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چکیده

این پژوهش بهمنظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ال-لیزین و ال-کارنتین جیره بر شاخصهای رشد ،بقاء و برخی از پارامترهای کیفی خون
بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissبه اجرا درآمد 044 .قطعه بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین
وزنی  22گرم در  14تیمار و  2تکرار به صورت کامالً تصادفی در  24تانک پرورشی توزیع شدند .ماده مورد نظر ال-لیزین و ال-کارنتین
در سطوح مختلف به جیره غذایی اضافه شد .طول دوره پرورش  8هفته در نظر گرفته شد .برای بررسی شاخصهای رشد ،درصد بازماندگی،
شاخصهای بیوشیمیایی خون و فاکتورهای ایمنی و همچنین مقایسه بین تیمارها در پایان دوره پرورش عملیات خونگیری صورت گرفت .نتایج نشان
داد تیمار تغذیه شده با ال -لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم در وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی
اختالف معنیداری با گروه شاهد داشت .از نظر درصد بقاء ماهیان ،بیشترین درصد ماندگاری در تیمار حاوی سطوح ال -لیزین  4/2و ال-
کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم مشاهده شد .نتایج نشان داد در بین فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما از قبیل گلوکز ،تری گلیسرید و کلسترول در تیمار
حاوی ال لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم اختالف معنیدار مشاهده شد ( .)P<5/50بیشترین میزان پروتئین کل و گلوبولین در تیمار
حاوی ال -لیزین  4/2و ال -کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنیدار بود ( .)P<5/50استفاده ال-
لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ماهی قزلآال میتواند باعث بهبود شاخصهای رشد ،بقا و همچنین افزایش
تحریک سیستم ایمنی گردد و از این طریق سبب سالمتی و بهبود وضعیت فیزیولوژیک در بچه ماهی قزلآال شود.
واژگان کلیدی :قزل آالی رنگین کمان ،پروتئین کل ،تری گلیسرید ،ال-لیزین و ال-کارنتین.

مقدمه
تغذیه آبزیان از مهمترین ارکان پرورش میباشد،
دسترسی به مواد مغذی ضروری از لحاظ کمی و
کیفی از عوامل موثر بر رشد بهینه ،حیات گونه
پرورشی و سالمتی آنها حائز اهمیت است .با توجه به
اینکه سطح مواد مغذی مورد نیاز در بین گونههای
مختلف ،متفاوت میباشد ،اما اصول تغذیه برای تمامی
حیوانات یکسان است .برای افزایش سود در صنعت
آبزیپروری ،باید غذایی تهیه شود که دارای مقادیر
کافی از پروتئین و انرژی را دارا باشد ( Lupatsch et
 .)al., 2003از آنجایی که تهیه غذا بهعنوان یکی از
مهمترین مسائل در پرورش آبزیان به شمار میرود،
هزینه آن به طور میانگین بین  24تا  04درصد از کل

هزینه الزم برای سیستمهای پرورشی میباشد
(فالحتکار .)1230 ،معموالً استفاده از جیره غذایی با
کیفیت در پرورش ماهی رسیدن به وزن بازاری را در
مدت زمان کوتاه امکانپذیر میکند که کاهش هزینه
تولید را به دنبال دارد .معمو ًال مواد مغذی مورد نیاز
در پرورش آبزیان توسط ارگانیسمهای طبیعی موجود
در سیستم پرورشی و یا توسط غذاهای مصنوعی
تامین میگردد (.)Tacon and Metian, 2009
ماهی و دیگر آبزیان پرورشی نیاز به جیرهای دارند که
با توجه به احتیاجات خاص گونه مورد نظر تهیه شده
باشد ،همچنین باید به این نکته توجه داشت که
احتیاجات غذایی تحت تاثیرعوامل نظیر نرخ رشد،
شرایط رشد و عوامل محیطی قرار میباشد ( Bureau
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 .)et al., 2006از حساسترین مراحل پرورش ماهی،
پرورش بچه ماهیان میباشد ،به دلیل حساسیت این
مرحله از پرورش ،تهیه غذای مرغوب و با کیفیت باال
که بچه ماهیها بتوانند آن را مصرف کنند و دارای
قابلیت هضم باالیی باشد ،حائز اهمیت است که با
توجه به این که تهیه غذا در این مرحله هزینه بسیار
باالیی به همراه دارد ،اما نسبت به سایر مراحل پرورش
به میزان بسیار کمتری مورد استفاده قرار میگیرد
(افشار مازندران .)1281 ،اهداف اصلی پرورش
دهندگان ماهی دستیابی به رشد حداکثر همراه با
کاهش هزینههای تولیدی میباشد .منظور از رشد
تغییر فزاینده در اندازه ،وزن و یا تغییر محتوای انرژی
بدن ماهی میباشد،که جز اصلیترین هدف پرورش
دهندگان این صنعت میباشد ( Jobling et al.,
.)1995
ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissاز خانواده آزاد ماهیان بوده که به لحاظ
اقتصادی در جهان و ایران از مهمترین گونههای
پرورشی است که از ارزش بسیار باالیی برخوردار
میباشد .این گونه جز گونههای میباشد که دارای بازار
جهانی مناسب است و براساس آخرین آمار منتشر
شده مبنی بر میزان تولید کل ماهی قزلآالی
رنگینکمان در جهان  810هزار تن و در ایران در
حدود  102هزار تن بوده است (سالنامه آماری شیالت
ایران1232 ،؛ ;FAO, 2016؛ FishStat Plus,
 .)2018این گونه بیش از  02درصد از انرژی مورد نیاز
خود را از پروتئین جیره تامین میکند (یداللهی،
.)1281
ال کارنتین یک نوع ماده آلی غیرضروری با فرمول
شیمیایی  C7H15NO3است که از جمله مواد افزودنی
با قابلیت حل شدگی در آب بوده (اوانی و همکاران،
 )1232که منجر به بهبود کارایی چربی شده و در
بحث جابجایی و انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیر به
داخل میتوکندری سلول اهمیت داشته و در نهایت
سبب افزایش سوخت این مواد میگردد ( Focken et
 .)al ., 1997تولید کارنتین در مهرهداران بهصورت

