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چکیده
آرژنین یکی از اسیدهای آمینهای است که تأثیر آن بر بهبود رشد و سیستم ایمنی انسان و بسیاری از حیوانات ،همواره موردتوجه محققان
بوده است .در تحقیق حاضر تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر شاخصهای رشد و مقاومت درمواجهه با تنش شوری در ماهی کپورمعمولی مورد بررسی
قرارگرفته است .به این منظور ماهیان به چهار تیمار (هر تیمار با سه تکرار) تقسیم شدند و با جیرههای غذایی شامل مقدار آرژنین  2 ،1/5 ،0و
 2/5درصد ،بهمدت  60روز تغذیه شدند .در طی این مدت ماهیها سه بار زیستسنجی شدند.آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 18
و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelانجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با مقایسه میانگین تیمارها در قالب طرح کامالً تصادفی به کمك
آزمون دانکن صورت گرفت ( .)P<0/05مطابق نتایج بهدست آمده اسیدآمینه آرژنین بر ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRافزایش وزن بدن ()BWG
و درصد افزایش وزن ( )%BWGبدن کپور ماهیان ،تأثیر معنیداری داشت ( )p>0/05بهطوریکه در تیمارهای آزمایشی افزایش وزن و کاهش
ضریب تبدیل غذایی مشاهده گردید ( ،)P<0/05با اینحال شاخصهای فاکتور وضعیت ( ،)CFشاخص رشد ویژه ( )SGRو درصد بازماندگی
( ،)%SRاختالف معنیداری را نشان ندادند ( .)p<0/05نتایج اعمال تنش شوری بر تیمارهای مختلف نشان داد که وجود اسیدآمینه آرژنین در
جیره غذایی کپور ماهیان میتواند تأثیر چشمگیری بر مقاومت و بقای آنها داشته باشد بهطوریکه تیمارهای تغذیه شده با  1/5و  2درصد آرژنین
در طی  72ساعت تلفاتی نداشت.بنابراین برطبق نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر ،استفاده از جیره غذایی حاوی  2درصد اسید آمینه الآرژنین
جهت دستیابی به افزایش وزن ماهی کپورمعمولی پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :اسیدآمینه ،آرژنین ،ماهی کپور معمولی ،شاخصهای رشد ،نرخ بقاء ،استرس شوری
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جعفری و همکاران
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مقدمه
در پرورش ماهي ،غذا ،با توجه به اينكه درصد بااليي از هزينهها
را شامل ميشود ،فاكتور بسيار مهمي در رشد و توليد ماهي محسوب
ميشود .همچنين در جيره غذايي آبزيان پروتئين از مواد مغذی بسيار
مهم بهشمار ميرود .پروتئينها بخش اصلي اعضای بدن ،بافتهای نرم
و مايعات بدن را تشكيل ميدهند ( Halverو همكاران.)1989 ،
پروتئينها مواد اصلي در بافتهای ماهيان ميباشند كه حدود 65-75
درصد از كل وزن بدن (ماده خشك) را شامل ميشوند ( Kahuو
همكاران .)2003 ،كمبود پروتئين تأثير زيادی بر رشد آبزی دارد،
بنابراين پروتئين يك تركيب بسيار مهم در جيره غذايي ماهيان
ميباشد و تعيين احتياجات پروتئيني برای بهدست آوردن بيشترين
رشد ،اولين گام در جهت دستيابي به يك غذای كم هزينه و مؤثر در رشد
ماهي است ( Mooreو همكاران .)2008 ،باگذشت دههها ،آبزیپروری
جهاني و تقاضا برای آن سرعت فزايندهای داشته است مانند قيمت و
رقابت برای علوفه و خوراک با ارزش آبزيان .با رشد فزاينده در استفاده
از منابع پروتئيني برای تهيه خوراک آبزيان با صرف نظر از پودر ماهي،
وجود سطح پايدار غذای دريافتي ،ضريب تبديل غذايي مثل نرخ رشد
و بازماندگي در ماهيان حائز اهميت است .پودر ماهي با وجود توليد
ثابت جهاني و تغيير در كيفيت و تركيب آن با تغيير فصل و منطقه
جغرافيايي و نگراني بهعنوان ناقل آلودگي بهعنوان منبع اصلي و ايدهآل
پروتئين برای موجودات آبزی مطرح شده است ( Trushenskiو همكاران،
 .)2006پودر ماهي بهدليل اينكه يك منبع متعادل از اسيدهای آمينه
ضروری ،اسيدهای چرب ضروری ،ويتامينها و مواد معدني است ،از
منابع اصلي پروتئين خوراكي در غذاهای فرموله تجاری برای گونههای
ماهيان گوشتخوار محسوب ميشود .با گسترش صنعت آبزیپروری،
تقاضا برای پودر ماهي جهت تغذيه آبزيان افزايش يافت و عرضه
نامتعادل و افزايش قيمت پودر ماهي ،سبب استفاده از منابع پروتئين
گياهي ارزانتر در فرموالسيون جيره شد .منابع پروتئين گياهي
بهدليل ناكارآمد بودن تركيب اسيدهای آمينه ضروری ،هنگاميكه در
فرموالسيون جيره جايگزين پودرماهي ميشوند باعث كاهش رشد و
كارايي تغذيه ميگردند .منبع پروتئين گياهي نسبت به پودر ماهي
بهدليل حضور فاكتورهای ضدتغذيهای و عدم داشتن پروفايل اسيدآمينه
ضروری كافي برای تغذيه موجودات آبزی از اهميت كمتری برخوردار
است .بهطوركلي افزايش استفاده از منابع پروتئين گياهي در غذای
ماهي بهدليل گران بودن و در دسترس نبودن پودر ماهي ،سبب ضرورت
استفاده از مكملهای غذايي اسيدهایآمينه در جيره غذايي آبزيان شد.
مكمل غذايي اسيدآمينه يا مشتقات غذايي بهعنوان پيشساز متابوليسم
و يا تركيبي از اين دو ،راههای جديدی را برای تهيه غذاهايي با اسيدهای
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آمينه متعادل ايجاد ميكنند كه ميتواند اثرات زيستمحيطي را بر
موجودات آبزی جبران كند ،عملكرد رشد را بهبود دهد و باعث سودآوری
صنعت آبزیپروری گردد ( Liو همكاران .)2009 ،در نتيجه در امر
تغذيه افزودن اسيدهای آمينه آزاد به جيره غذايي فرموله شده آبزی
بهويژه در مورد جايگزيني منبع پروتئين گياهي بهجای پودر ماهي و
ديگر مكملهای پروتئين جانوری به يك عمل رايج تبديلشده است
( Zhouو همكاران .)2015 ،كيفيت پروتئين و تركيب اسيدهای آمينه
جيره دو فاكتور مهم اثرگذار بر روی رشد ماهيان ميباشند .پروتئين
جيرههای غذايي كه حتي فقط يك نوع اسيدآمينه ضروری را نداشته
باشد برای رشد كافي نميباشند (پورعلي فشتمي و همكاران.)1393 ،
جايگزيني جزئي يا كلي پودرماهي در جيره آبزيان نشاندهنده مزايای
مهم ازلحاظ اقتصادی و زيستمحيطي است .يكي از مزايای پودر ماهي
در مقايسه با منابع پروتئيني گياهي تعادل اسيدآمينه تشكيلدهنده
آن است .گرچه مكمل اسيدآمينه ضروری ( )EAAدر يك جيره غذايي
با پودر ماهي پايين رشد حيوانات آبزی را بهبود ميبخشد ،پودر ماهي
را هنوز هم نميتوان با موفقيت جايگزين كرد و عوامل ديگر را بايد
درنظر گرفت ( Shiو همكاران .)2014 ،بهدنبال هضم غذا ،اسيدهای
آمينه آزاد حاصل از تجزيه پروتئينها از جدار روده جذب ميشوند و
بهوسيله جريان خون در اختيار بافتها قرار ميگيرد .مقدار ازت مواد
پروتئيني بهطور نسبي ثابت بوده و  16درصد ميباشد .اسيدهای آمينه
دو راه مختلف را طي ميكنند .در درجه اول ممكن است به پروتئينهای
مورد نياز برای رشد بدن تبديل شوند (مسير آنابوليسم) و يا در صورت
كافي نبودن انرژی جيره غذايي ،فعاليتهای حياتي ماهي بهعنوان منبع
توليد انرژی بهكار روند (مسير كاتابوليسم) .اسيدآمينه آرژنين واجد
نقش بسيار مهم تغذيهای و فيزيولوژيكي ميباشد و در رژيم تغذيهای
بسياری از گونههای ماهيان ضروری ميباشد .در عينحال آرژنين يكي
از پركاربردترين اسيدهای آمينه در سلولهای حيواني است كه نهتنها
بهعنوان پيشساز برای سنتز پروتئينها عمل مينمايد ،بلكه همچنين
برای سنتز پليآمينها ،گلوتامات و كراتين نيز عمل ميكند (جهانيان،
 .) 1389از اين رو با توجه به اهميت وجود اسيدهای آمينه و بهويژه
اسيدآمينه آرژنين در جيره غذايي ماهيان ،تحقيق حاضر با هدف بررسي
تاثير اسيدآمينه آرژنين در جيره غذايي بر شاخصهای رشد و درصد
بازماندگي در كپور معمولي انجام گرفت.

