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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره

  1391 بهار ،اول، شماره اولجلد 
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  پارامترهاي بیوشیمیایی برخی و  رشد براشباع اسیدهاي چرب غیر و Eاثر ویتامین 
  )Carassius auratus gibelio( ماهی قرمز خون

  
  3و سعید گرگین 2، علی شعبانی2، محمدرضا ایمانپور1کاشانی زینب حنایی*

  دانشگاه علوم ،شیالت گروهدانشیار 2، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،ارشد شیالت کارشناس1
  طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي و منابعاستادیار گروه شیالت 3، طبیعی گرگان کشاورزي و منابع 

  24/12/90 ؛ تاریخ پذیرش: 5/9/90دریافت:  ختاری
  

  1چکیده
و اسیدهاي چرب  )100و  E)0 ،50 این مطالعه جهت بررسی اثرات مقادیر مختلف ویتامین 

ماهی قرمز  ی خونیهاي بیوشیمیاپارامتربرخی  بر رشد و(روغن ماهی و روغن سویا) اشباع غیر
مقادیر مختلف  حاوي هايگرم با جیره 69/0±12/0صورت گرفت. ماهیان قرمز با میانگین وزن اولیه 

) - E+HUFAو  HUFA+100E ،HUFA+50E، -E-HUFAو اسیدهاي چرب غیراشباع (E ن ویتامی
تبدیل  هفته تغذیه شدند. در انتهاي دوره اختالف وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب 10مدت  به

گیري شد. نتایج این بررسی اندازه بیوشیمیایی خون، بازماندگی، ضریب چاقی و پارامترهاي غذایی
و ضریب تبدیل غذایی  ، بازماندگیالف وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقینشان داد که اخت

گلوکز و  میزان کلسترول .)<05/0Pداري نداشت (ین تیمارهاي آزمایشی اختالف معنیماهی قرمز ب
و  Eویتامین جیره داراي  ولی )>05/0P( گرفت داري تحت تاثیر جیره غذایی قرارطور معنی به

  و رشد ماهی قرمز داشت. بیوشیمیایی خوناثر خوبی بر فاکتورهاي  باعاسیدهاي چرب غیراش
  

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

                                                        
 z.h.kashani@gmail.com مسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

عنوان  طور وسیعی در سراسر جهان به ) به1785) (لینه، Carassius auratus gibelio( ماهی قرمز
؛ کوجی ما و تاکایی، 1997؛ سوزوکی، 1963ماتسوي،ترین ماهیان گسترش یافته است (معروفیکی از 

باشد که  می )Cyprininae( از زیر خانواده کپور یعضو کوچکگونه  ). این2001اسمارت، ؛ 1995
. یکی از مواد تاس) 1988ن، ز( )Crucian( carps و) Cyprinus carpio(شامل کپور معمولی 

عنوان یک آنتی اکسیدان محلول در چربی  است که به Eبراي الرو ماهیان، ویتامین  غذایی ضروري
یک ویتامین محلول در چربی است که حاوي  Eویتامین  .)1997سارجنت و همکاران، ( کندعمل می

  باشد و داراي خاصیت هیدروفوبیک است.ها می2ها و توکوتریونل1یک گروه از آلفاتوکفرول
 کندهاي آزاد محافظت میاي غشا در برابر حمله رادیکالهاي چند زنجیرهچربیاین ویتامین از 

مورد نیاز جیره را تحت تاثیر قرار  E. فاکتور دیگري که میزان ویتامین )2000ونگ و همکاران، (
گزارش کردند که افزودن ) 1996بیکر و همکاران ( ها به اکسیداسیون است.دهد، پایداري جیره می

  دهد.داري افزایش میطور معنی ه، رشد ماهی را ب3هاي فاسد شدهبه جیره Eویتامین 
اندرید و همکاران، (و غلظت آن در جیره نبود  Eتحت تاثیر نوع ویتامین  Pirarucuمیزان رشد در 

 Pirarucuطی تحقیقات خود بیان کردند که میزان گلوکز پالسما در ) 2000اندرید و همکاران ( .)2000
  یابد.در کیلوگرم جیره، افزایش می Eگرم ویتامین میلی 1000یا  800با  تغذیه شده
اکسید  خیلی سریعتوانند هاي موجود در ماهی میکه شرایط نگهداري مناسب نباشد، چربی زمانی

شود که الروها نسبت به مراحل جوانی و بلوغ از شوند. براي میزان رشد سریع الرو توصیه می
  ).1997سارجنت و همکاران، ( مین باالتري استفاده کنندهاي داراي ویتا جیره

