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Effect of Different Levels of L-carnitine on Growth Factors, 
Body Compositions, and Some Blood Biochemical Parameters 
of Fingerling Carp
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... [7] Protective effects of dietary L-Carnitine on tilapia hybrids (Oreochromisniloticus 9 
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Aims Efforts to reduce the feed conversion ratio, increase the rate of growth, and increase 
resistance to diseases are among the most important purposes of research on carp common 
carp. The aim of this study was to examine the effect of different levels of L-carnitine on 
growth factors, body compositions, and some blood biochemical parameters of fingerling carp 
(Cyprinus carpio).
Materials & Methods The present experimental research was conducted on 90 fish for 
8 weeks. The fish were randomly divided into 9 fiberglass tanks containing 300liters in 3 
treatments and 3 replicates. Treatments consisted of 3 levels (0, 500, and 1000mg L-carnitine) 
and the fish were fed 3 times a day. Growth, morphometric, and nutritional parameters, as well 
as blood factors of the treatments were compared. The value of moisture, ash, protein, and fat 
in diet and body composition were determined by AOAC method; the data were analyzed by 
SPSS 16 software, using one-way ANOVA and Duncan test.
Findings Different amounts of L-carnitine showed no significant difference in growth, but 
with increasing the levels of L-carnitine, an increasing trend was observed in improving feed 
conversion ratio. Value of protein and fat of body composition were increased and decreased, 
respectively, by 1000mg that was statistically different from the control group (p<0.05). Value 
of glucose and HDL increased and cholesterol and LDL decreased by 1000mg L-carnitine 
compared with the control group (p<0.05). L-carnitine had no significant effect on the level of 
triglyceride and hematocrit.
Conclusion The addition of 1000mg L- carnitine/kg to common carp fingerlings diet improves 
the body composition and the function of blood parameters in the treated fish.
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  چکيده

افزایش سرعت رشد و نیز  ،تالش برای کاهش ضریب تبدیل غذایی :فاهدا
ماهی ترین اهداف تحقیقات مرتبط با  ها از مهم افزایش مقاومت در برابر بیماری

-  ال مختلف سطوح ریتاث. هدف پژوهش حاضر بررسی ستا کپور معمولی
 خون ییایمیوشیب یفاکتورها یبرخ و بدن بیترک رشد، یفاکتورها بر نیتیکارن
  بود. (Cyprinus carpio)ی معمول کپور قد انگشت یماه
هفته انجام  ٨مدت  قطعه ماهی به ٩٠پژوهش تجربی حاضر روی  :ها و روش مواد

لیتری فایبرگالس در سه ٣٠٠تانک  ٩گرفت. ماهیان در طرح کامًال تصادفی به 
و  ٥٠٠تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل سه سطح (صفر، 

  گرم  میلی١٠٠٠
شدند.  بار در روز در حد سیری تغذیه کارنیتین) بودند و ماهیان سه-ال

های رشد، مورفومتریک و تغذیه و همچنین فاکتورهای خونی سه تیمار  شاخص
 رهیج در یچرب و نیپروتئ خاکستر، رطوبت، درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.

  .تحلیل شدند دانکن آزمون و طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون قیطر از SPSS 16 افزار نرم با ها دادهو  نییتع AOAC روش با انیماه الشه بیترک و ییغذا
داری روی رشد نداشت، اما  کارنیتین تفاوت معنی -مقادیر مختلف ال :ها یافته

کارنیتین یک روند افزایشی در بهبود ضریب تبدیل غذایی  - با افزایش سطح ال
ترتیب افزایش و  گرم به میلی۱۰۰۰مشاهده شد. پروتئین و چربی الشه در تیمار 
تیمار  HDLداری داشت. گلوکز و  کاهش یافت که با گروه شاهد تفاوت معنی

در مقایسه با شاهد کاهش یافت.  LDLگرم، افزایش و مقدار کلسترول و  یلیم۱۰۰۰
  داری نداشت. گلیسرید و هماتوکریت تاثیر معنی کارنیتین بر میزان تری -ال

ماهیان  کارنیتین در جیره غذایی بچه - گرم ال میلی۱۰۰۰کردن  اضافه :گیری نتیجه
ی خونی این ماهی موثر مترهااقد کپور معمولی در کیفیت الشه و پار انگشت
 .است

های رشد، ترکیب الشه،  کارنیتین، ماهی کپور معمولی، شاخص - ال ها: کلیدواژه
  های خونی شاخص
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  مقدمه
چهارگانه های  آمین ءبندی مواد جز کارنیتین از نظر طبقه - ال

