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 برداري و پرورش آبزیانبهره نشریه

  1392 تابستان دوم،، شماره دومجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  و برخی پارامترهاي و اسیدهاي چرب غیراشباع روي رشد Eاثر ویتامین 
 )carassius auratus gibelioبیوشیمیایی خون ماهی قرمز (

  
  3و سعید گرگین 2انی، علی شعب2، محمدرضا ایمانپور1کاشانیزینب حنایی*

  دانشیار گروه شیالت،2، ارشد گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانآموخته کارشناسیدانش1
  استادیار گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

           24/12/90خ پذیرش: ؛ تاری 5/4/90تاریخ دریافت: 
  1چکیده

اشباع و اسیدهاي چرب غیر )E)100،0،50 بررسی اثرات مقادیر مختلف ویتامین  براياین مطالعه 
ماهی قرمز صورت گرفت.  ی خونیهاي بیوشیمیاپارامتربرخی  بر رشد و(روغن ماهی و روغن سویا) 

و E مقادیر مختلف ویتامین  شامل ايهگرم با جیره 69/0±12/0ماهیان قرمز با میانگین وزن اولیه 
 10مدت به) -HUFA+Eو  -HUFA+100E ،HUFA+50E ،HUFA-Eاسیدهاي چرب غیراشباع (

، تبدیل غذایی هفته تغذیه شدند. در انتهاي دوره اختالف وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب
ی نشان داد که اختالف گیري شد. نتایج این بررساندازهبازماندگی، ضریب چاقی و پارامترهاي خونی 

ین تیمارهاي و ضریب تبدیل غذایی ماهی قرمز ب ، بازماندگیوزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی
ثیر أتداري تحتطور معنیبهگلوکز و  میزان کلسترول .)<05/0Pداري نداشت (آزمایشی اختالف معنی

دهاي چرب غیراشباع اثر خوبی بر و اسی Eجیره داراي ویتامین  .)>05/0P( داشت جیره غذایی قرار
 فاکتورهاي خونی و رشد ماهی قرمز داشت.

  
  ماهی قرمز پارامترهاي بیوشیمیایی خون،، اشباعاسیدهاي چرب غیر ،Eویتامین  رشد، کلیدي: هايواژه

  

                                                
  z.h.kashani@gmail.comمسئول مکاتبه: * 
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 مقدمه
یکی از عنوان وسیعی در سراسر جهان بهطور به )Carassius auratus gibelio( ماهی قرمز

؛ 1997؛ سوزوکی، 1995؛ کوجیما و تاکایی، 1963(ماتسوي،  استیافته ن ماهیان گسترشتریمعروف
باشد که شامل کپور می )Cyprininae( رخانواده کپواز زیر یعضو کوچکاین گونه . )2001اسمارت، 

یکی از مواد غذایی ضروري  .است) 1988(ژن، ) Crucian( carps و )Cyprinus carpio( معمولی
 کنداکسیدان محلول در چربی عمل میتیعنوان یک آناست که به Eماهیان، ویتامین  براي الرو

یک گروه از  شاملیتامین محلول در چربی است که یک و Eویتامین  .)1997سارجنت و همکاران، (
  داراي خاصیت هیدروفوبیک است. و باشدمی 2هاو توکوتریونل 1هاآلفاتوکفرول

 کندهاي آزاد محافظت میه رادیکالدر برابر حمل اي غشاندزنجیرهچهاي چربیاز این ویتامین 
ثیر قرار أتمورد نیاز جیره را تحت E. فاکتور دیگري که میزان ویتامین )2000ونگ و همکاران، (

گزارش کردند که افزودن  )1996بیکر و همکاران ( ها به اکسیداسیون است.، پایداري جیرهدهدمی
  دهد.می افزایش داريمعنیطور هرشد ماهی را ب ،3ي فاسد شدههارهبه جی Eامین ویت

(اندراد و همکاران،  و غلظت آن در جیره نبود Eثیر نوع ویتامین أتتحت pirarucuمیزان رشد در 
 خود بیان کردند که میزان گلوکز پالسما در هايپژوهشطی ، )2000). اندراد و همکاران (2000

pirarucu  گرم ویتامین میلی 800-1000تغذیه شده باE یابد.، افزایش میدر کیلوگرم جیره  
طور سریعی اکسید هتوانند بهاي موجود در ماهی میشرایط نگهداري مناسب نباشد، چربیکه زمانی

