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 چکیده

شد و  3B منظور تعیین اثر مقادير مختلف ويتامینبهاين تحقیق  برر

پرورشتتي در  (Acipenser  ruthenus)ماهي استتترایادترکیب بدن خون بچه  تاس

مركز تكثیر و پرورش و بازستاز  خخاير شتدید بديتتي ستد ستنرر ا را 

شش  یره شامل گرديد.  گرم میلي 0501503503504505مقادير مختلف غذايي 

هفته برا  تغذيه ماهیان  8مدت به 3B در كیلوگرم غذا  خيتتو ويتامین

قطعه ماهي استرایاد با وزن  455. تعداد نداسترایاد در نظر گرفته شد

وان فايبرگالس معرفي گرديد. ماهیان روزانه  48گرم به  05متوستتت  

ه شتتتدند. نتايش نيتتتان داد كه بین درصتتتد وزن بدن تغذي 0میزان به

تیمارها از نظر افزايش وزن0 ضتتريب چاقي0 ضتتريب رشتتد و اوي ندايي 

روزانه اختالف   ( اما در رشتتتتد<5p /50دار  و ود ندارد )اختالف معني

ياهده ميمعني شیمیايي (.>5p /50( شوددار م )تر  از نظر تركیبات بیو

ئن خون( در تیمارها  یو پروت LDL 0HDLگلیستتريد0 كلستتتروي0 گلوكز0 

سي اختالف معني ياهده مورد برر يتدار  م ساس  چنینهم .(>5p /50( گ برا

ناایز الشتتتته اختالف معني تايش آ حاظ میزان ن ها از ا مار دار  بین تی

 (.>5p /50( دار  ديده شتتدراوبت0 چربي0 پروتیئن و خاكستتتراختالف معني

خاكستر وحداقل میزان چربي مربوط ترين میزان پروتئین و كه بیشاور هب

توان گفت كه در ندايت باتو ه به نتايش مي بوده استتتتت. 3به تیمار

ماهي استرایاد دار  رو  رشد تاسويتامین نیاسین در اين وزن اثر معني

شه مي ايو 0ندارد شود. در باعث كاهش میزان چربي و افزايش پروتئین ال

اثر مطلوبي رو   در كیلوگرم غذا نیاستتتین گرممیلي 35نتیجه افزودن 

 گذارد.كیفیت گوشت ماهي مي
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 مقدمه
هاي با ( يكي از گونهAcipenser ruthenusماهي استرلياد )       

ترين گونه اين خانواده ماهيان و كوچكخانواده تاسارزش 

شيرين و پوتامودروموس گونه آب يك ماهي اين گردد.مي محسوب

اي است و تفاوت آن است. زندگي استرلياد شبيه ماهيان رودخانه

 هاي طوالني درهاي خاوياري ديگر عدم انجام مهاجرتبا ماهي

 استرلياد زندگي محل ترينمهم كهاين ضمن است. دريا و رودخانه

-آب ماهيان تاس از ماهي اين (.Holcik، 1191) باشدمي ولگا رود

. كندها زندگي ميطور دائم در رودخانههو ب رفته شماربه شيرين

رسد. غذاي اصلي متر ميسانتي 111حداكثر طول اين ماهي تا 

پوستان كوچك تنان و سختاين ماهي را الرو حشرات، نرم

ر كند و ددهد. اين ماهي در فصل زمستان تغذيه نميميتشكيل 

 هايسال در رود.هاي عميق رودخانه به خواب زمستاني ميقسمت

ريزي مولدين در هاي تخمديدن محل آسيب دليلبه اخير

ها جمعيت آن رو به كاهش و نسل آن رو به انقراض رفته رودخانه

ارزش اقتصادي و دليل (. به6111 ،و همكاران (Peterson است

غذايي بسيار باالي گوشت و خاويار ماهيان خاوياري از يك طرف 

 ،هاي طبيعي از طرف ديگرو كاهش ميزان ذخاير در تمام زيستگاه

تكثير و پرورش اين ماهيان مورد توجه بسياري از كشورهاي 

 تاس داشته هاي چشمگيري به همراهجهان قرار گرفته و پيشرفت

خوبي كه طي  هايپيشرفت رغمهب (.1191 ،انهمكار و )ابراهيمي

چند سال اخير صورت گرفت، ليكن اطالعات كامل و جامعي در 

ن اي غذايي اي، فناوري ساخت و تركيباتخصوص نيازهاي تغذيه

 طوركلي نقش(. بهDeng، 6116و Hung ) ماهيان وجود ندارد

اين هاي دور مورد توجه بود و آبزيان در تغذيه انسان از گذشته

نياز بشر با توجه به افزايش روزافزون جمعيت جهان و فقر 

 فرماست روز به روز پروتئين كه بر آن حكم

گردد. امروزه اقوامي وجود دارند كه تنها منبع گيرتر ميچشم

ها ماهي است. اهميت غذايي گوشت انواع ماهيان به غذايي آن

واع فراواني انلحاظ دارا بودن پروتئين و چربي با كيفيت باال و 

 (.1191 ،مواد معدني و ويتامين ها مورد توجه است )ياسمي

( 1116)هاپكينز  توسط ها،اولين تحقيقات در مورد ويتامين       

جايزه 1161خاطر همين تحقيق در سال انجام شد. اين شخص به

هاي پرورش به در صد هزينه 11بيش از نوبل را دريافت نمود. 