ها تحت  جزء ویتامین ۱۹۵۲ابتدا در سال  .[1]محلول در آب است
سال نقش آن در  سهبندی شد و پس از  طبقه B11عنوان بتائین یا 

  توان گفت که  طور کلی می . به[2]ها کشف شد م چربیزمتابولی
و مانع از دهد  میمیزان سوختن چربی را افزایش  کارنیتین - ال

های بدن مثل ماهیچه، اسیدهای چرب  در سلول و شود می لیپوژنز
 .[3]برای سوختن و تولید انرژی باید به میتوکندری منتقل شوند

الزم به ذکر است که غشای داخلی میتوکندری ناتراوا است، بنابراین 
حاملی برای انتقال اسیدهای چرب بلندزنجیره به محل 

نقل و انتقال کارنیتین این عمل  -بتااکسیداسیون نیاز است که ال
در خارج میتوکندری و انتقال اسیدچرب به  Aرا با گذاشتن کوآنزیم 

دهد.  کارنیتین انجام می سیلآعنوان  داخل ماتریکس میتوکندری به
دوباره به درون ماتریکس میتوکندری آزاد  Aکوآنزیم  سپس استیل

کارنیتین  - تاثیر ال. [3]شود اکسیداسیون حمل می -بتاو به محل 
د به این دلیل است که با افزایش اکسیداسیون اسیدهای بر رش

ویژه  آید و در مصرف پروتئین به دست میه چرب، انرژی بیشتری ب
کنند  های دارای پروتئین کم استفاده می در مورد ماهیانی که از جیره

. مطالعات مختلف در [4]یابد و رشد افزایش می شود میجویی  صرفه
های یکسان  کارنیتین روی ماهیان حتی با گونه -خصوص اثرات ال

کارنیتین در  -نتایج متناقضی را نشان داده است. اثرات مثبت ال
و  [5] (Sparus macrocephalus)های شانک سیاه  گونه
گزارش شده است. همچنین از نتایج  [6] (Huso huso) ماهی فیل
 Oreochromis)، تیالپیالی آبی (Oreochromis niloticus) های تیالپیای هیبرید توان به گونه یتاثیربودن آن م بی

aureus) [7] ماهی آفریقایی  و گربه(Clarias gariepinus) [8] 
  اشاره کرد. 

که با داشتن  هستندهای مهم ماهیان  کپورماهیان یکی از خانواده
 .[9]اند گونه در چهار قاره جهان پراکنش یافته ۳۰۰۰بیش از 

 Cyprinus)خصوص کپور معمولی  هکپورماهیان آب شیرین ب
carpio) عنوان یک غذای مطلوب در سرتاسر جهان استفاده  به

دلیل مقاومت زیاد در مقابل نوسانات  . این گونه به[10]شود می
وسیعی از مواد غذایی قابل دسترس  محیطی و استفاده از محدوده

های مهم پرورشی در ایران نیز محسوب  عنوان یکی از گونه به
های دریای خزر، رودخانه  . ماهی کپور معمولی در حوضه[11]شود می

. [12]های آبریز داخلی ایران پراکنش دارد کارون و بیشتر حوضه
نیز افزایش سرعت رشد و  ،تالش برای کاهش ضریب تبدیل غذایی

ترین اهداف تحقیقات  ها از مهم افزایش مقاومت در برابر بیماری
  تحقیقات کمی درباره تاثیر . [13 ,12]ستا مرتبط با این گونه در دنیا

های بیوشیمیایی  کارنیتین بر رشد و ترکیب بدن و شاخص - ال
بنابراین پژوهش حاضر با  خونی ماهیان در ایران انجام شده است.

 رشد، یفاکتورها بر کارنیتین - ال مختلف سطوح هدف بررسی تاثیر
 یماه خون ییایمیوشیب یفاکتورها یبرخ و بدن اتبیترک

  ی انجام شد.معمول کپور قد انگشت
  

  ها مواد و روش
قد کپور  قطعه ماهی انگشت ۹۰پژوهش حاضر از نوع تجربی روی 

با میانگین وزنی ها  معمولی انجام شد. بدین صورت که ماهی
تهیه و به آزمایشگاه منتقل شدند. ماهیان بعد از  گرم۱۳/۰±۶۵/۲۲

هفته در  ۲مدت  پذیری به منظور سازش شور به ضدعفونی با آب لب
سازی شدند. در  شده ذخیره لیتری حاوی آب هوادهی۳۰۰مخازن 

یعنی  طول این مدت، غذادهی با جیره تجاری گونه کپور معمولی CF2 )۲۱ ،(در روز در حد سیری به روش دستی  بار ۲ بیضاء؛ ایران
  انجام شد.