ت به مراحل جوانی و بلوغ از شود که الروها نسبسریع الرو توصیه می رشد میزان براي شوند.
  .)1997سارجنت و همکاران، ( تري استفاده کنندهاي داراي ویتامین باالجیره

HUFA 3-n سلولی،  در ساختارهاي حیاتی، اجزا ساختمانی غشاي سلولی، فرایندهاي انتقال
ها داراي تر بافتو ترکیبات فیزیولوژیکی اعضاي بیش دما مانند سازگاري ماهی با فاکتورهاي محیطی

 .)1999سارجنت و تاکون، ( یان ضروري هستنداهمیت است و همچنین براي رشد و بازماندگی ماه
 ثرؤکه در سالمت انسان ماین خاطرهستند و بنابراین به HUFA  3-nاز یماهیان منبع مهم

 .)2003؛ کروز و همکاران، 2003(مورینو و موجاویال،  ها شده است، توجه زیادي به آنباشندمی
(السون  دارد ت بستگی به مقدار چربی جیرهباف بر این مشخص شده است که پروفیل اسید چربعالوه

                                                
1- α-Tocopherols 
2- Tocotrienols 
3- Rancid 
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ساخت اسید  داران تواناییماهیان همانند دیگر مهره. )2000؛ مورنتی و همکاران، 1997و هندرسون، 
بنابراین باید در غذاي ماهیان گنجانده  )1987هندرسون و تاچر، ( ئیک و اسیدلینولنیک را ندارندوکلن

  شوند.
برخی و  اشباع بر رشداسیدهاي چرب غیر و Eایی ویتامین اثرات غذمنظور به این مطالعه

  است. صورت گرفته ماهی قرمزشیمیایی خون بیوپارامترهاي 
 

 هامواد و روش
پروري دانشکده رکز تحقیقات آبزيماهی قرمز به معدد بچه 160تعداد  پژوهشانجام این  براي
براي  نشد. ماهیا رگان انتقال دادهو منابع طبیعی گدانشگاه علوم کشاورزي  و محیط زیست شیالت

ها نگهداري و هفته در حوضچه 2مدت موردنظر بهسازگاري با شرایط آزمایشگاهی و رسیدن به وزن 
ماهی قرمز با میانگین وزن بچه 96آداپته شدند. پس از سازگاري کامل ماهیان با شرایط پرورشی تعداد 

ماهی  8در هر حوضچه توزیع شدند. با ) 5/0×1×1گالس (عدد حوضچه فایبر 12در  12/0±69/0
گرفت. روزانه حفظ اکسیژن محلول هوادهی در حد اشباع و صورت می برايدر این مدت  .توزیع شد

سطوح  شاملهاي طی مدت پرورش ماهیان با جیرهشد. ها تعویض میآب حوضچه درصد 50حدود 
براي آگاهی . )1(جدول  شدندتغذیه اشباع و اسیدهاي چرب غیر )100و E )0،50مختلف از ویتامین 

یک روز  15هاي غذایی و چگونگی رشد ماهیان، در ابتداي و طول دوره پرورش هر رد جیرهاز عملک
ها نآبراي این کار تمام ماهیان موجود در حوضچه توزین و طول کل  سنجی شدندماهیان زیستبار 

هاي حوضچهنجی ماهیان هر یک از ساز زیست دست آمدهبهبراساس نتایج  سپس ونیز محاسبه 
) به ماهیان بار در روز 3، غذاي روزانه هر حوضچه محاسبه شد و در فواصل زمانی منظم (پرورشی

تدریج ذا بهها خاموش و غدر هنگام غذادهی پمپ .وزن بدن بوددرصد  5قدار غذاي روزانه شد. م داده
آوري از خون ماهیان با قطع ساقه دمی و جمع بردارينمونه در انتهاي آزمایش، شد.به ماهیان داده 

انتقال سی براي جداسازي سرم خون یس 5/1هاي تیوببه و انجام خون با استفاده از لوله موئینه 
هاي شرکت پارس آزمون به پالسما خون با استفاده از کیت ین کل، گلوکزیکلسترول، پروتسپس  .یافت

کل و میانگین وزن  طول گیري شد. همچنینهزتوفتومتر انداه از دستگاه اسپکروش فتومتري با استفاد
و  بازماندگی ،اشباع روي رشدو اسیدهاي چرب غیر Eبررسی اثرات غذایی ویتامین  برايماهیان 

