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چکیده
هدف این تحقیق بررسی کارکرد کارنتین درکنار متیونین در بهبود کارآیی متابولیسم چربیها و در نتیجه آن بهبود پارامترهای
رشد در ماهی قزل آال می باشد .برای بررسی اثرات متقابل متیونین و الکارنتین  :متیونین در سه سطح  0/5و  1و  1/5درصد و
الکارنتین هم در سه سطح  0/5و  1و  1/5گرم به ازای هر کیلوگرم به غذا های آزمایشی اضافه شد و بر این اساس نه تیمار
آزمایشی د ر این تحقیق وجود داشت .نتایج نشان داد که افزودن اسید آمینه متیونین پارامترهای رشد در این ماهی را مانند وزن
نهایی  ،ضریب تبدیل و سرعت رشد ویژه را تحت تاثیر قرار داد (  ،)p<0.05ولی افزودن الکارنتین تنها موجب تغییر در
وزن نهایی شده و سایر پارامترهای رشد در ماهی قزل آال تحت تاثیر قرار نگرفت (  .)p>0.05نتایج همچنین نشان داد که به
طور کلی ،ماهیان تغذیه شده از غذاهای حاوی الکارنتین و متیونین رشد بهتری نسبت به غذای کنترل (سطح صفر الکارنتین و
متیونین) نشان دادند .افزودن هردوماده افزودنی متیونین و الکارنتین موجب کاهش میزان گلوکز خون در مقایسه با غذای
کنترل شد ( .)p<0.05وجود دو ماده افزودنی متیونین و الکارنتین در جیره موجب باالرفتن پروتئین الشه در مقایسه با غذای
کنترل شده است (  .)p<0.05بر خالف میزان پروتئین افزودن هر دو ماده متیونین و الکارنتین موجب کاهش میزان چربی
الشه در مقایسه با غذای کنترل شده است .به طورکلی ،ترکیب این دو ماده در سطوح پایین تر اثرات بهتری بر پارامترهای
رشد و کاهش میزان چربی فیله دارد.
واژههای کلیدی :اسید آمینه ،رشد  ،ضریب تبدیل غذایی ،چربی ،ماده افزودنی

