيد باشد.
کلمات کلیدی :تاسماهی شيپ ،ال-کارنتين ،شاخصهای رشد ،ترکيب الشه ،شاخصهای خونی .

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

*

عهدهدار مكاتبات (myazdanisadati@yahoo.com.)
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بهميزان %3وزن بدن در  8هفته تغذیه شدند .در انتهای دوره پرورش اختالف معنیداری در شاخصهای رشد (وزن نهایی ،درصذدافزایش وزن بذدن،
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مقدمه

و توليد انر ی در بذدن آبزیذان شذده و درنهایذت باعذث

بررسی ها نشذان داده اسذت کذه بيشذترین هزینذه در

بهبود در کارایی استفاده از غذا و افزایش رشد میگردد

فعاليتهای آبزی پذروری صذرف تهيذه و سذاخت غذذا

(.)Schuhmacher and Gropp, 1998آزمذایشهذای

میشود .یكی از روشهای توليدکنندگان جهت رسيدن

انجام شده بر روی گونههذای مختلذف مذاهی و ميگذو از

به صرفه اقتصذادی کذاهش مذر

و ميذر و تلفذات بچذه

ماهيان ،باال بردن سذرعت رشذد و توليذد بيشذتر درواحذد
سح است ،بنابراین ایجاد تدابيری در خصذو

جملذذذه بذذذاس دریذذذایی

Dicentrarchus Labrax

( ،)Santulli and Damelio, 1986 a,bسذذيم سذذر

توليد غذایی با کيفيت بذاال و هزینذه پذایين ،مذورد توجذه

ميگوی سفيد هندی Jayaprakas ( Penaeus indicus

همه پرورشدهندگان بوده است .در ایذن راسذتا اسذتفاده

 )and Sambhu,1996قذذذذزلآالی رنگذذذذينکمذذذذان

از افزودنذذیهذذای غذذذایی (ویتذذامينهذذا ،آمينواسذذيدها و

mykiss

،)Rodehutscord,1995( Oncorhynchus

آنزیمها ،آنتیاکسيدانها ،جذاذ هذای غذذایی و  )...در

فيلماهی )( (H. husoغفاری9380 ،؛ صال پذور9389 ،؛

تهيه غذای آبزیان به منظور افذزایش ميذزان توليذد مذورد

محسنی و همكاران ،)9389 ،ماهی سفيد Rutilus frisii

توجه بوده است .افزودنی های غذایی امروزه بذه منظذور

( Kutumاورجی )9380 ،و تاسماهی ایرانی Acipenser

بهبود سيستم ایمنی ،رشذد و بهبذود کيفيذت الشذه مذورد

( Persicusجرجانی )9389،تایير مثبذت مكمذل غذذایی

استفاده قرار می گيرند ()Lovatelli and Chen, 2009

ال -کارنتين را بر روند رشد و ضریب تبدیل غذایی این

ال-کارنتين یكی از مكملهذایی اسذت کذه در دنذد

گونهها ایبات نموده است .بایذد توجذه داشذت کذه دوره

کيفی غذا به منظور افزایش رشد مورد توجه قرار گرفتذه

بذذه وزن بذذازاری ( 3تذذا4کيلذذوگرم) حذذدود  97تذذا 20مذذاه

اسذذت (غفذذاری .)9380 ،ال -کذذارنتين یذذه مذذاده شذذبه

میباشذد ،در طذول ایذن دوره  %14غذذای مذورد نيذاز از

ویتامين با فرمول شيميایی  C7H16NO3می باشذد کذه بذه

طریق غذای کنسانتره تامين مذیشذود ،ایذن مذدت زمذان

طذذور طبيعذذی در بذذدن جذذانوران ،از اسذذيد هذذای آمينذذه

نگهداری هزینه اقتصادی قابل توجهی را بذه همذراه دارد

ضروری ليزین و متيونين بذه کمذه ویتذامين Cغالبذا در

و استفاده از غذای کنسانتره حاوی دربذی بذاال موجذب

بافت کبد و کليه سنتز مذیشذود ( .)Harpaz, 2005ایذن

افذذزایش دربذذی در امعذذا و احشذذای مذذاهی و کذذاهش

مكمل با تایير بر متابوليسم ليپيد به عنوان یه ناقل فعال،

کيفيت گوشت میگردد (یزدانی.)9310،

باعث افزایش اکسيداسيون دربذیهذا و صذرفهجذویی در

تذذاکنون محالعذذات انذذدکی در خصذذو

تذذایير ال-

مصذذرف پذذروتیين گردیذذده و در نهایذذت باعذذث توليذذد

کارنتين بر فيزیولو ی و شذاخصهذای خذونی تاسذماهی

گوشت با ميزان دربی کم و کيفيت باال گشته و رشد را

شذذيپ صذذورت گرفتذذه و مذذیتذذوان اذعذذان نمذذوده کذذه

بهبذود مذی بخشذد (.)Cerretelli and Marconi, 1990

اطالعات قابل تذوجهی در ایذن زمينذه در دسذت نيسذت.

