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 2931خرداد  :تاریخ پذیرش   2931اردیبهشت  :تاریخ دریافت

 
 

 ، ترکیب الشه، عملکرد رشدRutilus rutilus caspicus تریپتوفان، :کلمات کلیدی

 

از کپورماهیان  (Rutilus rutilus caspicus) ماهی کلمه

. شودمیطق اورآسیا یافت منا هایرودخانهاست که در بسیاری از 

که در  بوده؛های دریاکوچ، و بنتوپالژیک از گونه یاین ماه

های آبی ها و دیگر ذخیرهها، کانالها، دریاچهبسیاری از رودخانه

 هایرودخانهدر  تواندمی و شودساکن و جاری یافت می هایآبدر 

نه  این گونه. خود را حفظ کند ءبا کیفیت پائین و پراکنده بقا

های آزاد نیز صورت گروهی در میان علفزارها بلکه در آبهتنها ب

گونه نسبت به این تحمل باالی  از صرف نظر. شودیافت می

ندرت محافظت شده و تالطمات آبی، جمعیت این ماهیان به

تریپتوفان یک آمینواسید . اندتر مورد مطالعه قرار گرفتهکم

هیدروکسی تریپتامین در -5ساز عنوان پیشضروری است که به

ای مکمل تغذیه. (Leathwood ،3891) شودنظر گرفته می

هیدروکسی -5تواند سنتز تریپتوفان موجود در جیره می

 تریپتامین را در مغز پستانداران و پرندگان افزایش دهد

(Fernstrom  وWurtman ،3813) . تریپتوفان نه تنها برای

دهنده عصبی نتز انتقالسنتز پروتئین در بدن بلکه برای س

مورد نیاز است، که در ( هیدروکسی تریپتامین-5)سروتونین 

تنظیم غذاگیری، رفتار موجود و مقاومت نسبت به استرس نقش 

S'eve) دارد
چنین به هم آمینواسید این. (3888،  

دهنده عصبی در سیستم عصبی داخلی عمل عنوان یک انتقال

 (Mast cells) های ماستولکند که در اینتروکرمافین، سلمی

 شودو عصبی داخلی در دستگاه گوارش انسان و موش یافت می

(Kuwahara  وFujimiya ،2002) . سروتونین از ترکیب

هیدروکسی تریپتوفان و با فعالیت آنزیم -5 تریپتوفان با

هیدروکسی  5شود و به تریپتوفان هیدروکسیالز سنتز می

کمبود تریپتوفان . شودز میاستیک اسید متابولی 1 -ایندولو

شود و موجب کاهش تغذیه و عملکرد رشد در موجودات می

در . دهدهیدروکسی تریپتامین در مغز را کاهش می-5 تجمع

وری باالتر تریپتوفان باند شده با پروتئین مطالعات مختلف، بهره

ثباتی فرضیه بی. نسبت به شکل کریستاله مشاهده شد

Satoاسیدی معده براساس کار  pH تریپتوفان کریستاله در
و  

طور غیرمستقیم مدنظر قرار گرفت که به( 3891) همکاران

Sawadogoتوسط 
مورد آزمایش قرار ( 3881) و همکاران 

حال، دانشمندان تفاوتی بین اثرات تریپتوفان آزاد با این. گرفت

کارگیری آمینواسید و هو متصل به پروتئین بر عملکرد رشد و ب

هدف از مطالعه حاضر بررسی این . نیافتند خوکچهدر پروتئین

مقادیر  های غذایی ماهیان بافرضیه بود که مکمل رژیم

طور منفی بر روی تخلیه پروتئین هب جیره افزودنی به تریپتوفان
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که این گذارد و اینهیدروکسی تریپتامین اثر می-5 و یا سنتز

تریپتوفان  اثر ممکن است بستگی به سطح و شکل استفاده شده

 منظور ارزیابی اثراین تحقیق به. در جیره داشته باشد

L-ماهیان کلمه تریپتوفان بر عملکرد رشد و ترکیب الشه بچه

 . انجام شد

ماهیان با با استفاده از  3183این آزمایش در پاپیز سال 

 01/0گرم و میانگین طول کل  83/3±03/3میانگین وزن 

روری شهید ناصر فضلی یدر سالن آبز مترسانتی ±23/6

از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان  ماهیان. برآبادی انجام شد

پس از . استخوانی سیجوال واقع در استان گلستان تهیه گردید

 دو هفته سازگاری با شرایط آزمایشگاهی، ماهیان به سه تیمار

با سه تکرار ( درصد تریپتوفان جیره 5/0و  25/0 ،(شاهد) 0)

در طی دوره  .ماهی بود 300هر تانک حاوی . تقسیم شدند

. شدندکشی شهری نگهداری پرورش، ماهیان در آب لوله

 .آمده است 3در جدول فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در طول 

 