*نویسنده مسئول
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مقدمه
الکارنتین ،یکی از مواد افزودنی است که میتواند در
بهبود کارآیی چربی و ازجمله آن انتقال اسیدهای چرب
بلند زنجیره به داخل میتوکندری سلول و در نتیجه
سوختن بیشتر این مواد نقش داشته باشد ( Focken et
 .)al., 1997کارنتین نوعی ماده آلی غیر ضروری با
فرمول شیمیایی  C7H15NO3میباشد که قابلیت حل
شدن در آب را دارد و وزن مولکولی آن  161/2میباشد
(اوانی و همکاران . )1392 ،تولید داخلی کارنتین در
مهرهداران به صورت پیشساز در کبد انجام میشود
( .)Wolf et al., 1961وجود الکارنتین به عنوان مکمل
غذایی میتواند با گسترش استفاده از منابع چربی برای
تأمین انرژی در ماهی سبب بهبود کارآیی پروتئین و به
دنبال آن افزایش رشد گردد .ال کارنیتین اکسیداسیون
چربی را افزایش میدهد و لذا ،اضافه نمودن ال کارنیتین
به جیره ماهی موجب افزایش ذخیره پروتئین و منجر به
رشد بهتر در جیرههای حاوی پروتئین کمتر میشود
(حاجی آبادی و همکاران .)1388،گزارشهای متعددی در
رابطه با بهبود پارامترهای رشد در ماهی با استفاده از این
مکمل وجود دارد که میتوان به مطالعات  Brownو
 )2000(Twibellدر ماهی باس راه راه Focken
 Morone saxatilisو همکاران ( )1997در ماهی کپور
معمولی )2010( Haji-abadi Cyprinus carpioدر
ماهی قزل آال  Oncorhynchus mykissو  Mohseniو
 )2014( Ozorioدر فیل ماهی  Huso husoاشاره کرد.
گوشت قرمز و به دنبال آن پودر ماهی از منابع مهم الکارنتین
محسوب میشود ( 60-500میلیگرم در کیلوگرم) ولی
مواد اولیه گیاهی حاوی میزان بسیار پایینی (زیر 0/5
میلیگرم در کیلوگرم) از این ماده هستند (Harpaz,
) .2005افزایش سهم منابع پروتئین گیاهی در جیره در
سالهای اخیر میتواند موجب کاهش میزان الکارنتین
جیره شود و نیاز به این ماده افزودنی در غذا را افزایش
دهد .از سوی دیگر ،افزایش سهم پروتئین گیاهی جیره
معموالً با کاهش اسیدهای آمینه ضروری مانند متیونین و
الیزین همراه میباشد.
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متیونین معموالً اولین اسید آمینه محدود کننده در
جیرههایی است که با سطوح باالی پروتئین گیاهی مانند
پودر سویا ،پودر بادام زمینی و کنجاله نارگیل ساخته شده
باشند ) .)Espe et al., 2008کارآیی یا عدم کارآیی
مکمل الکارنتین در بهبود رشد گونههای مختلف آبزیان
ممکن است تا حد زیادی وابسته به میزان اسیدهای آمینه
متیونین و لیزین در جیره باشد و کمبود این اسید آمینه
ممکن است با تأثیر بر میزان سنتز الکارنتین ،عامل عدم
اثر مثبت این ماده افزودنی بر رشد باشد ( (Harpaz,
.2005
اگرچه گزارشهای موجود در رابطه با اثر الکارنتین بر
رشد نتایج یکسانی ارائه ندادند ،ولی اغلب گزارشهای
موجود نشان دادند که افزودن الکارنتین به جیره ،کاهش
میزان چربی الشه را در سطح معنیدار به همراه داشته
است ;(Ma et al., 2008; Haji-Abadi et al., 2010
 ; Mohseni and Ozorio, 2014محسنی و همکاران،
 .)1395بعالوه ،افزایش میزان متابولیسم چربیها در بدن
ماهی در اثر الکارنتین ممکن است بر بعضی از پارامترهای
خونی مانند کلسترول ،تریگلیسیرید ،گلوکز و اوره نیز
موثر باشد (اوانی و همکاران(Haji-Abadi et al., 1392 ،
; .2010
باتوجه به اینکه در دو دهه اخیر تحقیقات متعددی در
رابطه با جنبه های مختلف کارآیی کارنتین در رشد،
متابولسیم و کاهش ذخیره چربی در گونههای متعدد انجام
شده است ،اطالعات زیادی در رابطه با اثرات اسیدآمینه
ضروری متیونین بر کارآیی این ماده افزودنی وجود ندارد.
بنابراین ،هدف اصلی این تحقیق بررسی کارکرد کارنتین و
نقش متیونین در بهبود کارآیی آن در متابولیسم چربیها
و در نتیجه آن بهبود پارامترهای رشد در ماهی قزلآال
میباشد.
مواد وروشها
آماده سازی سیستم و غذا
این تحقیق در زمستان سال  1393در کارگاه پرورش
ماهیان سردآبی گلگشت قزل واقع در استان مازندران،
شهرستان تنکابن و طی یک دوره زمانی  8هفتهای انجام
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شد .در این آزمایش از  900قطعه بچه ماهی قزلآالی
رنگینکمان نژاد فرانسوی با میانگین وزنی  30±1/2گرم
که در  30استخر بتونی به طول  200و عرض  55و ارتفاع
 60سانتی متر و با حجم آبگیری  600لیتر به ازای هر
استخرجا داده شده بودند ،استفاده شد.
این تحقیق در چارچوب آزمایش فاکتوریل برای بررسی
اثرات فاکتورهای متیونین و الکارنتین و همچنین اثرات
متقابل آنها بر ماهی قزل آال انجام شد .بر این اساس:
متیونین در سه سطح  0/5و  1و  1/5درصد در جیره
غذایی (پیک موسوی و همکاران  ) 1389 ،و الکارنتین
هم در سه سطح  0/5و  1و  1/5گرم به ازای هر کیلوگرم
(اوانی و همکاران )1392 ،به جیره  GFT1شرکت
غذاسازی چینه با  %45پروتئین  %18 ،چربی خام و %11