و در شدند سنجی  ابتدا ماهیان زیست، انجام آزمایش برای
 ۳تیمار و  ۳های آزمایش قرار گرفتند. این آزمایش شامل  تانک

شکل  ای اتیلنی استوانه تانک پلی ۹رفته از  تکرار بود که روی هم
لیتر ۲۵۰آزمایش ها طی مدت  لیتری (حجم آب موجود در تانک۳۰۰

ماهی در نظر گرفته شد.  قطعه ۱۰درون هر تانک  بود) استفاده شد.
سطح  سهکارنیتین در جیره غذایی با  -اثرات سطوح مختلف ال

کارنیتین بر کیلوگرم جیره) مورد  -گرم ال میلی۱۰۰۰و  ۵۰۰، صفر(
عنوان  کارنیتین به -و جیره غذایی با سطح صفر ال بررسی قرار گرفت

غذای مورد استفاده در تحقیق در گروه شاهد در نظر گرفته شد. 



 ۸۳ ...کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی -تاثیر سطوح مختلف الـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آزمایشگاه شیالت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ساخته 
 WUFFDA 2002افزار  های آزمایشی با استفاده از نرم شد. جیره

سازی وسایل و  ه و آمادهفرموله شدند و پس از تهیه مواد اولیه جیر
لوازم مورد نیاز، ساخت خوراک شروع شد. ابتدا مواد اولیه مورد نیاز 

های غذایی با استفاده از ترازوی دیجیتال با  یک از جیره برای هر
خوبی  کن به گرم توزین و در ادامه با استفاده از مخلوط۱/۰دقت 

خلوط % وزن جیره به م۳۰به اندازه . همچنین آب شدندمخلوط 
در نهایت خمیر حاصل  ،با هم مخلوط شدند اضافه و دوباره کامالً 

 ۲۴مدت  کردن به وسیله چرخ گوشت پلت شد و برای خشک به
ساعت در معرض جریان هوا قرار گرفتند. پس از اتمام مرحله 

های غذایی آزمایشی تا زمان مصرف در ظروف  ساخت، جیره
  ). دوره نوری۱جدول نگهداری شدند ( -Cº۲۰ پالستیکی در دمای

توزیع  برای. همچنین شدبراساس شرایط طبیعی روز تنظیم 
یکنواخت غذا، کاهش تالطم آب و افزایش زمان ماندگاری غذا در 

شد و  میها قطع  هوادهی در تانک ،آب، در طول مدت غذادهی
ساعت قبل از  ۲۴ گرفت. دقیقه هوادهی انجام می۲۰پس از  مجدداً 
گیری نیز غذادهی قطع و تمام پارامترهای آب شامل دما،  نمونه

طی مدت آزمایش با استفاده از دستگاه  pHاکسیژن محلول و 
صورت روزانه  هب) آلمان ؛HQ40d )Hachمتر مدل  مولتی
 ،که در طول دوره طوری به شد،گیری و اطالعات آنها ثبت  اندازه

 "اکسیژن محلول"، ºC۶۱/۲۴±۲۹/۰ "دمای آب"مقدار 
همچنین  بود. ۴/۷±۲۷/۰ برابر pHو  گرم در لیتر میلی۰۶/۰±۹۸/۶
بار  منظور حفظ کیفیت آب در طول دوره آزمایش، هر دو روز یک به
صورت  ومیر و تلفات هم به % حجم آب تعویض و میزان مرگ۲۰

  روزانه بررسی و ثبت شد.
  

های  و آنالیز تقریبی جیره های آزمایشی جیره اقالم مورد استفاده در )۱جدول 
  درصد وزن خشک)براساس ( قد کپور معمولی ماهیان انگشت غذایی

کارنیتین  - الگروه   شاهدگروه   ترکیبات
  گرم میلی۵۰۰

کارنیتین  - الگروه 
  گرم میلی۱۰۰۰

 دهنده مواد تشکیل
  ۱۰  ۱۰  ۱۰  پودر ماهی 

  ۳۳/۳۷  ۳۳/۳۷  ۳۳/۳۷  آرد سویا 
  ۳۵  ۳۵  ۳۵  آرد گندم 

  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ذرتگلوتن 
  ۳۴/۸  ۳۴/۸  ۳۴/۸ روغن آفتابگردان