توان با تهيه غذاي مناسب سبب رو مياز اينغذا اختصاص دارد. 

هاي شده و عالوه بر بهبود شاخصاقتصادي شدن امر پرورش

 يكي (.Kasumyan ،1111) رشد، كارايي تغذيه را نيز افزايش داد

از اقالم غذايي كه از نظر كمي جرء ناچيز اما از نظر كيفي جزء 

ها هستند. گردد، ويتامينضروري و مهم جيره آبزيان تلقي مي

باشد. غذاهاي هاي محلول در آب مييكي از ويتامين Bويتامين 

آيند كه حساب ميبه Bهاي دريايي از منابع عمده انواع ويتامين

هاي پذير نيست. ويتامينها امكانحيات انسان بدون وجود آن

ريبوفالوين و ، 21Bمحلول در آب مانند پيرودوكسين، نياسين، 

وند شمقدار فراوان يافت ميغذاهاي دريايي بهاسيدپانتوتنيك در 

 (.1191 ،)ياسمي

اين ويتامين  باشدمي B گروه هاياز ويتامين يكي نيز نياسين       

و در آزاد كردن انرژي از  شتهدر تنفس سلولي دخالت دا

گليكوژن، ماده  ها دخالت دارد.ها و پروتئينها، چربيكربوهيدرات

كه  باشدموجود در كبد و عضالت مياي كربوهيدراتي ذخيره

چنين نقش مهمي در سوخت نياسين در سنتز آن نقش دارد. هم

به شكل نيكوتيناميد يك جزء  كند.ها در بدن ايفا ميو ساز چربي

تركيبي ضروري از دو آنزيم نيكوتيناميد آدنين دي نوكلئوتيد 

(NAD)  و نيكوتيناميد آدنين دي نوكلئوتيد فسفات(NADP) 

دهنده و گيرنده هيدروژن در  عنوانباشد هردو آنزيم بهمي

 زا )كربوهيدرات،آزادكردن انرژي از هر سه ماده مغذي انرژي

اي هعنوان يكي از راههنياسين ب پروتئين( دخالت دارند. چربي،

كلسترول خون درمان كلسترول باالي خون و كاهش سطح 

ام جبا توجه به تحقيقات ان .(www.rastineh.ir) شودمياستفاده 

شده در رابطه با ويتامين نياسين، هدف از انجام اين تحقيق با 

ن تحقيق با تحقيقات مقايسه نتايج اي دزهاي مشخص شده اوالً

چنين با توجه به گسترش ميزان پرورش هم و باشدشده مي انجام

وي ثيراتي كه بر رأماهيان در كشور اين تحقيق با توجه به تتاس

باعث كيفيت باالتر گوشت اين ماهيان  دگذارپروتئين و چربي مي

 گردد.اقتصادي مي

اهيان در مايران تحقيقي براستفاده از نياسين  سفانه درأمت       

 همكارانو  Huangاما تحقيقاتي توسط  صورت نگرفته است

 Gift (Oreochromis niloticus) تيالپياي غذايي رژيم در (6111)

 Brockway  (1191)و   Phillipsچنينهم گرفت قرار بررسي مورد

بر  (1111)همكاران  و Aoe ؛آالي جويبارينياز گونه ماهي قزل

 Wolfe  (1191)و  Poston ؛Cyprinus carpio كپورمعمولي روي

  Ng(؛ 1119) Muraiو  Andrews ؛كمانآالي رنگينبر روي قزل

 Ictalurus punctatusكانالي ماهي گربه روي بر (1111) همكاران و
 Oncorhynchus) آرام اقيانوس آزاد ماهي روي بر Halver (1191) و

kisutch)؛ Morris روي گربه ماهي آفريقايي بر (1119) همكاران و 

((Clarias gariepinus اند كه نياز نياسين را انجام داده تحقيقاتي

به  با توجه گرم در كيلوگرم ثبت شده است.ميلي 11/1اين  گونه 

بر روي گربه  Murai (1119)  و Andrewsتحقيقي كه توسط 

با سطوح مختلف  قدماهي كانالي در اندازه انگشت
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حداكثر سطح نياسين در جيره محتوي نياسين صورت گرفت، 

باعث  هفته 61در غذاي خشك در كيلوگرم نياسين گرمميلي 1/1

اگزوفتالمي و در كل مرگ  باله، ضايعات پوستي و كم خوني،ايجاد

گرم نياسين ميلي  11/9. در جيره ناخالص شدماهيان ميو مير 

 ميزاناز مرگ و مير جلوگيري شد و در كيلوگرم غذاي خشك 

در جيره باعث  غذاي خشك در كيلوگرم نياسين گرمميلي 1/1

 خوني مي گردد.عدم ابتالي ماهيان به كم

 

 هامواد و روش
و  در مركز تكثير 1119در شهريور و مهر اين تحقيق        

 پرورش و بازسازي ذخاير شهيد دكتر بهشتي سد سنگر انجام شد.