مواد و روشها
اين آزمايش بهمدت 2ماه ( 8هفته) در مركز تحقيقات آبزیپروری
شهيدناصر فضليبرآبادی گروه شيالت دانشگاه علوم كشاورزی و منابع
طبيعي گرگان انجام شد .جهت انجام آزمايش بچهماهيان از كارگاه تكثير
سيجوال شهرستان بندرتركمن خريداری شد و پس از انتقال
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به مركز تحقيقات بهمدت يك هفته سازگاری با محيط انجام شد .از
هفته دوم غذادهي با جيرههای حاوی سطوح مختلف اسيدآمينه ال -آرژنين
( 2 ،1/5 ،0و  2/5درصد) انجام شد .در اين آزمايش تعداد  132قطعه
ماهي با وزن  15گرم در  12حوضچه با تراكم  11عدد در هر حوضچه
قرار داده شد .اسيدآمينه مورد استفاده در اين تحقيق ال -آرژنين
ميباشد كه از شركت داروسازی ماس گلوبال نوتريشن كانادا تأمين
شد .جيره تجاری كه شامل  33درصد پروتئين خام 8 ،درصد چربي
خام 6 ،درصد فيبرخام 10 ،درصد رطوبت 10 ،درصد خاكستر و 1
درصد فسفر ميباشد ،استفاده شد .اسيد آمينه آرژنين را با توجه به
درصد نياز هر تيمار ( 2 ،1/5و  2/5درصد) با يك درصد ژالتين مخلوط
كرده و به غذا اسپری شد ،همچنين ژالتين به جيره شاهد هم اضافه
شد تا شرايط مشابهي با ساير جيرهها داشته باشد .بعد از اسپری كردن
اسيدآمينه بر روی جيره تجاری ،غذاها در دمای اتاق بهمدت  24ساعت
خشك شدند و سپس در دمای  4درجه در يخچال نگهداری شدند.
غذاها پس از خشك شدن جمعآوری شدند و درون پالستيكهای
دربسته شمارهگذاری و تا آخر دوره در دمای  4درجه سانتيگراد
نگهداری شدند .غذادهي بهميزان  3درصد وزن ميانگين هر تانك صورت
گرفت .در ماه اول وزن ميانگين مطابق زيستسنجي اوليه محاسبه
شد و در ماه دوم زيستسنجي ديگری جهت تعيين ميانگين وزني و
مقدار غذای الزم صورت گرفت .هوادهي آب از طريق سنگ هوا متصل
به كمپرسور مركزی انجام شد .برای جلوگيری از آلودگي و خارج
كردن غذای باقيمانده و فضوالت ،روزانه يك تا دو بار (صبح و عصر)
آب تانكها سيفون ميشد .الزم بهذكر است آب مورداستفاده برای
انجام اين تحقيق آب شهری بود كه جهت كلرزدايي بهمدت  24ساعت
درون تانكهای ذخيره هوادهي شد .بچهماهيها براساس ميزان آرژنين
موجود در جيره غذايي به 4تيمار دستهبندی شدند .جيره غذايي تيمار
يك جيره تجاری با  1/5درصد آرژنين ،تيمار دو  2درصد آرژنين،
تيمار سه  %2/5آرژنين و تيمار شاهد  0درصد آرژنين ميباشد .هر
تيمار شامل سه تكرار بوده و در هر تكرار تعداد  11بچهماهي قرار
گرفت .بهمنظور برررسي چگونگي عملكرد سطوح مختلف اسيدآمينه
آرژنين در جيره غذايي و مقايسه آنها ،دادههای بهدست آمده از
زيستسنجيها براساس فرمولهای موجود آناليز شده و برخي از
فاكتورهای رشد بهشرح زير تعيين گرديد ( Bekanو همكاران.)2006 ،
= نرخ رشد ويژه (درصد)
)× 100طول دوره پرورش ( /لگاريتم طبيعي وزن ابتدايي -لگاريتم طبيعي وزن نهايي)(