  ۲  ۲  ۲  ویتامین
  ۲  ۲  ۲  مواد معدنی

  ۲  ۲  ۲  همبند
  های غذایی آزمایشی آنالیز تقریبی جیره

  ۵۰/۳۷  ۷۲/۳۷  ۴۴/۳۷  پروتئین
  ۱۸/۸  ۰۹/۸  ۸  چربی

  ۰۵/۶  ۲۳/۶  ۱۴/۶  خاکستر
  ۱۱  ۰۵/۱۱  ۱۵/۱۱  رطوبت

  
ساعت قبل از  ۲۴کاهش میزان استرس ماهیان، غذادهی  برای
های  محاسبه شاخص برای. در انتهای دوره شدبرداری قطع  نمونه

رشد و تغذیه، تمام ماهیان براساس طول و وزن بیومتری شدند. در 
% بیهوش ۲اکسی اتانول  فنول - ۲ابتدا ماهیان با استفاده از محلول 

ه پالسما و سنجش فاکتورهای و بعد از بیومتری برای تهیشدند 
قطعه در هر تکرار، از ساقه دمی با استفاده از  ۵خونی، خونگیری از 

جداسازی پالسما با  صورت گرفت وهای آغشته به هپارین  سرنگ
دقیقه ۱۰مدت  دور در دقیقه به۳۰۰۰فیوژ با یاستفاده از دستگاه سانتر

آوردن شاخص کبدی و احشایی، از  دست هب منظور به .[14]انجام شد
برداری و کل دستگاه گوارشی  قطعه ماهی دیگر نمونه ۳هر تکرار 

بافت روده  ،در ادامه وماهیان با استفاده از تیغ اسکالپل تیز خارج 
 ۰۱/۰با دقت  BELی و کبد جداسازی و با استفاده از ترازو

)engineering های رشد . همچنین شاخصشدتوزین  )ایتالیا؛ 
، (SGR)، ضریب رشد ویژه (WG) شامل درصد افزایش وزن بدن

  های مورفومتریک (وضعیت) ، شاخص(FAW)شاخص وزن نهایی 
، شاخص احشایی (HSI)، شاخص کبدی (CF)مانند ضریب چاقی  (VSI) ای از جمله ضریب تبدیل غذایی  ای تغذیههو فاکتور (FCR) بازده غذایی ،(FE) نسبت بازده پروتئین  و(PER) 

=  :[18-15]براساس معادالت زیر محاسبه شد شده داده (گرم) = افزایش وزن تر (گرم) /غذای خشک  100 × [ (وزن نهایی) − = دوره پرورش/(وزن اولیه) =  پروتئین مصرفی (گرم) /وزن تر تولیدشده (گرم) ×وزن بدن (گرم) /وزن کل دستگاه گوارش(گرم) 100    = وزن بدن (گرم) /وزن کبد(گرم) × 100   = ×وزن نهایی(گرم) 100/( متر سانتی ] =WG  3 طول ( گرم میانگین وزن ثانویه گرم [میانگین وزن اولیه
گرم وزن اولیه   × 100 

 FE= گرم وزن تر آمده دست به ماهیان
گرم ×  کل غذای خورده شده توسط ماهیان 100 =   تعداد ماهیان انتهای هر دوره/وزن ماهیان در انتهای دوره (گرم)

  
های  برداری از تیمارهای آزمایشی، نمونه پس از اتمام نمونه

با دمای  OPERON_DFU_128CEمدل  شده به فریزر آوری جمع Cº۸۰- )Operonآزمایشگاه شیالت دانشکده منابع ) ؛ کره جنوبی
خرمشهر منتقل شدند. مقدار هماتوکریت به روش  ییطبیعی دریا

گیری شد. میزان هموگلوبین به روش  میکروهماتوکریت اندازه
گلیسرید  ، گلوکز، ترینانومتر۵۴۰سیانومت هموگلوبین در طول موج 

 ، میزاننانومتر۵۴۶و کلسترول به روش فتومتریک در طول موج 
زا در  تیک رنگبه روش آنزیما (LDL) چگالی های کم لیپوپروتئین

به  (HDL) های ُپرچگالی لیپوپروتئین و میزان نانومتر۶۰۰طول موج 
وسیله اسپکتروفتومتر  به نانومتر۶۰۰روش آنزیماتیک در طول موج  analytikjena )Huser؛آزمون پارس(و همگی با کیت  آلمان) ؛ 

گیری شدند. همچنین میزان درصد رطوبت، خاکستر،  اندازه ایران)
چربی در جیره غذایی و ترکیب الشه ماهیان با استفاده  پروتئین و