 11ماهي استرلياد با ميانگين وزن عدد بچه 111در اين تحقيق 

پارامترهاي  حوضچه فايبرگالس استفاده شد. 19گرم در 

حرارت با استفاده از فيزيكوشيميايي آب شامل اكسيژن و درجه

با  pHبار در روز و سه( SET B1611OXI/)متر ستگاه اكسيد

بار در روز يك( SET i111pH/)مدل متر  pH دستگاهاستفاده از 

و دما   1/9 -1اساس ميزان اكسيژن گيري شدند كه بر ايناندازه

ماهيان ثبت گرديد.  pH 1/9-1/9گراد و ميزان درجه سانتي 19

كه ميان دوره  سنجيزيستسه بار در روز تغذيه شدند و در زمان 

 ساعت غذادهي قطع  69مدت دا بهگرفت ابتانجام مي

 گرفت.انجام مي سنجيزيستشد سپس مي

 تصادفي كامالً طرح قالب در تحقيق اين كلي طرح       

(Completely Randomized Design) صورت بدين. انجام گرديد

 و 91، 11 ،61 ،11، 1)نياسين  سطح ويتامين 1كه تركيبي از 

 1گرم نياسين در كيلوگرم غذاي خشك( براي تهيه ميلي 11

جيره حاوي ويتامين با دزهاي تعيين شده و يك تيمار شاهد 

 مورد استفاده قرار گرفت.

ساخت غذا ابتدا كليه تركيبات )پودرماهي، كنجاله  جهت       

پودر ضايعات مرغ،  رخشك،يسويا، آردگندم، پودر گوشت، ش

صورت كامالً پودر در همالس و ...( با استفاده از دستگاه آسياب ب

با يكديگر  زنهمدقيقه با استفاده از دستگاه  61مدت آمده به

 كسيميقبيل پركم از  رمخلوط شد. بعد تركيبات با مقادي

 ازاي هر كيلوگرممكمل معدني و ساير مواد افزودني به ،ينيتاميو

مدت سي آب مقطر مخلوط و سپس بهسي 111 جيره خشك در

د، سپس دنطور همگن مخلوط شهدقيقه با جيره خشك ب 61

مدت و به گشتبه مخلوط جديد افزوده  و جانوري( )گياهي روغن

، Lovel) ندشد مخلوط يكديگر با مجدداً تركيب كل دقيقه 11

هايي صورت گرانولوارد دستگاه غذاساز شده و به سپس .(9191

ن كها در دستگاه خشك. گرانولمدندمتر بيرون آيليم 1با قطر 

در دستگاه  گراددرجه سانتي 11ساعت در دماي  69مدت به

بندي و شدن، بسته. غذاها پس از خشكندشدخشك  كن،خشك

تا  گراددرجه سانتي -61 شده و در فريزر در دمايگذاري شماره

يك ساعت قبل از توزيع غذا در  ند.شد دارينگه رف،زمان مص

-هاي ساخته شده از فريزر خارج و در دماي اتاق نگهها، جيرهوان

كنسانتره، با  غذاي حرارت درجه شدن متعادل از پس گرديد، داري

. طول ماهيان داده شد استفاده از ترازوي ديجيتال وزن شده و به

 هفته بود. 9دوره تحقيق 

ماه، و با توجه به اطالعات  هر در باريك سنجيزيست انجام با       

دست آمده از طول وزن ماهيان و تشكيل بانك اطالعاتي، به

هاي زير هاي رشد، غذا، براساس فرمولمحاسبات آماري شاخص

 محاسبه گرديد:
   

111×(1(BWF/TL= K )%( شاخص وضعيت Martinez- Liornes ( 6111و همكاران) 

  =TLمتر(طول كل )سانتي = BWF متوسط وزن نهايي)گرم(
   

×(BWf-BWi)/BWi  111=%BWI  Hung ( 1191و همكاران) 

  = BWI )گرم( متوسط وزن اوليه =BWF متر(متوسط وزن نهايي)سانتي
   

F.C.R=F/(Wt-W0) ضريب تبديل غذايي Abdelghany  وAhmad (6116 ؛)Ronyai ( 1111و همكاران) 

 =Wtميانگين بيوماس نهايي ) گرم( WO =ميانگين بيوماس اوليه )گرم( =F مقدار غذاي مصرف شده توسط ماهي
   

111× S.G.R =( lnWt -lnW0 )/t  Ronyai ( 1111و همكاران) 

 =T(روز)زماني دوره =Wtميانگين بيوماس نهايي)گرم( =W0 (ميانگين بيوماس اوليه)گرم
   

PER=(Bwf-Bwi)/protein intake  Xue ( 6111و همكاران) 

  = BWI متوسط وزن اوليه)گرم( = BWFمتوسط وزن نهايي)گرم( 



  ....و خون بیوشیمیایی تركیب و رشد بر (3B) نیاسین ویتامین مختلف سطوح اثرو همکاران                                        خارا

119 
 

ن تام، يئتحقيق پروت اين در :خون بیوشیمیایی فاکتورهای       

و كلسترول  LDL))كلسترول بد  كلسترول، گليسيريد،تري گلوكز،

 آناليزراالن ساخت شركت بيوشيمي دستگاه وسيلههب (HDL) خوب

اي آزمايشگاهي پارس آزمون هو با استفاده از كيت آلمان پندرفا

روش به HDLو  LDLهاي آنزيمكه طوريهگيري شدند. باندازه

ئين يداز، پروتروش آنزيمي كلسترول آكسآنزيمي، كلسترول به

 فسفات گليسور آنزيمي روشبه گليسربدتري روش بيوره،به

 روش آنزيمي گلوكز اكسيداز تعيين شدند.به گلوكز دهيدروژناز و
گيري ميزان رطوبت، چربي، جهت آناليز الشه و اندازه       

نمونه بدون سر و  رگرم الشه از ه 111پروتئين، خاكستر مقدار 

به آزمايشگاه منتقل شد و براساس روش  ءو احشا ءدم و امعا

گيري پروتئين از روش استاندارد مورد آناليز قرارگرفت. اندازه

 AOAC  (1111)از روش رطوبت خاكستر، چربي، ميزان و كجلدال

 استفاده شد.