بنذذابراین مذذی تذذوان اذعذذان نمذذود کذذه اضذذافه کذذردن ال-

بنابراین تحقيق حاضر امكذان اسذتفاده از مكمذل غذذایی

کارنتين در جيره منجر به استفاده بهتر از اسيدهای در

ال-کارنتين از طریق افزودن آن به غذای تجاری معمول

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

سال اخير در صذنعت پذرورش آبزیذان در جهذت ارتقذا

پرورش تاسماهيان در شرایي پرورشی ،جهذت دسذتيابی

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2023-01-08

تهيذه و

دریذایی ،)Chatzifotis et al.,1995( Pagros major
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بررسی تایير سحو مختلف ال -کارنتين بر شاخصهای رشد ،ترکيب الشه و ...

و بررسی تایير آن بر شاخصهای رشد ،تر کيب الشه و

دربی خام20/8 ،درصذد کربوهيذدرات 4،درصذد فيبذر،

شاخصهای خونی تاسماهی شذيپ مذورد آزمذون قذرار

 3/7درصد رطوبت90/2 ،درصد خاکستر و ميزان انر ی

داده است.

کل جيره  4844کيلوکالری درکيلوگرم بود.
برای این تحقيذق در ابتذدا 944عذدد بچذه تاسذماهی

جهت ساخت جيذره ابتذدا ترکيبذات خشذه شذامل

باوزن  40گرم در 92وان فایبرگالس 400ليتری بذا ابعذاد

آرد مذذاهی و پودرگوشذذت (منبذذ پذذروتیين حيذذوانی)،

 42×902×904سانتيمتر بهطور دشذمی توزیذ و پذس از

کنجاله سویا (منب پروتیين گياهی) ،آرد گنذدم و مخمذر

سازگاری به محيي جدید طول و وزن ماهيان بهصذورت

(منبذذ کربوهيذذدرات) بذذا اسذذتفاده از دسذذتگاه آسذذيا

انفرادی انذدازهگيذری و 90عذدد مذاهی بذدون اخذتالف

( )Damicar Co., Tehran, Iranپودرگردیدنذذد ،در

معنیدار آماری در شاخص وزن در هذر وان نگذاه داری

مرحله بعد مواد معدنی و پرميكس ویتامين به مقدار الزم

شذذدند .ميذذانگين وزن ماهيذذان در کليذذه تيمارهذذا (±9/27

غذا اضافه و به مدت  20دقيقه با استفاده از مخلوط کذن

 )41/34گرم برآورد گردید .آزمایش براساس 4تيمار و

()Pooya Notash Machinery Co., Mashhad, Iran

سه تكرار که هر تيمار در برگيرنده سه وان بود براساس:

با هم ميكس شدند .سپس روغن سویا (روغن گياهی) و

تيمار( 9شاهد) ،تيمار  400( 2ميلی گرم در کيلذوگرم) ،

روغن مذاهی (روغذن حيذوانی) همذراه بذا ویتذامينهذا بذه

تيمار 740( 3ميلی گذرم در کيلذوگرم) و تيمذار9000( 4

ترکيبات فوق اضافه و مجددا به مدت  94دقيقه مخلوط

ميلی گرم در کيلوگرم) ال -کارنتين برنامهریزی و اجذرا

شذذذذذدند .ال-کذذذذذارنتين (

LONZA,

Company

گردید.

 )Switzerlandمذذورد نيذذاز بذذرای هذذر تيمذذار بذذه دقذذت بذذا

آ مورد نياز سيستم پرورش از رودخانه سذفيدرود

اسذذتفاده از تذذرازوی دیجيتذذالی ( Company A & D,

تامين و وارد حوضچههذای رسذوبگير شذده و سذپس بذه

 )Japanبذذا دقذذت0/09گذذرم وزن شذذده و همزمذذان بذذا

وسذذيله دسذذتگاه پمپذذا بذذه وانهذذای فذذایبرگالس انتقذذال

هم زدن غذا در دستگاه ميكسر ،بذه ميذزان 740 ،400 ،0

مییافت ،هر دستگاه وان فایبرگالس مجهذز بذه دسذتگاه

و  9000ميلیگرم به ازای هر کيلوگرم غذا مذاده مكمذل

اکسيژن و لولذه اسذتوانهای در قسذمت انتهذایی بذود کذه

جيره پخش و مخلوط گردید .پس از آن غذای مخلذوط

ميزان  %3وزن بذدن در 3وعذده غذذایی (سذاعات 94 ، 8

شذذده پذذس از عبذذور از دذذر گوشذذت بذهصذذورت رشذذته

و )23بذذه صذذورت دسذذتی غذذذادهی شذذدند .بيذذومتری در

درآمده و در دستگاه خشه کن بذه مذدت  34سذاعت

فواصل 94روزه انجام مذیگرفذت .درجذه حذرارت (بذر

در دمای  30درجه سانتیگراد قرار گرفذت ( Mohseni

حسب درجه سانتیگراد) و اکسيژن محلذول (ميلذیگذرم

.)et al., 2008آناليز تقریبی ترکيبذات غذذای تاسذماهی

در ليتذذر) بذذه صذذورت روزانذذه و  pHبذذه صذذورت هفتگذذی

شيپ نشان داد که جيره تهيه شده بر اسذاس درصذد وزن

توسي دستگاه اکسيژن سنج pH ،متر و دما بذا دمذا سذنج

خشه دارای  44/4درصد پذروتیين خذام94/4 ،درصذد

اندازهگيری میگردید.

