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 1398 فروردینتاریخ پذیرش:            1397 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

 ققانمح موردتوجه همواره حیوانات، از بسیاری و انسان سیستم ایمنی و رشد بهبود بر آن یرتأث است که ایآمینه اسیدهای از آرژنین یکی

ی بررس موردماهی کپورمعمولی  تنش شوری در با مقاومت درمواجهه و  رشد یهاشاخصآرژنین بر  یدآمینهاس یرتأث در تحقیق حاضر است. بوده

 و 2 ،5/1 ،0آرژنین  های غذایی شامل مقداریرهج با و شدند تقسیم تکرار( سه با تیمار )هر تیمار این منظور ماهیان به چهار به است. قرارگرفته

 18نسخه  SPSSافزار نرم از استفاده ها باآنالیز دادهسنجی شدند.یستزبار  سه هایماهاین مدت  طی در روز تغذیه شدند. 60مدت به درصد، 5/2

کامالً تصادفی به کمك مقایسه میانگین تیمارها در قالب طرح  با هاداده تحلیل و یهتجز انجام شد.  Excelافزاراستفاده از نرم و رسم نمودارها با

 (BWGوزن بدن ) افزایش (،FCR) غذایی تبدیل آرژنین بر ضریب یدآمینهاس آمده دستبهمطابق نتایج  (.>05/0P) گرفت صورت دانکن آزمون

 کاهش و وزن افزایش در تیمارهای آزمایشی کهطوریه( بp<05/0داری داشت )یمعن یرتأث ماهیان، ( بدن کپورBWG%) افزایش وزن درصد و

 بازماندگی درصد و (SGR) شاخص رشد ویژه (،CF) وضعیت فاکتور یهاشاخص حالنیا با ،(>05/0P) گردید ضریب تبدیل غذایی مشاهده

(%SRاختالف ،) ندادند نشان را دارییمعن (05/0<p.) در ینآرژن یدآمینهاس وجود که اعمال تنش شوری بر تیمارهای مختلف نشان داد نتایج 

 آرژنین درصد 2 و 5/1 شده با یهتغذ تیمارهای کهیطوربه باشد داشته هاآن بقای و مقاومت بر چشمگیری یرتأثتواند یمکپور ماهیان  غذایی جیره

 آرژنینال آمینه درصد اسید 2 حاوی غذایی جیره از استفاده حاضر، تحقیق از آمده دستبهنداشت.بنابراین برطبق نتایج  تلفاتی ساعت 72 طی در

 گردد.می پیشنهاد کپورمعمولی ماهی وزن افزایش به جهت دستیابی

  ی رشد، نرخ بقاء، استرس شوریهاشاخص، آرژنین، ماهی کپور معمولی، نهیدآمیاس کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 هاهزينه درصد بااليي از كهاين به با توجهماهي، غذا،  در پرورش       

