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چکیده
اثر بتائين به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد ،بازماندگی و مقاومت در برابر برخی از عوامل محيطی (دما و شوری) در بچه
ماهی سفيد ( )Rutilus frisii kutumطی یك دور  8هفته ای انجام شد .تعداد  222عدد بچه ماهی با وزن متوسط  2/22±0/2گرم و
با تراکم  52عدد در مخازن توزیع و تغذیه شدند .سطوح مختلف بتائين شامل صفر 5/2 ،5 ،0/2 ،و  2درصد به جيره غذایی تجاری
(حاوی  %15پروتئين و  %8چربی) افزوده شد .ميانگين شاخص های رشد و تغذیه تيمارها در پایان دوره معنی دار نبود (.)p<0/02
تفاوت معنی داری در بازماندگی ماهيان بين تيمارهای مختلف مشاهده نگردید ( .)p<0/02نتایج حاصله تفاوت معنی داری را در ميزان
پروتئين و چربی الشه در بين تيمارها نشان نداد ( .)p<0/02همچنين تفاوت معنی داری در ميزان مدت زمان زنده مانی بچه ماهيان
سفيد تغذیه شده با سطوح مختلف بتائين در مقابله با استرسهای محيطی در انتهای دوره پرورش مشاهده نشد ( .)p<0/02در نتيجه گيری
کلی ميتوان گفت بتائين به عنوان یك جاذب غذایی فاقد اثر معنادار مثبت بر عملکردرشد ،بازماندگی ومقاومت به استرس دربچه ماهی
سفيد بود.