اوانی و همکاران

یک ماده پیش ساز در کبد صورت میگیرد ( Wolf

 .)et al., 1961استفاده از ال-کارنتین بهعنوان یک
مکمل غذایی باعث افزایش اکسیداسیون چربی،
افزایش استفاده از منابع چربی برای تامین انرژی در
ماهی که موجب بهبود کارایی پروتئین و ذخیره
پروتئین و در نهایت موجب افزایش رشد ماهی
میگردد (حاجی آبادی و همکاران.)1288 ،
ال -لیزین با فرمول شیمیایی  C6H14N2O2یک آمینو
اسید جاذب و ضروری میباشد که در بسیاری از
آبزیان باعث افزایش عملکرد رشد و میزان بازماندگی
شده است (آذری تاکامی ،)1281 ،که نقش انتقال
اسیدهای چرب به ماهیچههای سلولی را ایفا میکند
همچنین به عنوان یک منبع انرژی در نظر گرفته
میشود که برای تشکیل ال-کارنتین مورد استفاده
قرار میگیرد .یکی از نکات مهم در رابطه با اسید آمینه
ضروری این است که این ماده باید از طریق غذا تامین
گردد زیرا بدن توانایی ساخت به میزان کافی را ندارد.
با توجه به اینکه ال-لیزین در فرآیند اسیدهای چرب
شرکت میکند ،میتواند در بحث رشد مهم باشد.
همچنین جذب کلسیم توسط بدن را تسهیل میکند
از طرفی در تشکیل کالژن نقش بهسزایی دارد.
استفاده در سطح پایین از ال-لیزین باعث کاهش سنتز
پروتئین میشود و سپس بر روی تشکیل کالژن و
بافت عضله تاثیر میگذارد .از ترکیب ویتامین  Cبا ال-
لیزین ،ال-کارنتین به وجود میآید که موجب مصرف
اکسیژن در سلولهای عضالنی بدن میشود (افشار
مازندران.)1281 ،
با توجه به کمبود پودر ماهی در سالهای اخیر،
استفاده از منابع پروتئینی گیاهی مورد توجه قرار
گرفته است ،کاهش هزینه تولید غذای آبزیان را به
دنبال دارد ( .)El-Sayed, 1999بکارگیری مواد
جاذب و اشتها آور از جمله آمینو اسیدها در جیره
غذایی آبزیان موجب بهبود مصرف غذا از طریق
افزایش سرعت بلع ،کاهش مدت زمان ماندن غذا در
آب و در نتیجه جلوگیری از آلودگی آب و از طرفی
مصرف غذا با حداقل میزان ضایعات ،راندمان غذایی
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مورد بررسی قرار دادند .سادات حسینی و همکاران
( )1232در طی یک آزمایشی به تاثیرات ال-لیزین بر
روی عملکرد رشد ،بازماندگی و ترکیب الشه در بچه
ماهی انگشت قد کپور معمولی ()Cyprinus carpio
پرداختند .با توجه به موارد ذکر شده ،پژوهش حاضر
به منظور افزودن سطوح مختلف ال-لیزین و ال-
کارنتین به جیره غذایی بچه ماهی قزلآالی
رنگینکمان که یکی از گونههای با ارزش اقتصادی باال
و رایج در امر پرورش می باشد ،میزان تاثیر سطوح
مختلف آن بر عملکرد رشد ،بقا و برخی از پارامترهای
کیفی خون را در مدت  8هفته مورد ارزیابی قرار
گرفت.

باالیی را در پی خواهد داشت ( Coman et al.,

 .)1996مشخص نمودن آمینو اسید و میزان مورد نیاز
ماهیان پرورشی از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد
( )Small et al., 1999که استفاده بیش از حد از این
منابع باعث کاهش میزان ال-کارنتین جیره میشود
که افزودن این ماده در غذا را افزایش میدهد.گوشت
قرمز و پودر ماهی از منابع اصلی و مهم الکارنتین
میباشند ( .)Harpaz, 2005از سوی دیگر استفاده از
منابع گیاهی موجب کاهش آمینه اسیدهای ضروری
نظیر الیزین و متیونین میشود .تاثیر مثبت و یا منفی
مکمل ال-کارنتین بر رشد آبزیان وابسته به میزان
اسیدهای آمینه الیزین و متیونین در جیره میباشد،
در صورت کمبود این آمینه اسیدها ممکن است ،اثر
منفی بر روی میزان تولید ال-کارنتین گذاشته و
کاهش رشد ماهیان به دنبال دارد (.)Harpaz, 2005
مطالعات مختلفی در رابطه با اثر استفاده از
مکملهای ال-کارنتین و ال -لیزین روی شاخصهای
رشد ،بقاء و ایمنی آبزیان انجام شده است ،که میتوان
به مطالعه  Brownو  )2444( Twibellاشاره کرد
که افزودن ال-کارنتین موجب افزایش رشد در ماهی
باس راه راه ( )Morone saxatilisرا عنوان کردند.
همچنین  Fockenو همکاران ( )1331بیان کردند
که افزودن ال-کارنتین به جیره غذایی ماهی کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioباعث افزایش و بهبود
عملکرد رشد و ایمنی میگردد .اوانی و همکاران
( )1232گزارش کردند که افزودن ال کارنتین و ال-
لیزین به غذای قزلآالی رنگینکمان سبب افزایش
رشد ،بهبود عملکرد ،افزایش بازماندگی و همچنین
افزایش سیستم ایمنی میشود Khan .و Ahmed
( )2440در مطالعه ای به بررسی میزان نیاز بچه ماهی
انگشت قد کپور هندی ( )Cirrhinus mrigalaبه
اسید آمینه ال-لیزین پرداختند Luo .و همکاران
( )2440سطوح مختلف ال-لیزین بر روی ماهیان
( )Epinephelus coioidesمورد بررسی قرار دادند.
 Sardarو همکاران ( )2443اثرات ال-لیزین و
متیونین بر روی ماهیان هندی ()Labe orohita

