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 چکیده

های غذایی و توجه ویژه به سمت تولید های پیش روی صنعت تولید غذای آبزیان، کاهش میزان پروتئین جیرهیکی از چالش

درصد( با هدف کاهش  38بی خام در جیره غذایی )تا حدود باشد. لذا استفاده از مقدار زیاد چرهای غنی از مواد مغذی میجیره

های پرورش و بهبود ضریب تبدیل غذایی، یکی از مقدار مصرف روزانه غذا بدون تأثیرات منفی فیزیولوژیک، آلودگی سیستم

ب افزایش کارنیتین به عنوان یک ترکیب پروویتامین موج-باشد. مکمل الپروری ارگانیک میمسیرهای حرکت به سمت آبزی

های گوشتخوار آبزی به دلیل نیاز به میزان چربی خام شود. گونهدسترسی غشاء سلول و میتوکندری به اسیدهای چرب می

چیزخوار و های همه گرم در روز( نسبت به گونهمیلی 100-500کارنیتین )-بیشتر در جیره غذایی، به مقدار بیشتری ال

مصرف چربی در جیره غذایی آبزیان و استفاده تلفیقی از این  نیاز دارند. شناسایی منابعگرم در روز( میلی 50-100گیاهخوار )

 شود.منابع در تحقیقات آینده با رویکرد کاربردی سازی نتایج توصیه می

 پروری، جیره، متابولیسم چربی، رشدکارنیتین، آبزی-الکلیدی:  واژگان

 مقدمه

شود که تا سال بینی مییافته است. پیشسرعت توسعههان در دو دهه گذشته بهدر سطح ج با افزایش رشد جمعیت، تولیدات 

پروری میلیون تن برسد که قسمت عمده این رشد مربوط به آبزی 172پروری جهان به ، کل تولیدات صیادی و آبزی2021

پروری، تقاضا سریع صنعت آبزی همزمان با افزایش جمعیت انسان و نیاز به ماهیان پرورشی و رشد (.FAO, 2012) خواهد بود

های غذایی آبزیان افزایش پیدا کرده است. پودر و روغن ماهی از ترکیبات غالب مورداستفاده در های غذایی در جیرهبرای نهاده

 ,EPA)اسید  ایکوزاپنتانوئیک چرب اسیدهای و( متیونین و )لیزین ضروری اسیدآمینه نیازهایباشند که جیره آبزیان می

20:5n-3)  اسید  دیکوزاهگزانوئیکو(DHA, 22:6n-3) وجود گیاهی هایروغن و گیاهی هایپروتئین در کم میزان به که را 

؛ بنابراین الزمه توسعه با چالش جدی مواجه است هانهاده. در حال حاضر این صنعت برای تأمین این کنندمی تأمین ،دارند

 منظورباشد. بهاده از منابع پایدار، مطمئن و کاهش وابستگی به پودر ماهی میپروری توجه به مقوله استفپایدار صنعت آبزی

 دههسویا، محصوالت غالت و حبوبات( در طی کنجاله  )مثل گیاهی پروتئین منابع ،ماهی و روغنپودر  به وابستگی کاهش

اند. با ن ماهی مورد مصرف قرارگرفتهعنوان جایگزین بخشی از روغهای گیاهی بهپودر ماهی و روغنجایگزین  عنوانبه گذشته

های ضروری توجه به اینکه بیشتر منابع پروتئینی جایگزین پودر ماهی شامل مواد مغذی مختلف و کمبود برخی از اسیدآمینه

همچنین منابع مختلف  (.,Meshkini et al., 2015 Rajabpour Rahmati ;2012) شوندهستند، منجر به عملکرد ناقص می

توجه به مقدار فراوان اسید چرب  باشند که بامیدر ترکیب خود  6-امگادارای مقادیر زیادی اسیدهای چرب  ی گیاهیهاروغن