کلمات کلیدی :بتائين ،رشد ،بازماندگی ،ترکيب الشه ،استرس ،ماهی سفيد
* نویسنده مسئول
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مقدمه
در میان ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریای خزر ماهی
سفید 1به دلیل ارجحیت غذایی برای ساکنین سواحل جنوبی
دریای خزر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بمنظور حفظ
ذخایر این گونه ارزشمند هر ساله میلیونها بچه ماهی حاصل از
تکثیر مصنوعیتوسط سازمان شیالت ایران و مراکز تابعه آن به
دریا رهاسازی می گردد ( .)Akrami et al., 2014مدت
زمان نگهداری بچه ماهیان سفید در استخرهای خاکی برای
رسیدن به اندازه انگشت قد  06تا  06روز می باشد و در طول
این دوره قسمت اعظم نیاز غذایی بچه ماهیان از طریق غذای
کنسانتره تأمین می شود .بنابراین باالبردن توان تولید و با
کیفیت بچه ماهیان می تواند موفقیت زندگی آنها را پس از
رهاسازی و ورود به دریا تضمین نموده و درصد بازماندگی شان
را افزایش دهد .با توجه به زمان رهاسازی بچه ماهیان سفید به
رودخانه ها(حدود خرداد ماه) ،بدلیل طول کشیدن کل زمان
انجام بارگیری و تخلیه و از سوی دیگر فصلی بودن دو رودخانه
قره سو و خواجه نفس(که منتهی به دریای خزر می شوند) و
خشك شدن آنها در تابستان ،نیاز مبرم میباشد که بتوان در
مدت زمان فوق بچه ماهیان باالترین میزان بازماندگی را در
رودخانه و دریا داشته باشند.
یکی از عوامل فیزیولوژیك مﺆﺛر در موفقیت رهاسـازی
ماهیـان ،توانـایی تنظیم اسمزی توسط بچهماهیان در زمان
رهاسازی و نیـز در هنگام انتقـال از محـل رهاسـازی بـه
دریاسـت .تنظـیم اسمزی شامل تبادالت پمـﭗ یـونی در
آبشـشهـا و سـایر اندامهای تنظیم اسمزی نظیر روده و کلیـه
اسـت کـه تـابﻊ عـواملی نظیـر درجـه حـرارت مـیباشد
( .)Marsha and Singer, 2002ماهیان استخوانی تحت
تأﺛیر سـازگاری بـا آب شــور دســتخوش تﻐییــرات
فیزیولــوژیکی در محــورهیﭙوتاالموس-هیﭙوفیز کلیـوی
مـیشـوند و بـه ایـن ترتیﺐ تﻐییراتی در غلظت یونها ،تعداد
سلولهای کلرایـد و هماتوکریــت و برخــی عوامــل دیگــر
ایجــاد مــیگــردد .همچنین روند تنظیم اسمزی در ماهیان
پروسهای استرس زا و انرژیخواه است که مـیتوانـد باعـﺚ
ایجـاد تلفـات در ماهیانشود ( Marsha and Singer,
.)2002
- Rutilus frisii kutum
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بدین جهت نیاز به موادی است به همراه جیره غذایی وارد
سیستم گوارشی ماهی گردیده و باعﺚ تحریك جذب غذا و
متابولسیم بیشتر آن شده و نیز افزایش وزن و بازماندگی
گردد که از جمله این مواد می توان به جاذب های غذایی
اشاره کرد .از سوی دیگر استفاده از مواد جاذب در جیره
غذایی آبزیان جهت افزایش مطلوبیت غذایی به عنوان یك
ضرورت انکارناپذیر در کاهش هزینه های مربوط به تﻐذیه به
ویژه در الروماهیان دریایی که سختی پذیرش غذای مصنوعی
توسط آنها به عنوان یك مشکل اساسی در امر آبزی پروری
است،مطرح می باشد ( .)Akrami et al., 2014در سالهای
اخیر از مواد جاذب مختلفی مانند فین استیم (مخلوط بتائین
و اسید آمینه) ،بتائین(تری متیل گلیسین) و انواع اسیدهای
آمینه برای خوش خوراك کردن غذا در آبزی پروری استفاده