مواد و روشها
این مطالعه به مدت  8هفته در یکی از مجموعههای
تکثیر و پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان واقع در
جاده هراز و در روستای الریجان انجام شد 14 .تیمار
با  2تکرار بهمنظور انجام این مطالعه در نظر گرفته
شد .از جیره حاوی (  02درصد پروتئین 18 ،درصد
چربی خام 11 ،درصد خاکستر 2/2 ،درصد فیبر2 ،
درصد فسفر و رطوبت  14درصد) (خوراک GFT1
شرکت چینه) و همچنین جیره حاوی ( 02درصد
پروتئین 21 ،درصد چربی خام 14 ،درصد خاکستر0 ،
درصد فیبر 8 ،درصد فسفر و رطوبت  14درصد)
(خوراک  GFT2شرکت چینه) استفاده شد .مادههای
تجاری ال-لیزین ال-کارنتین (بهصورت تارترات از
شرکت مرک آلمان) جیره در سطوح صفر (شاهد)،
تیمار ( A1ال –لیزین 4/2و ال–کارنتین  ،)4/2تیمار
( A2ال–لیزین  1و ال–کارنتین  ،)1تیمار ( A3ال–
لیزین 1و ال–کارنتین  ،)1/2تیمار ( A4ال–لیزین
4/2و ال–کارنتین  ،)1/2تیمار ( A5ال–لیزین  1/2و
ال–کارنتین  ،)1تیمار ( A6ال–لیزین  1/2و ال–
کارنتین  ،)4/2تیمار ( A7ال–لیزین  1/2و ال–
کارنتین  ،)1/2تیمار ( A8ال–لیزین  4/2و ال–
کارنتین  )1و تیمار ( A9ال–لیزین  1و ال–کارنتین
 )4/2گرم در هر کیلوگرم ،ابتدا هردو ماده مورد تظر
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در آب حل و سپس به روش اسپری برروی جیره
غذایی اضافه شد .برای افزودن مادههای تجاری،
محافظت از غذاها و جلوگیری از رها شدن و ورود آن
به محیط آب و همچنین برای از بین بردن رطوبت
غذاهای آماده شده ،حدود  2ساعت در فضای
سرپوشیده دارای جریان باد قرار داده شدند.
ماهیان پس از سازگاری با شرایط مزرعه ،از نظر
سالمتی و وضع ظاهری مورد بررسی قرار گرفتند.
سپس با میانگن وزنی  22گرم به صورت تصادفی در
 24تانک پرورشی بچه ماهی قزلآال رنگین کمان
(استخر سیمانی به عرض  14سانتیمتر ،طول 244
سانتیمتر و ارتفاع  04سانتیمتر) توزیع شدند (24
عدد ماهی در هر استخر) .بهمنظور اندازهگیری
اکسیژن محلول و دمای آب به ترتیب از اکسیژن متر
و دماسنج جیوهای استفاده شد .دمای آب و اکسیژن
محلول در طوره دوره پرورش به ترتیب 12/2–10/1
سانتیگراد و 14–11/2میلیگرم در لیتر بود.

اوانی و همکاران

آزمایش از هر مخزن  14عدد ماهی به طور تصادفی
خونگیری شدند .ماهیان با عصاره پودر گل میخک
بیهوش شده و خونگیری با سرنگ هپارینه 2
میلیلیتر از ناحیه ساقه دمی به میزان  1/2میلیلیتر
انجام شد و نمونهها در داخل میکروتیوپهای 2
میلیلیتری ریخته شدند .نمونههای خونی در دمای
حدود  0درجه سانتیگراد برای بررسیهای بیشتر به
آزمایشگاه انتقال یافت .بهمنظور جداسازی پالسما از
دستگاه سانتریفیوژ با دور  1244 gبه مدت  24دقیقه
انجام شد .با استفاده از سمپلر نمونههای پالسما به
ویالهای  1/2میلیلیتری منتقل شدند و در فریزر
(دمای  -84درجه سانتی گراد) تا زمان شروع انجام
آزمایشات نگهداری شدند.
شاخصهای بیوشیمیایی خون :برای تعیین میزان
گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،پروتئین کل و
آلبومین پالسما از کیتهای مخصوص (پارس آزمون،
کرج ،ایران) و دستگاه اسپکتروفتومتر Unico, New
) )Jersey, USAاستفاده شد .برای انجام این کار μ
 14Lاز نمونه به همراه  1444 μLاز محلول کیت
درون کووت حل شده و بعد از  24دقیقه ،اندازهگیری
با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ( Unico, New
 )Jersey, USAدر طول موج  200نانومتر و در دمای
 22درجه سانتی گراد انجام شد (.)Řehulka, 2000
با توجه به مقادیر پروتئین کل و آلبومین میزان
گلوبولین مورد محاسبه قرار گرفت .بدین صورت که با
کم نمودن میزان آلبومین از پروتئین کل برای هر
نمونه ،مقدار گلوبولین بهدست آمد ( Kumar et al.,
.)2006