مورد تجزيه  19SPSS Version افزارتوسط نرمها كليه داده       

و تحليل آماري قرار گرفتند. در ابتدا براي تعيين نرمال بودن 

در صورت شد. سپس  ويلك استفاده -ها از آزمون شايپروگروه

-One)طرفه واريانس يك و تحليل از آزمون تجزيهنرمال بودن 

way ANOVA) دانكنهاي همگن آزمون و براي جداسازي گروه 

هاي داده براي. قرارگرفت استفادهمورد  %1 سطح احتمال در

و  دشپارامتريك كروسكال واليس استفاده از آزمون غير غيرنرمال

 آزمون هاي مورد بررسي با استفاده ازدار بودن گروهمعني سپس

 مشخص گرديد. ويتني  -من

 نتايش 
استرلياد در ماهي نتايج سنجش پارامترهاي رشد در بچه       

توان مي 1با توجه به جدول  .آمده است 1 پايان دوره در جدول

ه هاي رشد از جملبر شاخصنياسين گفت در اين مطالعه ويتامين 

وزن نهايي ماهيان، طول، ضريب تبديل غذايي، ضريب رشد ويژه، 

درصد افزايش وزن، ضريب چاقي تاثيري نداشته و تنها در رشد 

حداقل وزن نهايي ماهيان در تيمار  شود.ميروزانه اختالف ديده 

حداقل طول ماهيان  .باشدگرم ميگرم نياسين در كيلوميلي 91

گرم در كيلوگرم و حداكثر وزن نهايي،  طول، ميلي 11 در تيمار

گرم ميلي 11رشد ويژه، درصد افزايش وزن و رشد روزانه در تيمار 

حداكثر ضريب تبديل غذايي  در كيلوگرم ثبت گرديده است.

ب و حداقل ضريگرم گرم نياسين در كيلوميلي 91مربوط به تيمار 

 ،مي باشد. حداقل رشد ويژه تبديل غذايي مربوط به گروه شاهد

گرم ميلي 11درصد افزايش وزن و حداقل رشد روزانه به تيمار  

حداكثر ضريب چاقي در  چنينهم .اختصاص داردگرم در كيلو

گرم در كيلوگرم ميلي 11گرم در كيلوگرم و تيمار ميلي 61تيمار 

گرم در كيلوگرم ميلي 11 و حداقل درصد ضريب چاقي در تيمار

 طرفه و دانكنآناليز واريانس يكبا توجه به آزمون   .مشاهده شد

 كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر شد انجام گرفته مشخص

 دارمعني اختالف ،(>11/1p( رشد روزانه جزبه هاي رشدفاكتور

 .(<11/1p) گردد مشاهده نميآماري 

 
 ماهی استرلیاد در تیمارهای مختلف نیاسین فاکتورهای رشد بچه :9جدول 

سطوح ویتامین 

رم گ)میلی نیاسین

 بر کیلوگرم(

وزن نهایی 

 )گرم( ماهیان

 نهاییطول 

 متر()سانتی

ضریب تبدیل 

 غذایی

 ضریب رشد ویژه

(%) 

درصد افزایش 

 )گرم( وزن
 ضریب چاقی رشد روزانه

 bc 61/1 ± 11/1 111/1 ± 19/1 19/91 ± 61/16 11/1 ± 11/1 11/1 ± 11/1 91/61 ± 69/1 11/11 ± 11/9 (1شاهد )
 a 1111/1  ± 19/1 116/1  ± 16/1 19/61 ±  19/11 11/1 ±  11/1 91/1 ±  6/1 19/61 ±  19/1 16/19 ± 19/11 (11) 1تيمار
 abc 11/1 ± 11/1 111/1 ± 11/1 11/19 ± 11/9 91/1 ± 11/1 11/1 ± 16/1 11/61 ± 16/6 69/19 ± 11/11 (61) 6تيمار
 ab 11/1 ± 91/1 169/1 ± 11/1 11/69 ± 16/1 11/1 ± 11/1 11/1 ± 61/1 91/61 ± 61/6 61/11 ± 11/11 (11) 1تيمار
 abc 11/1 ± 11/1 111/1 ± 19/1 19/19 ± 96/19 11/1 ± 66/1 61/1 ± 19/1 19/61 ± 19/6 11/11 ± 91/16 (91) 9تيمار
 c 19/1 ± 91/1 191/1 ± 16/1 16/91 ± 11/61 11/1 ± 61/1 11/1 ± 61/1 91/69 ± 69/1 11/16 ± 99/11 (11) 1تيمار

 دار است.اختالف معنیدهنده حروف انگلیسی نشان

        

آمده از فاكتورهاي بيوشيميايي  دستاتوجه به نتايج بهب       

در تيمارهاي  شودمشاهده مي 6طوركه در جدول خون همان

ها مشاهده دار آماري بين تمام گروهمورد بررسي اختالف معني

رول، گليسريد، كلستترين ميزان ترياين اساس بيش گردد. برمي

كلسترول بد، كلسترول خوب، گلوكز و پروتئين مربوط به نمونه 

باشد. پس از غذادهي قبل از آغاز پروژه آزمايش شد مي اوليه كه

باشد در مي 1مربوط به تيمار   LDLترين ميزان كلسترول وبيش

 6ر اگليسريد و پروتئين در تيمترين ميزان ترياين زمان كم
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و گلوكز  LDL ، HDLشود و حداقل ميزان كلسترول،مشاهده مي