شده است ( .)Sudagar et al., 2005بتائین نیز یـك مـاده
محلـول در آب بـوده و از نظـر مولکولی با ﺛبات اسـت .بتـائین
یـك آمینواسـید اشـتقاقی غیرسمی استکه به طور گسترده
در طبیعت توزیﻊ شـده است (.)Fatahi et al., 2015
بتائین به دلیل خصوصیاتی همچون تحمل باالی درجه
حرارت ،خاصیت متیل دهندگی ،حمایت کننده اسمزی و
افزایش خوش خوراکی غذا در صنعت آبزی پروری مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)Harpaz, 1996بتائین به دلیل
تحریك حس بویایی و چشایی ،به عنوان ماده ای جهت
تحریك آبزیان به غذا خوردن استفاده می شود .این خاصیت
منحصربه فرد بتائین ناشی از ساختمان دو قطبی و فعالیت
شیمیایی گروه های متیل آن می باشد که می تواند در واکنش
های آنزیمی فعال باشد (سوداگر و همکاران .)1831 ،بتائین نه
تنها سبﺐ تحریك جـانوران آبـزی بـه خـوردن میشود ،بلکه
بتائین جذب شده در سلولهای ماهیچـهای تجمﻊ مییابد ،و
ممکن است در ماهیـان قـرار گرفتـه در برابر تﻐییرات شوری،
مفید باشـد ( .)Clarck et al 1994بتائین ،شکل اکسید
شده ویتامین کولین اسـت کـه تعامل معناداری بین کولین
جیـره و آمینو اسـید ضـروری متیـونین در جیـره وجـود دارد
( .)Kasper et al., 2002بنابراین ،ممکن است تعامل بین
بتـائین جیـره ،کـولین و متیونین و همچنین
فسفاتیدیلکولین وجود داشته باشـد ( Fatahi et al.,
.)2015
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از جمله تحقیقات صورت گرفته در مورد اﺛر بتائین به
صورت انفرادی و در ترکیﺐ با سایر مکمل ها می توان به
تحقیقات  )1998( Hughesدر ماهی فوگل Azimirad ،2و
همکاران ( )2668در الرو ماهی سوف معمولی Sudagar ،8و
همکاران ( )2662در فیل ماهی پرورشی Tiril ،1و همکاران
( )2663در ماهی قزل آال Shankar ،2و همکاران( )2663در
ماهی روهو Miri ،0و همکاران ( )2669در بچه ماهیان
شیﭗ Niroomand ،0و همکاران ( )2611در ماهی قزل
آال Luo ،و همکاران ( )2611در ماهی تیالپیاSafi Al- ،3
 )2618( Hosseini and Akramiدر بچه ماهی کﭙور
16
وحشی Akrami ،9و همکاران ( )2612در بچه ماهی کلمه
و  Fatahiو همکاران ( )2612در بچه ماهی کلمه اشاره کرد.
لذا تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تأﺛیر سطوح مختلف بتائین
به عنوان جاذب غذا بر عملکرد رشد ،بازماندگی ،ترکیﺐ
شیمیایی و مقاومت به استرس در بچه ماهی سفید انجام شد.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال
بندرترکمن (در فاصله  82کیلومتری شمال غربی شهرستان
گرگان و در فاصله  1کیلومتری شرق شهرستان بندر ترکمن)
واقﻊ در استان گلستان انجام پذیرفت .در ابتدا ماهیان به مدت
 16روز با غذای مورد استفاده در آزمایش مورد سازگاری قرار
گرفتند و سﭙس تعداد  222عدد بچه ماهی کلمه با میانگین
وزنی  2/20±6/2گرم با تراکم  12عدد در مخازن پالستیکی
 26لیتری توزیﻊ و بمدت  3هفتهبه میزان  0تا  12درصد وزن
بدن ( )Ahmadifar et al., 2014در  8وعده در ساعات
 18386 ، 3386و  13386غذادهی شدند .میزان اکسیژن آب با
استفاده از یك دستگاه هواده مرکزی و یك سنگ هوا در هر
حوضچه تحت کنترل بود .فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب از
قبیل اکسیژن و درجه حرارت آب هفته ای  2بار و  pHو