اندازهگیری شاخصهای رشد :هر ده روز یک بار
پارامترهای رشد در بچه ماهیها اندازهگیری شد .برای
جلوگیری از افزایش متابولیسم ناشی از استرس،
غذادهی یک روز قبل از زیستسنجی قطع گردید.
فرآیند بیهوشی ماهیها با پودر گل میخک انجام شد.
در زمان انجام بیومتری برای افزایش میزان دقت و
کاهش خطا از ترازوی دیجیتالی با دقت  4/1گرم
استفاده شد .شاخصهای رشد مورد بررسی از قبیل
افزایش وزن ( ،)WGنرخ رشد ویژه ( ،)SGRضریب
تبدیل غذایی( )FCRو همچنین درصد بازماندگی
( )SRاز طریق فرمولهای زیر محاسبه گردید
(فالحتکار:)1230 ،

تجزیه و تحلیل آماری داده ها :برای آنالیز آماری

وزن اولیه (گرم)  -وزن نهایی (گرم) = )WG (g
طول  - Lnوزن نهایی (گرم) SGR (%/day) = [Ln

از نرم افزار Version 22, IBM, Armonk, ( SPSS

] ×144دوره پرورش (روز)  /وزن اولیه (گرم)
افزایش وزن (گرم)  /غذای مصرف شده (گرم) = FCR
تعداد ماهیان در ابتدای دوره  /تعداد [ = )SR (%

 )NY, USAاستفاده شد .ابتدا برای بررسی نرمال
بودن دادهها از آزمون  Kolmogorov-Smirnovو
همگنی دادهها با آزمون  Leveneمورد بررسی قرار
گرفت .از روش آنالیز واریانس یکطرفه ( One-way
 )ANOVAبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد،

] ×144ماهیان در انتهای دوره

اندازهگیری شاخصهای خونی :در پایان دوره
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جدول  -1شاخصهای رشد بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissتغذیه شده با سطوح مختلف ال-لیزین و ال-کارنتین پس از  8هفته آزمایش (میانگین  ±خطای استاندارد).)n = 73 ،
سطوح مختلف ال -لیزین ال -کارنتین (گرم در کیلوگرم)

شاخص های رشد
A0
52

وزن اولیه ()g
b

وزن نهایی ()g
وزن کسب شده ()g

A1
52

25/52 ± 0/25

ab

77/20 ± 0/32

A2
52
75/00 ± 0/30

b

A3
52

A4
52

55/23 ± 0/50

ab

56/73 ± 0/63

ab

A5
52
52/70 ± 0/60

ab

A6
52
ab

A7
52

55/00 ± 0/35

A8
52

55/72 ± 0/37

ab

A9
52

65/50 ± 0/32

a

ab

56/20 ± 0/32

20/52 ± 0/25b

25/20 ± 0/32ab

53/00 ± 0/30ab

50/23 ± 0/50ab

52/73 ± 0/63ab

50/70 ± 0/60ab

50/00 ± 0/35ab

50/72 ± 0/37ab

23/50 ± 0/32a

52/20 ± 0/32ab

نرخ رشد ویژه ()%/day

0/20 ± 0/07 b

0/65 ± 0/00 ab

0/73 ± 0/57 ab

0/70 ± 0/25 ab

0/72 ± 0/07 ab

0/50 ± 0/50 ab

0/75 ± 0/55 ab

0/70 ± 0/05 ab

0/35 ± 0/65 a

0/72 ± 0/03 ab

ضریب تبدیل غذایی

0/67 ± 0/53 a

0/60 ± 0/07 ab

0/32 ± 0/050 ab

0/02 ± 0/02 ab

0/26 ± 0/56 ab

0/55 ± 0/52 ab

0/23 ± 0/03 ab

0/67 ± 0/20 ab

0/73 ± 0/57 b

0/05 ± 0/03 ab

نرخ بازماندگی ()%

b

50/00

ab

65/23

ab

76/20

ab

ab

72/23

60/00

ab

60/00

ab

73/32

ab

a

60/05

ab

75/23

32/52

حروف متفاوت در هر ردیف ،نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار بین تیمارها است (.)P<3/30
جدول  -2شاخصهای بیوشیمیایی خون بچه ماهیان قزلآالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissتغذیه شده با سطوح مختلف ال-لیزین و ال-کارنتین پس از  8هفته آزمایش (میانگین  ±خطای استاندارد.)n = 73 ،
سطوح مختلف ال -لیزین ال -کارنتین (گرم در کیلوگرم)

شاخص های
بیوشیمیایی

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

گلوگز ()mg/dL
کلسترول ()mg/dL
تریگلیسرید ()mg/dL
پروتئین کل ()g/dL
آلبومین ()g/dL
گلوبولین ()g/dL

000/36 ± 3/02a
275/73 ± 5/02a
567/20 ± 25/52a
02/55 ± 0/55b
5/56 ± 0/03a
3/25 ± 0/02b

50/20 ± 5/00b
505/52 ± 3/02ab
066/57 ± 06/52ab
02/55 ± 0/03ab
0/53 ± 0/06b
05/07 ± 0/00ab

002/23 ± 5/35ab
556/06 ± 5/00ab
020/53 ± 05/25ab
02/52 ± 0/52ab
0/50 ± 0/00ab
02/52 ± 0/02ab

37/57 ± 6/02ab
205/25 ± 05/05ab
035/00 ± 55/07ab
02/73 ± 0/50ab
0/52 ± 0/00ab
05/25 ± 0/02ab

