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اثر بتائين به عنوان جاذب غذا بر شاخص رشد،  بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محيطی 

 (Cyprinus carpio) )دما و شوری( در بچه ماهی کپور وحشی 

 

 1رضا اکرمی و 1الحسينیسيدابوطالب صفی
 آزادشهر واحد آزاداسالمی گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه 1

 

 8/2/29 ؛ تاريخ پذيرش: 5/8/29تاريخ ارسال: 
 

 چكيده

هاي رشد،  بقا و مقاومت عنوان ماده جاذب بر شاخصاين تحقيق با هدف ارزيابی اثر مكمل غذايی بتائين به

هفته  19به مدت  (Cyprinus carpio) در برابر برخی از عوامل محيطی )دما و شوري( در بچه ماهی کپور وحشی

عدد در آکواريوم توزيع و تغذيه شدند. شش  97گرم و با تراکم  11/9 ±70/7انجام شد. ماهيان با وزن متوسط 

درصد به جيره غذايی تجاري افزوده شد.  1/9و  9،  1/1، 1، 1/7تيمار با سطوح مختلف بتائين شامل صفر، 

درجه سانتيگراد و شوري  51هاي محيطی )دماي استرس هاي رشد و تغذيه، نرخ بقا و مقاومت در برابرشاخص

داري در پارامترهاي رشد و تغذيه گرم در ليتر( مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصله تفاوت معنی 57

(. بهترين عملكرد رشد و کارايی تغذيه P<71/7بين تيمارهاي آزمايشی حاوي بتائين و تيمار شاهد مشاهده شد )

داري در بقا ماهيان بين تيمارهاي ( و تفاوت معنیP<71/7دست آمد )بتائين به ٪1/9داري در تيمار یطور معنبه

مانی ماهيان در مقابله با استرس حرارتی و شوري در  (. بيشترين مدت زمان زندهP>71/7مختلف مشاهده نشد)

به جيره  ٪1/9کردن بتائين در سطح توان گفت اضافه گيري کلی میدست آمد. در نتيجهبتائين به ٪1/9تيمار 

هاي محيطی در بچه ماهی کپور وحشی داشته تواند تاثير مطلوبی بر عملكرد رشد و مقاومت در برابر تنشمی

 باشد. 

 

 1(.Cyprinus carpio) : بتائين، رشد، بقا، استرس،  کپور وحشیکليدي واژگان

                                                             
 akrami202@yahoo.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

خزر ماهی کپور دريايی به دلیر ارجحیت غذايی در میان ماهیان استتواوانی ستتواحر ايرانی دريای 

ها ای برخوردار استت و هر ساله میییونبرای ستاکنی  ستواحر جنوش شتردی دريای خزر از جايگاه وي ه

(. Yousefian, 2004شود )بچه ماهی حاصر از تکثیر نیمه مصنوعی و نیمه طبیعی به دريا رهاسازی می

های محیطی و صتتید غیر مزاز از ابع آبی از يك ستتو و آلودگیبه عیت صتتید بی رويه اي  ماهیان از من

 ایگونهستوی ديگر، از میزان صتید آن در سال های اخیر کاسوه شده که گويای ا ت اخاير آن است. به

کاهش يا وه  1721ت  در ستتال  35به  1732ت  در ستتال  928که میزان صتتید ماهی کپور دريايی از  

(. مدت زمان نگهداری بچه ماهیان کپور وحشی Fisheries statistical yearbook of Iran, 2011استت )

باشتتد. در طول اي  دوره، روز می 36تا  06در استتوارهای خاکی برای رستتیدن به اندازه انگشتتت دد،

(. Baghfalaki et al., 2007شود )دستموی از نیاز غذايی بچه ماهیان از طري  غذای کنسانوره تممی  می

تواند مو قیت زندگی آنها را پس از رهاستتتازی و بردن توان تولید و کیفیت بچه ماهیان میبنتابراي ، باا

های (. بهبود جیرهNoroozi et al., 2004آنها را ا زايش دهد ) ورود به دريا تضتتمی  کند و درصتتد بقای

 های خاصتتی که عالوه بر تحريك غذاگیری و ا زايش رشتتد ستتب  رموله شتتده از طري  ا زودن مکمر

شتتتوند، از جمیه راهکارهای اراشه شتتتده استتتت ها میهای محیطی و بیماریمقاومت در برابر استتتور 

(Razeghi Mansour et al., 2012 استتتوفتاده از مواد جتااش در جیره غتذايی آبزيان جهت ا زايش .)