  گیري و مورد بررسی قرار گرفت.اندازه پارامترهاي بیوشیمیایی خون
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  های آنحسب درصد) و ترکیب شیمیای (بر هاي غذاییترکیب جیره -1جدول 

 لیزین متیونین قارچضد
روغن 
 ماهی

روغن 
 سویا

مکمل 
 معدنی

مکمل 
 ویتامینی

سبوس 
 برنج

آرد 
 گندم

  پودر
 سویا

پودر 
 ماهی

  آرد
 ذرت

 مواد
  

 تیمارها

25/0 75/0 75/0 5/0  - 2 2 75/18 10 5/38 5/20 6  HUFA+100E 

25/0 75/0 75/0 5/0 - 2 2 75/18 10 5/38 5/20 6 HUFA+50E 

25/0 75/0 75/0 - 5/0 2 2 75/18 10 5/38 5/20 6 HUFA-E - 

25/0 75/0 75/0 5/0 - 2 2 75/18 10 5/38 5/20 6 HUFA+E - 

  )و کیلوکالري بر کیلوگرم ترکیبات شیمیایی جیره غذایی (درصد
  39        ین    یپروت

  8/10             چربی 
  4000        انرژي     

  6          رطوبت 

  
طی دوره آزمایش فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی مانند درجه : ل عوامل فیزیکی و شیمیایی آبکنتر

) Water checker-u10, Japanصورت روزانه با استفاده از دستگاه (به pHحرارت، اکسیژن محلول و 
  بیان شده است. 2در جدول  pHشد. میانگین دما، اکسیژن و  گیرياندازه

 
  کی و شیمیایی آب طی دوره پرورش ماهی قرمزخصوصیات فیزی -2جدول 

  ژناکسی pH  گراد)(درجه سانتی دما
14/0±7/21  08/0±8  5/0±6  

 
هاي رشد و تغذیه از شاخصگیري براي اندازه: هاماهیاي و تغذیههاي رشد محاسبه شاخص

  زیر استفاده شد: هايهرابط
  

  ضریب چاقی=  وزن اولیه ماهی)(/)(طول ماهی3 × 100                                       )             1(
  

)2                 (                          t / 100 × )وزن اولیه( nL - )وزن نهایی (nL  =نرخ رشد ویژه  
  

  بازماندگی نرخ= تعداد اولیه)  -ثانویه تعداد اولیه / (تعداد×100)                                           3(
  

  ضریب تبدیل غذایی =غذاي خورده شده (گرم)  دست آمده (گرم)/هافزایش وزن ب                   )4(
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گراد یدرجه سانت 105تعیین ماده خشک، مقدار ثابتی از هر جیره در دماي  براي: آنالیز ترکیب جیره
گیري شد. چربی به کلدال اندازهبه روش  )×25/6N( گیري نیتروژنین از طریق اندازهیخشک شد. پروت

 ).1995(اي.او.اي.سی،  گیري شداندازه Soxhletروش تقطیر با استفاده از دستگاه 
) انجام شد. همچنین مقایسه ANOVAطرفه (ها با استفاده از آنالیز واریانس یکداده: آنالیزهاي آماري

نرمال بودن و  نظرها از مامی واریانسبررسی شد. ت دامنهدانکن چندها با استفاده از آزمون میانگین
  همگنی بررسی شدند.

  
  تایجن

ضریب تبدیل نرخ رشد ویژه، اختالف وزن نهایی،  نظرداري از هیچ اختالف معنی 3مطابق جدول 
  ).<05/0P(رها مشاهده نشد در بین تیماو بازماندگی  ، ضریب چاقیغذایی

  
  هفته آزمایش 10از هاي مختلف پس واکنش ماهی قرمز به جیره -3جدول 

 مواد
 تیمارها

  بازماندگی  ضریب چاقی  ضریب تبدیل غذایی  میانگین وزن نهایی  نرخ رشد ویژه

HUFA+100E 02/0±19/0 09/1±8/5  07/0±44/0  3/0±3/2  100 
HUFA+50E 01/0±21/0 41/0±5/6  01/0±36/0  4/0±02/2  8/8±7/93  
HUFA-E - 02/0±22/0  89/0±7/6  05/0±39/0  02/0±8/1  100  
HUFA+E - 02/0±18/0 57/1±2/5  09/0±45/0  2/0±01/2  8/8±7/93  