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

 ).1999کن، سارجنت و تا( باشد میدگی ماهیان ضروري اهمیت است و همچنین براي رشد و بازمان

                                                        
1- α-tocopherol 
2- Tocotrienols 
3- Rancid 
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هستند و بنابراین به لحاظ اینکه در سالمت انسان موثر می HUFA  3-nاز یماهیان منبع مهم
. )2003؛ مورنو و موتجاویال، 2003کروز و همکاران، ( است گردیدهها باشند، توجه زیادي به آن

 دارد ید چرب بافت بستگی به مقدار چربی جیرهعالوه بر این مشخص شده است که پروفیل اس
ساخت  داران توانایی. ماهیان همانند دیگر مهره)2000ی و همکاران، ؛ مون1997اولسن و هندرسون، (

بنابراین باید در غذاي ماهیان  )1987هندرسون و توچر، ( اسید نوکلئیک و اسیدلینولنیک را ندارند
  گنجانده شوند.

پارامترهاي  برخیو اسیدهاي چرب غیراشباع بر رشد و  Eاثرات غذایی ویتامین منظور  این مطالعه به
  بیوشیمیایی خون ماهی قرمز صورت گرفته است.

  
 ها مواد و روش

پروري دانشکده  عدد بچه ماهی قرمز به مرکز تحقیقات آبزي 160تعداد  پژوهشجهت انجام این 
شد. ماهیان براي طبیعی گرگان انتقال داده دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  شیالت و محیط زیست

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

ماهی  8توزیع شدند. در هر حوضچه ) 5/0×1×1( سعدد حوضچه فایبرگال 12در  69/0 12/0±
گرفت. روزانه  جهت حفظ اکسیژن در حد اشباع صورت میمحلول هوادهی در این مدت  .توزیع شد

هاي حاوي سطوح طی مدت پرورش ماهیان با جیرهشد. ها تعویض می% آب حوضچه50حدود 
. براي آگاهی )1جدول ( شدندتغذیه  ) و اسیدهاي چرب غیر اشباع100و E )0،50مختلف از ویتامین 

یک بار روز  15هاي غذایی و چگونگی رشد ماهیان، در ابتداي طول دوره پرورش هر از عملکرد جیره
ها نیز ماهیان زیست سنجی شدند براي این کار تمام ماهیان موجود در حوضچه توزین و طول کل آن

هاي پرورشی،  سنجی ماهیان هر یک از حوضچه از زیست دست آمده بهمحاسبه و سپس بر اساس نتایج 
شد.  ماهیان دادهبه  ودر فواصل زمانی منظم سه بار در روز) (غذاي روزانه هر حوضچه محاسبه شد 

ها خاموش و غذا به تدریج به ماهیان % وزن بدن بود. در هنگام غذادهی پمپ5مقدار غذاي روزانه 
آوري خون با  از خون ماهیان با قطع ساقه دمی و جمع برداريشد. در انتهاي آزمایش، نمونهداده 

سپس . انتقال یافتسی براي جداسازي سرم خون  سی 5/1هاي به تیوبو انجام استفاده از لوله موئینه 
هاي شرکت پارس آزمون به روش کلسترول، پروتئین کل، گلوکز پالسما خون با استفاده از کیت
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کل و میانگین وزن ماهیان  طولچنین  گیري شد. همتوفتومتر اندازهفتومتري با استفاده از دستگاه اسپک
و اسیدهاي چرب غیراشباع روي رشد، بازماندگی و پارامترهاي  Eجهت بررسی اثرات غذایی ویتامین 

  گیري و مورد بررسی قرار گرفت.بیوشیمیایی خون اندازه
  

  های آن(برحسب درصد) و ترکیب شیمیای هاي غذاییترکیب جیره -1جدول 
  ضد
 قارچ

روغن  لیزین متیونین
 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    -E-HUFA 

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

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

  8/10      چربی 
  4000انرژي      

  6رطوبت       
  

طی دوره آزمایش فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی مانند درجه : یی آبکنترل عوامل فیزیکی و شیمیا
 )Water checker-u10, Japanت روزانه با استفاده از دستگاه (صور به pHحرارت، اکسیژن محلول و 

  بیان شده است. 2در جدول  pHشد. میانگین دما، اکسیژن و گیري  اندازه
  

  ره پرورش ماهی قرمزخصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب طی دو -2جدول 
  ژن اکسی pH  )گراد سانتیدرجه دما (