شوری هفته ای  1بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند به
طوریکه میانگین اکسیژن آب حدود  0/2الی  0میلی گرم بر
لیتر ،درجه حرارت آب 20الی  23درجه سانتی گراد0/2pH ،
الی  0/2و شوری 2الی  8گرم در لیتر بود.
این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی شامل سطوح
صفر (شاهد) 1/2 ،1 ،6/2 ،و  2درصد بتائین در هر کیلوگرم
جیره تجاری در قالﺐ پنج تیمار با سه تکرار طراحی شد.
بتائین مورد استفاده محصول شرکت بیوشم آلمان و به
صورت کامالً پودری بود .در طول دوره آزمایش از غذای
پودری استارتر ( )SFKکارخانه خوراك دام مازندران استفاده
گردید .بدین منظورغذای مذکور به کمك ترازوی دیجیتال با
دقت  6/61گرم توزین شده و داخل مخلوط کن با سطوح
متفاوت بتائین در هر کیلوگرم جیره مخلوط شد .پس از چند
دقیقه هم زدن ،به تدریج آب تا حدی که مخلوط حاصل،
شکل پذیری مناسبی پیدا کرده و به صورت خمیر نسبتاً
منسجمی در آید افزوده شد و در نهایت این خمیر هنگام
غذادهی در داخل هر مخزن پرورشی قرار می گرفت
(.)Akrami et al., 2014
جدول  :1تجزیه تقریبی غذای کنسانتره بچه ماهيان کپور
استارتر)(SFK
Table 1: Proximate composition in the ommercial
)diet (SFK
(درصد)
نوع ترکيب
پروتئین خام
خاکستر
چربی خام
1
عصاره عاری از ازت
فیبر خام
رطوبت
انرژی ناخالص(مگاژول در
2
کیلوگرم)