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

ال – کذارنتين بذذهصذذورت همگذن در تمذذام قسذذمتهذذای

ورود و خروج آ را تنظيم می کرد .ماهيان روزانذه بذه

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2023-01-08
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شيپ تكثيذر شذده از  2مولذد پذرورش یافتذه در موسسذه
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در انتهای دوره تغذیه %30جمعيذت ماهيذان هذر وان

(عذامری مهابذادی 9378؛  ،)Klontz 1994کلسذترول و

انتخا  ،کل الشه در  ،همذو ن و بذرای انذدازهگيذری

تری گليسرید ،توتذال پذروتیين و گلذوکز سذرم خذون بذا

ميزان پروتیين ،دربی ،خاکستر و رطوبذت در تيمارهذای

اسذذتفاده از کيذذتهذذای شذذرکت پذذارس آزمذذون بذذروش

مختلف به آزمایشگاه ارسال شد .از  %30جمعيت ماهيان

کالریمتریذذه بذذا اسذذتفاده از دسذذتگاه اسذذپكتروفتومتر

پس از گذشت  24ساعت از زمان قح تغذیه با اسذتفاده

( UV/VIS-6505 Model, Jenway Company,

از سرنگهای  2سیسی از باله دمی خذونگيری بذهعمذل

 )Made in Englandبذذذا طذذذول مذذذوج  440نذذذانومتر

آمد و نمونههای خون به تيو های اپندروف آغشذته بذه

وآسذذذپارتات آمينوترانسذذذفراز،آالنين آمينوترانسذذذفراز و

ماده ضد انعقاد خون (هپذارین) ریختذه و بذه آزمایشذگاه

الیزوزیم پالسما با استفاده از دستگاه (Auto Analyzer

فيزیولو ی مؤسسه منتقذل و بذه وسذيله سذانتریفو (مذدل

Technicon R.A.1000, Technicon company,
 )Made in USAبا استفاده از کيتهای پذارس آزمذون

 Labofugeساخت شرکت  Heraeus sepatchآلمان)،
با دور  3000در دقيقه به مدت  90دقيقه سذانتریفو شذد
تا پالسمای خون جدا گردد .سرم خون منجمد و جهت
گردیذذد .پذذروتیين خذذام بذذا اسذذتفاده از روش کجلذذدال و
درسه مرحله هضم ،تقحيذر ،تيتراسذيون و ضذر نمذودن
ازت به دست آمذده از هذر گذرم مذاده خشذه در عذدد
،(AOAC Official Method 975.05 , 1995) 4/24
خاکستر مواد با سوزانده شدن در کوره الكتریكی مذدل
( Muffle Furances, RHF 16/3/3216 P1 Model,

 )Made in Englandدر دمای  440درجه سذانتیگذراد
بهمدت  90دقيقه ،دربی خام با اسذتخراج دربذی بذروش
سوکسذذله بذذا اسذذتفاده از حذذالل اتذذر بذذا رسذذيدن بذذه نقحذذه
جوش 40تا 40درجه سانتیگراد به مدت  4تذا 4سذاعت

متوسي حجم گلبول قرمز( ،)MCVمتوسي هموگلذوبين
گلبذذول قرمذذز ( )MCHو متوسذذي غلظذذت هموگلذذوبين
سلولی) )(MCHCمحاسبه شدند.
با انجام بيومتریهای یه ماهه و با توجذه بذه اطالعذات
به دست آمده از طول و وزن ماهيذان ،شذاخصهذای رشذد و
ضریب تبدیل غذای ماهيان براساس فرمولهای زیر محاسبه
گردید:
شاخص وضعيت ()Trenzado et al., 2006()%
K = (BWF/ TL3) ×100
متوسي وزن نهایی( گرم) = BWF
طول کل( سانتیمتر) =TL

درصد افزایش وزن بدن ()Hung et al., 1989
%BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2023-01-08

بررسذذی شذذاخصهذذای خذذونی بذذه آزمایشذذگاه ارسذذال

نذذو  ISCو ILTمذذورد سذذنجش قرارگرفذذت .همچنذذين

متوسي وزن اوليه( گرم) = BWI
متوسي وزن نهایی( سانتیمتر) = BWF

( )AOAC, 2005در استخراجکننده سوکسله ( Made
in Germany
 Model,اندازهگيری و انذر ی کذل بذا اسذتفاده از بمذب

)F.C.R = F/(Wt-W0

مقدار غذای مصرف شده توسي ماهی=F

کذالری متذر ( )Bak model, Made in USAبذهدسذت

ميانگين بيوماس اوليه( گرم)=W0

آمذذذد .بذذذرای تعيذذذين درصذذذد هماتوکریذذذت از روش

ميانگين بيوماس نهایی( گرم) =Wt

ميكروهماتوکریذذت ( ،)Klontz, 1994هموگلذذوبين بذذه
روش سذذيانومت هموگلذذوبين یذذا سذذيانيد هموگلذذوبين

( S.G.R =)Ronyai et al., 1990ضریب رشد ویژه
S.G.R =( lnWt -lnW0 )/t ×100

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

(Gerhart soxthoterm SOX ,

ضریب تبدیل غذا ()Ronyai et al., 1990
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ميانگين بيوماس اوليه( گرم)=W0
ميانگين بيوماس نهایی( گرم) =Wt
دوره زمانی(روز)=T
) (Trenzado et al., 2006نسبت بازده پروتیين =PER
( PER= (Bwf-Bwi)/protein intake
متوسي وزن اوليه(گرم) = BWI
متوسي وزن نهایی(گرم) = BWF
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بازده پروتیين را دارا بودند ،هر دنذد کذه در بذين تيمارهذا
اختالف معنیدار آماری مشاهده نگردید (.)P>0/04
تایير الحاق سحو مختلف ال  -کارنتين برترکيذب
بيوشيميایی الشه تاسماهی شيپ در جدول  2ارائذه شذده
است .بذر ایذن اسذاس بذا افذزایش ميذزان ال-کذارنتين در
جيذذذره ،پذذذروتیين الشذذذه رونذذذد افزایشذذذی را نشذذذان داد،