 

 فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب :1جدول 

 فاکتور مقدار

 دما گراددرجه سانتی 21

1/1 pH 

 ppt5/0 شوری 

 سختی CaCo3یتر گرم بر لمیلی 390

 اکسیژن محلول گرم بر لیترمیلی 6بیش از 

 

 

درصد وزن بدن در دو وعده صبح و  5 -1ماهیان روزانه 

 نشان  2اقالم جیره غذایی در جدول . شدندعصر غذادهی می

 

 .داده شده است

 

 جیره مصرفی طی آزمایش :2جدول

 درصد  ماده مورد نیاز درصد  ماده مورد نیاز

 3 لیزین 21 هیپودر ما

 3 مکمل معدنی 8/12 آرد سویا

 3 مکمل ویتامینی 35 آرد گندم

 3 متیونین 35 آرد جو

 3/0 فیتاز 5 روغن ماهی

   3 دی کلسیم فسفات

 

 

شدند و  سنجیزیستروزه، ماهیان  60پس از دوره پرورش 

گیری ترکیبات طور تصادفی از هر تانک جهت اندازهماهی به 30

ن پروتئین خام، چربی، رطوبت، و خاکستر جدا و چوالشه هم

هوشی کامل و تخلیه محوطه شکمی و جدا کردن سر پس از بی

همین . و پوست جهت آنالیزهای آزمایشگاهی ذخیره شدند

در  طور کامل جهت بررسی ترکیبات بدنتعداد ماهی نیز به

با استفاده از  هانمونهترکیبات الشه و بدن . ذخیره شدند فریزر

( گرادسانتی درجه 305) کجدال، سوکسله، آون-های میکرودستگاه

 .(A.O.A.C براساس) گیری شداندازهو کوره الکتریکی 

خطای استاندارد و با  ±میانگین  صورتتمامی مقادیر به

 One-way ANOVAو روش  2030افزار اکسل استفاده از نرم

 مقایسهداری و از نظر معنی محاسبه Spss 18افزار در نرم

 .شدند
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 طی دوره پرورش( Rutilus rutilus caspicus) قد کلمهماهیان انگشتفاکتورهای رشد بچه :3جدول 

 پارامتر/تیمار شاهد درصد تریپتوفان 25/0 درصد تریپتوفان 5/0
a05/0±88/3 a09/0±81/3 a01/0±98/3 (گرم) وزن اولیه 
a01/0±15/1 a21/0±61/1 a35/0±19/1 (رمگ) وزن نهایی 
a01/0±16/2 a11/0±11/2 a33/0±58/2 ( گرم) بدن وزن افزایش 
a00/0±19/2 a02/0±51/2 a02/0±13/2 ضریب رشد ویژه )%( 
ab11/3±31/51  b25/0±86/58 a60/3±12/53 سرعت افزایش وزن )%( 
a01/0±98/3 a38/0±19/3  a01/0±68/3 ضریب تبدیل غذایی )%( 

a00/0±51/0 a06/0±51/0 a03/0±58/0 کارایی غذا )%( 
 a33/0±19/6  a10/0±11/6 a31/0±02/6 مصرف غذای نسبی )%( 

 (.>05/0p) باشدها میداری تفاوتیدهنده عدم معنحروف انگلیسی مشابه نشان                              

 

 -وزن ثانویه(: Body Weight Increase) بدن وزن افزایش

 (گرم) زن اولیهو

لگاریتم طبیعی (: Specific Growth Rate) یژهضریب رشد و

روز تعداد لگاریتم طبیعی وزن ثانویه تقسیم بر  -وزن اولیه 

  .(Needlham ،3899و  Laridand) 300×{پرورش

 (:Velocity of growth body weight) سرعت افزایش وزن

+ وزن ثانویه ) ×طول دوره پرورش / (وزن اولیه -وزن ثانویه)2}

 .(Anderson، 3885و  DeSilva) 300×{(وزن اولیه

مقدار غذای (: Food Conversion Rate) ضریب تبدیل غذایی

، Hevroy) خورده شده تقسیم بر میزان افزایش وزن بدن

2005). 