محسوب  ماهي توليد و رشد در مهمي بسيار اكتورف شود،يم شامل را

 بسيار مغذی مواد از پروتئين آبزيان غذايي جيره در چنينهم شود.مي

نرم  یهابدن، بافت یبخش اصلي اعضا هانيپروتئ رود.يم شماربه مهم

 (.1989و همكاران،  Halver) دهنديو مايعات بدن را تشكيل م

 75-65 حدود كه باشنديم ماهيان یهابافت در اصلي مواد هاينپروتئ

و  Kahuشوند )يم شامل را خشك( )ماده بدن وزن كل از درصد

 دارد، آبزی رشد بر يادیز يرتأث پروتئين كمبود (.2003همكاران، 

 جيره غذايي ماهيان در مهم بسيار تركيب پروتئين يك ينبنابرا

 ترينبيش آوردن دستبه برای پروتئيني احتياجات تعيين و باشديم

 رشد در مؤثر و ينههز كم غذای يك به دستيابي در جهت گام اولين رشد،

پروری یآبز، هادهه باگذشت(. 2008و همكاران،   Moore) است ماهي

ای داشته است مانند قيمت و يندهفزاجهاني و تقاضا برای آن سرعت 

استفاده  آبزيان. با رشد فزاينده در ارزش بارقابت برای علوفه و خوراک 

از پودر ماهي،  نظر صرفاز منابع پروتئيني برای تهيه خوراک آبزيان با 

وجود سطح پايدار غذای دريافتي، ضريب تبديل غذايي مثل نرخ رشد 

توليد  وجود باپودر ماهي  .و بازماندگي در ماهيان حائز اهميت است

 ثابت جهاني و تغيير در كيفيت و تركيب آن با تغيير فصل و منطقه

آل يدهامنبع اصلي و  عنوانبهناقل آلودگي  عنوانبهو نگراني  جغرافيايي

و همكاران،  Trushenski) است شده مطرح موجودات آبزی پروتئين برای

 اسيدهای آمينهيك منبع متعادل از  كهاين دليل(. پودر ماهي به2006

ها و مواد معدني است، از يتامينوضروری،  ضروری، اسيدهای چرب

ی هاگونهی فرموله تجاری برای در غذاها نابع اصلي پروتئين خوراكيم

پروری، یآبزشود. با گسترش صنعت يممحسوب  خوارگوشتماهيان 

تقاضا برای پودر ماهي جهت تغذيه آبزيان افزايش يافت و عرضه 

نامتعادل و افزايش قيمت پودر ماهي، سبب استفاده از منابع پروتئين 

 فرموالسيون جيره شد. منابع پروتئين گياهي  در ترارزانگياهي 

كه در يهنگامضروری،  اسيدهای آمينهدليل ناكارآمد بودن تركيب به

 و رشد كاهش باعث شونديم ماهيپودر فرموالسيون جيره جايگزين

 پروتئين گياهي نسبت به پودر ماهي  گردند. منبعيمتغذيه  كارايي

يدآمينه اسداشتن پروفايل  و عدم ایيهضدتغذ فاكتورهای حضور دليلبه

تری برخوردار ضروری كافي برای تغذيه موجودات آبزی از اهميت كم

ي افزايش استفاده از منابع پروتئين گياهي در غذای طوركلبهاست. 

ماهي، سبب ضرورت  نبودن پودر دليل گران بودن و در دسترسبه ماهي

جيره غذايي آبزيان شد. در  آمينهاسيدهای غذايي یهامكملاستفاده از 

ساز متابوليسم پيش عنوانبهيا مشتقات غذايي  يدآمينهاس غذايي مكمل

اسيدهای ی جديدی را برای تهيه غذاهايي با هاراهدو،  اين از تركيبي و يا

محيطي را بر يستزتواند اثرات يمكنند كه يممتعادل ايجاد  آمينه

دهد و باعث سودآوری  هبودب را رشد عملكرد كند، جبران آبزی موجودات

امر  يجه درنت در(. 2009و همكاران،  Liپروری گردد )یآبزصنعت 

آزاد به جيره غذايي فرموله شده آبزی  اسيدهای آمينهتغذيه افزودن 

ی پودر ماهي و جابهيژه در مورد جايگزيني منبع پروتئين گياهي وبه

شده است ليتبدی پروتئين جانوری به يك عمل رايج هامكملديگر 

(Zhou  ،كيفيت پروتئين و تركيب 2015و همكاران .)اسيدهای آمينه 

پروتئين  باشند.يمجيره دو فاكتور مهم اثرگذار بر روی رشد ماهيان 

يدآمينه ضروری را نداشته اسهای غذايي كه حتي فقط يك نوع يرهج

(. 1393و همكاران،  فشتمي پورعلي)  باشندينم باشد برای رشد كافي

مزايای  دهندهنشانيگزيني جزئي يا كلي پودرماهي در جيره آبزيان جا

يكي از مزايای پودر ماهي . محيطي استيستزو  اقتصادی ازلحاظمهم 

دهنده يلتشكيدآمينه اسدر مقايسه با منابع پروتئيني گياهي تعادل 

در يك جيره غذايي ( EAA) يدآمينه ضروریاسگرچه مكمل  .آن است

بخشد، پودر ماهي يميين رشد حيوانات آبزی را بهبود با پودر ماهي پا

توان با موفقيت جايگزين كرد و عوامل ديگر را بايد ينمرا هنوز هم 

 اسيدهای غذا، هضم دنبالبه (.2014و همكاران،  Shi) نظر گرفتدر

و  شونديروده جذب م جدار از هانيحاصل از تجزيه پروتئ آزاد آمينه

. مقدار ازت مواد رديگيها قرار ماختيار بافت جريان خون در لهيوسبه

 آمينه اسيدهای .باشديدرصد م 16طور نسبي ثابت بوده و پروتئيني به

ی هانيممكن است به پروتئ اول . در درجهكننديرا طي م راه مختلف دو

در صورت  و يا (سميولبآنا )مسير برای رشد بدن تبديل شوند ازين مورد

عنوان منبع به ماهي حياتي یهاتييره غذايي، فعالكافي نبودن انرژی ج

يدآمينه آرژنين واجد اس (.كار روند )مسير كاتابوليسمتوليد انرژی به

ای يهتغذباشد و در رژيم يم ای و فيزيولوژيكييهتغذنقش بسيار مهم 

حال آرژنين يكي ينع درباشد. يمی ماهيان ضروری هاگونهبسياری از 

 تنهانهی حيواني است كه هاسلوليدهای آمينه در سااز پركاربردترين 

چنين هم بلكه نمايد،يم عمل هاينپروتئبرای سنتز  سازيشپ عنوانبه

كند )جهانيان، يمها، گلوتامات و كراتين نيز عمل ينآمبرای سنتز پلي

ويژه ه(. از اين رو با توجه به اهميت وجود اسيدهای آمينه و ب1389

با هدف بررسي  حاضر ماهيان، تحقيق جيره غذايي ن دراسيدآمينه آرژني

های رشد و درصد آمينه آرژنين در جيره غذايي بر شاخصتاثير اسيد

 بازماندگي در كپور معمولي انجام گرفت.
 