  
). >05/0Pدار بود (، میزان کلسترول و گلوکز در میان تیمارهاي آزمایشی معنی4مطابق جدول 

ترین میزان کلسترول در تیمار مشاهده شد. کم HUFA+100Eترین میزان کلسترول در تیمار بیش
HUFA+50E 1 (نمودار ترین میزان گلوکز را داشتندهد کمهیان تغذیه شده با جیره شابود. همچنین ما.(  

  
  خون در ماهیان قرمز آماره توصیفی مربوط به پارامترهاي بیوشیمیایی -4جدول 

 مواد
 تیمارها

  گلوکز  ین کلیپروت  کلسترول

HUFA+100E a57/41±41/264  a11/1±96/5  b75/6±28/48  
HUFA+50E b00/0±51/117  a69/0±77/5  ab84/3±11/57  
HUFA-E - bc16/31±37/242  a84/0±93/5  c5/7±91/15  
HUFA+E - bc70/72±62/183  a72/1±93/4  a72/2±97/65  

  ).>05/0P(باشد داري میدهنده تفاوت معنیحروف انگلیسی غیرمشترك نشان
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 حثب
ثیر آن بر رشد و أتقرمز و  مورد نیاز در جیره ماهی HUFAو  Eدر این مطالعه، میزان ویتامین 

ها مثل میزان چربی، منبع و سایر سی شد. تعدادي از فاکتورربرآن  پارامترهاي بیوشیمیایی خونبرخی 
ثیر أتمورد نیاز جیره را تحت Eهاي موجود در جیره یا سیستم بدن ممکن است ویتامین اکسیدانآنتی

  قرار دهد.
جیره  در آلفاتوکفرولبر کیلوگرم  گرممیلی 50-100د که مقدار ندکر گزارش)1987ساتو و همکاران (

نشان دادند که  )2004پل و همکاران ( کافی است. چربیدرصد  5 شاملي تیالپیا تغذیه شده با جیره برا
 Cirhinus( مریگال و) Labeo rohita( )Hamilton, 1822( روهو رشدجیره  موجود در Eویتامین 

mrigala) (Bloch, 1795( ثیر أ، تشدهلفا توکفرول به آرتمیا غنیآ، افزودن هد. در مقابلدش میرا افزای
  ).2000(کالکوسکی و همکاران،  نداشت) vitreum Stizostedion( داري روي رشد الرويمعنی

فاکتورهاي رشد در بین تیمارها مشاهده نشد اما  نظرداري از ، اگرچه تفاوت معنیمطالعه این در
 استفاده کرده بودند HUFA+100E شاملدر تیمارهایی بود که از جیره  ي رشدترین میزان فاکتورهابیش

را  HUFAاثر غذایی آرتمیا غنی شده با آلفاتوکفرول استات و  )2008جاللی و همکاران ( کهدر حالی
  شد الروي مشاهده کردند.رداري را روي ثیر معنیأن جوان بررسی کردند و تماهیاروي فیل

را روي رشد، پراکسیداسیون چربی بافت و میزان  Eویتامین  ثیرأت) 2004هوانگ و هوانگ (
 ) ماهیان تغذیه شده باWGگلوتاتیون کبد هیبرید تیالپیا بررسی کردند و بیان کردند که افزایش وزن (

هاي رههایی بود که با جی) آن05/0تر از (داري پایینمعنی طورهب Eویتامین بر کیلوگرم  0IU شاملجیره 
تغذیه شده بودند، همچنین ضریب تبدیل غذایی و نسبت راندمان  E ویتامین طوح باالتر ازس شامل
اندراد و  داري را نشان نداد.تایج بررسی ما نیز این سطوح معنیکه نین نیز باالتر بود در حالییپروت

تولید  ،Eو  Cهاي هاي باالي ویتامینبیان کردند که غلظت هایشانپژوهشطی  )2000همکاران (
ین پالسما دارند که این یی در تلفیق پروتکنند و نقش مهمین پالسما را در ماهیان تحریک مییپروت

تغذیه کردند باالترین میزان  HUFA+100Eو ماهیانی که از جیره  بودنتایج آزمایش ما  بیانگرمطلب 
  .داشتندین کل را یپروت