میزان افزایش (: Food Conversion Efficiency) کارایی غذا

 وزن بدن تقسیم بر مقدار غذای خورده شده 

غذای )}(: Relative Food Intake) مصرف غذای نسبی

دوره  × (وزن اولیه -وزن ثانویه) ×5/0(/خورده شده

 (.Anderson ،3885  و  DeSilva) 300×{پرورش

 25/0میانگین افزایش وزن در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 

درصد باالتر بود ولی  5/0درصد تریپتوفان از دو تیمار شاهد و 

 سرعت افزایش وزن(. 1جدول)  داری نداشتتفاوت معنی

(VW% ) طور درصد نسبت به سایر تیمارها به 25/0در تیمار

با افزایش دوز RFI%و  FCR مقادیر. دداری باالتر بومعنی

داری مشاهده جیره افزایش داشت هرچند تفاوت معنی تریپتوفان

با افزایش دوز تریپتوفان جیره کاهش داشت FCE  مقدار. نشد

به  SGRباالترین درصد . ی مشاهده نشددارهرچند تفاوت معنی

 .درصد و شاهد بود 5/0 ،درصد 25/0ترتیب متعلق به تیمارهای 

 5و  1ترتیب در جداول ترکیب الشه و ترکیب بدن تیمارها به

 .اندنمایش داده شده
 

 

 

 انتحت تیمار تریپتوف( Rutilus rutilus caspicus)قد کلمهماهیان انگشتترکیب بدن بچه :4جدول 

 پارامتر/ تیمار شاهد درصد تریپتوفان 25/0 درصد تریپتوفان 5/0
a29/2±13/11 a21/0±91/11 a15/0±29/12  درصد رطوبت 
a29/2±89/25 a21/0±35/26 a15/0±13/21 درصد ماده خشک 
b12/0±18/19 ab25/0±11/11  a03/0±88/16 درصد پروتئین خام 

a60/0±89/8 a10/0±01/30 a31/0±00/33  ر صد خاکسترد 
b12/0±13/21 ab12/0±90/21 ab39/0±51/28 درصد چربی 

 (.>05/0p) باشدها میداری تفاوتیدهنده عدم معنحروف انگلیسی مشابه نشان                     

 

نشان  5قد کلمه در جدول ماهیان انگشتترکیب الشه بچه

 ان نتایج حاصل از تجزیه الشه تیمارها نش. داده شده است

داری را نسبت به گروه شاهد دهد تیمارها افزایش معنیمی

با افزایش سطح تزیپتوفان در تیمارها،  (.>05/0p) نشان دادند

 دار نبودیمیزان پروتئین افزایش یافت اما این افزایش معن

(05/0p<.) با افزایش سطح تریپتوفان کاهش  چربی بدن 

 1105
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در میان تیمارها با رطوبت  (.>05/0p) داری را نشان دادمعنی

دار افزایش سطح تریپتوفان افزایش یافت و لی این تفاوت معنی

ماده خشک الشه تیمارها  با افزایش سطح تریپتوفان . نبود

در  نیز خاکستر .دار نبودکاهش یافت ولی این تفاوت معنی

درصد باالترین  5/0ترین مقدار و در تیمار درصد کم 25/0تیمار 

ولی این  دارا بودوت ناچیزی نسبت به شاهد مقدار را با تفا

  (.>05/0p) دار نبودتفاوت معنی

 

 تحت تیمار تریپتوفان( Rutilus rutilus caspicus)قد کلمهماهیان انگشتترکیب الشه بچه :5جدول 

 پارامتر/ تیمار شاهد درصد تریپتوفان 25/0 درصد تریپتوفان 5/0
a01/0±98/15 a10/0±93/15 a11/0±10/15  درصد رطوبت 
a11/0±30/21 a18/0±39/21 a 11/0±58/21 درصد ماده خشک 
a12/0±21/66 a25/0±33/65 a13/0±11/61 درصد پروتئین خام 

a21/0±11/8 a13/0±23/8 a39/0±11/8  در صد خاکستر 
a23/0±31/32 a09/0±96/32 a23/0±58/31 درصد چربی 

 (.>05/0p) باشدها میداری تفاوتیدهنده عدم معننشان حروف انگلیسی مشابه                     

 