مشاهده شده است. با توجه به آزمون آناليز واريانس  1در تيمار 

طرفه و دانكن انجام گرفته مشخص گرديد كه بين تيمارهاي يك

 داريمعن اختالف الشه، مورد بررسي از نظر ميزان پروتئين و چربي

 .(>11/1p(گردد آماري مشاهده مي

 
 فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی استرلیاد در تیمارهای مختلف ویتامین نیاسین : 2جدول 

 سطوح ویتامین نیاسین

 گرم برکیلوگرم()میلی
 گلوکز خون پروتئین خون خون HDL خون LDL کلسترول تری گلیسیرید

 d 111 ± 1191 b 9/16 ± 119 b 1/1 ± 1/61 b 1/1 ± 1/11 b 61/1 ± 11/6 b 1/1 ± 11 نمونه اوليه
 ab 11/61  ± 1/911 a 1/1  ± 1/11 b 1/6  ± 61 ab 1  ± 11 ab 11/1  ± 11/6 ab 9/1  ± 1/16 (1شاهد )

 abc 1/61 ± 1/111 a 1/1 ± 1/11 a1/1 ± 1/11 a1/1 ± 11 b 61/1 ± 11/6 a 1/1 ± 11 (11) 1تيمار

 a 1/19 ± 119 a 6/1 ± 1/11 a 19/1 ± 1/11 ab 1 ± 16 a 61/1 ± 91/1 ab 1 ± 11 (61) 6تيمار

 bc 1/11 ± 1/111 a 1/1 ± 1/16 a 1 ± 11 ab 1/1 ± 1/16 ab 11/1 ± 11/6 ab 19/1 ± 1/11 (11) 1تيمار

 ab 1/11 ± 1/911 a 1/9 ± 1/11 a 6/1 ± 1/11 ab 11/1 ± 1/16 ab 1/1 ± 6 ab 1/9 ± 1/19 (91) 9تيمار

 cd 1/191 ± 1/911 a 1/1 ± 1/11 a 1/6 ± 1/11 ab 1 ± 11 ab 61/1 ± 11/6 ab 1/1 ± 11 (11) 1تيمار
 دار است.دهنده اختالف معنیحروف انگلیسی نشان

       

قابل  1گونه كه در جدول دست آمده، همانهبراساس نتايج ب       

ترين ميزان در تيمارهاي مورد بررسي بيشمشاهده است، 

گرم در ميلي 11رطوبت، خاكستر و پروتئين الشه در تيمار 

ترين ميزان چربي الشه در است و بيشكيلوگرم مشاهده شده

 11باشد. حداقل ميزان چربي نيز متعلق به تيمار تيمار شاهد مي

چنين حداقل ميزان رطوبت و هم .باشدمي كيلوگرم در گرمميلي

ا كه ب باشديلوگرم ميگرم در كميلي 61پروتئين مربوط به تيمار 

طرفه و دانكن انجام گرفته توجه به آزمون آناليز واريانس يك

مشخص گرديد، كه بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان 

گردد مشاهده مي دار آمارياختالف معني الشه، و چربي پروتئين

)11/1p<).  با اين حال بين تيمارهاي مورد بررسي از نظر ميزان

 گرددنمي مشاهده آماري دارمعني اختالف الشه، خاكستر

(11/1p>). 

 
 ترکیب شیمیایی الشه بچه ماهی استرلیاد در تیمارهای مختلف ویتامین نیاسین  :3جدول 

 ویتامین نیاسینسطوح 

 گرم برکیلوگرم()میلی
 چربی الشه پروتئین الشه خاکستر الشه رطوبت الشه

 ab 11/1 ± 11/11 96/1 ± 99/9 bc 19/1 ± 61/19 e 19/1 ± 16/19 (1شاهد )
 bc 11/1  ± 16/11 19/1  ± 11/1 c 66/1  ± 91/11 c 16/1  ± 91/61 (11) 1تيمار
 a 61/1 ± 11/11 11/1 ± 11/1 a 11/1 ± 19/91 d 11/1 ± 11/11 (61) 6تيمار
 c 11/1 ± 19/11 91/1 ± 91/1 d 11/1 ± 11/11 a 11/1 ± 16/11 (11) 1تيمار
 ab 11/1 ± 11/11 11/1 ± 11/1 bc 11/1 ± 16/19 cd 91/1 ± 11/11 (91) 9تيمار
 c 66/1 ± 91/11 61/1 ± 19/1 ab 11/1 ± 91/11 b 11/1 ± 16/61 (11) 1تيمار

 دار است.دهنده اختالف معنیحروف انگلیسی نشان

 