14/0±7/21  08/0±8  5/0±6  
  .انحراف معیار بیان شده است ±داده ها به صورت میانگین

  
هاي  هاي رشد و تغذیه از معادله شاخصگیري براي اندازه: هاماهیاي و تغذیههاي رشد محاسبه شاخص
  زیر استفاده شد:

  ضریب چاقی: وزن اولیه ماهی)( /)(طول ماهی3 × 100                                    )        1( معادله
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  نرخ رشد ویژه: Ln  )وزن نهایی( Ln - )وزن اولیه×(t/100                                       )2معادله (
  تعداد اولیه) :نرخ بازماندگی - انویهث تعداد اولیه / (تعداد ×100                   )               3( معادله
  : ضریب تبدیل غذاییآمده (گرم)/غذاي خورده شده (گرم)دست  هافزایش وزن ب              )4( معادله

  
 گراد یدرجه سانت 105ر ثابتی از هر جیره در دماي ، مقداجهت تعیین ماده خشک: آنالیز ترکیب جیره

گیري شد. چربی ازهبه روش کلدال اند )N×6.25( یتروژنگیري نخشک شد. پروتئین از طریق اندازه
 ).,1995AOAC( گردیدگیري اندازه 1سلهکسوبه روش تقطیر با استفاده از دستگاه 

. همچنین گرفت ) انجامANOVAطرفه ( یکها با استفاده از آنالیز واریانس داده: نالیزهاي آماريآ
نرمال  ها از لحاظتمامی واریانسبررسی شد.  چند دامنهدانکن ها با استفاده از آزمون میانگین مقایسه

  بودن و همگنی بررسی شدند.
  

  تایجن
ضریب داري از لحاظ نرخ رشد ویژه، اختالف وزن نهایی، هیچ اختالف معنی 3مطابق جدول 

  ).<05/0P(رها مشاهده نشد در بین تیماو بازماندگی  ، ضریب چاقیتبدیل غذایی
  

  .هفته آزمایش 10هاي مختلف پس از ز به جیرهواکنش ماهی قرم -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  

-E-HUFA 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  

  .انحراف معیار بیان شده است ±صورت میانگین ها به داده
  

                                                        
1- Soxhlet 
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). >05/0Pدار بود (، میزان کلسترول و گلوکز در میان تیمارهاي آزمایشی معنی4مطابق جدول 
مشاهده شد. کمترین میزان کلسترول در تیمار  HUFA+100Eبیشترین میزان کلسترول در تیمار 

HUFA+50E هد کمترین میزان گلوکز را داشتندچنین ماهیان تغذیه شده با جیره شا بود. هم.   
  .خون در ماهیان قرمز آماره توصیفی مربوط به پارامترهاي بیوشیمیایی -4جدول  

 مواد
 تیمارها

  گلوکز  پروتئین کل  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  

-E-HUFA 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  

  . )P ≥05/0باشد (می داردهنده تفاوت معنینشانتون در هر سحروف انگلیسی غیرمشترك  
  .انحراف معیار بیان شده است ±داده ها به صورت میانگین

  
 حثب

ثیر آن بر رشد و أقرمز و ت 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 

تاثیر  مورد نیاز جیره را تحت Eموجود در جیره یا سیستم بدن ممکن است ویتامین  هاياکسیدان آنتی
  قرار دهد.

گرم بر کیلوگرم آلفاتوکفرول در جیره میلی 100تا 50ند که مقدار دکر شگزار )1987ساتو و همکاران (
شان دادند که ن) 2004پل و همکاران (چربی کافی است.  درصد 5براي تیالپیا تغذیه شده با جیره حاوي 

را افزایش  )Cirhinus mrigala( مریگال و) Labeo rohitaروهو ( جیره رشد موجود در Eویتامین 
  داري روي رشد الرويشده، تاثیر معنیدهد. در مقابل، افزودن آلفا توکفرول به آرتمیا غنی می

)vitreum Stizostedion (نداشت ) ،2000کالکوسکی و همکاران.(  
داري از لحاظ فاکتورهاي رشد در بین تیمارها مشاهده نشد اما ، اگرچه تفاوت معنیاین مطالعه در

استفاده کرده بودند  HUFA+100Eدر تیمارهایی بود که از جیره حاوي  ي رشدبیشترین میزان فاکتورها
 را HUFAاثر غذایی آرتمیا غنی شده با آلفاتوکفرول استات و  )2008لی و همکاران (جال که  در حالی

 شد الروي مشاهده کردند.رداري را روي روي فیل ماهیان جوان بررسی و تاثیر معنی
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را روي رشد، پراکسیداسیون چربی بافت و میزان  Eویتامین  رتاثی) 2004هوانگ و همکاران ( 
) ماهیان تغذیه شده با جیره WGگلوتاتیون کبد هیبرید تیالپیا بررسی و بیان کردند که افزایش وزن (