تواند بر میزان رشد تأثیرگذار باشد. استفاده از می ساختار دیواره سلولی و فسفولیپیدهادر روغن ماهی و اهمیت آن در  3-امگا

 هایاسترسذایی، افزایش مقاومت ماهی در برابر غراندمان ی آبزیان از طریق افزایش ها در جیره غذایمواد افزودنی و مکمل

غذایی و همچنین آب نقش  هاینهادهماهی و کاهش طول دوره پرورش ماهی در کاهش مصرف محیطی، تقویت سیستم ایمنی 

 به منجر تواندمی شده،تمام متقی کاهش ضمن جیره به چربی افزودن (.Meshkini et al., 2015) کنندمیبازی  ایعمده

 ,.Mohseni et al) غذایی شود جیره در پروتئین مصرف بهبود موجب و چربی منابع وسیلهپروتئین به مصرف در جوییصرفه
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 در ماهی عملکرد لیپیدها، اکسایش از ناشی انرژی از استفاده بازده با بهبود تواندمی جیره در کارنیتین -مکمل ال (.2017

از  هاییگونهکارنیتین در غذای  -ال در سالیان اخیر استفاده از (.Jalali et al., 2015) دهد افزایش را جیره پروتئین از هاستفاد

روگاهی، ماهی ، گربهبه باس دریایی توانمی ازجملهاست که  قرارگرفته موردتوجهافزایش رشد  منظوربهآبزیان پرورشی 

 (.Hosseini et al., 2002) کرداشاره  آالقزلو  سیم دریایی قرمز، ، کپور معمولییآفریقای ماهیگربه

 

 کارنیتین-توصیف کلی ال

از عصاره گوشت جدا گردید،  1905شده است و چون اولین بار در سال نام کارنیتین از واژه کارنیس به معنی گوشت گرفته 

مول بر  2/161و وزن مولکولی   3NO15H7Cل شیمیاییکارنیتین با فرمو (.Moradi, 2004) این نام برای آن انتخاب شده است

ازنظر  .(Sharifzadeh, 2014) شده استشناخته می B11یا  و BTگرم نوعی پروویتامین است که قبالً تحت عنوان ویتامین 

همیت دارد و کارنیتین ا Lکه در تغذیه انسان و حیوانات فقط فرم  می باشد D و Lایزومر ساختار شیمیایی کارنیتین دارای دو 

های ضروری و مهم عنوان یکی از مکملکارنیتین به-ال (.Dashti et al., 2014) است غیرفعالبیولوژیک  ازلحاظکارنیتین  Dفرم 

گیاهان و حیوانات وجود ها، طور طبیعی در بدن میکروارگانیسمباشد که بهحل میهای قابلجهت تغذیه انسان و حیوان از آمین

کارنیتین قادر است میزان دسترسی به منابع انرژی از اسیدهای چرب را افزایش دهد و انتقال مواد از -ال (.Akbari, 2016) دارد

 خوک، گاو و اسب(، آبزیان) عنوان مکمل غذایی برای انواع دام و طیورغشا سلول به داخل میتوکندری را سرعت بخشد و به

 (.Rajabpour Rahmati, 2012) د استفاده قرار گیردسگ و گربه( مور) ماهی و میگو( و حیوانات خانگی)

 

 کارنیتین-ساخت ال

کارنیتین توسط متیونین و زنجیره -صورت آندروژن هستند. گروه متیل موردنیاز الکارنیتین به-حیوانات بالغ قادر به تولید ال

عالوه بر لیزین و متیونین حضور مواد  (.Heydari, 2016) گرددکربن و نیتروژن موردنیاز توسط لیزین و متیونین تأمین می

چنین فلز آهن برای و هم  B6(،NAD) دیگری ازجمله اسید اسکوربیک، نیاسین به فرم نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید

کارنیتین از لیزین و متیونین اضافه شدن -مرحله نهایی ساخت ال (.Dashti et al., 2014) کارنیتین نیاز است-شدن الساخته