خاکستر اضافه شدند و بر این اساس نه تیمار آزمایشی در
این تحقیق وجود داشت .عالوه بر نه تیمار آزمایشی ،تیمار
دیگری بدون متیونین و کارنتین به عنوان کنترل در این
تحقیق مورد استفاده قرار گرفت (جدول  .)1غذای مورد
استفاده در این آزمایش بر اساس سفارش عاری از مکمل
کارنتین و متیونین بوده است .کارنتین تارترات محصول
شرکت مرک آلمان مادهای پودری شکل با خاصیت محلول
در آب میباشد که حاوی  %98الکارنتین خالص می باشد.
متیونین مورد استفاده پودری شکل و از شرکت ارس فید
تهیه شد .مواد افزودنی به طور همزمان ابتدا روی غذاها بر
اساس نوع تیمار اسپری شدند و بعد از آن پلتها در
محیط سرپوشیده با جریان هوا خشک شدند.

جدول  :1ترتیب پخشیدگی متیونین و ال کارنتین در جیره های متفاوت و در ده تیمار آزمایش
Table1: Distribution of L-methionine and L-carnitine in different diets and treatments
استخر
ال کارنتین (گرم/کیلوگرم)
متیونین %
تیمار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 ( 10شاهد )

0.5
1
1
0.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1
0

پرورش ماهیان
بعد از پخش تصادفی ماهیان در  30استخر تحقیقاتی که
به تعداد  30قطعه در هر استخر انجام شد ،کلیه ماهیان
به مدت یک هفته به منظور عادت کردن با شرایط جدید با
غذای تجاری  GFT1چینه بدون ماده افزودنی تغذیه
شدند .بعد از آن ده تیمار آزمایشی این تحقیق به طور
تصادفی در  30استخر آزمایشی پخش شدند و کلیه م هر
استخر توزین شدند.

0.5
1
1.5
1.5
1
0.5
1.5
1
0.5
0

21-11-1
22-12-2
23-13-3
24-14-4
25-15-5
26-16-6
27-17-7
28-18-8
29-19-9
30-20-10

منبع آب مورد استفاده در این تحقیق آب چاه بود .طی
دوره آزمایش اسیدیته ،دما واکسیژن محلول آب به صورت
روزانه اندازهگیری شد و متوسط این پارامترها طی دوره
پرورش برای اسیدیته  ، 7/6±0/5دما  15/8±2/1درجه
سانتیگراد و اکسیژن  8/4±0/9میلیگرم در لیتر بود.
غذادهی بر اساس جدول غذادهی ماهی قزلآال که با توجه
به اندازه ماهی و در جه حرارت تنظیم شده است و سه بار
در روز ( )8:00،12:00،17:00انجام شد.
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نمونه برداری و آنالیز شیمیایی
در انتهای آزمایش کلیه ماهیان هر استخربه طور انفرادی
برای اندازهگیری پارامترهای رشد توزین شدند و این
پارمترها با استفاده از روابط ذیل اندازه گیری شدند:

لیپاز (توکلی و اخالقی )1388 ،و با استفاده از کیتهای
بیوشیمی عمومی شرکت پارس آزمون (تهران ،ایران) و
دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد.

)WG(g) = BWf−BWi (Huang et al., 2008

تجزیه و تحلیل آماری
پیش از تجزیه و تحلیل دادهها وضعیت نرمال بودن آنها
آزمایش شد .داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .عوامل مورد
مطالعه در این تحقیق ،سطوح متفاوت کارنتین و متیونین
بودند .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS 17
انجام شد .برای مقایسه میانگینها نیز از آزمون چند
دامنهای دانکن و با درصد خطای  5درصد استفاده گردید.

= BWfوزن نهایی = BWi ،وزن اولیه ماهی،
=WGافزایش وزن
SGR= (lnWf-ln Wi)×100/t (Huang et al.,
)2008

=tدوره رشدبرحسب روز = Wi ،وزن اولیه=Wf ،وزن نهایی
= SGR ،شاخص رشد ویژه
)FCR=f/(Wf-Wi

= Wiوزن اولیه= Wf ،وزن نهایی=f ،میزان غذای مصرفی
Mortality%= (In. no fish-Fi. No fish)/In. no
fish ×100
=Mortalityتلفات=In. no fish ،تعداد اولیه ماهیFi. ،