دادههای اوليه در نذرم افذزار  Excelبذهعنذوان بانذه

( 9000ميلذذذیگذذذرم درکيلذذذوگرم ال-کذذذارنتين) بذذذه

اطالعاتی ذخيره شدند ،به منظذور بررسذی توزیذ نرمذال

ميذذذزان 43/4±0/32درصذذذد مشذذذاهده گردیذذذد کذذذه بذذذا

داده ها در گروهها و تكرارها جهذت تشذكيل تيمارهذا از

تيمارهذذای دیگذذر دارای اخذذتالف معنذذیدار آمذذاری بذذود

آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد .بهمنظذور

( ،)P<0/04همچنذذين بيشذذترین ميذذزان دربذذی الشذذه در

مقایسه آماری داده های حاصل از شذاخصهذای رشذد،

ماهيان تغذیه شده از تيمار 400( 2ميلیگرم در کيلوگرم

ترکيب الشه و شاخصهای بيوشيميایی بين گذروههذا در

ال-کارنتين) مشاهده گردید ( 37/00±0/0درصذد) کذه

تيمارهذا آزمذون آنذاليز واریذانس یكحرفذه ( One Way

با تيمارهای دیگر دارای اخذتالف معنذیدار آمذاری بذود

 )Anovaبهکار گرفته شد و پس از انجام آزمذون Test

( .)P<0/04اما اختالف معنیدار در دربی الشذه ماهيذان

 ،of Homogeneity of Variancesجهذذت مقایسذذه

تغذیه شده از تيمارهای شاهد 400،و  9000ميلیگرم در

گروهها با یكدیگر از آزمون دانكذن اسذتفاده شذد .کليذه

کيلذذذوگرم ال-کذذذارنتين مشذذذاهده نگردیذذذد (.)P>0/04

آناليزهای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 92

رطوبت الشه از کاهش یا افزایش سحو پذروتیين الشذه

در سح احتمال  % 14مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

پيذذروی ننمذذود ،امذذا بيشذذترین رطوبذذت الشذذه متعلذذق بذذه

نتایج

ال -کارنتين الحاق شذده بذه جيذره بذر شذاخصهذای

تاسماهيان تغذیه شده از جيره  3حذاوی  740ميلذیگذرم
در کيلوگرم ال-کارنتين بود (.)P<0/04

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2023-01-08

کل پروتیين مصرفی هر ماهی (گرم) = Protein intake

بذهطذوریکذذه بيشذترین ميذزان پذذروتیين الشذه در تيمذذار4

رشد و ضریب تبدیل غذای ماهيان تایير معنذیدار آمذاری
نداشت ،اما بيشترین وزن یانویه ماهيذان در تيمارهذای 400
 971/44±2/14و  971/44±3/44گرم و بيشترین درصذد
افزایش وزن بذدن و ضذریب رشذد ویذژه در تيمذار 740
ميلیگرم در کيلوگرم ال -کارنتين یبذت گردیذد .ماهيذان
تغذیه شده از جيره محتذوی  400ميلذیگذرم درکيلذوگرم
ال -کارنتين کمترین ضریب تبدیل غذا و بيشترین نسذبت

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

و  740ميلذذیگذذرم در کيلذذوگرم ال -کذذارنتين بذذهميذذزان
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جدول  :9تایير الحاق سحو مختلف الكارنتين شاخصهای رشد تاسماهی شيپ
جيرههای آزمایشی /سحو الحاق ال -کار نتنين در جيره
جيره 9

شاخصها

جيره 2

جيره 4

جيره 3

(فاقد ال -کارنتين) ( 400ميلیگرم در کيلوگرم) ( 740ميلیگرم در کيلوگرم) ( 9000ميلیگرم در کيلوگرم)
41/4±0/89a

41/33±9/24a

41/23±9/49a

40/3±9/ 04a
977/2±4/14

971/44±2/14

971/44±3/44

a

974/03±2/94

403/0±90/44

414/00±8/98

413/3±92/43

482/32±94/98

بيوماس یانویه (گرم)

9772/00±40/40

9714/44±21/48

9714/44±34/47

9740/33±29/4

شاخص وضعيت

0/347±0/001

0/343±0/004

0/344±0/004

0/373±0/004

درصد افزایش وزن ( %در روز)

242/43±98/34a

242/04±4/4a

244/24±94/49a

243/97±94/44a

ضریب رشد ویژه ()SGR

a

2/47±0/ 99

a

2/73±0/039

a

2/74±0/08

a

2/74±0/084

ضریب تبدیل غذا ()FCR

9/94±0/047

a

9/92±0/024

9/94±0/028

a

9/94±0/040

نسبت بازده پروتیين ()PER

2/94±0/092

2/23±0/043

2/98±0/041

2/91±0/013

وزن اوليه(گرم)

a

وزن یانویه( گرم)

a

a

بيوماس اوليه (گرم)

a

a
a

a

a

a
a

a

a
a

a

a
a

a

a
a

a

a

اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدارآماری هستند ()P>0/04

جدول  :2تایير الحاق سحو مختلف الكارنتين برترکيب بيوشيميایی الشه تاسماهی شيپ
شاخصها