  بحث

دست آمده در اين مطالعه تغييرات قابل نتايج به براساس       

 گردد. اين در حاليتوجهي در اين فاكتورها رشد مشاهده نمي

ست كه براساس تحقيقاتي كه توسط محققان ديگر صورت گرفته ا

است، ميزان دز ويتامين نياسين يكسان بوده، اما شرايط ديگر از 

تواند چنين دما تفاوت دارد كه اين امر ميجمله نوع گونه و هم

 و Morrisدر نتايج تاثيرگذار باشد. براساس تحقيقاتي كه توسط 

  shiak Mohamedچنينو هم (1111؛ 1119)همكاران 

انجام دادند نشان داد كه بر روي گربه ماهي   Ibrahim  (6111)و

نياسين بر روي رشد تاثيرگذار است. اطالعات ثبت شده توسط 

Ahmed (6111)  بر روي دو كپور mrigala Labeo rohita  و  

Cirrhinusهاي مختلف نياسين بر روي رشد نشان داد كه غلظت

درجه سانتي 61-61باشد البته در اين تحقيق دما كار آمد مي

 تحقيق حاضر تفاوت چنين وزن و گونه ماهي باهمگراد ثبت شد و 
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چنين در داشت تنها براساس دز ويتامين مشابه بودند. هم

روي ماهي  (1191 ؛1191)و همكاران  Cowyمطالعاتي كه توسط 

افزايش وزن در  ، Eآال انجام شد نشان داد با افزايش ويتامينقزل

استفاده از نياسين ماهيان مشاهده نشد. تغييرات مشاهده شده در 

هاي مختلف ممكن است در روش استفاده، ماهيت منابع در رژيم

پروتئين سالم در رژيم غذايي آزمون، تفاوت در اندازه، سن، گونه 

و شرايط آزمايشگاهي و درجه حرارت، سرعت جريان آب و... 

گزارش ( 1119)و همكاران  Morrisو Halver  (1191 )باشد.

هاي تغييرات زياد در مورد نياسين در مورد گونهكردند كه دليل 

-ناشي از شسته شدن يا معيارهاي نابرابر در روش مختلف احتماالً

با بررسي  (1111) و همكاران Moreau باشد.هاي ارزيابي مي

ايي نشان ماهيان جوان درياچهدر تاس C و  Eهايتقابل ويتامين

تيمارهاي مختلف مالحظه دادند هيچ اختالفي در بقاء و رشد در 

 Li (؛6116)  Tocherمانندحال برخي محققين شود. با ايننمي

نقش   Dabrowski  (6111)چنينهم ؛(1111همكاران )و 

-هاي رشد گزارش كردهبر شاخص Cو  Eهاي سودمندي ويتامين

 ماهيان رشد بررسي با (6119) و همكاران Affonsoچنين هم .اند

بر روي رشد C دريافتند كه ويتامين  Brycon amazonicusجوان

با توجه به تحقيقي كه توسط ثيرگذار است. أاين ماهيان ت

ماهيان جوان با بر روي پرورش فيل (1191)فالحتكار و همكاران 

داري در رشد و انجام شد تفاوت معني Cاستفاده از ويتامين 

ضريب تبديل غذايي بين تيمارهاي مورد بررسي مشاهده نگرديد. 

منظور اسيدآسكوربيك در در تحقيقي كه به (1191)فالحتكار 

ماهي انجام داد اي و فيلماهي سيبري، درياچهسه گونه تاس

داري بين اختالف معني  Cمشخص نمود استفاده از ويتامين

ماهي ي مشاهده نشد اما در فيلاماهي سيبري و درياچهتاس

داري وجود داشت البته در اين آزمايش نيز ميزان اختالف معني

چنين دز ويتامين هر ماهي تفاوت داشت. از لحاظ رشد ويژه هم

با بررسي اثر  (1111)و همكاران  Pappدر تحقيقي كه توسط 

ماهي سيبري انجام شد روي تاس برC سطوح مختلف ويتامين 

داري در ميزان رشد مشاهده نگرديد اما با اضافه معنياختالف 

در اين مطالعه نيز  نمودن ميزان دز اثر مثبت ناچيز مشاهده شد.

داري در فاكتورهاي رشد مشاهده نگرديد كه اين اختالف معني

تواند بر اثر اختالف در نوع گونه ماهي و شرايط پرورش از امر مي

د. گنجاندن يك مقدار بهينه جمله دماي هوا و شرايط محيطي باش

از نياسين يك شرط الزم براي تهيه جيره مغذي براي مصرف 

در رژيم غذايي اين  باشد. ضرورت استفاده از نياسينآبزيان مي

 اين ثير مثبتأچنين تتحقيق جهت تهيه مقدار بهينه و هم

ويتامين بر روي تركيب بدن و فاكتورهاي بيوشيميايي خون در 

دست آمده اين امر باشد كه با توجه به نتايج بهبدن ماهي مي

هاي با توجه به داده گردد.وضوح در مطالعه حاضر مشاهده ميبه

گردد در مشاهده مي 6طوركه در جدول مربوط به گلوكز همان

تيمارهاي مورد بررسي با نياسين ميزان گلوكز خون كاهش يافته 

  مشاهده 1ترين ميزان گلوكز در تيمار و كم

-هب گلوكز استخواني، ماهيان همانند خاوياري ماهيان در گردد.مي

شود. اين مي درنظرگرفته استرس به پاسخ در شاخصي عنوان

و همكاران  Huang ت كه در تحقيقي كه توسط اس درحالي

انجام  (Oreochromis niloticus)بر روي تيالپياي گيفت  (6111)