 هامواد و روش

پروری تحقيقات آبزی در مركز هفته( 8) ماه2مدت اين آزمايش به       

ه شيالت دانشگاه علوم كشاورزی و منابع برآبادی گروشهيدناصر فضلي

كارگاه تكثير  ماهيان ازبچه آزمايش جهت انجام شد. گرگان انجام طبيعي

تركمن خريداری شد و پس از انتقال سيجوال شهرستان بندر
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مدت يك هفته سازگاری با محيط انجام شد. از به مركز تحقيقات به

 آرژنين -ال آمينهاسيد تلفمخ سطوح حاوی هایجيره با غذادهي دوم هفته

قطعه  132درصد( انجام شد. در اين آزمايش تعداد  5/2و  2 ،5/1، 0)

عدد در هر حوضچه  11با تراكم  حوضچه 12گرم در  15ماهي با وزن 

آرژنين  -در اين تحقيق ال استفاده موردآمينه يداس قرار داده شد.

كانادا تأمين باشد كه از شركت داروسازی ماس گلوبال نوتريشن مي

درصد چربي  8درصد پروتئين خام،  33شد. جيره تجاری كه شامل 

 1درصد خاكستر و  10درصد رطوبت،  10خام، درصد فيبر 6خام، 

به  با توجهباشد، استفاده شد. اسيد آمينه آرژنين را يمدرصد فسفر 

درصد( با يك درصد ژالتين مخلوط  5/2 و 2، 5/1درصد نياز هر تيمار )

چنين ژالتين به جيره شاهد هم اضافه و به غذا اسپری شد، هم كرده

ها داشته باشد. بعد از اسپری كردن يرهجشد تا شرايط مشابهي با ساير 

ساعت  24مدت جيره تجاری، غذاها در دمای اتاق به يدآمينه بر رویاس

داری شدند. درجه در يخچال نگه 4خشك شدند و سپس در دمای 

های ی شدند و درون پالستيكآورجمعدن غذاها پس از خشك ش

گراد يسانتدرجه  4ی و تا آخر دوره در دمای گذارشمارهدربسته 

صورت  هر تانك ميانگين وزن درصد 3ميزان داری شدند. غذادهي بهنگه

سنجي اوليه محاسبه يستزگرفت. در ماه اول وزن ميانگين مطابق 

ن ميانگين وزني و سنجي ديگری جهت تعيييستزشد و در ماه دوم 

هوادهي آب از طريق سنگ هوا متصل  مقدار غذای الزم صورت گرفت.

به كمپرسور مركزی انجام شد. برای جلوگيری از آلودگي و خارج 

روزانه يك تا دو بار )صبح و عصر(  مانده و فضوالت،كردن غذای باقي

برای  مورداستفادهذكر است آب شد. الزم بهسيفون مي هاتانكآب 

ساعت  24مدت نجام اين تحقيق آب شهری بود كه جهت كلرزدايي بها

ها براساس ميزان آرژنين يماهبچه شد.ذخيره هوادهي  هایدرون تانك

ی شدند. جيره غذايي تيمار بنددستهتيمار 4موجود در جيره غذايي به 

درصد آرژنين،  2 درصد آرژنين، تيمار دو 5/1يك جيره تجاری با 

باشد. هر يمدرصد آرژنين  0آرژنين و تيمار شاهد  %5/2تيمار سه 

ماهي قرار بچه 11 بوده و در هر تكرار تعدادتكرار تيمار شامل سه 

آمينه منظور برررسي چگونگي عملكرد سطوح مختلف اسيدبه گرفت.