11/18
0/39
3/12
82/01
1/29
2/20
19/11

2

- Chinook salmon
- Sander lucioperca
4
- Huso huso
5
- Oncorhynchus mykiss
6
- Labeo rohita
7
- Acipenser nudiventris
8
- Oreochromis niloticus
9
- Cyprinus carpio
10
- Rutilus rutilus
3
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(خاکستر  +چربی خام  +پروتئین خام) -ماده خشك = ( )NFEعصاره عاری از ازت (1
(درصد عصاره عاری از ازت × ( + )10درصدچربی × ( + )89/2درصد پروتئین غذا ×  )MJ/kg( = )28/0انرژی ناخالص(2
برای آگاهی از تاﺛیر سطوح مختلف بتائین بر عملکرد رشد و
تﻐذیه بچه ماهیها ،در طول دوره تحقیق هر  12روز یکبار 166
درصد زیتوده ماهیان با ترازویی با دقت  6/61گرم توزین شده
و با خط کش با دقت یك میلیمتر ،طول کل آنها اندازهگیری
میشد .جهت زیستسنجی ابتدا ماهیان با پارچه تنظیف

خشك و سﭙس مورد زیستسنجی قرار گرفتند.با توجه به
اطالعات اخذ شده از زیست سنجی ،شاخص های رشد و
تﻐذیه بر اساس منابﻊ موجود از معادالت ریاضی محاسبه شد
(.)Hevroy et al., 2005

میانگین وزن ابتدای دوره به گرم – میانگین وزن انتهای دوره به گرم = افزایش وزن بدن
[میانگین وزن ابتدای دوره به گرم ( /میانگین وزن ابتدای دوره به گرم– میانگین وزن انتهای دوره به گرم)] × = 166درصد افزایش
وزن بدن
[زمان( /لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم  -لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم)] × =166نرخ رشد ویژه(درصد در روز)
افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای خورده شده (گرم) = ضریﺐ تبدیل غذایی
مقدار مصرف چربی(گرم)  /افزایش وزن بدن(گرم) =نسبت کارایی چربی
مقدار مصرف پروتئین(گرم)  /افزایش وزن بدن(گرم) = نسبت کارایی پروتئین
[زمان (6/2 /میانگین وزن اولیه به گرم× میانگین وزن نهایی به گرم)( /غذای خورده شده به ازای یك ماهی × =])166غذای خورده شده
روزانه
(تعداد بچه ماهیان باقیمانده درابتدای دوره /تعداد بچه ماهیان انتهای دوره) × = 166درصد بازماندگی
زیتوده ابتدایی(گرم)  /زیتوده نهایی(گرم) =افزایش زیتوده
بدین منظور از غذای پودریمورد مصرف در ابتدا دوره و الشه
بچهماهیان درانتهای دوره آزمایش به طور تصادفی نمونه
گیری به عمل آمد .به منظور تجزیه بافت های الشه ،از هر
تکرار  0ماهی به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل
شدند .برای آزمایش ترکیﺐ شیمیایی الشه  22عدد بچه ماهی
به طور تصادفی از هر تیمار انتخاب و در فریزر در دمای -13
درجه سانتیگراد منجمد و سﭙس به آزمایشگاه جهت آنالیز
الشه فرستاده شد .جهت آنالیزتقریبی ترکیبات جیره والشه
ماهیان از روش های مندرج در AOAC,1990استفاده
گردید .پروتئین توسط دستگاه ماکروکجلدال ،چربی توسط
دستگاه سوکسله ،رطوبت توسط آون با دمای  162درجه
سانتیگراد و خاکستر توسط کوره الکتریکی با دمای  066درجه
سانتیگراداندازه گیری شدند.
در پایان دوره آزمایش ،ماهیان دربرابر استرس های
محیطی و شیمیایی قرار گرفتند .بدین منظور  21ساعت قبل
از انجام تست های استرس غذادهی ماهیان قطﻊ گردید و
38