اشد. بهای مربوط به تغذيه مطرح میعنوان يك ضترورت انکارناپذير در کاهش هزينهمطیوبیت غذايی به

وي ه که ستاوی پذيرش غذای مصنوعی در اروماهیان دريايی، يك مشکر اساسی در امر آبزی پروری به

ی اخیر از مواد جااش ماویفی مانند  ی  استتتوی  هاستتتال(. در Sudagar et al., 2005مطرح استتتت )

خوراك  رای خوش)تری مویر گییسی ( و انواع اسیدهای آمینه ب )مایوط بواشی  و استید آمینه(، بواشی 

دلیر (. بواشی  به Niroomand et al., 2011؛Sudagar et al., 2005کردن غذا استتوفاده شتتده استتت )

 )ماده طبیعی و تحمر باای درجه حرارت(، عمیکردهای زيستتتوی خصتتوصتتتیات  یزيکی و شتتتیمیايی

اش و تحريك عنوان جادهندگی، حمايت کننده اسمزی( و ا زايش خوش خوراکی غذا، به)خاصیت مویر

(. ثابت شده است که بواشی  از Harpaz, 1996) پروری مورد استوفاده درار گر وه استغذاگیری در آبزی

 ,.Niroomand et alشتتود )جمیه موادی استت که در بستتیاری از ماهیان ستتب  ا زايش رشتتد و بقا می

2011; Can and Sener, 1992وه مویر نقش مهمی در ی مستتتوقی  گرعنوان تنها دهنده(. اي  ماده به

(. اي  تحقی  با هدف اثر جااش غذايی Virtanen and Hole, 1994موابولیستتت  پروتئی  و انردی دارد )

های محیطی در بچه ماهی کپور وحشتتتی انزا  بوتاشی  بر عمیکرد رشتتتد، بقتا و مقاومت در برابر تنش

 پذير ت. 
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 هامواد و روش

دطعه بچه ماهی کپور دريا با میانگی  وزن حدود  706جهت انزا  اي  بررسی،  شرايط آزمايش:

آکواريو   18تصاد ی به  طور کامالا دطعه و به 96گر  پس از طی مرحیه سازگاری، با تراک   63/6±55/9

لیور معر ی شدند. منبع تممی  آش ماازن پرورشی آش شهری هوادهی  56آماده سازی شده با حز  

زدايی شده بود. در طول دوره آزمايش، آش ماازن روزانه طی يك نوبت به روش سیفون کردن شده و کیر

شد. در کر دوره آزمايش میانگی  دمای درصد به آرامی تعويض می 76دبر از شروع غذادهی، به میزان 

 8/8±2/6اچ معادل گر  در لیور و پیمییی 06/5±25/6گراد، اکسی ن درجه سانوی 86/95±08/1آش 

 بود. 

ورت صبواشی  مورد استوفاده محصول شرکت بیوش  آلمان و به سازي غذا و تغذيه بچه ماهيان:آماده

 ,Scholarly groups Biochemپودری بوده و پس از اضتتا ه کردن به غذا به ماهیان داده  شتتد ) کامالا

به غذای کنسانوره  درصد 5/9و  9،  5/1، 1، 5/6ستط  صفر )شاهد(،  0(. مکمر جااش بواشی  در 2003

 90/12خاکستتتور و  %82/3چربی،  %7پروتئی  خا ،  %75پیت ماهیان آکواريومی آش شتتتیري  )حاوی 

مگادول انردی خا (  محصتول شترکت گري  لبر کشتور چی  ا زوده شد. برای چسباندن بواشی  پودری 

گر  خوراك اسوفاده شد و مورمکع  به ازای هر کییوسانوی 76شکر، از روغ  مايع آ وابگردان به میزان 

 19مدت  (. غذادهی بهNotash et al., 2010در تیمار شتاهد روغ  بدون بواشی  به خوراك اضتا ه شد )