32/25 ± 5/52ab
525/06 ± 3/07ab
070/23 ± 57/05ab
06/00 ± 0/55ab
0/50 ± 0/00ab
05/53 ± 0/05ab

37/53 ± 6/07ab
553/70 ± 5/00ab
± 35/25
ab ab
02/72
± 0/50
073/20
0/50 ± 0/03ab
05/25 ± 0/00ab

65/20 ± 5/02ab
255/00 ± 02/37ab
± 50/25
ab ab
06/70
± 0/50
525/23
0/50 ± 0/07ab
07/00 ± 0/05ab

30/57 ± 5/72ab
552/00 ± 3/32ab
± 50/55
ab ab
02/52
± 0/02
020/63
0/25 ± 0/02ab
05/00 ± 0/06ab

± 5/22
ab
± 7/25
35/73
b
67/52
±
03/05
002/57b
03/02 ± 0/55a
0/25 ± 0/05ab
07/52 ± 0/00a

52/07 ± 5/55ab
252/05 ± 6/02ab
± 25/02
ab ab
05/72
± 0/06
030/50
0/50 ± 0/05ab
02/02 ± 0/05ab

حروف متفاوت در هر ردیف ،نشانه وجود تفاوت آماری معنیدار بین تیمارها است (.)P<3/30
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سپس وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار بین
میانگین دادهها از آزمون چند دامنهای  Tukeyدر
سطح  2درصد استفاده شد.

اوانی و همکاران

کارنتین تحت تاثیر قرار گرفته است به طوری که
بیشترین میزان گلوکز در تیمار  A0و کمترین سطح
آن در تیمار  A1مشاهده شد ( .)P<4/42اما بین سایر
تیمارهای مورد مطالعه اختالف معنیدار مشاهده نشد
( .)P<4/42سطح کلسترول پالسما در بچه ماهیان
تغذیه شده با سطوح مختلف ماده تجاری ال لیزین و
ال-کارنتین دارای تغییراتی بوده است ،به طوری که
کمترین میزان در تیمار  A9و بیشترین سطح در تیمار
 A0مشاهده شد ( .)P<4/42کمترین میزان
تریگلیسرید نیز در تیمار  A9مشاهده شد
( .)P<4/42باالترین میزان پروتئین کل و گلبولین در
تیمار  A9مشاهده شد (.)P<4/42

نتایج
پس از  20روز غذادهی ،شاخصهای رشد برای کل
دوره پروررش اندازهگیری شد (جدول  .)1بچه ماهیان
تغذیه شده با ال -لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در
هر کیلوگرم در جیره غذایی رشد و بهبود عملکرد رشد
نسبت به گروه شاهد در طول دوره پرورش نشان داد.
از لحاظ عملکرد رشد بین تیمار ال-لیزین  4/2و ال-
کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم و تیمار شاهد اختالف
معنیدار وجود دارد ( .)P<4/42از لحاظ وزن نهایی،
وزن کسب شده ( )WGو نرخ رشد ویژه ( )SGRبین
تیمار ال-لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر
کیلوگرم و تیمار شاهد اختالف معنیدار مشاهده شد
( .)P<4/42ماهیان تغذیه شده با تیمار ال -لیزین
 4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم از لحاظ این
شاخصها از تیمار شاهد عملکرد بهتری داشتند.
بررسی وزن نهایی و نرخ رشد ویژه میان سایر تیمارها
با تیمار شاهد اختالف معنیدار نشان نداد (.)P<4/42
مقایسه آماری میانگین ضریب تبدیل غذایی ()FCR
نشان از اختالف معنیدار بین تیمار های آزمایشی
داشت ( .)P<4/42کمترین مقدار آن در تیمار ال-
لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم و
بیشترین میزان آن در تیمار شاهد به دست آمد .از
لحاظ درصد بازماندگی ( )SRدر ماهیانی که از ال-
لیزین  4/2و ال کارنتین  1گرم در هر کیلوگرم در
جیره استفاده کرده بودند افزایش معنیداری نسبت به
گروه شاهد نشان داد (.)P<4/42
تجزیه و تحلیل شاخصهای بیوشیمیایی بچه
ماهیان قزل اال در جدول  2ارایه شده است .نتایج
نشان داد فاکتور گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید،
پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین در بچه ماهی قزلآال
رنگینکمان در طی  8هفته غذادهی با جیره های
حاوی سطوح مختلف ماده تجاری ال-لیزین و ال-