گرفته با افزايش سطح نياسين در ميزان سطح گلوكز تفاوت 

داري مشاهده نشده است كه با اين تحقيق مطابقت ندارد معني

تواند ناشي از تفاوت بين گونه مورد استفاده در كه اين تفاوت مي

برون توسط تحقيق باشد. مقادير مرجع گلوكز در ماهي قره

 قدار زير اعالم گرديده استمبه (1191)شاهسوني و همكاران 

 و 11/111±91/11 برون نر و مادهقره ماهي در ترتيببه گلوكز

 باشد.ليتر ميدر دسي 19/11±11/191

ترين كم 6دهد كه در تيمار نشان مي بررسي مورد هايداده       

گردد. مقدار پروتئين خون ميزان پروتئين خون مشاهده مي

ليتر گرم در دسي 1/1گرمي  11ماهي گيري شده در فيلاندازه

ماهي چيني (. در تاس1116 ،باشد )طاعتي و همكارانمي

(Acipenser sinensis )91  96/11گرمي مقدار پروتئين خون 

(. شاهسوني و 6111 ،و همكاران Shiگرم در ليتر بوده است )

برون را در ماهي مقدار پروتئين تام ماهي قره (1191)همكاران 

 اند. ميزان ترياعالم كرده 11/1 ±91/1 و ماده 96/1±11/1نر 

-طوركه پيشگليسريد خون نيز در تيمارهاي مورد بررسي همان

دهند. در اين بررسي داري را نشان ميشد اختالف معنيبيني مي

توان باشد و ميمي 6گليسريد مربوط به تيمار ترين ميزان تريكم

تاثير را داشته است و اين ترين بيش 6گفت كه نياسين در تيمار 

تري نسبت به تيمارهاي ديگر دارد. با ميزان ويتامين تاثير بيش

توجه به نتايج در تيمار شاهد نيز اين فاكتور كم شده است كه 

-دليل بافت بدن و خصوصيات ماهي باشد و بيشهاين امر شايد ب

 .باشدترين ميزان مربوط به آزمايش اوليه )قبل از آغاز كار( مي

ق سفانه تحقيأنيز از افزايش نسبي برخوردار است. مت 1در تيمار 

ه ست كا مشابهي در اين زمينه صورت نگرفته است اين درحالي

برون توسط شاهسوندي گليسريد در  ماهي قرهمقادير مرجع تري

برون مقدار زير اعالم گرديده است ماهي قرهبه( 1191)و همكاران 

گرم در ميلي 191/ 11±11/619و   191 ± 11/611نر و ماده 

باشد. با توجه به افزايش ميزان كلسترول و كلسترول ليتر ميدسي

توان گفت سطوح باالي ويتامين مي 1بد خون در تيمار 
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 براي را ههزين افزايش تنها و نياسين بر روي اين فاكتورها موثر نبوده

 Huang توسط كه تحقيقي در دنبال خواهد داشت.هب دهندهپرورش

 Oreochromisبر روي تيالپياي گيفت  (6111)همكاران  و

niloticus  انجام گرفته با افزايش سطح نياسين سطح كلسترول

خون پايين آمده است كه با توجه به نتايج در اين تحقيق نيز 

 ست كه محققانا حاليدر ميزان كلسترول كاهش يافته است. اين

تواند با نفوذ بر متابوليسم چربي خون، دريافتند كه نياسين مي

. با (6111، و همكاران Zak)محتواي چربي خون را كاهش دهد 

اثير توان تتوجه به نتايج حاضر نيز اين فرضيه اثبات شده و مي

نياسين را بر روي تيمارها مشاهده نمود. براساس آزمون مورد 

-ياهده مبررسي در تيمارها با افزايش ميزان نياسين در جيره مش

نيز بر اين اساس  (HDL)  گردد كه ميزان كلسترول خوب خون

( 6119)و همكاران  Wu كه است افزايش يافته است اين درحالي

غذايي حاوي مكمل نياسين در كپور گزارش كردند كه در رژيم

بخشد. در سرم خون را بهبود مي علفخوار ميزان كلسترول خوب

 تيالپيابر روي  (611 1)و همكاران  Huang در تحقيقي كه توسط

((Oreochromis niloticus  انجام گرفته با افزايش سطح نياسين

 است، يافته افزايش توجهي قابل طوربه( HDL) كلسترول سطح

 است يافته كاهش( TG) گليسرولاسيلسرم تري كهدرحالي

)11/1p<). اين مسئله مشاهده شده است  در مطالعه حاضر نيز

  كه با تحقيقات ديگر مطابقت دارد. باتوجه به تحقيقي كه توسط 

Ahmed(6111) بر روي دو نوع كپور L. rohita و C. mrigala 

انجام گرفته است نياسين بر روي تركيبات بيوشيميايي بدن 

دست آمده در تحقيق حاضر نيز گذار است. براساس نتايج بهتاثير

تركيبات بيوشيميايي جهت كاهش كلسترول و كلسترول  براساس

 گرمگرم نياسين در كيلوميلي 11يعني ميزان  1بد خون تيمار 

شود. در فاكتورهاي بيوشيميايي كه مورد نياسين توصيه مي

ترين ميزان اين فاكتورها در نمونه اوليه بررسي قرار گرفتند بيش

مشاهده گرديده است  كه قبل از آغاز انجام كار گرفته شده بود

طور هكه ماهيان با ويتامين نياسين تغذيه شدند بكه پس از اين

چنين تغييرات گردد و همقابل توجهي تغييرات مشاهده مي

دهنده مشاهده شده در نمونه اوليه و شاهد با ساير تيمارها نشان

ثيرات قابل توجه اين ويتامين بر روي فاكتورهاي مورد بررسي أت

دهند ميزان هاي مورد بررسي نشان ميطوركه دادههمان باشد.مي

افزايش يافته و به باالترين حد خود  1پروتئين الشه در تيمار 

دهد. اين ترين ميزان را نشان ميكم 6رسيده است و در تيمار 

 Shiakست كه براساس تحقيقات انجام شده توسطا درحالي

Mohamed وIbrahim  (6111) هم و ماهيگربه بدن روي بر-

انجام شده  Rohuبر روي ماهي  Ahmed  (6111)چنين

است ميزان پروتئين با افزايش مكمل نياسين افزايش يافته است. 