سﭙس  8ماهی از هر تیمار در غالﺐ سه تکرار در معرض
استرس های محیطی شامل (شوك حرارتی در دمای 82درجه
سانتیگرادو شوك شوری  82گرم در لیتر) قرار گرفتند
( .)Jafaryan et al., 2015الزم به ذکر است که ماهیان
یکباره در محیط استرس زا قرارداده شدند و زمانی که آخرین
ماهی به صورت کامل در این محلولها کشته شد ﺛبت گردید.
آناليز آماری و تجزیه و تحليل داده ها :تجزیه و تحلیل
بر روی داده های مربوط به تﻐییرات معیارهای رشد،
فاکتورهای تﻐذیه ای ومقاومت در برابر تنش های محیطی از
طریق آزمون تجزیه ی واریانس یکطرفه ( one-way
 )ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون
جداساز دانکن ( )Duncanاستفاده شد .وجود یا عدم وجود
اختالف معنی دار در سطح  2درصد با استفاده از نرم افزار
( SPSSنسخهی  )9.05و ( Excel)2003در محیط ویندوز
انجام گرفت و مقادیر  p>6/62معنی دار تلقی گردید.
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نتایج
نتایج حاصل از تأﺛیر سطوح متفاوت بتائین بر معیارهای رشد،
تﻐذیه و بازماندگی در بچه ماهیان سفید در جدول شماره 2
ارائه گردیده است .بر اساس نتایج تفاوت معنی داری در
فاکتورهای رشد و تﻐذیه از قبیل وزن نهایی ،افزایش وزن

بدن،درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،ضریﺐ تبدیل
غذایی ،نسبت کارایی چربی ،نسبت کارایی پروتئین ،غذای
خورده شده روزانه(میزان غذاگیری) ،بازماندگی و افزایش
زیتوده در ماهیان تﻐذیه شده با سطوح متفاوت بتائین در
مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نگردید (.)p<6/62

جدول  :2مقایسه برخی از معيارهای رشد ،تغذیه و بازماندگی(ميانگين و انحراف معيار) بدست آمده در بچه ماهی سفيد تغذیه شده با سطوح
مختلف بتائين طی مدت  8هفته پرورش.
Table 2: Growth performance and survival of fingerling kutum fed diets containing varying levels of betain
after 8 week
سطوح متفاوت بتائين
%2
% 1/5
%1
% 0/ 5
شاهد
شاخص
8/62  6/12

وزن نهایی(گرم)

6/3  6/1

افزایش وزن بدن(گرم)

89/30  2/0

درصد افزایش وزن بدن

6/11  6/10

نرخ رشد ویژه(درصد در روز )

2/0  6/11

ضریﺐ تبدیل غذایی

2/39  6/8

نسبت کارایی چربی

6/92  6/62

نسبت کارایی پروتئین
غذای خورده شده روزانه (درصد در روز)

0/62  6/2

افزایش ب زیتوده(گرم)

09/88  6/62

بازماندگی (درصد)

09/20  1/2

8/1  6/1

6/9  6/61

11/08  8/82
6/18  6/12
2/19  6/2

2/91  6/21
1/66  6/61
0/32  6/82

32/12  2/0

02/23  6/12

8/8  6/62
1  6/60

10/66  2/1

6/19  6/62
2/88  6/68
0/2  6/0

1/60  6/2

0/8  6/11
30/8  6/2

03/2  6/80

8/2  6/61

6/98  6/68
18/30  2/0

6/10  6/60
2/16  6/22
0/1  6/60

1/69  6/1

0/61  6/08

31/22  1/2

01/21  6/29

8/1  6/8

6/9  6/68
11/2  2/2

6/11  6/1
2/10  6/1
0/6  6/23

1/66  6/62
0/9  6/22

32/82  6/8
02/8  6/2

عدم وجود حروف در هر ردیف بیانگر عدم اختالف معنی دار بین تیمارها می باشد(.)p<6/62

جدول شماره  8نتایج حاصل از تأﺛیر سطوح متفاوت بتـائین را
بر برخی از ترکیبات شـیمیایی الشـه در بچـه ماهیـان سـفید
نشان می دهد .نتایج حاصله تفـاوت معنـی داری را در میـزان

پروتئین و چربی الشـه در بـین تیمارهـا از خـود نشـان نـداد
(.)p<6/62

جدول  :3مقایسه برخی از ترکيبات شيميایی الشه (ميانگين و انحراف معيار) بدست آمده در بچه ماهی سفيد تغذیه شده با سطوح مختلف
بتائين طی مدت  8هفته پرورش.
Table 3. Body composition of fingerling kutum fed diets containing varying levels of betain after 8 week
سطوح متفاوت بتائين
%2
% 1/5
%1
% 0/ 5
شاهد
شاخص (درصد)
پروتئین
چربی