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نه تنها استفاده از
سطوح مختلف ال-لیزین و ال-کارنتین در جیره
غذایی بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان اثر منفی
نداشت ،بلکه افزودن ال-لیزین  4/2و ال-کارنتین 1
گرم در هر کیلوگرم جیره موجب بهبود عملکرد رشد،
افزایش میزان بازماندگی و همچنین افزایش ایمنی
شد .در مقایسه نتایج تحقیق حاضر با دیگر مطالعات
انجام شده روی ماهی قزلآالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissتغذیه شده با مکمل ال-
کارنتین (اوانی و همکاران1232 ،؛ احمدیان و
همکاران1230 ،؛ جاللی و همکاران1231 ،؛Haji-
 ،)Abadi et al., 2010فیل ماهی ()Huso huso
تغذیه شده با مکمل ال-کارنتین ( Ozorio et al.,
 ،)2001; Mohseni et al., 2014ماهی دو رگه باس
راه راه ( ،)Brown and Twibell, 2000کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioتغذیه شده با ال-
کارنتین ،ال-لیزین و میتونین (سادات حسینی و
همکاران 1232 ،؛ Focken et al., 1997; De la
 ،)Higuera, 2001ماهی سیم دریایی تغذیه شده با
ال-کارنتین (Ma et ( )Sparus macrocephalus
 )al., 2008و ماهی تیالپیا نیل ( Oreochromis
 )niloticusتغذیه شده با مکمل ال-لیزین و متیونین
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از دیگر مطالعات انجام شده میتوان به مطالعه بر
روی ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum
( )Kamenskii 1901نکوبین و همکاران1232 ،؛
سیف آبادی و همکاران ،)1281 ،ماهی قزلآالی
رنگینکمان (حسینی و همکاران1281 ،؛ ناصری و
همکاران )1232 ،اشاره نمود ،که افزودن مقادیر
مختلف سطوح ال-کارنتین بر روی شاخصهای رشد
نظیر افزایش وزن نهایی ،ضریب رشد ویژه و ضریب
چاقی تاثیر معنیداری نداشته است .که نتایج این
مطالعات با مطالعه حاضر مغایر بود .عواملی مثل سن،
ترکیب خوراک و نیاز متابولیکی گونه در پاسخ ماهی
به ال کارنتین موثر میباشد ( .)Ozorio, 2001یکی
از دالیل اصلی تفاوت پاسخ به تاثیرات مکمل ال لیزین
و ال کارنتین سن ماهی مورد استفاده می باشد زیرا
نشان داده شده است که بیوسنتز ال-کارنتین در
میباشد
ناقص
زندگی
اولیه
مراحل
( .)Rodehutscord, 1995مطالعه حاضر نشان داد
افزودن ال-لیزین  4/2و ال-کارنتین  1گرم در هر
کیلوگرم در جیره غذایی بچه ماهی قزلآال باعث
افزایش شاخصهای رشد و بهبود عملکرد رشد،
افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه و همچنین کاهش
میزان ضریب تبدیل غذایی میشود .تفاوت در سطوح
اثرگذاری در مطالعات مختلف میتواند به دلیل تفاوت
در گونه مورد مطالعه ،سن ،مرحله زیستی ،وزن گونه،
روش آمده سازی جیره غذایی و همچنین طول دوره
استفاده باشد (فرضی و همکاران .)1238 ،گلوکز سرم
پس از کورتیزول به عنوان دومین واکنش استرس در
ماهی شناخته شده است ،به طوری که افزایش میزان
کورتیزول سبب کاتابولیسم قند کبد و تقویت تجزیه
گلیکوژن کبد بهمنظور تامین انرژی طی فرآیند
استرس میگردد (.)Barton and Iwama, 1991
نتایج مطالعات صورت گرفته بر روی قزلآالی
رنگینکمان ،تغذیه شده با مکمل ال-کارنتین و
ویتامین ( Cاوانی و همکاران1232 ،؛ شریفزاده و
همکاران1230 ،؛ Jalali Haji-Abadi et al.,
 ،)2010قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با مکمل

( )El-Saidy and Gaber, 2002اثر منفی نداشته و
در عوض باعث افزایش وزن نهایی و کاهش ضریب
تبدیل غذایی ،که اختالف معنیداری با گروه شاهد
نشان داد که با نتایج بهدست آمده در این مطالعه
همخوانی دارد.
در مطالعه  Yangو همکاران ( )2414که به
بررسی تاثیر مکمل ال-لیزین و میتونین بر روی
عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی آمور
( )Ctenopharyngodon idellaپرداختند ،گزارش
کردند که افزودن مکملهای فوق موجب افزایش وزن
نهایی ،ماندگاری پروتئین ،فاکتور وضعیت و بهبود
ضریب تبدیل غذایی میشود .وجود آمینو اسیدهای
ضروری نظیر لیزین میتواند بر فاکتورهای رشد در
ماهی قزلآال تاثیر بگذارد و موجب بهبود آنها گردد.
طبق نتایج مطالعات میتوان بیان نمود افزودن ال-
کارنتین تا یک دوز مشخصی باعث بهبود رشد ماهیان
میگردد .دلیل اثرات مثبت ال-کارنتین بر رشد
ماهیان عموماً به بهبود کارایی انرژی از مسیر افزایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب در میتوکندری میباشد
( .)Harpaz, 2005در بیشتر مطالعات ،استفاده تا یک
دوز معین را موجب رشد ماهیان عنوان کردهاند ،اما
پس از افزایش غلظت آمینو اسید ال-لیزین دیگر رشد
مشاهده نمیشود ( .)Walton et al., 1984نتایج
اکثر مطالعات نشان داده است که افزودن ال-کارنتین
به رژیم غذایی ماهیانی نظیر گربه ماهی آفریقایی،
گربه ماهی کانالی ،سیم دریایی سیاه و همچنین آزاد
اقیانوس اطلس باعث افزایش تجمع اسیدهای آمینه
ضروری در الشه میشود که این فرایند ،به افزایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب و کاهش سوختن
اسیدهای آمینه در الشه ماهیان میگردد ،این چنین
مکانیسمی نشاندهنده اثر مهار کنندگی ال-کارنتین
بر سوخت و ساز پروتئین از مسیر هدایت اسیدهای
چرب به سمت چرخه کربس میباشد و در نهایت
موجب صرفهجویی در مصرف پروتئین میشود (حاج
آبادی و همکاران1288 ،؛  Ji et al., 1996؛ Ma et
.)al., 2008
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ال-کارنتین و متیونین (کرامت و ابولفضلی،)1230 ،
شانک زردباله ( Acanthopagrus latus,
 )Houttyn, 1782تغذیه شده با مکمل ال کارنتین
(اکبری و همکاران )1230 ،و ماهی تیالپیا
()Chen et al., 2009( )Oreochromis niloticus
بیان داشتند که کاهش میزان  -گلوکز ،تریگلیسرید
و کلسترول خون در مقایسه با تیمار شاهد شد.
 Ozorioو همکاران ( )2441در طی گزارشی
اعالم نمودند افزودن  044میلیگرم در کیلوگرم ال-
کارنتین به رژیم غذایی گربه ماهی آفریقایی
( )Clarias batrachusسبب کاهش گلوکز و
افزایش میزان کلسترول سرم خون میشود این در
حالی است که هیچ تاثیری بر میزان تری گلیسرید
نداشت Lien .و همکاران ( )2441اعالم کردند افزودن
مکمل ال-کارنیتین تاثیر معنیداری بر میزان
تریگلسیرید و کلسترول ندارد که با مطالعه حاضر
مغایرت دارد .دالیل اصلی اختالف نتایج در مطالعات
به عواملی نظیر تفاوت گونه ،ترکیب جیره ،سایز گونه
مورد مطالعه ،دوره پرورش ،فعالیتهای فیزیولوژیکی
و متابولیکی بستگی دارد ( .)Harpaz, 2005دلیل
کاهش میزان تریگلیسرید در بچه ماهیان تغذیه شده
با مکملهای ال-کارنتین و ال-لیزین ،احتماالً به دلیل
افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب میباشد .با
افزایش ظرفیت انتقال اسیدهای چرب به الیههای
داخلی میتوکندری میزان تریگلیسرید کاهش
مییابد .افزودن مکمل ال-کارنتین به جیرههای غذایی
حاوی چربی زیاد ،موجب افزایش اکسیداسیون
اسیدهای چرب و کاهش میزان ترشح  VLDLسرم
می شود ( .)Lien and Horng, 2001همچنین ال
کارنتین باعث افزایش فعالیت لیپاز و کاهش میزان
فعالیت لیپوپروتئین لیپاز میگردد ،بنابراین منجر به
غلظت باالتری از اسیدهای چرب در سرم خون بوسیله
سرعت بخشیدن هیدرولیز تریگلیسرید به گلیسرول
و اسید چرب میشود ،و در نهایت باعث کاهش میزان
تریگلیسرید در سرم خون می شود ( Zhang et al.,
.)2010