های  المللی شیمیدان انجمن بین از روش استاندارد آنالیزهای
-D تعیین شد. مقدار رطوبت با آون [19] (AOAC)کشاورزی  63450 )Heraeus ،(مقدار پروتئین با دستگاه کجلدال ؛ آلمان
و مقدار چربی با  ؛ سوئد)KjeltecTM 2300 )Foss اتوماتیک

) ؛ هلندSoxtec system HT1043 )Geminiدستگاه سوکسله 
  .شدگیری  اندازه

ویلک  -از طریق آزمون شاپیرو SPSS 16افزار  ها با نرم تحلیل داده
ها، آزمون لون برای بررسی همگنی  برای بررسی توزیع نرمال داده

جود طرفه برای بررسی و ها، آزمون تحلیل واریانس یک واریانس
های رشد، مورفومتریک و تغذیه، ترکیبات  تفاوت میانگین شاخص

الشه ماهیان و فاکتورهای خونی بین سه تیمار و آزمون دانکن 
  ها صورت گرفت. برای مقایسه میانگین

  
  ها یافته

، وزن نهایی( های رشد کارنیتین بر شاخص - سطوح مختلف ال
فاکتورهای )، برخی ضریب رشد ویژهو  افزایش وزن بدن

و ) شاخص احشاییو  شاخص کبدی، ضریب چاقی( مورفومتریک



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  الهام سبزی ۸۴
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 )نسبت بازده پروتئینو  بازده غذایی، ضریب تبدیل غذایی(  تغذیه
   ).۲قد کپور معمولی تاثیری نداشت (جدول  انگشت انماهی بچه

 میانگین درصد پروتئین و چربی در گروه شاهد با سایر تیمارها
  گرم  میلی۱۰۰۰. تیمار حاوی بودداری  دارای تفاوت معنی

کارنیتین در کیلوگرم جیره باعث افزایش پروتئین الشه ماهیان  - ال
). >۰۵/۰p( دار بود شد که این اختالف نسبت به گروه شاهد معنی

طوری  به ،کارنیتین کاهش یافت -مقدار چربی الشه با افزایش ال
  م گرم بر کیلوگر میلی۱۰۰۰که چربی الشه در تیمار حاوی 

ی داشت دار کارنیتین نسبت به سایر تیمارها کاهش معنی - ال
  .)۳(جدول 

  
قد کپور  تغذیه ماهیان انگشت و مقایسه پارامترهای رشد، مورفومتریک )۲جدول 

کارنیتین و چربی در  -الهای حاوی سطوح مختلف  شده با جیره معمولی تغذیه
  روز دوره آزمایش ۵۶انتهای 

  ۳تیمار   ۲تیمار   ۱تیمار   ها شاخص
 ۹۹/۴۵±۹۴/۰  ۸۴/۴۵±۲۰/۱  ۰۴/۴۷±۲۰/۱ (گرم) وزن نهایی

  ۸۶/۵۰±۴۱/۰  ۷۶/۴۹±۹۳/۱  ۱۰/۵۲±۶۳/۱ (گرم) وزن بدنافزایش 
  ۱۴/۱±۰۱/۰  ۱۱/۱±۰۶/۰  ۱۸/۱±۰۵/۰ (درصد) ضریب رشد ویژه
  ۶۲/۱±۰۲/۰  ۶۱/۱±۰۰۱/۰  ۵۷/۱±۰۴/۰ (گرم) ضریب چاقی
  ۹۷/۱±۱۹/۰  ۶۶/۱±۱۹/۰  ۶۷/۱±۱۶/۰ (درصد) شاخص کبدی

 ۶۵/۱۴±۷۳/۰  ۶۷/۱۳±۱۲/۱  ۸۹/۱۱±۴۰/۱ (درصد) شاخص احشایی
  ۷۰/۱±۰۰۱/۰  ۸۳/۱±۱۲/۰  ۷۳/۱±۱۳/۰  (گرم) ضریب تبدیل غذایی

 ۵۳/۵۹±۵۹/۰ ۴۳/۵۴±۸۳/۳ ۹۳/۵۷±۳۸/۴  (درصد) بازده غذایی
  ۷۳/۱±۰۳/۰  ۵۶/۱±۱۲/۰  ۷۰/۱±۱۵/۰(گرم) بازده پروتئیننسبت 

  
شده با  قد کپور معمولی تغذیه ماهیان انگشتشه مقایسه ترکیب ال )۳جدول 
روز دوره  ۵۶کارنیتین و چربی در انتهای  - الحاوی سطوح مختلف  های جیره