بر روي سيم  Davies (1111)و   Morrisچنين براساس تحقيقهم

 قتحقي دريا ميزان الشه بين تيمارها تفاوت داشته است كه با

 Ahmed (6111)حاضر مطابقت دارد. اطالعات ثبت شده توسط 

نشان داد  mrigala Labeo rohita, Cirrhinusبر روي دو كپور 

 ابلق ف نياسين بر روي تركيب بدن تاثيرهاي مختلكه  غلظت

گذارد كه با توجه به نتايج قابل مالحظه در اين اي ميمالحظه

ب كه نياسين بر روي تركيتوان به اين نتيجه رسيد تحقيق نيز مي

و كاهش چربي  1گذار است. افزايش پروتئين در تيمار بدن تاثير

كه با گنجاندن ويتامين  استدهنده اين امر  اين تيمار نشان در

نياسين در جيره ميزان چربي در الشه جذب بدن و تبديل به 

تواند در بحث پرورش گردد كه اين امر ميپروتئين )گوشت( مي

گذار باشد و ميزان گوشت اين ماهيان را خاوياري تاثيرماهيان 

 افزايش دهد.

شد ميزان چربي بيني ميگونه كه پيشدر اين مطالعه همان       

زان ترين ميدر تيمارهاي تغذيه شده با نياسين پايين آمده و كم

باشد و با توجه به افزايش مي 1چربي الشه مربوط به تيمار 

توان نتيجه گرفت چربي جذب بدن ماهي مي 1پروتئين در تيمار 

شده است و سالمتي ماهي را تا حد زيادي افزايش داده است اين 

 و Morris ست كه طي تحقيقات انجام شده توسط ا درحالي

Davie(1111) طور هبر روي سيم دريايي محتواي چربي الشه ب

و  مقدار رطوبت قابل توجهي نسبت به حجم كل الشه پايين بود.

 و همكاران،Yigit) بي بدن در ماهيان داراي ارتباط عكس استچر

توان گفت با توجه به رابطه معكوس رطوبت و چربي مي (.6111

در اين تحقيق نيز اين رابطه مشخص است و با افزايش رطوبت 

-با داشتن كم 1كه تيمار طوريهميزان چربي بدن كاهش يافته ب

 به هبا توج است. ميزان رطوبتترين ترين ميزان چربي داراي بيش

 بر روي گربه Ibrahim  (6111)و  Shiak Mohamedكه تحقيقاتي

وبت الشه در تيمارها اختالف معنيماهي انجام دادند ميزان رط

ي ربچكه با توجه به كاهش ميزان  ستا داري نداشت، اين درحالي

با توجه به گردد. افزايش ميزان رطوبت مشاهده مي 1در تيمار 

نمي را نشان داريمعني اختالف نتايج ميزان خاكستر در تيمارها

 Shiakتوسط شده انجام كه براساس تحقيقاترحاليددهد 

Mohamed  وIbrahim   (6111)  بر روي گربه ماهي محتواي

 تر دز ويتامينپايين سطوح خاكستر بدن تفاوت قابل توجهي را در

1B نوع گونه مورد  اوالًست كه ا دهد كه اين درحالينشان نمي

دارد و  تفاوت مطالعه بررسي با نوع گونه مورد بررسي در اين

تواند در اين فاكتور با اضافه نمودن دز، اين ويتامين مي احتماالً

 گذار باشد. تاثير
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حاضر، اگرچه  مطالعه طول در دست آمدهبه براساس نتايج       

ثيري نداشته ولي براي عملكرد اختصاصي أدر رشد ت ويتامين اين

واند تمي است پروتئين افزايش و سوزيچربي همانا كه ويتامين اين

ا چنين بهم ثيرگذار باشد.أدر سالمت و كيفيت گوشت ماهي ت

 هاي مورد برسي و عملكردمشاهده روند كلي بهبود شاخص

مود. نتوان تاثير مثبت اين ويتامين را مشاهده بدن مي كل تركيب

 كيلوگرم در گرمميلي 11بهترين سطح استفاده از اين ويتامين دز 

 بيكردن چر كم ثير اين ويتامين درأعملكرد و ت دليلبه باشدمي

 باشد.مي مذكور تيمار در پروتئين افزايش و الشه
 

 و قدرداني تيكر
دريغ رياست هاي بيدارد از الطاف و مساعدت در آخر جا       

بازسازي ذخاير ماهيان دريايي شهيد بهشتي سد محترم مركز 

عليزاده و همكاران محترم  در سنگر جناب آقاي مهندس عباس

چنين جناب آقاي دكتر محمد بخش ونيرو و آزمايشگاه و هم

يزداني رئيس بخش تكثير و پرورش انيستيتو ماهيان دريايي دكتر 

ان براي دادمان كمال تشكر و قدرداني را داشته و از خداوند من

 .دآقايان بهروزي و موفقيت روز افزون مسئلت دار
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