دست آمده از ههای بها، دادهآرژنين در جيره غذايي و مقايسه آن

های موجود آناليز شده و برخي از رمولها براساس فسنجيزيست

 (.2006و همكاران،  Bekanشرح زير تعيين گرديد )رشد به فاكتورهای

 = نرخ رشد ويژه )درصد(
  )لگاريتم طبيعي وزن نهايي( -طول دوره پرورش / )لگاريتم طبيعي وزن ابتدايي(× 100

 ميانگين وزن( =ضريب چاقي/3)ميانگين طول استاندارد×  100
 ضريب تبديل غذايي =دست آمده/ ميانگين غذای خورده شده هگين وزن بميان

 افزايش وزن بدن = وزن اوليه )ميلي گرم(  -وزن نهايي )ميلي گرم( 

 تعداد اوليه/تعداد نهايي = درصد بقاء×   100

روش آزمون تجزيه واريانس  براساس هادادهتحليل  و يهتجز       

ها يانگينمجام شد و جهت مقايسه ان (One-way ANOVA) طرفهيك

ها در يانگينماستفاده شد. اختالف بين  (Duncan) از آزمون دانكن

تعيين گرديد. برای عمليات  ٪95يمارهای مختلف با سطح اطمينان ت

انجام شد. تمام  7و در محيط ويندوز   18SPSS افزارنرمآماری از 

 ائه شدند.انحراف معيار ار±ميانگين بر اساسی متن هاداده
 

 نتایج
يمارهای شاهد، يك، دو و سه، تميزان افزايش وزن بدن        

، 46/5ترتيب برابر با ، به5/2و  2، 5/1، 0شده با درصد آرژنين يهتغذ

شده با يهتغذباشد. افزايش وزن تيمارهای يم 05/8و  21/8، 12/8

شد مربوط به ترين رتر بوده و بيشآرژنين به نسبت تيمار شاهد بيش

 3و  2، 1باشد. افزايش وزن تيمارهای يمدرصد آرژنين  2با  2تيمار 

نمودار  1(. در شكل p≤05/0باشد )يمدار يمعنبه نسبت تيمار شاهد 

در هر تيمار نشان  هادادهمقايسه افزايش وزن تيمارها و انحراف معيار 

  است. شدهداده

رخ رشد ن ن بر نرخ رشد ویژه ماهی کپور:آرژنی نهیدآمیاس ریتأث

، 0شده با درصد آرژنين يهتغذيمارهای شاهد، يك، دو و سه، تويژه 

باشد. يم 99/0و  01/1، 96/0، 83/0ترتيب برابر با ، به5/2و  2، 5/1

شده با آرژنين به نسبت يهتغذكه نرخ رشد ويژه تيمارهای ينا وجود با

 2ين نرخ رشد ويژه مربوط به تيمار ترتر بوده و بيشتيمار شاهد بيش

 3و 2، 1در تيمارهای هادادهباشد، ولي اختالف يمدرصد آرژنين  2با 

نمودار  2(. در شكل p>05/0باشد )ينمدار يمعنبه نسبت تيمار شاهد 

در هر تيمار  هادادهمقايسه نرخ رشد ويژه تيمارها و انحراف معيار 

        است. شده دادهنشان 

 

 
معمولی تغذیه ( کپورانحراف معیار±ینگ)میاننمودار افزایش وزن  :1شکل 

 های سطوح مختلف آرژنینشده با جیره

 <p) 05/0باشد )يمدار حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معني
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آرژنین بر درصد افزایش وزن بدن ماهی  نهیدآمیاس ریتأث       

شده  يهتغذ، 3و  2، 1اهد، يمارهای شتدرصد افزايش وزن بدن  کپور:

، 66/77، 66/64ترتيب برابر با ، به5/2و  2، 5/1، 0با درصد آرژنين 

ترين درصد افزايش وزن باشد. بر طبق نتايج بيشيم 41/81و  97/83

باشد. افزايش وزن يمدرصد آرژنين  2با  2بدن مربوط به تيمار 

(. p≤05/0باشد )يم داريمعنبه نسبت تيمار شاهد  3و  2، 1تيمارهای 

نمودار مقايسه درصد افزايش وزن تيمارها و انحراف معيار  3در شكل 

 است. شدهدادهدر هر تيمار نشان  هاداده

 آرژنین بر فاکتور وضعیت ماهی کپور: نهیدآمیاس ریتأث       

شده با يهتغذيمارهای شاهد، يك، دو و سه، تميزان فاكتور وضعيت 

 38/1، 37/1، 34/1ترتيب برابر با ، به5/2و  2، 5/1، 0درصد آرژنين 

شده با آرژنين به يهتغذيمارهای باشد. فاكتور وضعيت تيم 38/1و 

ترين فاكتور وضعيت مربوط به تر بوده و بيشنسبت تيمار شاهد بيش

حال اختالف ينبااباشد. يمدرصد آرژنين  5/2و  2با  3و  2تيمارهای 

(. در p>05/0باشد )يمدار نمعني باهمی تيمارهای مختلف هاداده

 هادادهها و انحراف معيار نمودار مقايسه فاكتور وضعيت تيمار 4شكل 

 است. شده دادهدر هر تيمار نشان 

 ژنین بر درصد بازماندگی ماهی کپور:آر نهیدآمیاس ریتأث       

 شده با درصد يهتغذ، 3و  2، 1يمارهای شاهد، تدرصد بازماندگي 

و  91/90، 100، 88/87ترتيب برابر با  ، به5/2و  2، 5/1، 0آرژنين 

شده با آرژنين به يهتغذباشد. درصد بازماندگي تيمارهای يم 94/93

درصد بازماندگي مربوط  ترينتر بوده و بيشنسبت تيمار شاهد بيش

 هادادهكه اختالف يدرحالباشد. يمدرصد آرژنين  5/1با  1به تيمار 

باشد يمدار نشده با آرژنين با تيمار شاهد معني يهتغذدر تيمارهای 

(05/0<p در شكل .)نمودار مقايسه درصد بازماندگي تيمارها و  5

        است. شده دادهدر هر تيمار نشان  هادادهانحراف معيار 

آرژنین بر ضریب تبدیل غذایی ماهی  نهیدآمیاس ریتأث       

 يهتغذ، 3و  2، 1يمارهای شاهد، ت ميزان ضريب تبديل غذايي کپور:

، 56/2، 14/3ترتيب برابر با ، به5/2و  2، 5/1، 0شده با درصد آرژنين 

داری بين تيمار شاهد و باشد كه اختالف معنييم 46/2و  48/2

مقايسه  نمودار 6 شكل (. در>05/0P) تيمارهای آزمايشي وجود دارد

در هر تيمار نشان  هادادهيار مع تيمارها و انحراف ضريب تبديل غذايي

 است. شده داده

 PPt 15 یشورتانك با  4كه گفته شد طورهمان :تنش شوری       

ساعت  72مدت هستند، به 3و  2، 1يمارهای شاهد، تكه نماينده 

ماهي  21تحت تنش شوری واقع شدند. در شروع تنش در هر تانك 

عدد ماهي در  6ساعت اوليه بعد از شروع تنش،  12قرار داشت. در 

 24عدد در تيمار سه تلفات وجود داشت. بعد از  1تيمار شاهد و 

و بعد از  عدد ماهي در تيمار سه 7عدد در تيمار شاهد و  3عت، سا

عدد ماهي در تيمار شاهد تلفات ايجاد شد. در بازديد  4ساعت،  48

 شاهد تيمار در عدد 2 ساعت بعد از شروع تنش شوری، 72نهايي و در 

درصد تلفات در چهار تيمار با سطوح  7تلفات وجود داشت. در شكل 

 يسه شده است.مختلف آرژنين مقا

 
( کپور معمولی انحراف معیار ±ینگ)میاننمودار نرخ رشد ویژه  :2شکل 

 های سطوح مختلف آرژنینتغذیه شده با جیره
 <p) 05/0باشد )يمدار حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معني

 

 

( انحراف معیار ±ینگ)میاننمودار درصد افزایش وزن بدن  :3شکل 

 های سطوح مختلف آرژنینکپور معمولی تغذیه شده با جیره
 <p) 05/0باشد )يمدار حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معني 

 

 
( کپور معمولی انحراف معیار ±ینگ)میاننمودار فاکتور وضعیت  :4شکل 

 های سطوح مختلف آرژنینتغذیه شده با جیره
 <p) 05/0باشد )يمدار حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معني
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( کپور انحراف معیار±ینگ)میاننمودار درصد بازماندگی  :5شکل 

 های سطوح مختلف آرژنینمعمولی تغذیه شده با جیره
 <p) 05/0باشد )يمدار حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معني 
 

 

( انحراف معیار ±ینگ)میاننمودار ضریب تبدیل غذایی  :6شکل 

 های سطوح مختلف آرژنینمعمولی تغذیه شده با جیرهکپور
 <p) 05/0باشد )يمدار حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معني

 

 

 نمودار درصد تلفات تیمارهای مختلف در مواجهه با تنش شوری :7شکل 

 

 بحث 

های يمآنزآرژنين حاوی نيتروژن بسيار زيادی بوده كه شامل          

باشد يميم نيتريك اكسايد سنتاز، سنتتاژ آنز كليدی مانند آرژيناز،

(Wu ،a2003)، ،ماده برای سنتز كراتين، پيش عنوانبهين آرژن بنابراين

پذيری يقتطباورنيتين، پرولين، گلوتامات، پلي و نيتريك اكسيد و 

و همكاران،  Buentelloكند )يمی ماهي عمل هاسلولتعديلي در 

در تحقيق حاضر مقدار آرژنين در نظر  (.Bogdan ،2015؛ 1999

 5/2و  2، 5/1برای ماهي كپور در تيمارهای مختلف،  شده گرفته

چه در فصل نتايج گفته شد ميزان افزايش درصد بوده كه مطابق آن

داری با تيمار يآرژنين اختالف معن با شده يهتغذوزن ماهيان تيمارهای 

 4های يماهكه وزن و طول اوليه ينا وجود با(. p<05/0دارد )شاهد 

( p>05/0داری ندارد )يمعناختالف  هم با شده گرفتهنظر تيمار در

تيمار توسط آرژنين، در پايان  3 يهتغذد از انجام آزمايشات و ولي بع

آزمايش، افزايش وزن ماهيان و نيز درصد افزايش وزن تيمارهای  دوره

داری يتيمار شاهد افزايش داشته و اختالف معن به نسبت 3و  2، 1

 (2011و همكاران ) Zhouاين نتايج با تحقيقي كه  (.p<05/0دارد )