  صورت درصد هستند) (اعداد به آزمایش
  ۳تیمار   ۲تیمار   ۱تیمار   ها شاخص

  ۵۴/۷۵±۴۲/۰  ۷۹/۷۴±۵۰/۰  ۹۶/۷۴±۳۳/۰  رطوبت 
  a۱۷/۰±۱۰/۱۳  a۲۸/۰±۹۱/۱۳  b۲۹/۰±۱۹/۱۵  پروتئین
  b۱۲/۰±۰۰/۹  c۱۸/۰ ±۲۹/۹  a۱۳/۰±۸۹/۶  چربی

  b۰۲/۰±۰۶/۲  b۰۲/±۰۶/۲  a۰۳/۰ ±۷۷/۱  خاکستر
  )>۰۵/۰pدار در تیمارها است ( دهنده اختالف معنی حروف متفاوت در هر ردیف نشان

  
شده  قد کپور معمولی تغذیه مقایسه فاکتورهای خونی ماهیان انگشت )۴جدول 
روز دوره  ۵۶کارنیتین و چربی در انتهای  - السطوح مختلف  های حاوی با جیره
  آزمایش

  ۳تیمار   ۲تیمار   ۱تیمار   شاخص
  ۴۷/۴۱±۷۰/۱  ۵۹/۴۲±۷۰/۲ ۹۴/۳۷±۳۸/۰  (درصد) هماتوکریت
  هموگلوبین

  ۹۶/۱۱±۰۸/۱  ۸۳/۱۲±۲۳/۰  ۰۸/۱۱±۵۷/۰  لیتر) گرم بر دسی (میلی

  گلوکز
  لیتر) گرم بر دسی (میلی

a۱۹/۱±۰۹/۱۰۳  b۸۳/۰±۵۴/۱۰۹ c۵۲/۰±۱۸/۱۲۳

  گلیسرید تری
 ۴۶/۱۹۳±۷۰/۱ ۶۷/۱۹۵±۷۳/۰ ۶۲/۱۹۴±۴۶/۰  لیتر) گرم بر دسی (میلی

  کلسترول
  لیتر) گرم بر دسی (میلی

c۵۷/۱±۵۴/۱۲۶b۲۰/۱±۱۸/۱۱۲  a۵۷/۰±۱۳/۹۱ 

LDL  
  لیتر) گرم بر دسی (میلی

b۵۵/۰±۶۱/۲۴ a۶۶/۰±۷۹/۱۵  a۳۷/۱±۸۲/۱۳ 

HDL  
  لیتر) گرم بر دسی (میلی

a۵۷/۰±۶۹/۳۰ b۵۵/۰±۴۵/۴۶ c۹۱/۰±۵۳/۶۰  

  
 ،بین میزان هماتوکریتتفاوتی  در فاکتورهای بیوشیمیایی

تری گلیسرید تیمارهای مختلف با تیمار شاهد  هموگلوبین و
  تحت تاثیر  HDLو  LDLمشاهده نشد. اما گلوکز، کلسترول، 

داری  کارنیتین قرار گرفتند و با تیمار شاهد اختالف معنی - ال
به کارنیتین  -گرم ال میلی۱۰۰۰. میزان گلوکز در سطح داشتند

بیشترین میزان خود رسید که این افزایش نسبت به تیمار شاهد 

 ،بهبود یافت سهاز طرفی میزان کلسترول در تیمار  دار بود. معنی
  گرم بر کیلوگرم  میلی۱۰۰۰شده با سطح  طوری که تیمار تغذیه به
را نشان داد که با تیمار شاهد دارای  کارنیتین کمترین مقدار - ال

  نیز تحت تاثیر  LDLبود. همچنین میزان  یدار اختالف معنی
گرم  میلی۱۰۰۰شده با سطح  تیمار تغذیه وکارنیتین بهبود یافت  - ال

 HDLکمترین مقدار را نشان داد. مقدار  ،کارنیتین - بر کیلوگرم ال
به بیشترین میزان  کارنیتین) - گرم ال میلی۱۰۰۰( سهنیز در تیمار 

 دار بود به تیمار شاهد معنیخود رسید که این افزایش نسبت 
  .)۴(جدول 

  
  بحث

  

 بر کارنیتین -ال مختلف سطوح هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر
 ییایمیوشیب یفاکتورها یبرخ و بدن اتبیترک رشد، یفاکتورها
 آمده نشان دست هنتایج بی بود. معمول کپور قد انگشت یماه خون