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

وزن نهايي (ميلي گرم)  -وزن اوليه (ميلي گرم) = افزايش وزن بدن
 × 100تعداد اوليه/تعداد نهايي = درصد بقاء
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تجزيه و تحليل دادهها براساس روش آزمون تجزيه واريانس
يكطرفه ( )One-way ANOVAانجام شد و جهت مقايسه ميانگينها
از آزمون دانكن ( )Duncanاستفاده شد .اختالف بين ميانگينها در
تيمارهای مختلف با سطح اطمينان  ٪95تعيين گرديد .برای عمليات
آماری از نرمافزار  SPSS 18و در محيط ويندوز  7انجام شد .تمام
دادههای متن بر اساس ميانگين±انحراف معيار ارائه شدند.

نتایج
ميزان افزايش وزن بدن تيمارهای شاهد ،يك ،دو و سه،
تغذيهشده با درصد آرژنين  2 ،1/5 ،0و  ،2/5بهترتيب برابر با ،5/46
 8/21 ،8/12و  8/05ميباشد .افزايش وزن تيمارهای تغذيهشده با
آرژنين به نسبت تيمار شاهد بيشتر بوده و بيشترين رشد مربوط به
تيمار  2با  2درصد آرژنين ميباشد .افزايش وزن تيمارهای  2 ،1و 3
به نسبت تيمار شاهد معنيدار ميباشد ( .)p≥0/05در شكل  1نمودار
مقايسه افزايش وزن تيمارها و انحراف معيار دادهها در هر تيمار نشان
دادهشده است.

شکل  :1نمودار افزایش وزن (میانگین±انحراف معیار) کپورمعمولی تغذیه
شده با جیرههای سطوح مختلف آرژنین
حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار ميباشد

((p>0/05

تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر نرخ رشد ویژه ماهی کپور :نرخ رشد
ويژه تيمارهای شاهد ،يك ،دو و سه ،تغذيهشده با درصد آرژنين ،0
 2 ،1/5و  ،2/5بهترتيب برابر با  1/01 ،0/96 ،0/83و  0/99ميباشد.
با وجود اينكه نرخ رشد ويژه تيمارهای تغذيهشده با آرژنين به نسبت
تيمار شاهد بيشتر بوده و بيشترين نرخ رشد ويژه مربوط به تيمار 2
با  2درصد آرژنين ميباشد ،ولي اختالف دادهها در تيمارهای 2، 1و3
به نسبت تيمار شاهد معنيدار نميباشد ( .)p<0/05در شكل  2نمودار
مقايسه نرخ رشد ويژه تيمارها و انحراف معيار دادهها در هر تيمار
نشان داده شده است.
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تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر درصد افزایش وزن بدن ماهی
کپور :درصد افزايش وزن بدن تيمارهای شاهد 2 ،1 ،و  ،3تغذيه شده
با درصد آرژنين  2 ،1/5 ،0و  ،2/5بهترتيب برابر با ،77/66 ،64/66
 83/97و  81/41ميباشد .بر طبق نتايج بيشترين درصد افزايش وزن
بدن مربوط به تيمار  2با  2درصد آرژنين ميباشد .افزايش وزن
تيمارهای  2 ،1و  3به نسبت تيمار شاهد معنيدار ميباشد (.)p≥0/05
در شكل  3نمودار مقايسه درصد افزايش وزن تيمارها و انحراف معيار
دادهها در هر تيمار نشان دادهشده است.