جيره 9
(فاقد ال -کارنتين )

جيره 2

جيره 4

جيره 3

( 400ميلیگرم در کيلوگرم) ( 740ميلیگرم در کيلوگرم) ( 9000ميلیگرم در کيلوگرم)

پرو تیين ()%

44/89±0/ 14d

41/38±0/94c

42/09±0/04b

43/4±0/32a

ليپيد ()%

32/4±0/70

37/00±0/00

b

32/00±0/7

34/00±0/7

رطوبت( )%

72/43±0/87ab

79/8±0/83b

73/14±0/42a

73/44±0/98ab

خاکستر ()%

4/4±0/00

4/00±0/7

4/00±0/00

4/2±0/34

b

b

a

ab

a

a

a

تذذری گليسذذرید ،کلسذذترول ،گلبذذول سذذفيد ،لنفوسذذيت و

(.)P<0/04همانند  LDLبيشترین ميزان پذروتیين پالسذما

متوسي غلظت هموگلوبين سلولی ( )MCHCبذی تذایير

در ماهيذذان تغذیذذه شذذذده از جيذذره حذذذاوی 740و9000

بود ( ،)P>0/04امذا تذایير معنذیداری بذر شذاخصهذای

ميلذذذذذیگذذذذذرم درکيلذذذذذوگرم ال کذذذذذارنتين یبذذذذذت

گلذذذذوگز ،LDL ،توتذذذذال پذذذذروتیين ،گلبذذذذول قرمذذذذز،

گردیذذد( 2/34±0/97و  2/3±0/94گذذرم در دسذذیليتذذر)

هموگلوبين ،هماتوکریت ،متوسذي حجذم گلبذول قرمذز

که بذا تيمارهذای شذاهد و 400ميلذیگذرم در کيلذوگرم

( )MCVو متوسذذي هموگلذذوبين گلبذذول قرمذذز ()MCH

الكذذذارنتين دارای اخذذذتالف معنذذذیدار آمذذذاری بذذذود

داشت (.)P<0/04

( .)P<0/04در رونذذدی مشذذابه بذذا الحذذاق ال -کذذارنتين

بيشترین مقدار گلوکز و LDLبهترتيب در پالسمای

بهميزان  9000ميلیگرم در کيلوگرم جيره ميزان گلبذول

ماهيان تغذیه شده از جيره حاوی 400و 9000ميلذیگذرم

قرمز خون در مقایسه با تيمار شذاهد بذهطذور معنذیداری

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

سحو مختلف ال -کارنتين برشاخصهای ،HDL

در کيلذذذذذذوگرم ال کذذذذذذارنتين مشذذذذذذاهده گردیذذذذذذد

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2023-01-08
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بررسی تایير سحو مختلف ال -کارنتين بر شاخصهای رشد ،ترکيب الشه و ...

افزایش یافذت ،همچنذين بيشذترین ميذزان هموگلذوبين و

ماهيان تغذیه شذده از تيمذار( 9شذاهد) و بذاالترین ميذزان

هماتوکریت در خون ماهيان تغذیذه شذده از تيمارهذای4

متوسذذي غلظذذت متوسذذي هموگذذوبين در گلبذذول قرمذذز

و( 3بذذهترتيذذب  9000و  740ميلذذیگذذرم در کيلذذوگرم

) (MCHمتعلق به ماهيان تغذیه شده از تيمار شاهد بذود

الكارنتين) یبت گردید که بهطذور معنذیداری بذر ميذزان

(( (pg) 74/83±94/34که بهطذور معنذیداری بيشذتر از

هموگلوبين خون ماهيذان تغذیذه شذده از تيمذار شذاهد و

تيمارهذذذای 400و  9000ميلذذذیگذذذرم در کيلذذذوگرم ال

تيمذذار 400ميلذذیگذذرم در کيلذذوگرم الكذذارنتين برتذذری

کذذذارنتين بذذذهترتيذذذب بذذذه مقذذذادیر  44/83±90/02و

معنیدار آماری داشت (.)P<0/04بيشترین حجم گلبذول

 (pg)41/00±4/41بيشتر بود (( )P<0/04جدول .)3

قرمز( )MCVبه ميذزان  )fl ( 309/94±41/24متعلذق بذه
جدول  :3تایير الحاق سحو مختلف الكارنتين برشاخصهای بيوشيميای و خونی تاسماهی شيپ
جيرههای آزمایشی /سحو الحاق ال -کار نتين در جيره
شاخصها