کنند، بار و بر استتا  مشتتاهدات و مدت زمانی که ماهیان تا حد ستتیری غذا مصتترف می 7هفوه روزانه 

 (. Yousefian et al., 2010انزا  شد )

از  وزن گیریاندازهسنزی درار گر وند که برای ماهیان هر دو هفوه يك بار مورد زيستت سنجی:زيست

مور استتتوفاده گیری طول از خط کش با ددت يك میییگر  و برای اندازه 61/6ترازوی ديزیوال با ددت 

شتتد. به جهت کاهش استتور  و تیفات در طول بیوموری و همچنی  اطمینان از خالی شتتدن دستتوگاه 

 ppm156ساعت دبر از بیوموری تغذيه ماهیان دطع شد و از پودر گر میاك با دوز  19از غذا،  گوارش

(. با توجه به اطالعات اخذ شتتده Mohammadi et al., 2002عنوان ماده بیهوشتتی استتوفاده شتتد )به

های رشتد و تغذيه از دبیر درصتد ا زايش وزن بدن، ضتري  رشد وي ه، ضري  تبدير غذايی و شتاخ 

 (. Akrami et al., 2013) ت کارآيی پروتئی  محاسبه شدنسب
 بدن وزن ا زايش = گر  به انوهای دوره وزن میانگی  – گر  به ابودای دوره وزن میانگی 

 = درصد ا زايش وزن بدن  166×میانگی  وزن انوهای دوره به گر ([  –]میانگی  وزن ابودای دوره به گر  / )میانگی  وزن ابودای دوره به گر 

 )درصد در روز( = نرخ رشد وي ه166×لگاريو  طبیعی میانگی  وزن نهايی به گر ([  -]زمان/ )لگاريو  طبیعی میانگی  وزن اولیه به گر  

 = درصد بقا 166×ه( مانده درابودای دوره/ تعداد بچه ماهیان انوهای دور)تعداد بچه ماهیان بادی
 ([= غذای خورده شده روزانه166×میانگی  وزن نهايی به گر (/ )غذای خورده شده به ازای يك ماهی × )میانگی  وزن اولیه به گر 5/6]زمان / 

 )درصد( =کارايی غذا166×)مقدار غذای خورده شده به گر (/)ا زايش وزن بدن به گر (
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 خورده شده )گر ( = ضري  تبدير غذايیا زايش وزن بدن )گر (/ مقدار غذای 

 مقدار مصرف پروتئی )گر ( / ا زايش وزن بدن)گر ( = نسبت کارايی پروتئی 

 مقدار مصرف چربی)گر ( / ا زايش وزن بدن)گر ( = نسبت کارايی چربی 

 

پس از پايان آزمايش تغذيه ماهیان با بواشی ، برای تعیی  میزان مقاومت  هاي استرس:نحوه انجام تست

ساعت دبر از انزا  تست اسور  غذادهی ماهیان دطع شد. ماهیان هر تیمار در  95در برابر اسور ، 

گراد( درار گر وند. درجه سانوی 75) گر  در لیور( و دمای باا 76های اسور  شوری باا )معرض تست

زا درارداده شدند و زمانی که آخري  اکر است که ماهیان يکباره در محیط حاوی محیول اسور از  به 

ها کشوه شد، ثبت گرديد. برای انزا  تست شوری باا، با اضا ه ماهی به صورت کامر در اي  محیول

آزمايش دطعه بچه ماهی در تشت  7کردن نمك دريا به آش، شوری مورد نظر تنظی  گرديد. از هر تکرار 

 (. Jafaryan et al., 2011رهاسازی شد و مدت زمان بقا آنها مورد بررسی درارگر ت )
های مربوط به تغییرات معیارهای تززيه و تحییر بر روی داده ها :روش آماري و تجزيه و تحليل داده

واريانس يك های محیطی از طري  آزمون تززيه های تغذيه و مقاومت در برابر اسور رشد، شاخ 

( و مقايسه میانگی  بی  تیمارها بر اسا  آزمون دانک  صورت گر ت. وجود يا عد  ANOVAطر ه )

( انزا  گر ت و مقادير 9.05)نساه  SPSSا زار درصد با اسوفاده از نر  5دار در سط  وجود اخوالف معنی