=No fishتعداد نهایی ماهی
برای اندازهگیری اثر تیمارها بر ترکیب الشه از هر
تانک سه قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد و
توسط چرخ گوشت تمام ماهیان مربوط به هر استخر به
طور کامل چرخ و همگن شدند .پس از آن اندازه گیری از
این نمونه همگن انجام شد .مقدار رطوبت نمونه از قرار
دادن میزان مشخصی از نمونه در داخل آون با دمای 105
درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت تعیین شد.
خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی در دمای  550درجه
سانتیگراد به مدت  6ساعت ،مقدار پروتئین خام با روش
کلدال شد .اندازهگیری چربی کل به کمک دستگاه
سوکسله و با استفاده از اتر به عنوان حالل انجام شد .کلیه
اندازهگیریها با استفاده از روش ارائه شده ( AOAC,
 )1995انجام شد.
برای اندازهگیری پارامترهای خونی در پایان دوره
پرورش ،از هر استخر آزمایشی (تکرار) سه قطعه ماهی به
صورت تصادفی انتخاب شد و خونگیری از آنها انجام شد.
اندازهگیری پروتئین تام به روش بیوره ،آلبومین به روش
نورسنجی ،گلوکز به روش گلوکز اکسیداز ،کلسترول به
روش کلسترول اکسیداز و تری گلیسرید به روش آنزیمی
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نتایج
نتایج حاصل از زیست سنجیهای ماهیان قزلآال نشان داد
که افزودن اسید آمینه متیونین پارامترهای رشد در این
ماهی را مانند وزن نهایی ،ضریب تبدیل و نرخ رشد ویژه را
تحت تاثیر قرار داد (جدول  .)p< 0.05 :2ولی افزودن
الکارنتین فقط سبب تغییر در وزن نهایی شده و سایر
پارامترهای رشد در ماهی قزلآال تحت تاثیر قرار نگرفت
(.)p>0.05
نتایج همچنین نشان داد که به طور کلی ،ماهیان تغذیه
شده از غذاهای حاوی الکارنتین و متیونین رشد بهتری
نسبت به غذای کنترل (سطح صفر الکارنتین و متیونین)
نشان دادند ( .)p> 0.05بعالوه ،افزودن الکارنتین اثری بر
تلفات نداشته ،ولی افزودن متیونین تلفات را افزایش داده
است (.)p> 0.05
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای خونی ماهی قزلآال
تغذیه شده از سطوح متفاوت متیونین و الکارنتین نشان
داد که این دو عامل اثر معنیداری بر میزان پارامترهای
سرمی مانند گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،گلوبولین
دارند (جدول  .)p< 0.05 :3به طور کلی ،افزودن هر دو
ماده افزودنی متیونین و الکارنتین موجب کاهش میزان
گلوکز خون در مقایسه با غذای کنترل شده ،اگرچه
افزایش سطح متیونین و الکارنتین به طور انفرادی موجب
سطوح باالتری از گلوکز خون شده است ( .)p< 0.05
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جدول :2جدول پارامترهای رشد ماهی قزل آالی رنگینکمان تغذیه شده در سطوح مختلف کارنتین و متیونین
Table2: Growth parameters of rainbow trout fed L-methionine and L-carnitine in different doses.
الکارنتین

متیونین

(گرم برکیلوگرم)

()%

(گرم)

0/5
1
1/5
0/5
1
1/5
0/5
1
1/5
0

30/4±1/1
29/6±0/42
30/3±0/8
29/3±1/1
30/2±0/4
29/5±0/8
29/7±1/1
30/5±0/7
30/2±0/6
30/5±1/1

0/5

1

1/5
0

وزن اولیه

وزن نهایی (گرم)

103/6±1/03a
84/7±0/3de
83/0±0/39e
82/8±1/0e
94/6±0/4bc
85/8±0/1de
86/8±0/6de
95/4±0/7b
79/4±0/5cd
75/3±1/1f

ضریب تبدیل

سرعت رشد ویژه

غذایی

( %به روز)

0/82±0/67b
1/23±0/14ab
1/23±0/26ab
1/09±0/09b
0/96±0/42b
1/16±0/17ab
0/89±0/28b
0/95±0/45b
1/06±0/48b
1/62±0/28a