اثرات سطوح مختلف ليسين و  هاآنباشد. يمسو مانجام دادند، ه

ی هابافتآرژنين بر روی كارايي رشد و تغذيه و پروفايل بيوشيميايي 

شده با  يهتغذدر اين آزمايش ماهيان  قد پرداختند.بدن ماهيان انگشت

دادند داری را نشان يمعنسطوح ناكافي ليسين و آرژنين كاهش رشد 

(05/0>p)  يافت غذا و كاهش مواد مغذیدركاهش كه اين منجر به 

يدهای اسليسين و آرژنين( در دسترس بدن ماهي شد و كاتابوليسم (

اين آزمايش بيان شد كه  يجهدرنترا افزايش داد.  شدهجذبآمينه 

برای فرموله كردن غذا برای مزارع تجاری ماهيان دريايي و برای 

ليسين و  ينهاسيدهای آمگونه سطوح ينااطمينان از رشد مطلوب 

 (1991و همكاران )  Sung.نظر گرفته شوددر باهمآرژنين جيره بايد 

توسط ماكروفاژها، با استفاده مقطعي نيتريك اكسيددريافتند كه توليد 

چنين هم كند.يمافزايش پيدا  ،آرژنين در جيره -از اسيدآمينه ال

در جيره حيوانات  كه استفاده از آرژنين انددادهمطالعات مشابهي نشان 

باعث بهبود ميزان افزايش وزن و عمل  و حيوانات اهلي( از انسان)اعم 

ها، بهبود عملكرد كرد تيموس، تحريك تقسيمات سلولي لنفوسيت

گردد يمها يسوختگو تسريع التيام جراحات و  تومورهاايمني در برابر 

(Efron  ،؛ 1998و همكارانEvoy  ،؛ 1998و همكارانJahanian ،

مطالعات مشابهي نيز بر روی ساير حيوانات انجام شده است (. 2009

سو ميباشد. ابراهيمي و دست آمده در تحقيق حاضر همهكه با نتايج ب

آرژنين بر رشد، توليد ماهيچه و  -( اثرات مكمل ال1392همكاران )

ی گوشتي را بررسي نموده و به اين نتيجه هاجوجهذخيره چربي در 

اساس توصيه بر هضمقابلآرژنين  درصد 68/1افزودن كه رسيدند 
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ی گوشتي، بهبود وزن و ضريب هاجوجهجيره  به ،رأسبرنامه غذايي 

ای، افزايش وزن نسبي قلب ينهسافزايش توليد ماهيچه  غذايي، تبديل

و ران، بهبود وزن نسبي و طول سه قسمت روده كوچك، افزايش 

های خوني همراه بهبود فراسنجهمحتوای چربي و پروتئين ماهيچه به

كه چربي الشه كاهش يافت. طبق مطالعات يدرحالرا در پي داشت، 

Brown ( و همكارانa1991 تزريق )يدآمينه به ماهي منجر به رشد اس

ينه درزمآمينه ترين اسيدهاییقوشود. آرژنين يكي از يمعضالني آن 

ير تأثاست كه  شدهگزارشباشد. حتي يمو رشد  وسازسوختافزايش 

و همكاران،  Ronnerباشد )يمتر آرژنين بر رشد از گلوكز نيز بيش

ير اسيدهای آمينه در رشد و تأث ينهزم در(. تحقيقات متعددی 2014

است كه نتايج حاصل  شدهانجامها يماه وسازسوختسالمت و ميزان 

 ،Wu؛ Kiron ،2012سو با نتايج تحقيق حاضر مي باشد )ها هماز آن

 2دست آمده، استفاده از آرژنين در سطح هتوجه به نتايج ببا(. 2014

تری نسبت به جيره غذايي حاوی تواند منجر به رشد بيشدرصد مي

و همكاران  Pereiraكه در تحقيقي كه حاليدرصد شود در 5/2و  5/1

( انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از آرژنين به 2017)

تواند نسبت به ساير يم %1يدآمينه گلوتامين در سطح اساه همر

تری بر ير بيشتأثيدآمينه، اسسطوح آرژنين و استفاده مجزای اين دو 

در  رشد و تقويت سيستم ايمني بدن ماهي تيالپيای نيل بگذارد.