جيره 2

جيره 9
(فاقد ال کار نتين )
48/3±4/ 49ab

42/00±4/47a

41/4±1/44ab

43/9±4/99b

34/94±90/41ab

49/4±92/18ab

32/94±90/18b

48/44±94/97a

98/94±2/84a

97/00±2/00a

)HDL (mg/dl
a

)Triglyceride (mg/dl
)Cholesterol (mg/dl

770/40±914/21

a

18/4±98/47a

a

)Total Protein ( g/dl
)WBC (mm3
)RBC (mm3
Lymphocytes

b

9000000/00±221782/4
80/94±4/30
b

)Hemoglobin(gr/dl
)Hematocrit(%
)MCV( FI

a
a

924833/00±943807/2
74/33±4/47
b
b

a

819/94±933/07
a

17/83±4/18

14/44±91/07

2/34±0/97b
a

39800/00±4448/00
a

98/00±4/00a

412/944±934/3
a

10/44±99/02

7/2±0/84

21/33±4/7b

a

9/14±0/97c

94808/33±4944/2
a

97/94±2/44a

740/4±202/31

2/04±0/ 2c
a

جيره 3

a

21/44±2/48

a

93284/47±3444/7

9280000/00±247149/4
ab

a

99444/00±9404/44

9439447/00±977247/4

83/94±4/88

a

7/3±0/34

2/3±0/94b

8/29±0/82

a

34/00±2/

a

71/00±7/29
a

a

8/49±0/4

34/83±9/4

309/94±41/24b

234/43±49/28a

273/33±40/23ab

249/4±27/21ab

)MCH (Pg

74/83±94/34a

42/33±4/88b

44/83±90/02ab

41/00±4/41b

)MCHC (gr/dl

24/94±3/44a

24/83±9/4a

24/94±9/32a

23/4±0/83a

محالعات انجام شده در زمينه ال-کارنتين موید ایذن

 .)al., 1995,1996ولی باید اذعان نمود کذه اسذتفاده از

محلذذب بذذوده اسذذت کذذه گونذذههذذای مختلذذف مذذاهی

مكمل ال -کارنتين تایيری بذر افذزایش وزن مذاهی قذزل

واکنشهای متفاوتی را نسبت به این ماده نشذان دادهانذد

آالی رنگذذذذذينکمذذذذذان mykiss

( .)Chatzifoties et al., 1997بذهطذور مثذال تذایيرات

( )Rodehutscord,1995و مذذاهی آزاد اقيذذانوس اطلذذس

مفيد استفاده از ال -کارنتين در جيره غذایی بذر افذزایش

 )Ji et al., 1996( Salmo salarنداشته است .یكذی از

روند رشد روهذو Keshavanatt and ( Laebo rohita

دالیل تناقض یافتهها طول مدت آزمذایش مذیباشذد .در

Lutjanus

واق میتوان گفت که اکثر نتایج مثبت به دسذت آمذده

 )Renuka,1998و سذذذذيم قرمزدریذذذذایی

Onchorhunchus

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

بحث

 campechanusبه ایبات رسيده است ( Chatzifotis et

] [ Downloaded from aqudev.liau.ac.ir on 2023-01-08

)Glucose(%
)LDL (mg/dl

جيره 4

( 400ميلیگرم در کيلوگرم) ( 740ميلیگرم در کيلوگرم) ( 90000ميلیگرم در کيلوگرم)
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در دورههای طوالنی مذدت انجذام شذدهانذد (بذاالی920

ميزان کذافی صذورت نمذیپذذیرد( Cederblad et al.,

روز) .همچنين گونه ماهی ،ميزان مكمل و انذدازه مذاهی

 .)1976بنابراین کارنتين یا پيش فاکتورهای آن به مقدار

نيز در نتایج بذهدسذت آمذده مویرنذد (.)Harpaz, 2005

کافی در جيذره موجذود نباشذد ،اکسيداسذيون اسذيدهای

نتذایج محسذنی و همكذاران ( )9389در تغذیذه طذوالنی

دذر بذذا مشذكل مواجذذه مذیشذذود .برپایذه نظذذر  Odleو

مذذدت فيذذل مذذاهی 394گرمذذی بذذه مذذدت  904روز بذذا

همكاران ( )9114ظرفيت اکسيداسيون اسيدهای دذر

جيذذرههذذای حذذاوی مكمذذلهذذای ال کذذارنتين 400 ،300و

وابسته به مكملهای کارنتين است .با توجه به ایذن نكتذه

 100ميلذذیگذذرم در کيلذذوگرم و عذذدم وجذذود اخذذتالف

که مكملهای کارنتين نقل و انتقذال اسذيدهای دذر را

معنیدار آماری در شاخص درصد افزایش وزن بذر ایذن

بهداخل ميتوکندری افزایش میدهند .این امكذان وجذود

نكته اذعان داشت که احتمذاال فيذل ماهيذان در ایذن وزن

دارد که کارنتين بتواند به طور غير مستقيم از کاتابوليسم

قادرند ال -کارنتين مورد نياز را برای رشد سنتز نماینذد.

پروتیينها جلذوگيری کنذد و پذروتیين را صذرف توليذد

با توجه به این که ال کارنتين در بسياری از خذورا هذا

بافت و رشد نماید .در محالعه حاضر افزایش ال کارنتين

در مقادیرمتفذذاوت بذذهصذذورت طبيعذذی موجذذود اسذذت و

جيذذره موجذذب افذذزایش پذذروتیين الشذذه شذذد کذذه از نظذذر

پروتیينهای با منشا حيوانی غنذی از ال -کذارنتين مذی-

متخصصين تغذیه ماهی مهمترین اهداف پذرورش مذاهی

باشد ( .) Matheson, 1994اما متاسفانه به دليذل کمبذود

تبدیل مویر پذروتیين جيذره بذه پذروتیين بافذت مذیباشذد

امكانات این آزمایش در مدت  8هفته به انجام رسيد.