ساعت 3 ،عدد در تيمار شاهد و  7عدد ماهي در تيمار سه و بعد از
 48ساعت 4 ،عدد ماهي در تيمار شاهد تلفات ايجاد شد .در بازديد
نهايي و در  72ساعت بعد از شروع تنش شوری 2 ،عدد در تيمار شاهد
تلفات وجود داشت .در شكل  7درصد تلفات در چهار تيمار با سطوح
مختلف آرژنين مقايسه شده است.

تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر فاکتور وضعیت ماهی کپور:
ميزان فاكتور وضعيت تيمارهای شاهد ،يك ،دو و سه ،تغذيهشده با
درصد آرژنين  2 ،1/5 ،0و  ،2/5بهترتيب برابر با 1/38 ،1/37 ،1/34
و  1/38ميباشد .فاكتور وضعيت تيمارهای تغذيهشده با آرژنين به
نسبت تيمار شاهد بيشتر بوده و بيشترين فاكتور وضعيت مربوط به
تيمارهای  2و  3با  2و  2/5درصد آرژنين ميباشد .بااينحال اختالف
دادههای تيمارهای مختلف باهم معنيدار نميباشد ( .)p<0/05در
شكل  4نمودار مقايسه فاكتور وضعيت تيمارها و انحراف معيار دادهها
در هر تيمار نشان داده شده است.

شکل  :2نمودار نرخ رشد ویژه (میانگین ±انحراف معیار) کپور معمولی
تغذیه شده با جیرههای سطوح مختلف آرژنین
حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار ميباشد

((p>0/05

تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر درصد بازماندگی ماهی کپور:
درصد بازماندگي تيمارهای شاهد 2 ،1 ،و  ،3تغذيه شده با درصد
آرژنين  2 ،1/5 ،0و  ،2/5به ترتيب برابر با  90/91 ،100 ،87/88و
 93/94ميباشد .درصد بازماندگي تيمارهای تغذيهشده با آرژنين به
نسبت تيمار شاهد بيشتر بوده و بيشترين درصد بازماندگي مربوط
به تيمار  1با  1/5درصد آرژنين ميباشد .درحاليكه اختالف دادهها
در تيمارهای تغذيه شده با آرژنين با تيمار شاهد معنيدار نميباشد
( .)p<0/05در شكل  5نمودار مقايسه درصد بازماندگي تيمارها و
انحراف معيار دادهها در هر تيمار نشان داده شده است.
تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر ضریب تبدیل غذایی ماهی
کپور :ميزان ضريب تبديل غذايي تيمارهای شاهد 2 ،1 ،و  ،3تغذيه

شکل  :3نمودار درصد افزایش وزن بدن (میانگین ±انحراف معیار)
کپور معمولی تغذیه شده با جیرههای سطوح مختلف آرژنین
حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار ميباشد

((p>0/05

شده با درصد آرژنين  2 ،1/5 ،0و  ،2/5بهترتيب برابر با ،2/56 ،3/14
 2/48و  2/46ميباشد كه اختالف معنيداری بين تيمار شاهد و
تيمارهای آزمايشي وجود دارد ( .)P<0/05در شكل  6نمودار مقايسه
ضريب تبديل غذايي تيمارها و انحراف معيار دادهها در هر تيمار نشان
داده شده است.
تنش شوری :همانطوركه گفته شد  4تانك با شوری 15 PPt
كه نماينده تيمارهای شاهد 2 ،1 ،و  3هستند ،بهمدت  72ساعت
تحت تنش شوری واقع شدند .در شروع تنش در هر تانك  21ماهي
قرار داشت .در  12ساعت اوليه بعد از شروع تنش 6 ،عدد ماهي در
تيمار شاهد و  1عدد در تيمار سه تلفات وجود داشت .بعد از 24
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شکل  :4نمودار فاکتور وضعیت (میانگین ±انحراف معیار) کپور معمولی
تغذیه شده با جیرههای سطوح مختلف آرژنین
حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار ميباشد

((p>0/05

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث

شکل  :5نمودار درصد بازماندگی (میانگین±انحراف معیار) کپور
معمولی تغذیه شده با جیرههای سطوح مختلف آرژنین
حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار ميباشد

((p>0/05

شکل  :6نمودار ضریب تبدیل غذایی (میانگین ±انحراف معیار)
کپورمعمولی تغذیه شده با جیرههای سطوح مختلف آرژنین
حروف انگليسي يكسان بيانگر عدم اختالف معنيدار ميباشد