-دار بودن اختالف ضريب تبديل غذايييمعن باوجودتحقيق حاضر، 

(FCR،) دنب وزن افزايش (BWG) افزايش درصد و ( وزن%BWG )

(، p<05/0شاهد )شده با آرژنين به نسبت تيمار  يهتغذتيمارهای 

( SGR(، شاخص رشد ويژه )CF) نظير فاكتور وضعيت رشد یهاشاخص

( در اين تيمارهای با تيمار شاهد اختالف SR%و درصد بازماندگي )

يافته و به نسبت  بودبه فاكتورها(. البته اين p>05/0داری ندارد )يمعن

آماری  نظر ازحال ينا بااند، يدهرسی ترمطلوبتيمار شاهد به مقادير 

رستمخاني و (. p>05/0داری با تيمار شاهد ندارند )ياختالف معن

آرژنين  -ال يدآمينهاسير افزودن مكمل تأث( به بررسي 1390همكاران )

  پرداختند. كمانينرنگ یآالقزلماهي  در (HSI) غذا بر شاخص كبدی در

 شاخص رشد سبب ایيدآمينهاساستفاده از مكمل  هاآنآزمايشات  طبق

تفاوت  درمجموع هرچند ی مشخصي شد.هازمان در ماهيان در كبدی

آرژنين مصرف  -يدآمينه الاسمقدار شاخص كبدی در ماهياني كه از 

  (.p>05/0) نبود داريمعن آماری نظر ازكرده بودند با ماهيان شاهد 

بر روی سطوح مختلف   (2015و همكاران ) Tibaldiچنين مطالعات هم

 ينادهد كه يمباس نشان آرژنين و ليزين در رژيم غذايي ماهي سي

گونه ماهي مانند بسياری از ماهيان گرمابي به تغييرات سطوح مختلف 

 يناآرژنين حساس نبوده و تغيير درصدهای مختلف آرژنين در رشد 

دست هكه با نتايج ب (p>05/0)  نداردداری يير معنتأثگونه ماهيان 

دار نبودن برخي از فاكتورهای رشد را كه معني حاضر در تحقيق آمده

مطالعات مختلفي در رابطه با نياز  باشد.سو ميدهد، همنشان مي

است  شدهانجامير آن بر رشد ماهي تأثهای مختلف به آرژنين و يماه

دار و برخي ديگر عات عدم اختالف معنيكه نتايج حاصل از برخي مطال

 همكاران، و Tacon) دهندمي نشان  را ماهي دار در رشداختالف معني

طور (. همان215و همكاران،  Tibaldi؛ 1992و همكاران،  Kim ؛1985

حاضر نيز برخي فاكتورهای رشد نظير ضريب تبديل  كه در مطالعه

بدن دارای اختالف  غذايي، افزايش وزن بدن و درصد افزايش وزن

. داری با تيمار شاهد  نداشتدار بوده و برخي ديگر اختالف معنيمعني

درصد آرژنين برای تيمارهای  5/2و  2، 5/1مقدار  تحقيق اين در

شده و  يبررسير درصدهای مختلف تأثنظر گرفته شد تا مختلف در

ارد. در تر و رشد بهتری دتعيين شود كه كدام درصد بازدهي بيش

درصد  5/2با  3با ضريب تبديل غذايي و فاكتور وضعيت، تيمار  رابطه

با  1آرژنين بهترين عملكرد را داشته است اما درصد بازماندگي تيمار 

 2با  2تر بوده است. تيمار درصد آرژنين از ساير تيمارها بيش 5/1

رشد ويژه  نرخدرصد آرژنين دارای درصد افزايش وزن، افزايش وزن، 

 ،باشديمی نسبت به تيمارهای ديگر ترمطلوبو فاكتور وضعيت 

ی درصدهابه نسبت  آرژنين درصد 2 از استفاده كه رسديم نظربه بنابراين

تری داشته باشد. در مطالعات تواند بازدهي بيشيمتر تر يا بيشكم

 های مختلف به آرژنين بررسي شدهمتعدد ديگری نيز ميزان نياز ماهي

 در مطالعه آرژنين به كمانينرنگ یآالقزل ماهي نياز انميز ،است

Kaushik ( حدود 2012و همكاران ،)در مطالعه %2/1 ،Kim  و

 % Ketola (2011) 8/2در آزمايشات  ،% 7/1-4/1، (2009همكاران )