65/6P< دار تیقی گرديد.معنی 
 

 نتايج

یان داری در مقايسه با ماهطور معنیتغذيه شده با سطوح ماویف بواشی  بهنوايج نشان داد ماهیان رشد: 

(. بیشوري  میانگی  وزن نهايی، ا زايش وزن، درصد >P 65/6گروه شاهد از رشد بااتری برخوردار بودند )

درصد  5/9داری در تیمار طور کامالا معنیا زايش وزن، نرخ رشد وي ه، ا زايش توده زنده و تولید نهايی به

(. از  به اکر است که در طول دوره آزمايش تیفاتی مشاهده 1( )جدول > P 65/6بواشی  تعیی  گرديد )

 نشد.
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ميانگين( بدست آمده در ماهی کپور وحشی تغذيه  ±مقايسه برخی از معيارهاي رشد )انحراف معيار -1جدول 

 .هفته پرورش 19شده با سطوح مختلف بتائين  پس از  

 بواشی  % 5/9 بواشی  % 9 بواشی  % 5/1 بواشی  % 1 بواشی  % 5/6 شاهد تیمار

 a65/6±2/3 a69/6±27/3 b65/6± 75/8 b63/6 ±59/8 c17/6±35/2 d68/6±39/16 )گر (وزن نهايی

 a19/6±51/5 a63/6±56/5 b65/6±80/5 b65/6±29/5 c90/6± 97/3 d69/6 ±18/8 )گر (ا زايش وزن بدن

وزن درصد ا زايش 

 بدن
a8/2 ±3/913 a8/3±1/915 a8/7±07/975 a0/9±50/970 b9/90±20/983 c5/2±87/791 

)درصد  نرخ رشد وي ه

 در روز(
ab67/6±98/1 a69/6±93/1 b61/6±75/1 b61/6±75/1 c63/6 ± 5/1 d69/6± 0/1 

 a9/9±77/168 a5/1±17/168 b11/6±77/113 b65/1±5/118 c9/5±00/155 d5/6±0/107 )گر ( تودها زايش زی

 a69/1±17/158 a51/6±00/158 b8/6±17/103 b5/1±50/108 c0/9±60/125 d3/1±50/915 )گر (نهايیتولید

 .(P<65/6) باشددار بی  تیمارها میوجود حروف غیرمشابه در هر رديف بیانگر اخوالف معنی

 

تغذيه شده با سطوح ماویف بواشی  ای نشان داد که ماهیان های تغذيهنوايج شاخ  هاي تغذيه:شاخص

(. >65/6Pداری در مقايسه با ماهیان گروه شاهد از کارايی تغذيه بااتری برخوردار بودند )طور معنیبه

بهوري  ضري  تبدير غذا، درصد غذای خورده شده روزانه،  نسبت کارايی چربی، نسبت کارايی پروتئی  

 (. 9( )جدول >65/6Pدرصد بواشی  تعیی  گرديد ) 5/9تیمار دار در طور کامالا معنیو کارايی غذا به

طر ه، در میزان مقاومت و مدت زمان بقا در برابر يك بر اسا  آزمون تززيه واريانساسترس محيطی: 

دار آماری استور  دما و شوری بی  تیمار شاهد و تیمارهای حاوی سطوح ماویف بواشی  اخوالف معنی

درصد بواشی   5/9تست اسور  حرارتی بیشوري  مدت زمان بقاء در تیمار (. در >65/6P) مشتاهده شتد

 درصد بواشی  معادل 5/9ثانیه بود. در استور  شوری بیشوري  زمان بقاء در تیمار  00/163±5/8معادل 

 (. 7)جدول  ثانیه بود 7/51±00/9590

 
ميانگين( بدست آمده در ماهی کپور وحشی تغذيه  ±اي )انحراف معيارمقايسه برخی از معيارهاي تغذيه -9 جدول