2/19±0/56a
1/88±0/16cd
1/80±0/07d
1/85±1/09cd
2/03±0/42b
1/90±0/17cd
1/91±0/40c
2/03±0/38b
1/93±0/24bc
1/61±0/17e

تلفات ()%

6/66±0/8/d
16/6±0/16cb
13/3±0/07bc
7/7±1/09bc
15/5±0/42c
11/1±0/17b
15/5±0/40cd
15/5±0/38cb
12/2±0/24cd
23/3±1/8a

آنالیز آماری دادهها
p=0/870
p=0/981
p=0/892

اثر ال کانتیتن
اثر متیونین
اثر متقابل

p=0/001
p=0/001
p=0/425

p=0/05
p=0/01
p=0/05

p=0/512
p=0/021
p=0/362

p=0/328
p=0/001
p=0/001

جدول :3جدول آنالیز پارامترهای خون ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده در سطوح مختلف ال کانتین و متیونین
Table 3: blood indices of rainbow trout fed L-methionine and L-carnitine in different doses
ال کارنتین

متیونین

(گرم برکیلوگرم)

()%

0/5

1

1/5
0

0/5
1
1/5
0/5
1
1/5
0/5
1
1.5
0

گلوکز
d

40.6±6/7
64.3±5/3d
87.3±8/1c
94.8±8/9c
107.0±12/7ab
98.0±7/7bc
95.6±10/4c
98.3±9/1ab
92.3±7/6c
112.0±12/6a

کلسترول
d

204.3±15/4
324.0±21/3b
322.6±18/6b
103.6±10/8e
248.6±19/7c
250.3±21/9c
252.6±18/5c
314.0±26/3b
263.6±15/2c
374.3±22/0a

تریگلیسرید
c

188.3±8/5
192.0±11/7c
252.6±15/3b
86.6±9/1f
132.6±12/6e
181.0±15/8c
172.3±11/7d
195.0±16/2c
132.0±14/4e
289.6±0/7a

گلوبولین
de

5.6±0/7
6.8±1/3b
6.4±0/8bcd
4.6±0/7e
6.7±0/6bc
7.3±0/9ab
5.8±0/5cd
6.4±0/7bcd
8.8±1/1a
8.0±0/6a

آلبومین
d

1.3±0/1
1.6±0/2bc
1.8±0/3b
1.5±0/2bcd
1.5±0/1bc
1.4±0/1cd
1.4±0/3cd
1.4±0/1cd
1.6±0/2bc
4.3±0/5a

آنالیز آماری دادهها
اثر ال کانتیتن
اثر متیونین
اثر متقابل

p=0/001
p=0/001
p=0/001

p=0/001
p=0/001
p=0/001

p=0/001
p=0/001
p=0/001

p=0/001
p=0/001
p=0/001

p=0/001
p=/0/386
p=0/001
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کنترل شده است (جدول  .)p< 0.05 :4ولی افزایش
تدریجی سطح متیونین و الکارنتین جیره تا حدی موجب
کاهش میزان پروتئن الشه شده است ( .)p< 0.05
بر خالف میزان پروتئین ،افزودن هر دو ماده متیونین و
ال کارنتین موجب کاهش میزان چربی الشه در مقایسه
با غذای کنترل شده می شود  .ولی افزایش تدریجی
الکارنتین و متیونین در جیرهها ،سبب افزایش جزئی
میزان چربی الشه شده است ( .)p< 0.05

اثر افزودن مکملها بر میزان کلسترول و تری گلیسرید
خون نیز مانند گلوکز میباشد ( .)p< 0.05
افزودن متیونین و الکانتین موجب کاهش قابل توجه
میزان آلبومین و گلوبولین خون قزلآال به مانند سایر
پارامترهای خونی میشود ،ولی میزان این پارامترها با
افزایش سطح متیونین افزایش مییابد (  .)p< 0.05وجود
دو ماده افزودنی متیونین و الکارنتین در جیره موجب
باالرفتن معنی میزان پروتئین الشه در مقایسه با غذای

جدول :4ترکیب الشه ( براساس مادهتر) ماهی قزل آالی رنگینکمان تغذیه شده در سطوح مختلف ال کانتین و متیونین
Table 4: carcass composition (per wet weight) of rainbow trout fed L-methionine and
L-carnitine in different doses.
ال کارنتین

متیونین

(گرم برکیلوگرم)