((p>0/05

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

آرژنين حاوی نيتروژن بسيار زيادی بوده كه شامل آنزيمهای
كليدی مانند آرژيناز ،آنزيم نيتريك اكسايد سنتاز ،سنتتاژ ميباشد
( ،)2003a ،Wuبنابراين ،آرژنين بهعنوان پيشماده برای سنتز كراتين،
اورنيتين ،پرولين ،گلوتامات ،پلي و نيتريك اكسيد و تطبيقپذيری
تعديلي در سلولهای ماهي عمل ميكند ( Buentelloو همكاران،
1999؛  .)2015 ،Bogdanدر تحقيق حاضر مقدار آرژنين در نظر
گرفته شده برای ماهي كپور در تيمارهای مختلف 2 ،1/5 ،و 2/5
درصد بوده كه مطابق آنچه در فصل نتايج گفته شد ميزان افزايش
وزن ماهيان تيمارهای تغذيه شده با آرژنين اختالف معنيداری با تيمار
شاهد دارد ( .)p>0/05با وجود اينكه وزن و طول اوليه ماهيهای 4
تيمار درنظر گرفته شده با هم اختالف معنيداری ندارد ()p<0/05
ولي بعد از انجام آزمايشات و تغذيه  3تيمار توسط آرژنين ،در پايان
دوره آزمايش ،افزايش وزن ماهيان و نيز درصد افزايش وزن تيمارهای
 2 ،1و  3به نسبت تيمار شاهد افزايش داشته و اختالف معنيداری
دارد ( .)p>0/05اين نتايج با تحقيقي كه  Zhouو همكاران ()2011
انجام دادند ،همسو ميباشد .آنها اثرات سطوح مختلف ليسين و
آرژنين بر روی كارايي رشد و تغذيه و پروفايل بيوشيميايي بافتهای
بدن ماهيان انگشتقد پرداختند .در اين آزمايش ماهيان تغذيه شده با
سطوح ناكافي ليسين و آرژنين كاهش رشد معنيداری را نشان دادند
( )p>0/05كه اين منجر به كاهش دريافت غذا و كاهش مواد مغذی
)ليسين و آرژنين) در دسترس بدن ماهي شد و كاتابوليسم اسيدهای
آمينه جذبشده را افزايش داد .درنتيجه اين آزمايش بيان شد كه
برای فرموله كردن غذا برای مزارع تجاری ماهيان دريايي و برای
اطمينان از رشد مطلوب اينگونه سطوح اسيدهای آمينه ليسين و
آرژنين جيره بايد باهم درنظر گرفته شود Sung .و همكاران ()1991
دريافتند كه توليد اكسيدنيتريك توسط ماكروفاژها ،با استفاده مقطعي
از اسيدآمينه ال -آرژنين در جيره ،افزايش پيدا ميكند .همچنين
مطالعات مشابهي نشان دادهاند كه استفاده از آرژنين در جيره حيوانات
(اعم از انسان و حيوانات اهلي) باعث بهبود ميزان افزايش وزن و عمل
كرد تيموس ،تحريك تقسيمات سلولي لنفوسيتها ،بهبود عملكرد
ايمني در برابر تومورها و تسريع التيام جراحات و سوختگيها ميگردد
( Efronو همكاران1998 ،؛  Evoyو همكاران1998 ،؛ ،Jahanian
 .)2009مطالعات مشابهي نيز بر روی ساير حيوانات انجام شده است
كه با نتايج بهدست آمده در تحقيق حاضر همسو ميباشد .ابراهيمي و
همكاران ( )1392اثرات مكمل ال -آرژنين بر رشد ،توليد ماهيچه و
ذخيره چربي در جوجههای گوشتي را بررسي نموده و به اين نتيجه
رسيدند كه افزودن  1/68درصد آرژنين قابلهضم براساس توصيه
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برنامه غذايي رأس ،به جيره جوجههای گوشتي ،بهبود وزن و ضريب
تبديل غذايي ،افزايش توليد ماهيچه سينهای ،افزايش وزن نسبي قلب
و ران ،بهبود وزن نسبي و طول سه قسمت روده كوچك ،افزايش
محتوای چربي و پروتئين ماهيچه بههمراه بهبود فراسنجههای خوني
را در پي داشت ،درحاليكه چربي الشه كاهش يافت .طبق مطالعات
 Brownو همكاران ( )1991aتزريق اسيدآمينه به ماهي منجر به رشد
عضالني آن ميشود .آرژنين يكي از قویترين اسيدهایآمينه درزمينه
افزايش سوختوساز و رشد ميباشد .حتي گزارششده است كه تأثير
آرژنين بر رشد از گلوكز نيز بيشتر ميباشد ( Ronnerو همكاران،
 .)2014تحقيقات متعددی در زمينه تأثير اسيدهای آمينه در رشد و
سالمت و ميزان سوختوساز ماهيها انجامشده است كه نتايج حاصل
از آنها همسو با نتايج تحقيق حاضر مي باشد (2012 ،Kiron؛ ،Wu
 .)2014باتوجه به نتايج بهدست آمده ،استفاده از آرژنين در سطح 2
درصد ميتواند منجر به رشد بيشتری نسبت به جيره غذايي حاوی
 1/5و  2/5درصد شود درحاليكه در تحقيقي كه  Pereiraو همكاران
( )2017انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از آرژنين به
همراه اسيدآمينه گلوتامين در سطح  %1ميتواند نسبت به ساير
سطوح آرژنين و استفاده مجزای اين دو اسيدآمينه ،تأثير بيشتری بر
رشد و تقويت سيستم ايمني بدن ماهي تيالپيای نيل بگذارد .در
تحقيق حاضر ،باوجود معنيدار بودن اختالف ضريب تبديل غذايي
( ،)FCRافزايش وزن بدن ( )BWGو درصد افزايش وزن ()%BWG
تيمارهای تغذيه شده با آرژنين به نسبت تيمار شاهد (،)p>0/05
شاخصهای رشد نظير فاكتور وضعيت ( ،)CFشاخص رشد ويژه ()SGR
و درصد بازماندگي ( )%SRدر اين تيمارهای با تيمار شاهد اختالف
معنيداری ندارد ( .)p<0/05البته اين فاكتورها بهبود يافته و به نسبت
تيمار شاهد به مقادير مطلوبتری رسيدهاند ،با اينحال از نظر آماری
اختالف معنيداری با تيمار شاهد ندارند ( .)p<0/05رستمخاني و
همكاران ( )1390به بررسي تأثير افزودن مكمل اسيدآمينه ال -آرژنين
در غذا بر شاخص كبدی ( )HSIدر ماهي قزلآالی رنگينكمان پرداختند.
طبق آزمايشات آنها استفاده از مكمل اسيدآمينهای سبب رشد شاخص
كبدی در ماهيان در زمانهای مشخصي شد .هرچند درمجموع تفاوت
مقدار شاخص كبدی در ماهياني كه از اسيدآمينه ال -آرژنين مصرف
كرده بودند با ماهيان شاهد از نظر آماری معنيدار نبود (.)p<0/05
همچنين مطالعات  Tibaldiو همكاران ( )2015بر روی سطوح مختلف
آرژنين و ليزين در رژيم غذايي ماهي سيباس نشان ميدهد كه اين
گونه ماهي مانند بسياری از ماهيان گرمابي به تغييرات سطوح مختلف
آرژنين حساس نبوده و تغيير درصدهای مختلف آرژنين در رشد اين
گونه ماهيان تأثير معنيداری ندارد ( )p<0/05كه با نتايج بهدست
آمده در تحقيق حاضر كه معنيدار نبودن برخي از فاكتورهای رشد را