 هفته پرورش 19شده با سطوح مختلف بتائين  پس از 

 بواشی  %5/9 بواشی  % 9 بواشی  % 5/1 بواشی  % 1 بواشی  % 5/6 شاهد تیمار

 bc1/6±28/5 c63/6±19/5 b6/6 ±80/5 bc65/6± 20/5 a10/6±58/5 a61/6±53/5 ضري  تبدير غذا

 ab17/6±02/0 a62/6±56/0 b660/6±80/0 ab60/6± 39/0 c90/6±93/3 c38/1±98/3 کارايی چربینسبت 

 a61/6±30/5 b69/6±88/5 ab65/6±87/5 c65/6 ± 23/5 c69/6±0 d68/6±90/0 خورده شده)درصد در روز(غذای

 ab61/6±53/6 a60/6±55/6 b6±52/6 ab60/6±53/6 c69/6±09/6 c65/6±07/6 نسبت کارايی پروتئی 

 ab665/6±9/6 a665/6±12/6 b6/6 ±91/6 a6/6 ± 96/6 c61/6±99/6 c61/6±97/6 کارايی غذا

 (P<65/6) باشدبودن می داررديف نشانه معنی هر وجود حروف غیرمشورك در
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ميانگين( بقاء )ثانيه( بچه ماهيان کپور وحشی در مقابله با  ±تغييرات مدت زمان )انحراف معيار -5جدول

 هفته تغذيه با سطوح مختلف بتائين 19هاي محيطی پس از استرس

 بواشی  %5/9 بواشی  %9 بواشی  %5/1 بواشی  %1 بواشی  %5/6 شاهد تیمار

 a3±00/32 ab0±88 ab0/7±88 bc1/8±77/23 bc7/3±77/25 c5/8±00/163 اسور  دما

 a08±1239 a135±00/9677 a3/20±00/9157 a8/52±9173 b5/30±9518 b7/51±00/9590 اسور  شوری

 (P<65/6) باشدبودن می داررديف نشانه معنی هر حروف غیرمشورك در وجود

 

 گيرينتيجهبحث و 
بر اسا  نوايج حاصیه از اي  تحقی  مشا  گرديد ماهیان تغذيه شده با سطوح ماویف ماده جااش 

رهای داری در پاراموکه تفاوت معنیطوریبواشی  عمیکرد بهوری نسبت به ماهیان گروه شاهد داشوند. به

داری در بقاء ماهیان بی  تیمارهای ماویف رشد و تغذيه بی  تیمارهای آزمايشی مشاهده شد. تفاوت معنی

ی و شوری در ماهیان تغذيه مشاهده نگرديد. بیشوري  مدت زمان بقاء ماهیان در مقابیه با اسور  حرارت

دست آمد. در خصوص اثر مثبت و کارايی ا زودن مواد جااش بواشی  در جیره به %5/9شده با  سط  

 Husoغذايی بر عمیکرد رشد و تحريك غذاگیری و نرخ مقاومت نوايج مشابهی در بچه  یر ماهی جوان )

huso( )Sudagar et al., 2005(  خرچنگ دراز آش شیري ،)Macrobrachium rosenbergii( )Gaeini, 

(، بچه ماهیان Fenneropenaeus indicus( )Fekrandish et al., 2010(،  میگوی سفید هندی)2005

(، Asadi et al., 2010(، ارو میگوی سفید هندی )Acipenser nudiventris( )Miri et al., 2008شیپ )

 Can and،؛ Oncorhynchus mykiss( )Niroomand et al., 2011بچه ماهی دزل آای رنگی  کمان )

sener, 1992( ماهی  وگر ،)chinook salmon( )Hughes, 1993( کپور معمولی ،)Pryzbyt et al., 1999 ،)

(، Labeo rohita( )Shankar et al., 2008(، ماهی  انگشت دد روهو )Harpaz , 1996میگوی آش شیري  )

( گزارش شده است. در بررسی حاضر، ا زايش Oreochromis niloticus( )Luo et al., 2011ماهی تیالپیا )

واسطه غذای خورده شده و دار در بچه ماهی کپور وحشی در اثر ا زودن بواشی  احومااا بهرشد معنی

شده است  ءواسطه بو و مزه مواد جااش در غذا القامطیوبیت آن از طري   عالیت ر یکس جمزمه به

(Fange and Grove, 1979و شايد ه  به )( خاطر  عالیت آنزيمهای گوارشی باشدSrinivasa, 2001 در .)