01/69

01/8  1/1

01/2  6/98

02  6/91

 6/2

21/00  1/89

21/0  1/82

22/1  1/21

21/98  1/08

01/1  6/91

 1/18

21/30

عدم وجود حروف در هر ردیف بیانگر عدم اختالف معنی دار بین تیمارها می باشد (.)p<6/62

نتایج حاصل از تأﺛیر سطوح متفاوت بتائین بر مدت زمان زنده
مانی در بچه ماهیان سفید در جدول شماره  1ارائه گردیده
است .بر اساس نتایج اختالف معنی داری در میزان مدت زمان

زنده مانی بچه ماهیان سفید تﻐذیه شده با سطوح مختلف
بتائین در مقابله با استرسهای محیطی در انتهای دوره پرورش
مشاهده نشد (.)p<6/62
38
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جدول  :4تغييرات مدت زمان زنده مانی (ثانيه) بچه ماهيان سفيد تغذیه شده با سطوح مختلف بتائين در مقابله با استرسهای محيطی پس از 8
هفته پرورش.
Table 4: Resistance to environmental stress in fingerling kutum fed with different dietary levels of betain after 8
week based on second
%2
% 1/5
%1
% 0/ 5
شاهد
سطوح متفاوت بتائين
شاخص
دما ( 82درجه سانتیگراد)
شوری ( 82گرم درلیتر)

36/00  0

2602  03

32  0

2189/00  101

91/21  8/0

2262/60  90/0

30/8  3/1

2130  29/3

30/18  0/8

2128  00/2

عدم وجود حروف در هر ردیف بیانگر عدم اختالف معنی دار بین تیمارها می باشد (.)p<6/62

بحث
کاربرد مواد جاذب به صورت مکمل غذایی در جیره غذایی
بسیاری ازگونه های مختلف آبزی مطالعه شده است و نتایج
بسیار مطلوبی را در افزایش مصرف غذا ،کاهش زمان باقی
ماندن غذا در آب ،کاهش از هم گسیختگی مواد مﻐذی حل
شدنی در آب و فراهم کردن مواد مﻐذی پروتئینی در جیره
الرو و بچه ماهی در مرحله تﻐییر عادت غذایی به همراه داشته
است ( .)Azimirad et al., 2003با وجود مطالعات مختلف
در مورد مکمل نمودن بتائین با جیره های غذایی در گونه های
مختلف ماهی ،تاکنون پژوهشی در مورد اﺛر بتائین بر
فاکتورهای رشد ،بازماندگی ،ترکیﺐ الشه و مقاومت به استرس
در بچه ماهی سفید دریای خزر صورت نگرفته است .بر اساس
نتایج مطالعه حاضر تفاوت معنی داری در فاکتورهای رشد و
تﻐذیه در ماهیان تﻐذیه شده با سطوح متفاوت بتائین در
مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نگردید که شاید این عدم
معناداری را بتوان به کوتاهی دوره پرورش و یا تفاوت در نوع و
قابلیت دسترسی اسیدآمینه مورد نظر برای گونه منتخﺐ
نسبت داد .در تایید نتایج مطالعه حاضر Akrami ،و
همکاران ( )2611با افزودن سطوح متفاوت بتائین به جیره
غذایی ماهی کلمه Azimirad ،و همکاران ( )2668در الرو
ماهی سوف معمولی و  Fatahiو همکاران ( )2662در ماهی
کلمه نیز تفاوت معنی داری را در پارامترهای رشد و تﻐذیه در
ماهیان تﻐذیه شده با جیره حاوی بتائین در مقایسه با تیمار
شاهد مشاهده نکردند .بتائین از جمله موادی است که در
بسیاری از ماهیان سبﺐ افزایش رشد و بازماندگی می شود.
این ماده به عنوان تنها دهنده مستقیم گروه متیل نقش
مهمی در متابولیسم پروتئین و انرژی دارد ( Virtanen et
33