عنوان چهارمین ، تریپتوفان بهگوشتی هایجوجه در جیره

ی این بدین معن. شودآمینواسید محدودکننده رشد محسوب می

است که وقتی تریپتوفان در مقیاس کم در مقایسه با سایر 

و در نهایت آمینواسیدها در جیره تامین شود، سنتز پروتئین 

و همکاران،  De Pedro) شودنرخ رشد با محدودیت روبرو می

دنبال مصرف تریپتوفان موجود در جیره، مقادیر به (.3889

سرتونین مغز افزایش یافته و سطوح باالی سروتونین مغز سبب 

Hseu) شودکاهش غذاگیری در ماهی می
؛ 2001و همکاران،  

De Pedro  ،اکتسابیطورکه نتایج وزن همان (.3889و همکاران 

تر ، بیش3میانگین وزن در تیمار ، نشان داداخیر  تحقیقنهایی 

علت هتواند بو این می ؛بود 2و تیمار  شاهددو گروه  از هر

افزایش فعالیت سروتونین مغز باشد که  منجر به کاهش 

Pinchasov) شودغذاگیری در پستانداران و پرندگان می
و  

 تواندمیچنین تریپتوفان هم (.Young ،3886؛ 3898همکاران، 

 سطوح کورتیزول پالسما بعد از استرس را در بدن کاهش دهد

(Koopmans ،2005.) Johnston
دریافتند  (3880) و همکاران 

کمان باعث آالی رنگینکمبود تریپتوفان در جیره غذایی قزل

چون ماهیان کلمه مورد هم .های رشد شدکاهش فاکتور

 Oreochromisدر تیالپیای نیل ر این تحقیق، آزمایش د

niloticus (Santiago وLovell  ،3899)، ماهی خامه

Chanos chanos (Coloso
آزاد چام ، (3882و همکاران،  

Oncorhynchus keta (Akiyama
و  (3895و همکاران،  

Onchorhynchu smykiss (Johnstonکمان آالی رنگینقزل
 

 25/0-13/0غذایی برای تریپتوفان نیاز (3880و همکاران، 

ز و، این ماهیان که با دعموماً. وزن خشک جیره است درصد

تریپتوفان تغذیه شدند، وزن اکتسابی % 5/0تر از مشابه و کم

دریافت Hoseini (2030 ) .نبود دارمعنی ی داشتند کهترکم

ماهی، سبب کاهش غذاگیری و افزودن تریپتوفان به جیره فیل

که تاثیری بر روی درحالی ،در ماهی شد ءزایش بقاچنین افهم

که کاهش داری رشد در حالیعدم معنی .رشد ماهی نداشت

میانگین وزن دریافتی در طول دوره با افزایش تریپتوفان 

 .مشاهده شد، در این تحقیق نیز مشابه با این نتیجه بود

Papoutsoglou
دریافتند با افزودن مکمل ( 2001)و همکاران  

L-آال میزان نرخ تبدیل غذا تریپتوفان به جیره ماهی قزل

و مقدار  افزایش یافته و سبب کاهش وزن و طول کل ماهی

پروتئین بدن، افزایش میزان لیپید بدن، کاهش مقدار کل لیپید 

که در این در صورتی. شدکبد و افزایش شاخص هپاتوپانکراس 

دیل غذا و تحقیق میزان لیپید کاهش یافت ولی میزان نرخ تب

تنها برای تجزیه پروتئین در تریپتوفان نه .پروتئین افزایش یافت

هیدروکسی -5)های عصبی بدن بلکه برای ترشح انتقال دهنده

که در مقاومت نسبت به شرایط استرسی، تنظیم ( تریپتامین

فقدان . باشدالزم میغذاگیری و رفتار موجود موثر است، 

تاخیر در مصرف غذاگیری و تریپتوفان در جیره غذایی سبب 

و همکاران،  Henry) شودکاهش عملکرد رشد در ماهی می

 ؛3882
Montgomery  ،و غلظت ( 3890و همکاران 

طور همان .دهدهیدروکسی تریپتامین در مغز را کاهش می-5

هیدروکسی -5مطالعه کردند، Peter (3881 )و   Pengکه

از غده  IGHتوان در جهت ترشح هورمون تریپتامین می

این هورمون نقش مهمی در تحریک رشد و . هیپوفیز عمل کند

Lin) کندتنظیم رفتار غذاگیری در ماهی ایفا می
و همکاران،  

،Peterو  Peng ؛2000
 افزودن اثر مطالعهاین (. 3881 

 برای سنتز برقابلیت دسترسی تریپتوفان تریپتوفان
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 2931زمستان، 4، شماره پنجمسال                 یافته علمی کوتاه          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری       

 .ررسی کردماهیان کلمه بهچرا روی ب تریپتامین هیدروکسی-5 

ه مغذی کلیدی جهت کنترل مصرف خوراک دتریپتوفان یک ما

عنوان یک آمینواسید موثر در سیستم دفاعی تواند بهو می است

سبب افزایش مقاومت در ماهیان در مقابل عوامل استرسی  بدن،

 .مطرح باشد
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Abstract  

This investigation aims to evaluate the role of dietary tryptophan on the growth 

performance carcass synthesis of fingerlings of Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus). 

Fingerlings (mean weight: 1.91 ±0.01 g and total length of 6.21±0.07 after adaptation were 

divided to 3 groups (0.25, 0.5 % of diet and one control (0%)). Mean weight and total length 

difference of treatments were not significant. Carcass synthesis (without head and skin) and 

body composition showed significant difference between treatments (p<0.05). Lipid content 

of body decreased significantly as tryptophan increased (p<0.05). Effect on food intake in 

higher vertebrata and fish is a result of tryptophan which increases serotonin levels of brain 

and can effect on weight gain and also can increase protein content of carcass and decrease 

lipid content in Roach.  
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