  های حاوی مکمل  شده با جیره ماهیان تغذیه داد که رشد بچه
  شده با جیره بدون  ماهیان تغذیه کارنیتین نسبت به بچه - ال
  داری نداشت.  کارنیتین تفاوت معنی - ال

  

 ن مختلف انجام شدهادر گذشته آزمایشات متعددی توسط محقق
ه جیره کارنیتین ب -که نتایج مختلفی را در نتیجه افزودن ال است

کارنیتین را بر  -تاثیر ال ،[20]و همکاران حسینیاند.  گزارش کرده
ند. در پایان آزمایش ا هبررسی کرد (Oncorhynchus mykiss) کمان آالی رنگین مراحل اولیه رشد و ترکیبات بدن قزل

میزان پروتئین و چربی بدن  ،کارنیتین بر رشد - ند که الا هبیان داشت
 . در مطالعهشته استکمان تاثیری ندا آالی رنگین ماهی قزل

  در خصوص اثر مکمل که  [21]و همکارانآبادی  حاجی جاللی
آالی  های خونی و رشد ماهی قزل کارنیتین بر فراسنجه - ال

کارنیتین  -سه سطح ال ه است و در آنکمان صورت گرفت رنگین
 که ندا هدریافت ،ر جیره غذایی استفاده کردندگرم) د۲و  ۱، صفر(

کارنیتین به هر کیلوگرم از جیره غذایی ماهی  - گرم ال یکافزودن 
کمان سبب بهبود بازده و عملکرد ماهی در دوره رشد  آالی رنگین قزل

در کارنیتین  -الحد بهینه  [5]و همکاران ماهمچنین . شده است
گرم در  میلی۲۴۸/۰ا جیره غذایی ماهیان جوان شانک سیاه ر

از شود.  ند که باعث افزایش نرخ رشد میا هکیلوگرم جیره گزارش کرد
کارنیتین در جیره  -بهترین میزان ال [6]اوزوریوو  محسنی طرفی

ند که ا هگرم در کیلوگرم جیره اعالم کرد میلی۴۸۰ماهی را  غذایی فیل
  شود. علت تفاوت در پاسخ به مکمل  باعث بهبود رشد می

دلیل تفاوت سن ماهی مورد استفاده  کارنیتین ممکن است به - ال
زیرا نشان داده شده است  ،در آزمایش حاضر و آزمایشات قبلی باشد

. [22]کارنیتین در مراحل اولیه زندگی ناقص است -که بیوسنتز ال
  که  طوری به بوده،البته گزارشات در این ارتباط بسیار متناقض 

های ماهی سبب  قد برخی گونه ماهیان انگشت بچهکارنیتین در  - ال
  ها افزودن  در برخی گونه ولی است، بهبود عملکرد رشد شده

یکی دیگر از  .تاثیری بر عملکرد نداشته است ،کارنیتین به جیره - ال
توان  ها، طول مدت آزمایش است. در واقع می دالیل تناقض یافته

کارنیتین مربوط  - مورد الآمده در  دست هگفت که اکثر نتایج مثبت ب
 اند مدت انجام شده است که در دوره طوالنیبوده هایی  به آزمایش

روز). میزان مکمل و اندازه ماهی نیز در نتایج  ۱۲۰(باالی 
 . [23]اند بوده آمده موثر دست هب

  

شده با سطح  پروتئین و چربی الشه ماهیان تغذیهای  در مطالعه
 .[5]ندا هداری نشان داد تفاوت معنیکارنیتین  - گرم ال میلی۱۰۰۰

و  کشاوناد را کارنیتین بر ترکیب الشه ماهیان -اثرات مثبت ال



 ۸۵ ...کارنیتین بر فاکتورهای رشد، ترکیبات بدن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی -تاثیر سطوح مختلف الـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و  محسنیهمچنین  کپور هندی و وبر شانک سیاه  [24]رنوکا
از  [20]و همکاران حسینیند. ا هماهی گزارش کرد بر فیل [6]اوزوریو
را کارنیتین بر ترکیب تقریبی الشه ماهیان  - تاثیربودن ال طرفی بی

بر  [25]و همکاران دیاسهمچنین  کمان و آالی رنگین بر ماهی قزل
گزارش  (Lateolabrax Japonicus) ژاپنی باس ماهی سی

های مختلف  دهنده پاسخ متفاوت گونه این امر نشان اند که کرده
  .[26]است بوده کارنیتین -ماهیان به ال

  

کارنیتین در جیره غذایی تاثیر  - کردن ال اضافهدر پژوهش حاضر، 
توان گفت  داری بر هموگلوبین و هماتوکریت نداشت که می معنی