اوانی و همکاران

پروتئین پالسمای خون یک سیستم نسبت ًا حساس
است که بازتاب تاثیر عوامل داخلی و خارجی است که
موجود در آن قرار دارد (.)Shalaby et al., 2006
عواملی نظیر جنس ،تخمریزی ،تغذیه ،فشار اسمزی،
درجه حرارت ،نور ،سن ،کاهش اکسیژن و فصل بر
میزان پروتئین خون موثر است (.)Booke, 1964
نتایج حاصل از اندازهگیری پروتئین سرم خون بچه
ماهیان قزلآالی رنگینکمان پس از  8هفته تغذیه با
جیره حاوی ال کارنتین و ال لیزین نشان داد که به
کارگیری  4/2ال -لیزین و  1گرم در هر کیلوگرم
ال-کارنتی ن جیره منجر به افزایش معنادار مقدار
پروتئین کل ،گلوبولین و همچنین کاهش آلبومین در
بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان در مقایسه با تیمار
شاهد شد .مشابه چنین نتایجی در خرچنگ دراز آب
شیرین (Safari et al., ( )Astacus leptodactylus
 ،)2015قزلآالی رنگینکمان (اوانی و همکاران ،
1232؛ احمدیان و همکاران1230 ،؛ شریف زاده و
همکاران1230 ،؛ Jalali Haji-Abadi et al.,
 ،)2010گربه ماهی آفریقایی ()Clarias batrachus
( )Ozorio et al., 2001و تاسماهی شیپ جوان
(( )Acipenser nudiventrisحبیبزاده و همکاران،
 )1232گزارش شده است .این محققین دلیل افزایش
این میزان پروتئین کل را به نقش ال کارنتین در صرفه
جویی پروتئین برای تامین انرژی نسبت دادهاند.
پروتئین کل به دلیل چگالی بسیار پایین در سرم
خون نقش ناقل تریگلیسرید را از کبد به بافتها را
برعهده دارد (شهیدی یاسالق و همکاران ،)1281 ،در
حالی که آلبومین نقش اتصال اسیدهای چرب غیر
اشباع و انتقال و جابجایی آنها را در بین بافتهای
بدن را دارد ( .)Francis et al., 2006بنابراین تغییر
در میزان این پارامترها میتواند به دلیل فرآیند
سوخت و ساز بدن باشد .در مطالعه حاضر میزان
آلبومین با افزودن مکمل ال-کارنتین و ال-لیزین به
رژیم غذایی بچه ماهی قزلآال کاهش یافت ،احتماال به
دلیل کاهش انتقال اسیدهای چرب از بافت ها برای
فرآیند اکسیداسیون باشد ( .)Bremer, 1983نوع
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برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل آالی رنگین
کمان ( .)Oncorhynchus mykissمجله شیالت واحد
آزاد شهر.81-88 :)1(1 ،
آذری تاکامی ق .1281 .بررسی مقایسه ای میزان رشد و
بازماندگی قزل آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissبر اثر جایگزینی مناسب بتافین در جیره به جای
کولین کلراید .گزارش نهایی فارمی 10 ،صفحه.
جاللی حاجی آبادی،س.م ،.صادقی ع .ا ،.صوفیانی ن .م،.
چمنی م ،.ریاضی غ .1288 .اثر مکمل الکارنتین بر
فراسنجه های خونی و رشد ماهی قزل آالی رنگین کمان
( .)Oncorhynchus mykissعلوم و فنون کشاورزی و
منابع طبیعی ،دوره.112-142 :)01( 12
حسینی س ،.سیف آبادی س .ج ،.کلباسی م.ر ،.ویلکی ا.
س .1281 .تاثیر ماده ال کارنتین روی مراحل اولیه رشد
و ترکیبات بدن قزل آالی رنگین کمان
( .)Oncorhynchus mykissمجله علوم و فنون دریایی
ایران ،دوره .02-01 :)2( 1
سادات حسینی ،ه ،.قلیچی ،الف ،.اکرمی ،ر ،.جرجانی ،س.
 .1232اثر ال-لیزین بر عملکرد رشد ،بازماندگی و ترکیب
الشه در بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی ( Cyprinus
 .)carpioنشریه توسعه آبزی پروری ،دوره .22-02 :)1(8
سیف آبادی س.ج ،.اورجی ح ،.نظری ر.م .1281 .تاثیر ماده
ال کارنتین روی مراحل اولیه رشد ماهی سفید دریی خزر
( .)Rutilus frisii kutumمجله علوم و فنون دریایی
ایران.11-82 :)0(1 ،
شهیدی یاسالق س.ا ،.مازندرانی م ،.قربانی حسن سرائی
ا ،.قربانی ر ،.سلیمانی ن .1281 .اندازه گیری مقادیر
طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون تاس ماهی ایرانی
( .)Acipenser persicusفن آوریهای نوین در توسعه
آبزی پروری (مجله شیالت).22-22 :)1(2 ،
فرضی ر ،.سجادی م.م ،.فالحتکار ب .1238 .تاثیر سطوح
مختلف ماده تجاری  XTRACTجیره بر شاخص های
رشد ،بقا و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی طالیی
( .)Carassius gibelioمجله علوم آبزی پروری:)1(1 ،
.08-28
فالحتکار ب .1230 .تغذیه و جیره نویسی آبزیان.
انتشارات دانشگاه جامع علمی و کاربردی 220 ،صفحه.
کرامت ,عبدالصمد ,ابولفضلی ،آزاده .1230 .اثرات متقابل
اسید آمینه میتونین و الکارنتین بر پارامترهای رشد،