خصوص زنجیره به اشباع بلنددهاي چرب غیراهیان دریایی به اسیاین عقیده وجود دارد که الرو م
EPA  وDHA نتایج مختلفی توسط). 1982؛ واتانب، 1989و همکاران،  (سارجنت نیاز دارند 
 موجود HUFAاي بین مقدار رابطه ،دهدنشان می است کهگزارش شده ) 1992کالس و جفن (ویکی
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وجود  )plaice )Pleuronectes platessa ()Linnaeus, 1758 در غذاي زنده با رشد الروي الرو
و  HUFA شاملهاي داري در بین تیمارهاي تغذیه شده با جیرهدر این بررسی تفاوت معنی .ندارد
دست هببا نتایج  )1985(گاتسوپ و لمیلینار،  دست آمده توسطهنتایج ب .نشدمشاهده HUFA  بدون
 ازدر جیره، رشد را در تعدادي  HUFAي که مقادیر باال دادو نشان  مغایرت داشتاز آزمایش ما  آمده

که در آزمایش ما ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد در حالی داددریایی افزایش  الروهاي ماهیان
ه را داشتند. نوع گونه، شرایط آزمایش و همچنین سایر مواد ژنهایی و نرخ رشد وی ترین میزان وزنبیش

  باشد. هایشآزما موجود در جیره ممکن است علت این اختالف در
گیاهی، غنی از اسیدلینولئیک و اسیدلینولنیک هستند و این اسیدها در  هايروغن شاملهاي جیره

 که در این بررسیدر صورتی) 1998؛ دایستچی، 2005(فرناندز و وست،  کاهش کلسترول نقش دارند
ستفاده شده در جیره ا که شاید علت آن دوز نشدثیر مشخصی در استفاده از روغن سویا مشاهده أت

  باشد.
سن و مام میزان زیادي وابسته به حالت فیزیولوژیکی ماهی است.غلظت کلسترول در ماهیان به

ثابت بماند. یا  یابد و تواند افزایش و کاهشمیتحت مقادیر باالي کورتیزول پالسما  )1997همکاران (
ن میزان گلوکز را داشتند. در واقع در باالتری E+HUFA–در این آزمایش ماهیان تغذیه شده با جیره 

میزان گلوکز باالتري داشتند و با افزایش ویتامین تغذیه کرده بودند،  HUFAاین آزمایش ماهیانی که از 
E .ویتامین ثیر أت) 2005بلو و همکاران ( جیره میزان گلوکز در ماهیان کاهش یافت Cو E  را روي

Piaractus mesopotamicus  مشاهده کردند که با افزایش ویتامینبررسی کرده و E میزان ،
 کلسترول افزایش یافت.

هاي همین دلیل جیرهکنند به ین را در ماهیان تحریک مییتتولید پرو Eو  Cمقادیر باالي ویتامین 
(چاگاس و  ین را در ماهیان افزایش دهندیتوانند سنتز پروتمی Eداراي اسیداسکوربیک و ویتامین 

  .یافتین کل افزایش یمقدار پروت Eو در این بررسی با افزایش ویتامین  )2003همکاران، 
  

 سپاسگزاري
امکانات فراهم نمودن  برايکشاورزي و منابع طبیعی گرگان  ن دانشگاه علوماز زحمات مسئوال

  نمایم.می ها سپاسگزاريالزم براي انجام آزمایش
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Abstract1 

This study was conducted to examine the effects of different content of vitamin 
E and highly unsaturated fatty acid on growth and some biochemical blood 
parameters in Goldfish. Goldfish with initial weight 0.69±0.12 gr were fed with 
diets which having different levels of vitamin E and highly unsaturated fatty acid 
(E100+HUFA, E50+HUFA, -E+HUFA, -E-HUFA) for 10 weeks. At the end of 
period the Final weight, specific growth rate, feed conversion ration, condition 
factor, survival and blood biochemical parameters were measured. The result of 
this study showed that the difference between the final weight, specific growth rate, 
feed conversion ratio, condition factor and survival between treatments were no 
significant (P>0.05). Moreover, Effects of the diet were significant on Cholesterol 
and Glucose (P<0.05). Diet with vitamin E and HUFA has good effect on blood 
parameter and growth factor in gold fish. 
 
Keywords: Growth, Vitamin E, Highly unsaturated fatty acid, Biocemical blood 
parameter, Goldfish 
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