کارنیتین مورد  - بودن حداقل میزان ال این موضوع بیانگر کافی
های قرمز بدن  ساخت مقادیر مورد نیاز گلبول برایاستفاده در جیره 

 ها با نتایج تحقیقات این یافته .بودمایشی ماهیان در تیمارهای آز
در تحقیق  .شتماهی مطابقت دا روی فیل [6]اوزوریوو  محسنی

کارنیتین در جیره  - گرم بر کیلوگرم ال میلی۱۰۰۰کردن  حاضر اضافه
دار میزان گلوکز شد که این افزایش  غذایی باعث افزایش معنی

هش مصرف کا ،تواند ناشی از افزایش مصرف اسیدهای چرب می
ه افزایش غلظت گلوکز خون باشد. از طرفی در جگلوکز خون و در نتی

کارنیتین در جیره  -تحقیق دیگری گزارش شده است که افزودن ال
تاثیری روی  (Dicentrarchus labrax) اروپا باس غذایی سی

و  آبادی حاجی جاللی. [25]ل نداشته استوگلیسرید و کلستر تری
،  صفرکارنیتین ( - در آزمایشی تاثیر سطوح مختلف ال [21]همکاران

آالی  گرم) را بر عملکرد فاکتورهای خونی ماهی قزل۲و  ۱
کردن  ند که اضافها هو گزارش کرداند  قرار دادهکمان مورد بررسی  رنگین
  گرم  یک
 دار دار کلسترول و کاهش معنی کارنیتین باعث افزایش معنی - ال
بر مقدار گلوکز تاثیری نداشته است.  لیو، شده استگلیسرید  تری

ماهی  روی گربه [8]و همکاران اوزوریودر تحقیق دیگری که توسط 
شد  نشان داده است، انجام شده (Clarias batrachus)آفریقایی 

کارنیتین سبب افزایش کلسترول شد که با نتایج  -که مکمل ال
خاطر  بهتواند  می علت آن احتماالً  و شتتحقیق حاضر مغایرت دا
تحقیقات  .باشدشده  کارنیتین استفاده - سطوح متفاوت ال

 LDLکه  ه استنشان داد [27]و همکاران ژانگشده توسط  انجام
  یابد. به عبارت دیگر افزودن  کارنیتین کاهش می - سرم با افزایش ال

های پرچرب موجب اکسیداسیون اسیدهای  کارنیتین به جیره - ال
 از و در نتیجهیابد  میدر کبد کاهش  LDLان میز شود، میچرب 
 LDL. بیان شده است که [28]شود کاسته میدر پالسما  LDLمیزان 

و منجر به کاهش رسوب دارد نقش اساسی در تنظیم رسوب چربی 
 [25]و همکاران دیاسرغم اینکه  . علی[29]شود چربی در جانوران می

به جیره غذایی  کارنیتین -نمودن ال اضافهکه ند ا هاعالم کرد
شته است، گلیسرید و کلسترول ندا باس تاثیری بر میزان تری سی

  گرم  یکدار  تاثیر معنی [21]و همکاران آبادی حاجی جاللی
آالی  گلیسرید خون ماهی قزل کارنیتین را روی میزان تری - ال

توان ناشی از سن  ند که این تفاوت را میا هکمان گزارش داد رنگین
رسد که عوامل متعدد  نظر میه زمایش دانست. لذا بماهیان مورد آ

از جمله میزان چربی جیره غذایی، نژاد، شرایط بیولوژیک، سن و 
توان به قطعیت از  غیره روی صفات خونی تاثیرگذار است که نمی

   پوشی کرد. تاثیر آنها چشم
 انجام زمان مدت به توان یمهای پژوهش حاضر  از محدودیت

 درازمدت استفاده صورت در است ممکن که کرد اشاره فوق شیآزما
 مشاهده کپور انیماه رشد بر یاثرات نیکارنت - ال یافرودن مکمل از

 رشد بر نیکارنت -ال یافزودن مکمل نقش شود تا پیشنهاد می .شود

 ریسا و یمعمول کپور یماه یزندگ مراحل ریسا در الشه تیفیک و
 نیکارنت -ال مختلف سطوح کنش برهم نیهمچن و یگرماب انیماه
 استفادهبررسی شود.  انیماه ییغذا رهیج یانرژ مختلف سطوح با
 لوگرمیک در گرم یلیم۱۰۰۰ مقدار به نیکارنت -ال یافزودن مکمل از
  کند. کمک می انیماه الشه تیفیک بهبود جهت به ییغذا رهیج
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