مکمل ال-کارنتین استفاده شده در جیره غذایی برای
مقایسه نتایج بسیار مهم میباشد ( Baumgartner
 .)et al., 1997; Francis et al., 2006همچنین
باید به این نکته توجه داشت که میزان زیست فراهمی
مکملهای ال-کارنتین به نوع آزاد ،استری و یا نمکی
آن متفاوت است .به طوری که شکل نمکی ال-
کارنتین در آب حاللیت کمتری دارد اما قابلیت جذب
بیشتری در مقایسه با فرم استری (مثل استیل ال
کارنتین) و آزاد ال-کارنتین دارد .مکمل ال-کارنتین
سبب صرفه جویی پروتئین توسط بتا اکسیداسیون
اسیدهای چرب میگردد و در نهایت موجب افزایش
ساخت پروتئین در سرم خون میشود ( Rodnick
.)and Williams, 1999
به طور کلی با توجه به نتایج بهدست آمده در این مطالعه
و مقایسه آن با تحقیقات مشابه دیگر حاکی از آن است که
مکمل ال-کارنتین و ال-لیزین قادر به افزایش رشد و
تحریک سیستم ایمنی بچه ماهیهای قزلآالی رنگین
کمان است و از این طریق میتواند به سالمتی و بهبود
وضعیت فیزیولوژیک ماهیها کمک نماید.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که
در مراحل انجام پژوهش حاضر همکاری و مساعدت
کردند ،کمال تشکر را دارند.
منابع
احمدیان ،ع ،.جاللی ،م.ع ،.پوررضا ،ج .1230 .اثر منبع
روغن و مکملهای غذایی الکارنتین و راکتو پامین بر
عملکرد رشد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون
ماهی قزل آالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 .)mykissمجله علمی شیالت ایران ،دوره -121 :)1(20
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افشار مازندران ن .1281 .راهنمای عملی تغذیه و
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نوربخش 210 ،صفحه.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of dietary L - Lysineon and L - Carnitine on growth and survival
and some blood biochemical parameters of Oncorhynchus mykiss fry. For this purpose, Oncorhynchus mykiss fry
with a mean weight of 25 gr in 10 treatments with 2 replicates were distributed randomly in 20 tanks. The L –
Lysineon and L - Carnitine diet was added to diets at different levels. The breeding period was considered to be
8 weeks. Growth indices, survival rate and blood biochemical indices and safety factors, as well as comparisons
between treatments at the end of breeding period blood sampling was performed. The results showed that the
treatment fed L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1gr/kg diet of L – Lysineon and L – Carnitine material had
significant differences with the control group in the final weights, weight gain, body weight gain percentage and
reduction in feed conversion ratio (P<0.05). In terms of survival rate of fish, the highest survival rate was observed
in treatments containing different levels of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 gr/kg. The results showed a
significant difference between plasma biochemical factors such as glucose, triglyceride, and cholesterol in levels
of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 gr/kg. (P<0.05). The highest amount of total protein, albumin, and globulin
was observed in this treatment, which significantly differs from the control treatment (P<0.05). As a general
conclusion, it can be stated that the use of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 in the Oncorhynchus mykiss fry
diet can increase and improve the growth, survival index and stimulate the immune system and thus improve
health and physiological status of Oncorhynchus mykiss.The addition of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 of
feed for Oncorhynchus mykiss fry are suggested.
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