-
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نشان ميدهد ،همسو ميباشد .مطالعات مختلفي در رابطه با نياز
ماهيهای مختلف به آرژنين و تأثير آن بر رشد ماهي انجامشده است
كه نتايج حاصل از برخي مطالعات عدم اختالف معنيدار و برخي ديگر
اختالف معنيدار در رشد ماهي را نشان ميدهند ( Taconو همكاران،
1985؛  Kimو همكاران1992 ،؛  Tibaldiو همكاران .)215 ،همانطور
كه در مطالعه حاضر نيز برخي فاكتورهای رشد نظير ضريب تبديل
غذايي ،افزايش وزن بدن و درصد افزايش وزن بدن دارای اختالف
معنيدار بوده و برخي ديگر اختالف معنيداری با تيمار شاهد نداشت.
در اين تحقيق مقدار  2 ،1/5و  2/5درصد آرژنين برای تيمارهای
مختلف درنظر گرفته شد تا تأثير درصدهای مختلف بررسي شده و
تعيين شود كه كدام درصد بازدهي بيشتر و رشد بهتری دارد .در
رابطه با ضريب تبديل غذايي و فاكتور وضعيت ،تيمار  3با  2/5درصد
آرژنين بهترين عملكرد را داشته است اما درصد بازماندگي تيمار  1با
 1/5درصد آرژنين از ساير تيمارها بيشتر بوده است .تيمار  2با 2
درصد آرژنين دارای درصد افزايش وزن ،افزايش وزن ،نرخ رشد ويژه
و فاكتور وضعيت مطلوبتری نسبت به تيمارهای ديگر ميباشد،
بنابراين بهنظر ميرسد كه استفاده از  2درصد آرژنين به نسبت درصدهای
كمتر يا بيشتر ميتواند بازدهي بيشتری داشته باشد .در مطالعات
متعدد ديگری نيز ميزان نياز ماهيهای مختلف به آرژنين بررسي شده
است ،ميزان نياز ماهي قزلآالی رنگينكمان به آرژنين در مطالعه
 Kaushikو همكاران ( ،)2012حدود  ،%1/2در مطالعه  Kimو
همكاران ( ،%1/1-7/4 ،)2009در آزمايشات %2/8 )2011( Ketola
ميزان غذای خشك تخمين زده شد .برای ماهي سالمون نقرهای و
ماهي چينوک ميزان نياز به آرژنين حدود  2/3تا  %2/4غذای خشك،
تخمين زده شد ( Kleinو همكاران .)2009 ،مصرف بيشاز حد آرژنين
موجب كاهش رشد و مصرف غذا در ماهيان ميشود .ميزان آرژنين
موردنياز در مطالعات مختلفي كه در اين زمينه انجامشده بين  0/5تا %4
برای تيالپيا ( Yueو همكاران2013 ،؛  Neuو همكاران .)2016 ،ماهي
پوزه بالنت ( Liangو همكاران ،)2016 ،جيان كپور ( Chenو همكاران،
2015؛  Huو همكاران ،)2015 ،ماهي پامپانو طاليي ( Linو همكاران،
 ،)2015گربهماهي زرد ( Zhouو همكاران ،)2015 ،گربهماهي
( Pohlenzو همكاران2012a ،؛ 2012c ،2012b؛  )2014و گربهماهي
راهراه ( Chengو همكاران )2012 ،گزارششده است .در مطالعه حاضر
اختالف اكثر فاكتورهای رشد در تيمارهای مختلف ازنظر آماری معنيدار
نميباشد ( )p<0/05اما بههرحال همراستا با مطالعات رستمخاني و
همكاران ( )1390كه از  2درصد آرژنين در رژيم غذايي ماهيها
استفاده كرده بود و به نتايج مطلوب ولي غيرمعنيدار رسيده بود ،نتايج
فاكتورهای رشد تحقيق حاضر نيز مطلوب بوده و نشاندهنده تأثير
بهسزای آرژنين در رشد و بازماندگي ماهيها ميباشد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