(.)Weatherley and Gill, 1986

افذذزایش سذذحو ال کذذارنتين در جيذذره سذذحو پذذروتیين

تغذیذذه شذذده از تيمارهذذای 400و 9000ميلذذیگذذرم در

الشه بهطور معنیداری افزایش مییابد و بيشترین مقذدار

کيلوگرم جيره مشاهده گردید که متنذاقض بذا محالعذاتی

آن در تيمار  9000ميلذیگذرم در کيلذوگرم ال کذارنتين

است که اظهار داشته بودند مكمذل ال کذارنتين موجذب

بذذهميذذزان ( 43/4±0/2درصذذد) مشذذاهده شذذد ،همچنذذين

کذذاهش دربذذی الشذذه ماهيذذان پرورشذذی از جملذذه بذذاس

بيشذذذترین دربذذذی الشذذذه در ماهيذذذان تغذیذذذه شذذذده از

دریذذایی Dicentrarchus labrax

تيمارهذذای 400و 9000ميلذذیگذذرم در کيلذذوگرم جيذذره

) ،)D'Amilio,1988گربذه مذاهی روگذاهی Ictalurus

مشاهده گردید .کارنتين در بذدن جذانوران از اسذيدآمينه

 )Burtli and Li, 1994( punctatusفيل ماهی Huso

الیزین و بذا اسذتفاده از متيذلهذای داده شذده از متيذونين

( husoصال پور )9389 ،می گردد.

Santuli and

سنتز میشود ( )Broquist, 1997و نقش یه کوفاکتور

 Gaylordو (2000) Gatlinنشان دادند که مكمل

را بذرای انتقذال اسذيدهای دذذر بذه داخذل ميتوکنذذدری

مكمل ال -کارنتين در جيرههایی با دربی کم ایر مثبتی

بازی می کند و بدین طریق استفاده از اسذيدهای دذر

بذذر ترکيذذب الشذذه و کذذاهش دربذذی در گربذذه مذذاهی رو

را به عنوان منب انر ی امكانپذیر میسازد .ميزان ترش

گاهی  Ictalurus punctatusنداشته است ،البتذه ميذزان

ال کارنتين در پستانداران بذه  90/4ميكرومذول مذیرسذد

دربی کبد تحت تایير تيمارهای حاوی سذحو  94و 20

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

امذذا آنذذاليز الشذذه تاسذذماهی شذذيپ نشذذان دادکذذه بذذا

در محالعه حاضر بيشذترین دربذی الشذه در ماهيذان
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در مورد ال -کارنتين مربوط به آزمایشهایی اسذت کذه
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بررسی تایير سحو مختلف ال -کارنتين بر شاخصهای رشد ،ترکيب الشه و ...

درصد دربی تحت تایير ال کذارنتين کذاهش یافذت  .در

کارنتين سبب کاهش تذری گليسذرید و ليپذوپروتیين بذا

پرو ه حاضر ميزان دربی جيره حدود  94درصد بود امذا

دگالی بسيار پایين میشود که با نتذایج ایذن تحقيذق در

موجذذب کذذاهش دربذذی بافذذت در تيمارهذذای حذذاوی ال

سح  400ميلیگذرم ال کذارنتين تحذابق دارد ،ولذی در

کارنتين نگردید که علت آن مشخص نيسذت و بایذد در

سذذح  740و 9000گذذرم ال کذذارنتين ،مقذذدار ایذذن

محالعات آینده به در مورد تایير ال– کذارنتين بذر دربذی

شاخصها در خون ماهی افزایش داشته اسذت کذه ایذن

بافت و جيره پرداخته شود.

اختالف ممكن است مربوط به تفاوت بين ماهی و سایر

الكارنتين به ازای یذه کيلذوگرم جيذره ،ميذزان گلذوکز

اسيد در به فرم تری گليسرید در مذاهی قذزل آال در

پالسذذما بذذه پذذایينترین حذذد خذذود( 43/9±4/99درصذذد)