باشد. در حیوانات مختلف مکان تولید نهایی این ماده متفاوت است. برای این کار وجود آنزیم جیره بتایینی این ماده میزن

آنزیم مختلف تسریع  5کارنیتین با همکاری -ساخت ال (.Heydari, 2016) باشدگامابوتیروبتایین هیدروکسیالز ضروری می

شود. عالوه بر ساخت این ماده توسط بدن، ها و مغز تولید میمدتًا در کبد، کلیهداران عکارنیتین در بدن مهره-شود. المی

 (.Rajabpour Rahmati, 2012) رسندمقادیری از آن از طریق غذا نیز به بدن می

 

 کارنیتین-متابولیسم ال

در انتقال اسیدهای چرب  ای آنترین وظیفه آن، نقش واسطهکارنیتین در بدن عملکرد متعدد و متنوعی دارد ولیکن مهم-ال

درنتیجه بعد از  (Heydari, 2016; Seif Abadi et al., 2002) باشدبلند زنجیر به میتوکندری برای انجام عمل اکسایش می

عنوان سوخت اولیه استفاده های اسکلتی و قلبی که اسیدهای چرب را بههایی مانند ماهیچهکارنیتین باید به بافت-ساخت، ال

باشد، درحالیکه نفوذ میغشای داخلی میتوکندری به اسیدهای چرب غیر قابل .(Sharifzadeh, 2014) نتقال یابدکنند؛ امی

کنند. البته آسانی از غشای میتوکندری عبور میاسیدهای چرب در ترکیب با کارنیتین به شکل آسیل کارنیتین درآمده و به

شوند که وارد چرخه کربن شده و آنزیم آ تبدیل می اسیون به استیل کوپس از ورود به داخل میتوکندری از طریق بتا اکسید

-ترتیب تولید انرژی از اسیدهای چرب بلند زنجیره مستقیماً به ال اینبه  (.Rajabpour Rahmati, 2012)کنندتولید انرژی می

ای چرب و آسیل کو آنزیم آ )به کارنیتین و استرهای آن از تجمع سمی اسیده-ال (.Moradi, 2004) کارنیتین وابسته است

ترتیب در سیتوپالسم و میتوکندری( در ضمن تولید استیل کو آنزیم آ که در تولید انرژی در میتوکندری نقش دارد، جلوگیری 

 (.Rajabpour Rahmati, 2012)کند می
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 کارنیتین-منابع ال

باشند و در ماهی، جوجه و لبنیات کمتر وگرم( میگرم بر کیلمیلی 500-1200کارنیتین )-های قرمز بهترین منبع الگوشت

آمده از گیاهان دارای مقادیر بسیار دستها، حبوبات و مواد غذایی بهگرم بر کیلوگرم( و در سبزیجات، میوهمیلی 16-64)حدود 

حیوانی نسبت به انواع طور کلی غذاهای با منشأ به (.Heydari, 2016) باشندگرم بر کیلوگرم( میمیلی 5/0) کمی از کارنیتین

 (.Moradi, 2004) کارنیتین بیشتری دارند-برابر، ال 10-20گیاهی 

 

 کارنیتین در جیره غذایی آبزیان-نقش ال

ثیرگذاری در عملکرد رشد ماهیان از طریق کارنیتین عالوه بر تأ-داران، استفاده از مکمل البر اساس نقش کارنیتین در مهره

پروری برای اهداف مختلفی همچون حفاظت در برابر سطوح سمی آمونیاک ناشی تسهیل در استفاده از چربی، در صنعت آبزی

زای محیط مانند تغییرات ناگهانی دمای آب، افزایش قدرت از تراکم زیاد ماهیان و عوامل زیستی، مقابله با شرایط استرس

ستم ایمنی بدن و تحریک دستگاه ایمنی با تأثیرگذاری بر ایمنی سلولی و هومورال، تحریک تغییر در ساختار ماهیچه یا سی