()%
0/5

1

1/5

70/89±0/17fde

16/31±0/39d

7/31±0/26d

2/82±0/07cb

0/5

70/43±1/09cb

16/52±1/09cd

7/23±1/09de

2/82±1/09cb

cde

ab

ef

c

71/81±0/42

71/14±0/14

16/75±0/34

17/21±0/42

6/93±0/42

2/79±0/42

1/5

71/65±0/17b

15/77±0/17e

7/89±0/17b

2/92±0/17b

0/5

71/08±1/10cde

16/48±0/64cd

7/40±0/28cd

2/74±0/40cd

1
1/5

0

b

c

e

cb

7/31±0/14

1

1/5

70/43±1/09ef

17/42±1/03a

6/57±0/67f

2/64±0/56d
2/82±0/16

1

0/5

رطوبت ()%

پروتئین ()%

چربی ()%

خاکستر ()%

0

f

70/67±0/71

b

17/07±0/77

f

7/31±0/45

cb

2/82±0/38

71/19±0/64cd

15/99±0/52e

7/71±0/48bc

2/72±0/24cd

a

f

a

a

73/03±0/84

15/28±0/61

8/64±0/44

3/11±0/56

آنالیز آماری دادهها
اثر ال کانتیتن

p=0/001

p=0/001

p=0/001

p=0/001

اثر متیونین

p=0/018

p=0/001

p=0/001

p=0/001

اثر متقابل

p=0/001

p=0/541

p=0/480

p=0/560

بحث
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزودن اسید
آمینه متیونین در جیره ماهیان قزل آال موجب بهبود
پارامترهای رشد در این ماهی مانند وزن نهایی ،ضریب
تبدیل غذایی و سرعت رشد ویژه شده ،ولی افزودن
الکارنتین فقط موجب تغییر در وزن نهایی شده است،
114

ولی سایر پارامترهای رشد در ماهی قزل آال تحت تاثیر
قرار نگرفت.
بهبود پارامتر های رشد با اضافه نمودن الکارنتین در
گونههای زیادی مشاهده شده است .از جمله این آزمایشها
میتوان به  Haji-abadiو همکاران ( )2010و احمدیان و
همکاران ( )1394در ماهی قزلآال Mohseni ،و Ozorio

مجله علمی شیالت ایران

( )2014در فیل ماهی Twibell ،و  )2000( Brownدر
ماهی دو رگه باس راه راه و  Fockenو همکاران ()1997
در ماهی کپور معمولی ،جرجانی ( )1381در ماهی قره
برون و  Maو همکاران ( )2008در ماهی سیم دریایی
اشاره نمود .همه این محققین اشاره نمودند که
افزودن الکارنتین تا دوز معینی بهبود رشد را بدنبال
دارد .اثرات مثبت الکارنتین بر رشد عمدتا به بهبود کارآیی
انرژی از طریق افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب در
میتوکندری مربوط میباشد ).(Harpaz, 2005
وجود اسید آمینههای ضروری بخصوص متیونین و لیزین
نیز میتواند بر پارامترهای رشد در ماهی قزلآال موثر و
موجب بهبود آنها شود .در اغلب آزمایشها عوامل رشد تا
یک دوز اسید امینه بهبود مییابد و پس از آن افزایش
رشد مشاهده نمیشود ( .)Walton et al., 1984نتایج
این تحقیق نشان داد که میزان اسید آمینه متیونین غذا
برای رشد بهینه ماهی قزل آال کافی نمیباشد و ماهی به
میزان بیشتری از این اسید آمینه نیاز دارد که باید به
صورت مکمل به غذا اضافه شود .بعالوه ،نیاز متیونین قزل
آال میتواند وابسته به میزان الکارنتین جیره باشد  .این
بدین معنی است که در سطح پایین الکارنتین ( 0/5
میلیگرم در کیلوگرم) وجود میزان کمتری از متیونین
( )%0/5در جیره غذایی باالترین رشد را بدنبال دارد ،ولی
با افزایش الکارنتین نیاز ماهی به متیونین افزایش مییابد
و به  %1میرسد.
پارامترهای رشد در این تحقیق در سطوح پایینتر
الکارنتین و متیونین بهبود نسبتاً بیشتری نشان میدهند.
این نتیجه ممکن است به این دلیل باشد که چون میزان
چربی جیره ثابت است و تفاوتی در خوراک مصرفی
تیمارها وجود ندارد .میزان چربی دریافتی تقریباً یکسان،
ولی میزان الکارنتین و متیونین متفاوت بود .بنابراین،
ممکن است نتیجه گرفت که در این سطح چربی ،میزان
الکارنتین و متیونین مورد نیازی که رشد بهینه ماهی
قزلآال را تضمین کند 0 / 5گر م در کیلوگرم و %0/ 5
میباشد .مشابه چنین نتایجی توسط حاجی آبادی و
همکاران ( )1388بر ماهی قزلآال بدست آمد.