داری در بااتري  سط  بواشی  در جیره مشاهده اي  تحقی ، بیشوري  غذای خورده شده به طور معنی

قا خ برسد باا بودن نرنظر می شد. در بررسی حاضر تیفاتی بی  تیمارهای تحت بررسی مشاهده نشد. به

و عد  اخوالف در بی  تیمارها ناشی از بهینه بودن شرايط پرورش و بهداشوی محیط باشد. نوايج مطالعه 

زای محیطی در ماهیان کپور وحشی ما نشان داد بیشوري  میزان مقاومت و بقا در برابر عوامر اسور 

ماهیان تیمار حاوی بواشی  تر بودن ( مشاهده شد. شايد مقاو %5/9تغذيه شده در بااتري  سط  بواشی  )
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ت زمان هوازی باشد که مددلیر تاثیر بواشی  موجود در سیول بر گییکولیز بینسبت به تیمار شاهد به

شود. بواشی  مقاومت اسمزی درون سیولی را ا زايش بیشوری باعث تداو  چرخه تولید انردی می

(Daikoku, 1980می )دل بادی بماند و در اي   رآيند، آنزي  دهد و به سیول کمك می کند در سط  موعا

(. زمانی که موجود Bagnasco et al., 1986دارد )میهای اسمزی به حالت موازنه نگه ها را در برابر واکنش

پواسی   عال شده و ا زايش میزان پواسی  در سیول -گیرد پمپ سدي در معرض اسور  شوری درار می

های میووکندری و به تبع آن کاهش تولید انردی خواهد کار آنزي  ساعت باعث اخوالل در 0الی  5پس از 

پواسی  عمر کرده و وارد سیول شود. از -شود که بواشی  به جای پمپ سدي شد. اي  اسور  سب  می

های میووکندری ندارد، باعث کاهش روند تولید انردی ناواهد شد و آنزا که بواشی  تاثیر منفی بر آنزي 

(. با Daikoku,1980گردد ) زايش مقاومت تیمارهای بواشینی در برابر اسور  شوری میدر نویزه سب  ا

که بواشی  يك اسمولیت آلی است مقاومت در ماهیان کپور وحشی تغذيه شده با بواشی  توجه به اي 

ت ف(. در مطالعات ديگر نیز بیان شده که بواشی  دابییت شگClarke et al., 1994رسد )منطقی به نظر می

انگیزی در تنظی  تعادل اسمزی هنگا  ا زايش دما و شوری در ماهی دارد و گزارش شده که تغذيه ارو 

زايش بقا به ا  آای رنگی  کمان با مکمر غذايی بواشی  به مدت چند هفوه دبر از انوقال به آش دريا،دزل

ضا ه کردن بواشی  در سط  (. اPolat and Beklavik, 1999انزامد )و رشد اي  ماهیان در آش شور می

تواند که اغی  پذيرش و مطیوبیت کموری برای ماهی دارند، می1های با پايه پروتئی  گیاهیبه جیره 5/1%

(. برخالف نوايج و Tiril et al., 2008پذيرش غذا و عمیکرد رشد را در ماهی دزل آا بهبود باشد )

بواشی  در جیره آبزيان پرورشی،گزارش شده است که دست آمده از تاثیر مثبت جااش غذايی های بهيا وه

تواند در بهبود عمیکرد رشد، بقا و مقاومت به اسور  در بچه ماهی کیمه موثر مکمر غذايی بواشی  نمی

( گزارش کردند بقا و Saoud and Davis, 2005ساوود و ديويد ) (. همچنی Ghabeli, 2012وادع شود )

گر  در  56و  5/6( پرورش يا وه در شوری Litopenaeus vannamei)وزن نهايی میگوی پاسفید غربی 

ه بهبود تولید تواند منزر بلیور تحت تاثیر بواشی  جیره درار نگر ت و گزارش گرديد که ا زودن بواشی  نمی

 %5/9توان گفت اضا ه کردن بواشی  در سط  گیری کیی میهای باا و پايی  گردد. در نویزهدر شوری

 های محیطی در بچه ماهی کپورتواند تاثیر مطیوبی بر عمیکرد رشد و مقاومت در برابر تنش، میبه جیره

 وحشی داشوه باشد. 

 

                                                             
1- plant-protein based diet 
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