ها(، افزایش زاد و ولد، بهبود وزن تعداد اسپرم، بلوغ و حرکت اسپرم) بافت مربوط به سطوح باالتر فعالیت شنا، بهبود اسپرماتوژنز

 ;Rajabpour Rahmati, 2012;  Heydari, 2016) گیردذب شیمیایی مورداستفاده قرار میعنوان جاگیری در آبزیان و به

Sharifzadeh, 2014 .)آنزیم موردنیازاز طریق تأمین میزان انرژی  تواندمیکارنیتین به جیره غذایی ماهی -افزودن ال همچنین 

_ ATPase +/ K  +Na   تعادل اسمزی داخل سلولی  کنندهتنظیم عنوانبه ،تمهم در تنظیم اسمز ماهیان اس هایآنزیمکه از

متفاوتی به  هایالعملعکسمختلف ماهی  هایگونه .عمل کند و شرایط بازماندگی بیشتر در برابر نوسانات شوری را فراهم کند

رژیم غذایی حاوی  تأثیراتکه  دهدنشان می هاگونه. این اختالف نتایج بین دهندمیکارنیتین در جیره نشان -مکمل غذایی ال

ه، اندازه ماهی، طول دوره و شرایط پرورش ترکیب غذایی و نگو نوع سن، جنسیت و ازجملهکارنیتین به عوامل مختلفی -ال

گرم در یلیم 100-400یان کپور ماهکارنیتین در -شده الیهتوصمقدار دوز  .(Sajjadi et al., 2014) داردسطح مکمل بستگی 

باشد یمگرم در روز یلیم 300ی ماهگربهگرم در روز و یلیم 100 یمارماهگرم در روز، یلیم 100-500و آزادماهیان و میگ روز،
(Moradi, 2004) 

 

 بندیجمع

بردن انرژی  شود، بلکه باعث باالهای حیاتی موجود زنده میکارنیتین نه تنها موجب فعل و انفعاالت فراوان در پدیده-مکمل ال

گردد و درنتیجه با افزایش توان انجام کار در اعضای بدن، وضعیت سالمت و عملکرد تولید قلب و کبد می های عضالنی،در اندام

پروری با توجه به عوامل و شرایط مختلف در آبزیان، بخشد. در صنعت آبزیای بهبود میمالحظهطور قابلرا در کلیه حیوانات به

عنوان یک منبع درنتیجه ممکن است با جلوگیری از مصرف پروتئین به ست.کارنیتین متفاوت ا-یر مکمل التأثمیزان مصرف و 

 مانند هاگونه از برخی در غذایی جیره کارنیتین-ال انرژی، پروتئین بیشتری برای رشد در دسترس آبزی قرار گیرد. مکمل

 شده غذا تبدیل میزان و رشد بودبه ماهی؛ موجبفیل بچه هیبرید و راهراه باس ماهی معمولی، کپور قرمز، دریایی سیم ماهی

 است.
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Abstract 
One of the challenges facing the aquaculture industry is to reduce the protein content of 

dietary foods and pay particular attention to the production of nutritionally rich rations. 

Therefore, the use of high amount of crude fat in the diet (up to 38 percent) with the aim of 

reducing daily intake of food without adverse physiological effects, contamination of 

breeding systems and improving the nutritional conversion factor, is one of the routes of 

movement towards organic aquaculture. The L-carnitine supplement as a pro-vitamin 

compound enhances the access of membrane cells and mitochondria to fatty acids. Aquatic 

carnivorous species, due to higher requirement of dietary crude fats, need more L-carnitine 

content (100-500 mg / day) than those of herbivorous and omnivorous species (50- 100 mg / 

day). It is recommended to identify the improving supplements of fat consumption in 

aquafeed and the combination use of these compounds in future research with the approach of 

applying the results. 
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