هاي  هایی بود که با جیره) آن05/0تر از (داري پایینطور معنی هبE ویتامین بر کیلوگرم IU 0حاوي 
چنین ضریب تبدیل غذایی و نسبت راندمان  تغذیه شده بودند، همE حاوي سطوح باالتر از ویتامین 
اندرید و دار را نشان نداد. نیز این سطوح معنیکه نتایج بررسی ما  پروتئین نیز باالتر بود در حالی

، تولید Eو  Cهاي هاي باالي ویتامینبیان کردند که غلظت هاي خود پژوهشطی  )2000همکاران (
د که این ند و نقش مهمی در تلفیق پروتئین پالسما دارنکنپروتئین پالسما را در ماهیان تحریک می

تغذیه کردند باالترین میزان  HUFA+100Eیانی که از جیره و ماه بودمطلب موید نتایج آزمایش ما 
  .داشتندپروتئین کل را 

خصوص  این عقیده وجود دارد که الرو ماهیان دریایی به اسیدهاي چرب غیراشباع بلند زنجیره به
EPA  وDHA نتایج مختلفی توسط )1989؛ سرجنت و همکاران، 1982واتانیب، ( نیاز دارند .

موجود در  HUFAاي بین مقدار دهد، رابطهگزارش شده است که نشان می) 1992ن، کوالس و جف دیکی(
در این بررسی تفاوت  .نداردوجود  plaice )(Pleuronectes platessa غذاي زنده با رشد الروي الرو

. نتایج نشدشاهده م HUFA وندبو  HUFAهاي حاوي  داري بین تیمارهاي تغذیه شده با جیرهمعنی
از آزمایش ما مغایرت داشت و  دست آمده بهنتایج  با) 1985گیت سوپ  و لمی لینر، ( ده توسطدست آم هب

 داددر جیره، رشد را در تعدادي ازالروهاي ماهیان دریایی افزایش  HUFAکه مقادیر باالي  دادنشان 
رخ رشد ویزه که در آزمایش ما ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد بیشترین میزان وزن نهایی و ن در حالی

چنین سایر مواد موجود در جیره ممکن است علت این  . نوع گونه، شرایط آزمایش و همرا داشتند
  باشد. ها اختالف در آزمایش

هاي گیاهی، غنی از اسیدلینولئیک و اسیدلینولنیک هستند و این اسیدها در هاي حاوي روغنجیره
در صورتی که در این بررسی ) 2005و وست،  ؛ فرناندز1998دایتسکی، ( کاهش کلسترول نقش دارند

که شاید علت آن دوز استفاده شده در جیره  نشدتاثیر مشخصی در استفاده از روغن سویا مشاهده 
  باشد.

مام سن و غلظت کلسترول در ماهیان به میزان زیادي وابسته به حالت فیزیولوژیکی ماهی است. 
یا ثابت بماند.  تواند افزایش و کاهش یابد وپالسما میتحت مقادیر باالي کورتیزول  )1999همکاران (

باالترین میزان گلوکز را داشتند. در واقع در  E+HUFA–در این آزمایش ماهیان تغذیه شده با جیره 
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تغذیه کرده بودند، میزان گلوکز باالتري داشتند و با افزایش ویتامین  HUFAاین آزمایش ماهیانی که از 
E  تاثیر ویتامین  )2005بلو و همکاران (در ماهیان کاهش یافت. جیره میزان گلوکز Cو E  را روي

Piaractus mesopotamicus  که با افزایش ویتامین نمودندبررسی کرده و مشاهده E میزان ،
 کلسترول افزایش یافت.

هاي داراي کنند به همین دلیل جیرهتولید پروتئین را در ماهیان تحریک می Eو  Cمقادیر باالي ویتامین 
 )2003چاگاس و همکاران، ( توانند سنتز پروتئین را در ماهیان افزایش دهندمی Eاسیداسکوربیک و ویتامین 

  مقدار پروتئین کل افزایش یافت. Eو در این بررسی با افزایش ویتامین 
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Abstract1 
This study was conducted to examine the effects of different content of vitamin 

E and highly unsaturated fatty acids on growth and some biochemical blood 
parameters in Goldfish. Goldfish with initial weight of 0.69±0.12gr was fed with 
diets 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 among 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 
biochemical parameters and growth factor in gold fish. 
 
Keywords: Growth; Vitamin E; Highly unsaturated fatty acid; Biochemical blood 
parameters; Goldfish 
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