مقایسه با سایر مهره داران بيشذتر اسذت کذه سذبب شذده

رسذذيد ،کمتذذرین ميذذزان  LDLپالسذذما در تيمذذار 740

ميزان تبادل اسيددر

بين بافتهای ماهی قزلآال هذم

ميلیگرم به ميزان  32/94±90/18ميلیگرم بر دسی ليتر

برای اکسيداسيون و هم برای استری شذدن مجذدد بذاال

مشذذاهده شذذد .تحقيقذذات انجذذام شذذده توسذذي  Zhouو

باشد ( (Rodehutscord, 1995در تحقيق دیگذری کذه

 Zhangدر سذذال  2099نشذذان داد کذذه  LDL ،و ليپذذاز

توسذي  Ozorioو همكذاران در سذال  2009روی گربذه

سرم با افزایش ال کارنتين کذاهش مذی یابذد ،بذهعبذارت

ماهی آفریقایی ( )Clarias batrachusانجام شده نشان

دیگر افزودن ال کارنتين به جيرههذای پردذر موجذب

داده است که مكمل ال کارنتين (سح  400ميلذیگذرم

اکسيداسذيون اسذيدهای دذر

شذده و ميذزان VLDL

در کيلوگرم) سبب افزایش توتال پروتیين ،کلسترول و

و LDLدر کبد کاهش یافته و در نتيجذه ميذزان  LDLو

ليپوپروتیين با دگالی بسيار باال شده که با نتایج بهدسذت

 VLDLپالسما کاهش مذییابذد ( Lien and Horng,

آمده در این پرو ه مغایرت دارد کذه علذت آن احتمذاال

 VLDL .)2001و  LDLنقشی اساسی در تنظيم رسذو

بخاطر سحو متفاوت مكمل ال کذارنتين اسذتفاده شذده

دربذذی داشذذته و منجذذر بذذه کذذاهش رسذذو دربذذی در

میباشد .همچنين افزایش توتال پروتیين در سح 9000

جانوران میگردند (.)Griffin and Whitehead, 1982

ميلیگذرم امكذان دارد بخذاطر پاسذخ بذه افذزایش انتقذال

اما بيشترین ميزان  LDLدر تيمذار  9000ميلذیگذرم

از بافتها جهت فرآیند اکسيداسيون و

اسيدهای در

بذذذاالترین شذذذاخص توتذذذال پذذذروتیين ( 2/34 ±0/97و

بتا اکسيداسيون اسيدهای در

باشد که سبب سذاخت

( 2/3 ±0/94ميلیگرم بر دسذی ليتذر) در ماهيذان تغذیذه

بيشذتر پذروتیين و بذاالتر بذودن سذح پذروتیين تذام و

شده از تيمار  740و  9000ميلیگرم بر کيلو گذرم جيذره

گلوبولين در سذرم خذون گردیذده اسذت ( Fellows et

مشاهده گردید که بذر اسذاس رونذد منحقذی افذزایش ال

.)al., 1980

کارنتين در جيذره نبذود .در تحقيقذاتی کذه روی مذوش

در سحو الحاق  740و  9000ميلیگرم ال کارنتين

) (Dayanadan et al., 1994و خرگوش ( Dias et al.,

سحو هموگلذوبين و هماتوکریذت بذهطذور معنذیداری

 )2000انجذام شذده ،مشذخص گردیذد کذه مصذرف ال

افزایش یافت .مقادیر باالی گلبذولهذای قرمذز و غلظذت

] [ DOR: 20.1001.1.23223545.1394.9.2.4.9

بر کيلوگرم ( 48/44 ±94/97ميلیگرم بر دسذی ليتذر) و

نشاندهنده ایر صرفهجویی در مصرف پذروتیين توسذي
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در ایذذن آزمذذایش بذذا افذذزایش 9000ميلذذیگذذرم

مهرهداران باشد .زیرا مشخص شده اسذت کذه گذردش
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هموگلوبين خون پاسخی به افزایش تقاضذای سذوخت و

 .2جرجانی ،م .9389 ،.بررسی ال–کارنتين بذر روی رشذد

ساز در بدن است .افزایش تعداد یاختههذای قرمذز خذون

بچذذه مذذاهی قذذره بذذرون  .پایذذان نامذذه کارشناسذذی ارشذذد.

بيانگر تقاضذای بذاالی نيذاز اکسذيژنی بذرای دسذتيابی بذه

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 49 .صفحه.

اکسذذيژن بيشذذتر جهذذت سذذوخت و سذذاز بذذاالتر مذذیباشذذد
( .)Zhou and Zhang, 2011کذارایی متابوليسذم بهبذود
یافته به همراه سحو باالتر غذذای جذذ شذده موجذب
سهولت رشد در ماهيانی میگذردد کذه از جيذرههذای ال
کذذارنتين تغذیذذه نمذذوده بودنذذد ( Keshavanatt and

.)Renuka, 1998

 .3صذذال پذذور ،م .9389 ،.تذذأیير ال– کذذارنتين بذذر رشذذد و
نسبت دربی و پروتیين در مراحل اوليه رشذد فيلمذاهی.
پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحذد تهذران
شمال 49 ،صفحه.
 .4عذذامری مهابذذادی ،م .9378 ،.روشهذذای آزمایشذذگاهی
همذذاتولو ی دامپزشذذكی مؤسسذذه انتشذذارات دانشذذگاه
تهران 924 ،صفحه.

نتایج این پژوهش نشان میدهد اگرده افزودن400

 .4غفاری ،م .9380 ،.بررسی تأیير مذاده ال – کذارنتين بذر

گرم و  9000ميلیگرم ال کارنتين به جيرههذای تجذاری

رشد فيلماهی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد

سبب افزایش دربی الشذه مذیشذود امذا در سذح 9000

واحد تهران شمال 44 ،صفحه.

بافذذت بهبذذود مذذییابذذد ،بنذذابراین افذذزودن 740تذذا 9000

عليذذزاده ،م .9389 .،فوائذذد ال-کذذارنتين در تغذیذذه فيذذل

ميلذذیگذذرم درکيلذذوگرم ال -کذذارنتين امكذذان بهبذذود

ماهی پرورشی .دومين همایش ملی و منحقذهای ماهيذان

شاخصهای بيوشيميایی خون را فراهم آورده و افذزودن
آن بذذه جيذذره مفيذذد بذذه نظذذر مذذیرسذذد .همچنذذين پيشذذنهاد
میشودکه در آینده تحقيقاتی با دوره طوالنی مذدت در
مورد تایير ال-کارنتين بر شذاخصهذای رشذد و ترکيذب
الشه تاسماهی شيپ صورت پذیرد.
سپاسگزاری
نگارندگان کمال تشكر را از آقایان علذی هوشذيار،
آرش شهبازی و احمد باقری که پرورش و تغذیه ماهيان
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