رستمخاني و ملك زادهويايه ( )1393اثر مكمل ياری با آرژينين و
اورنتين بر شاخصهای رشد در ماهي قزلآالی رنگينكمان
( )Oncorhynchus mykissبررسي نمودند .نتايج اين محققين نشان
دهنده تاثير مثبت استفاده از مكملهای اسيدآمينهای ،بهخصوص
افزودن توام دو اسيدآمينه ال -آرژِنين و ال -اورنتين در غذا بر تحريك
فرآيند رشد در ماهي قزل آالی رنگينكمان بودند (رستمخاني و ملك
زاده ويايه .)1393 ،همانطوركه در بخش مواد و روش ذكر گرديد 4
تانك با شوری  15 PPtكه نماينده تيمارهای شاهد 2 ،1 ،و  3هستند،
بهمدت  72ساعت تحت تنش شوری واقع شدند .در شروع تنش در
هر تانك  21ماهي قرار داشت .در  12ساعت اوليه بعد از شروع تنش،
 6عدد ماهي در تيمار شاهد و  1عدد در تيمار سه تلفات وجود داشت.
بعد از  24ساعت 3 ،عدد در تيمار شاهد و  7عدد ماهي در تيمار سه
و بعد از  48ساعت 4 ،عدد ماهي در تيمار شاهد تلفات ايجاد شد .در
بازديد نهايي و در  72ساعت بعد از شروع تنش شوری 2 ،عدد در
تيمار شاهد تلفات وجود داشت .با توجه به نتايج تنش شوری در
تحقيق حاضر ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه مصرف اسيدآمينه
آرژنين ميتواند بهصورت چشمگيری موجب افزايش بازماندگي و
تحمل تنش در كپورماهيان شود بهطوریكه در اين تست بعد از 72
ساعت از شروع تنش شوری ،ماهيان تيمارهای  1و  2هيچگونه تلفاتي
نداشته و تمام ماهيان زنده ماندند .تعداد تلفات در تيمار  3نيز نصف
تلفات در تيمار شاهد بوده است .بنابراين آرژنين ميتواند بهعنوان يك
مكمل قوی جهت افزايش طول عمر ماهيان و استقامت آنها در برابر
تنش در جيره غذايي آنها استفاده شود .با توجه به نتايج تنش شوری
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه مصرف اسيدآمينه آرژنين ميتواند
بهصورت چشمگيری موجب افزايش بازماندگي و تحمل تنش در كپور
ماهيان شود بهطوریكه در اين تست بعد از  72ساعت از شروع تنش
شوری ،ماهيان تيمارهای  1و  2هيچگونه تلفاتي نداشته و تمام ماهيان
زنده ماندند .تعداد تلفات در تيمار  3نيز نصف تلفات در تيمار شاهد
بوده است .بنابراين آرژنين ميتواند بهعنوان يك مكمل قوی جهت
افزايش طول عمر ماهيان و استقامت آنها در برابر تنش در جيره
غذايي آنها استفاده شود.

منابع
.1

ابراهیمی ،م.؛ زارعشحنه ،ا.؛ شیوازاد ،م.؛ انصاریپیرسرائی،
ز.؛ تبیانیان ،م.؛ ادیبمرادی ،م .و نوریجلیانی ،ک.1392 ،.
اثرات مكمل ال -آرژنين بر رشد ،توليد ماهيچه و ذخيره چربي در
جوجههای گوشتي .نشريه پژوهشهای علوم دامي ايران .جلد ،5
شماره  ،4صفحات  281تا .290

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

.2

پورعلیفشتمی ،ح.ر.؛ بهمنی ،م.؛ شکوریان ،م.؛ حسنی،
س.ح .و یارمحمدی ،م .1393 ،.مطالعه اثر اسيدآمينه آالنين بر
شاخصهای رشد ،تغذيه و بازماندگي بچهتاسماهيان ايراني انگشت
قد .نشريه توسعه آبزیپروری .سال  ،8شماره  ،1صفحات  56تا .70

.3

جهانیان ،ر .1389 ،.تاثير سطوح مختلف آرژنين جيره بر
زيرمجموعههای مختلف پروتئينهای سرم خون و پاسخهای ايمني
جوجههای گوشتي .چهارمين كنگره علوم دامي ايران ،پرديس
كشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران 179 .صفحه.

.4

رستمخانی ،ن.؛ زارع ،ص .و ملکزادهویایه ،ر .1390 ،.بررسي
تاثير افزودن مكمل اسيدآمينهای ال -آرژنين در غذا بر شاخص رشد
كبدی  HSIدر ماهي قزلآالی رنگينكمان .همايش ملي تغيير
اقليم و تاثير آن بر كشاورزی و محيط زيست ،اروميه 157 .صفحه.