سال بیست و شش/شماره 3

بعالوه ،وجود اثر متقابل بین الکارنتین و متیونین بر
پارامترهای رشد ،نشاندهنده این است اثر مثبت متیونین
در کارآیی ال کانتین وابسته به دوز میباشد .در دوزهای
پایین الکارنتین (0/5گرم در کیلوگرم) و متیونین ()%0/5
اثر بیشتری بر کارایی پارمترهای رشد دارد ،در حالیکه در
دوزهای باالتر ال کانتین (1و 1/5گرم درکیلوگرم) و
متیونین ( )%1منجر به بهبود بیشتر پارامترهای رشد شده
است .نتایج نسبتاً مشابهی در تحقیقات اوانی و همکاران
( )1392که سطوح متفاوت لیزین و الکارنتین را بر
پارامترهای رشد ماهی قزل آال بررسی نمودند ،حاصل شده
است.
بر اساس نتایج حاصله از این آزمایش ،وجود دو ماده
افزودنی متیونین و الکارنتین در جیره موجب باالرفتن
معنیدار میزان پروتئین الشه در مقایسه با غذای کنترل
شده است .ولی بر خالف میزان پروتئین افزودن هر دو
ماده متیونین و الکارنتین موجب کاهش میزان چربی و
رطوبت الشه در مقایسه با غذای کنترل شده است .مشابه
چنین نتایجی در آزمایش  Haji-abadiو همکاران
( )2010مشاهده شده که افزودن ال کانتین به جیره
موجب افزایش پروتئین الشه و کاهش چربی آن شده
است .این وضعیت ممکن است به دلیل افزایش
اکسیداسیون اسید چرب و به دنبال آن افزایش کارآیی
پروتئین در ماهی باشد ( .)Ji et al., 1996بعالوه،
تحقیقات  )2001( Ozorioنشان داد که اضافه نمودن
1گرم بر کیلو گرم ال کانتین در جیره گربه ماهی آفریقایی
موجب افزایش تجمع اسیدهای آمینه در الشه شده که
چنین وضعیتی با افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب و
کاهش سوختن اسیدهای امینه در الشه همراه بوده است.
چنین فرآیندی نشان دهنده اثر ممانعتی الکارنتین بر
کاتابولیسم پروتئین از طریق افزایش هدایت اسیدهای
چرب به سمت سیکل کربس می باشد و در نتیجه
صرفهجویی در مصرف پروتئین میباشد (حاجی آبادی و
همکاران  .)1388مشابه چنین نتایجی در ماهی آزاد
اقیانوس اطلس ) ،(Ji et al.,1996گربه ماهی کانالی
) )Burtle and Liu,1994و سیم دریایی سیاه Ma et
) )al., 2008بدست آمده است.
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نتایج نشان دهنده این است که به طور کلی ،افزودن هردو
ماده افزودنی متیونین و الکارنتین موجب کاهش میزان
گلوکز و کلسترول خون در مقایسه با غذای کنترل شده
است .چنین پدیدهای میتواند نشاندهنده افزایش مصرف
این مواد در سلولهای ماهی به عنوان یک ماده انرژیزا
باشد ( .)Harpaz, 2005نتایج مشابهی در تحقیقات اوانی
و همکاران ( )1392که سطوح متفاوت لیزین و الکارنتین
بر پارامترهای خونی ماهی قزل آال رابررسی نمودند،
حاصل شده است .وجود چنین شرایطی به سوخت بیشتر
گلوکز و کاهش ساخت گلوکز در بدن در اثر تحریک
الکارنتین مرتبط است ( .)Reid et al., 1992از سوی
دیگر ،الکارنتین میتواند موجب افزایش اکسیداسیون
اسیدهای چرب نیز شود (.)Ozorio, 2001
نتیجهگیری
به طور کلی ،در بررسی اثر مجزا و ترکیبی الکارنتین و
متیونین در جیره غذایی ماهی قزلآال مشخص گردید که
افزودن هر دو ماده مکمل موجب بهبود پارامترهای رشد
در این ماهی شده ،ولی باالترین کارایی رشد در سطوح
پایین هر دو ماده افزودنی حاصل شده است .ترکیب این
دو ماده در سطوح پایین الکارنتین افزایش رشد و در
سطوح باال کاهش عملکرد رشد را بدنبال دشته است .با
توجه به نتایج حاصله بنظر میرسد ،استفاده از سطوح
پایین مکمل الکارنتین (0/5گرم در کیلوگرم) و متیونین
( )%0/5برای بهبود رشد و ترکیب الشه مفید می باشد.