 .)al., 1994برخالف نتایج حاضر؛  Sudagarو همکاران
( )2662با افزودن مواد جاذب بتائین و متیونین به صورت
انفرادی و ترکیبی به جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی،
 Miriو همکاران ( )2669با مکمل نمودن بتائین به جیره
غذایی بچه ماهیان شیﭗ و  Niroomandو همکاران
( )2611بر روی الرو ماهی قزل آالی رنگین کمانSafi Al- ،
 )2618( Hosseini and Akramiبر روی بچه ماهی کﭙور
وحشی )1998( Hughes ،بر روی ماهی فوگل  Shankar،و
همکاران( )2663بر روی ماهی روهو و  Luoو
همکاران( )2611بر روی ماهی تیالپیا افزایش معنی داری را
در پارامترهای رشد ،تﻐذیه و بازماندگی در ماهیان تﻐذیه شده
با بتائین نسبت به تیمار شاهد مشاهده نمودند .همچنین
 Mohseniو همکاران ( )2610اذعان نمودند استفاده از جیره
غذایی دارای حداقل  1/2و حداکثر  2درصد بتائین منجر به
رشد مطلوب و مناسبی در بچه فبل ماهی پرورشی شده است.
که دلیل ای ن اختالف در نتایج بدست آمده را می توان به
تفاوت در نوع گونه ،اندازه ،سن ،شرایط محیطی و بهداشتی،
نوع جیره ،سطوح مختلف بتائین ،نوع جاذب غذایی و قابلیت
دسترسی آن برای گونه آبزی و طول دوره پرورش نسبت داد.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر تفاوت معنی داری در محتوای
پ روتئین و چربی الشه در بین تیمارها مشاهده نگردید اگرچه
بیشترین محتوای پروتئین و چربی بدن در ماهیان تﻐذیه شده
با بتائین مشاهده گردید .در شباهت با یافته تحقیق ما افزودن
موادجاذب بتائین و متیونین به صورت انفرادی و ترکیبی به
جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی منجر به تفاوت معنی
داری را در میزان پروتئین و چربی الشه در مقایسه با تیمار
شاهد نگردید ( .)Sudagar et al., 2005همچنین
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 Niroomandو همکاران ( )2611با افزودن بتائین به جیره
غذایی الرو ماهی قزل آالی رنگین کمان و  Akramiو
همکاران ( )2612به جیره غذایی ماهی کلمه تفاوت معنی
داری را در میزان چربی الشه در بین تیمارها مشاهده نکردند
که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت .اما مطالعات دیگر در
برخی گونه های مختلف حاکی از افزایش معنی دار پروتئین
الشه در ماهیان تﻐذیه شده با جیره حاوی بتائین در مقایسه
با تیمار شاهد بود ( Miri et al., 2009; Niroomand et
 )al., 2011; Akrami et al., 2015که دلیل این امر
ممکن است به خاطر خاصیت متیل دهندگی بتائین باشد.که با
توجه به این خاصیت در ساخت موادی نظیر متیونین و
اسیدآمینه گالیسین و کارنیتین که باعﺚ پروتئین سازی ،رشد
و همچنین اکسیداسیون چربیها و عدم تجمﻊ آنها در بدن می
شوند ،نقش دارند و در نتیجه نسبت ماهیچه به چربی در بدن
باال می رود ( Kasper et al., 2002; Eklund et al.,
.)2005
نتایج مطالعه حاضرحاکی از عدم تفاوت معنی داری در
میزان مدت زمان زنده مانی بچه ماهیان سفید تﻐذیه شده با
سطوح مختلف بتائین در مقابله با استرسهای محیطی دما و
شوری در مقایسه با تیمار شاهد بود اگرچه گروههای تﻐذیه
شده با سطوح مختلف بتائین (به ویژه در سطح  )%1مقاومت
باالتری در برابر تنش شوری و دما داشتند .با قرار گرفتن ماهی
در معرض تنش دمای باال ،شدت سوخت و ساز بدن باال رفته و
نیاز اکسیژنی افزایش می یابد .همچنین با افزایش دمای آب،
میزان اکسیژن محلول در آن کاهش می یابد ( Niroomand
 .)et al., 2011باال رفتن کورتیزول خون می تواند سبﺐ
افزایش مقاومت ماهی و باال رفتن قدرت تنظیم اسمزی موجود
گردد ( .)Hoseini et al., 2010همچنین مقاومت در برابر
استرس شوری تحت تأﺛیر عواملی مانند میزان شوری ،عوامل
محیطی ،گونه ،دستکاری ،اندازه ،سن ،مراحل مختلف زیستی و
شرایط تﻐذیه ای قراردارد ( .)Clarke, 1982در همین راستا
 Akramiو همکاران ( )2612با افزودن بتائین به جیره
غذایی ماهی کلمه تفاوت معنی داری را در میزان بازماندگی
بچه ماهیان تﻐذیه شده با جیره حاوی بتائین در مقایسه با
تیمار شاهد در مقابله با استرس شوری و دما گزارش نکردند
که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت .عدم بازماندگی باالتر
بچه ماهیان سفید در تیمارهای حاوی بتائین درتنش اسمزی
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را احتماالً میتوان ناشی ازن داشتن تأﺛیر معنی دار آن بر روی
میزان رشد و افزایش وزن نهایی دانست ،اگرچه نقش بتائین
در بهبود تنظیم اسمزی در بسیاری از گونه ها به اﺛبات رسیده
است .برخالف نتایج مطالعه حاضر  Niroomandو همکاران
( )2611افزابش معنی داری را در میزان بازماندگی بچه
ماهیان قزل آالی رنگین کمان در مقابله با استرس شوری و
دما در مقایسه با تیمار شاهد گزارش کردند .همچنین تاﺛیر
بتائین در کاهش مرگ و میر در برابر استرس شوری و دما در
بچه ماهیان کﭙور معمولی وحشی ( Safi Al-Hosseini
 )and Akrami, 2013و میگوی سفید هندی ( Moezi et
 )al., 2013به اﺛبات رسیده است .بر اساس گزارش Fatahi
و همکاران ( ، )2612افزودن بتائین و تریﭙتوفان به جیره می
تواند نقش موﺛری در کاهش استرس شوری و رشد بچه
ماهیان کلمه داشته باشد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر می
توان استنباط نمود بتائین به عنوان یك جاذب غذایی ،با وجود
افزایش غذاگیری در بچه ماهیان سفید ،اما فاقد اﺛر معنادار
مثبت بر نرخ رشد ،ترکیبات مﻐذی بدن و کاهش استرس های
محیطی در این ماهیان بود .لذا پیشنهاد می شود بتائین در
ترکیﺐ با سایر مکملهای جاذب غذایی در جیره ماهی سفید و
در بازه زمانی طوالنی تری استفاده شود تا شاید بتواند نقش
موﺛری در تعدیل استرس های محیطی و رشد این گونه داشته
باشد.
تشکر و قدردانی
مولفین از مدیریت کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی
سیجوال بندرترکمن به جهت در اختیار گذاشتن امکانات
کارگاه در پیشبرد تحقیق تقدیر می نمایند.
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Effect of betaine as a feed attractant on growth, survival, body composition and response to
environmental stress in kutum (Rutilus frisii kutum) fingerling
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Abstract
An 8- week feeding experiment was conducted to evaluate the effect of dietary betain as a feed
attractant on growth, survival, body composition and resistance rate on kutum (Rutilus frisii kutum)
fingerling. 225 fish by the initial weight of 2.26±0.2 g and density of 15 fish per tank. Five
treatments of different levels of betain including 0 (control),0.5%, 1%, 1.5% and 2% added to diet
containing 40% protein and 8% lipid. According to the results of this study,

no significant

differences in growth performance and feeding parameters observed between fish fed control and
betain supplementation diets (p>0.05) . No significant differences in survival rate among all
treatment groups (p>0.05). There were no significant differences in body composition among all
treatment groups (p>0.05). Resistance rate were not influenced by the levels of betain (P>0.05).
Totally considering betain did not show significant effect on the growth, surviving and resistance to
stress in kutum fingerling.
Keywords: Betain, Growth, Survival, Body composition, Stress, kutum (Rutilus frisii kutum)
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