ی و انقرهسالمون ميزان غذای خشك تخمين زده شد. برای ماهي 

غذای خشك،  %4/2تا  3/2آرژنين حدود  به نياز ميزان ماهي چينوک

 آرژنين حد ازيشبمصرف  .(2009و همكاران،  Klein) شد تخمين زده

 آرژنين شود. ميزانيمكاهش رشد و مصرف غذا در ماهيان  موجب

 %4 تا 5/0بين  شدهانجام مختلفي كه در اين زمينه مطالعات در يازموردن

ي . ماه(2016و همكاران،  Neu؛ 2013و همكاران،  Yueتيالپيا ) برای

و همكاران،  Chenيان كپور )ج (،2016و همكاران،  Liangپوزه بالنت )

و همكاران،  Linي پامپانو طاليي )ماه (،2015و همكاران،  Hu؛ 2015

ي ماهگربه (،2015و همكاران،  Zhouي زرد )ماهگربه (،2015

(Pohlenz  ،و همكارانa2012 ؛b2012 ،c2012 2014؛)  ي ماهگربهو

حاضر  است. در مطالعه شدهگزارش (2012و همكاران،  Cheng) راهراه

  داريمعن آماری ازنظر در تيمارهای مختلف رشد اختالف اكثر فاكتورهای

و  رستمخاني با مطالعات راستاهم هرحالبه( اما p>05/0باشد )ينم

ها يماهدرصد آرژنين در رژيم غذايي  2( كه از 1390) همكاران

 نتايج دار رسيده بود،يمعناستفاده كرده بود و به نتايج مطلوب ولي غير

 يرتأث دهندهنشانحاضر نيز مطلوب بوده و  تحقيق رشد فاكتورهای

 باشد.يمها يماهسزای آرژنين در رشد و بازماندگي به
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و  ( اثر مكمل ياری با آرژينين1393ايه )ويرستمخاني و ملك زاده

 كمانرنگين آالیقزل ماهي در رشد هایشاخص بر اورنتين

(Oncorhynchus mykiss بررسي نمودند. نتايج اين محققين نشان )

خصوص های، بهای اسيدآمينهدهنده تاثير مثبت استفاده از مكمل

ر غذا بر تحريك اورنتين د -آرژِنين و ال -دو اسيدآمينه ال توام افزودن

كمان بودند )رستمخاني و ملك رنگين آالی فرآيند رشد در ماهي قزل

 4كه در بخش مواد و روش ذكر گرديد طورهمان (.1393زاده ويايه، 

هستند،  3و  2، 1يمارهای شاهد، تكه نماينده  PPt 15 یشورتانك با 

تنش در  ساعت تحت تنش شوری واقع شدند. در شروع 72مدت به

ساعت اوليه بعد از شروع تنش،  12ماهي قرار داشت. در  21هر تانك 

عدد در تيمار سه تلفات وجود داشت.  1عدد ماهي در تيمار شاهد و  6

 عدد ماهي در تيمار سه 7عدد در تيمار شاهد و  3ساعت،  24بعد از 

عدد ماهي در تيمار شاهد تلفات ايجاد شد. در  4ساعت،  48و بعد از 

عدد در  2ساعت بعد از شروع تنش شوری،  72زديد نهايي و در با

با توجه به نتايج تنش شوری در  تيمار شاهد تلفات وجود داشت.

نه دآميياسرف كه مص يدرس هتوان به اين نتيجيمتحقيق حاضر، 

گيری موجب افزايش بازماندگي و چشم صورتبهتواند يمآرژنين 

 72در اين تست بعد از  كهیطوربهماهيان شود تحمل تنش در كپور

گونه تلفاتي يچه 2 و 1ساعت از شروع تنش شوری، ماهيان تيمارهای 

نيز نصف  3نداشته و تمام ماهيان زنده ماندند. تعداد تلفات در تيمار 

يك  عنوانبهتواند يمبنابراين آرژنين  تلفات در تيمار شاهد بوده است.

در برابر  هاآنطول عمر ماهيان و استقامت  مكمل قوی جهت افزايش

با توجه به نتايج تنش شوری  استفاده شود. هاآنتنش در جيره غذايي 

تواند يم آرژنين يدآمينهاس توان به اين نتيجه رسيد كه مصرفيم

گيری موجب افزايش بازماندگي و تحمل تنش در كپور چشم صورتبه

ساعت از شروع تنش  72ن تست بعد از كه در ايیطوربهماهيان شود 

گونه تلفاتي نداشته و تمام ماهيان يچه 2 و 1شوری، ماهيان تيمارهای 

نيز نصف تلفات در تيمار شاهد  3 زنده ماندند. تعداد تلفات در تيمار

يك مكمل قوی جهت  عنوانبهتواند يمبوده است. بنابراين آرژنين 

در برابر تنش در جيره  هاآنافزايش طول عمر ماهيان و استقامت 

 استفاده شود. هاآنغذايي 
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