ماهی قزل آالی رنگین کمان  ،مجله شیالت واحد آزاد
شهر.88-81 ،1
پیک موسوی ،م ،.بهمنی ،م  ،.سواری ،ا ،.محسنی ،م.
و حقی ،ن .1389 ،.بررسی سطوح مختلف اسید
آمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدن بچه
فیل ماهی جوان ،نشریه دامپزشکی. .19-12 ،89 ،
توکلی ،ه .و اخالقی ،م .1388 ،.بررسی میزان تغییرات
لیزوزیم ،ایمنوگولبولین ،گولبولها و هماتوکریت خون
در ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mykissبهدنبال عفونت تجربی با آئروموناس
هیدروفیالی بیماریزا .مجله تحقیقات دامپزشکی،64 ،
.162-157
جرجانی ،م .1381 ،.بررسی اثر ال کارنیتین بر روی رشد
بچه ماهی قره برون .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه آزاداسالمی.
حاجی آبادی ،س.م ،.صادقی ،ع .ا ،.صوفیانی ،ن.م،.
چمنی ،م .و ریاضی ،غ .1388 ،.اثر مکمل الکارنتین
بر فراسنجههای خونی و رشد ماهی قزلآالی رنگین-
کمان .علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی،47 ،
.115-105
محسنی ،م ،.پورکاظمی ،م ،.سید حسینی ،م.ح،.
پورعلی ،ح.ر .1395 ،.اثر مکمل متیونین و الیزین بر
روند رشد ،کارآیی غذا ،قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل
ماهی پرورشی تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین
سویا .مجله علمی شیالت ایران.134-119 ،25 ،
AOAC., 1995. Official Methods of Analysis,

منابع
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منبع روغن و مکمل های غذایی الکارنتین و راکتو
پامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های
بیوشیمیایی خون ماهی قزل آالی رنگین کمان .مجله
علمی شیالت ایران.121-109 ،24 ،
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Abstract
The main goal of the current study is to investigate the effects of L-carnitine supplement mixed with
methionine on fat metabolism efficacy and consequently growth performance improvement in rainbow
trout. In order to study the interaction effects between methionine and L-carnitine, three levels of
methionine (0.5, 1 and 1.5%) and three levels of L-carnitine (0.5, 1 and 1.5 g/kg) were added to a an
experimental diet. This led to nine experimental diets. The results showed that growth parameters such
as final weight, feed conversion rate and specific growth rate were influenced by addition methionine
(p<0.05). However, L-carnitine supplementation did not change growth parameters in rainbow trout,
except final weight (p>0.05). The result also revealed that in general fish fed diets containing
methionine and L-carnitine showed a better growth performance in comparison to control diet
(without methionine and L-carnitine). Inclusion of both methionine and L-carnitine reduced blood
glucose concentration compared with control diet (P< 0.05). Carcass protein level increase by addition
of both methionine and L-carnitine compared to control diet (p< 0.05). Dislike to protein,
administration of both methionine and L-carnitine reduced fat content of carcass compared to control
diet (p< 0.05). In conclusion, administration of L-carnitine along with methionine at low level had a
larger positive impact on growth and musscle composition in rainbow trout.
Keywords: rainbow trout, Methionine, L-carnitine, fat
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