.5

رستمخانی ،ن .و ملکزادهویایه ،ر .1393 .اثر مكمل ياری با

آرژينين و اورنتين بر شاخصهای رشد در ماهي قزلآالی رنگين
كمان .مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران .دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي .دوره  ،16شماره  ،4صفحات  290تا .302
6.
Bekan, S.; Dogankaya, L. and Cakirogullari, G.C., 2006.
Growth and body composition of European catfish fed diet
containing different Percentages of Protein.The Israeli
Journal of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 57, pp: 137-142.
Bogdan, C., 2015. Nitric oxide synthase in innate and
adaptive immunity: an update. Trends Immunology. Vol. 36,
pp: 161-178.
Brown, C.R. and Cameron, J.N., 1991a. The relationship
between specific dynamic action ŽSDA. and Protein
synthesis rates in the channel catfish. Physiol. Zool. Vol. 64,
pp: 298-309.
Buentello, J.A. and Gatlin, D.M., 1999. Nitric oxide
Production in activated macrophages from channel catfish
(Ictalurus Punctatus): influence of dietary arginine and
culture media. Aquaculture. Vol. 179, pp: 513-521.
Chen, G.; Liu, Y.; Jiang, J.; Jiang, W.; Kuang, S.; Tang,
L.; Tang, W.; Zhang, Y.A.; Zhou, X. and Feng, L., 2015.
Effect of dietary arginine on the immune response and gene
expression in head kidney and spleen following infection of
Jian carp with Aeromonas hydrophila. Fish and Shellfish
Immunology. 44:195-202.
Cheng, Z.; Gatlin, D.M. and Buentello, A., 2012. Dietary
supplementation of arginine and/or glutamine influences
growth Performance, immune responses and intestinal
× morphology of hybrid striped bass (Morone chrysops
Morone saxatilis). Aquaculture. Vol. 362, pp:39-43.
Cowey, C.B. and Luquet, P., 1983. Physiological basis of
Protein requirements of fishes. Critical analysis of
allowances. In: Proceedings, IV Int. Symp. Protein
Metabolism and Nutrition, Clermont- Ferrand, France. INRA
Publ., Les Colloques de l’INRA. Vol. 16, pp: 365-384.
Efron, D.T. and Barbu, A., 1998. Modulation of
inflammation and immunity by arginine supplements. Curr.
OPin. Clin. Nutr. Metab. Care. Vol. 1, pp: 531-538.
Evoy, D.M.D.; Lieberman, T.J.; Fashey, J. and Daly,
M., 1998. Immunonutrition: The role of arginine. Nutrition.
Vol. 14, pp: 611-617.
Halver, J.H.E., 1989. Fish Nutrition. Edition; Academic
Press, London. 798 p.
Hu, K.; Zhang, J.X.; Feng, L.; Jiang, W.D.; Wu, P.; Liu,

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

267

....آرژنین بر شاخصهای رشد و مقاومت بچهماهی کپور-بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ال
32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

Pohlenz, C.; Buentello, A.; Bakke, A.M. and Gatlin,
D.M., 2012a. Free dietary glutamine improves intestinal
morphology and increases enterocyte migration rates, but has
limited effects on Plasma amino acid Profile and growth
Performance of channel catfish Ictalurus Punctatus.
Aquaculture. Vol. 370, pp: 32-39.
Pohlenz, C.; Buentello, A.; Criscitiello, M.F.; Mwangi,
W.; Smith, R. and Gatlin, D.M., 2012b. Synergies between
vaccination and dietary arginine and glutamine
supplementation improve the immune response of channel
catfish against Edwardsiella ictaluri. Fish and Shellfish
Immunology. Vol. 33, pp: 543-551.
Pohlenz, C.; Buentello, A.; Mwangi, W. and Gatlin,
D.M., 2012c. Arginine and glutamine supplementation to
culture media improves the Performance of various channel
catfish immune cells. Fish and Shellfish Immunology.
Vol. 32, pp: 762-768.
Ronner, P. and Scarpa, A., 2014. Isolated Perfused
Brockmann body as a model for studying pancreatic
endocrine secretion. Am. J. Physiol. Vol. 243, pp: 352-359.
Shi-Wei, X.; Li-Xia, T.; Yan, J.; Hui-Jun, Y.; Gui-Ying,
L. and Yong-Jian, L., 2014. Effect of glycine
supplementation on growth Performance, body composition
and salinity stress of juvenile Pacific white shrimp, fed low
fishmeal diet, Aquaculture. Vol. 418, pp: 159–164.
Sung, Y.; Hotchkiss J.H.; Austic, R.E. and Dietert
R.R., 1991. L-arginine-dependent Production of a reactive
nitrogen intermediate by macrophages of a uricotelic species.
J. Leukocyte Biol. Vol. 50, pp: 49-56.
Tacon, A.G.J. and Cowey, C.B., 1985. Protein and amino
acid requirements. Fish Energetics: New Perspectives.
Croom Helm, London, pp: 155-183.
Tibaldi, E.; Tulli, F.D. and Lam, I., 2015. Arginine
requirement and effect of different dietary arginine and lysine
levels for fingerling sea bass. Aquaculture. Vol. 127,
pp: 207-218.
Trushenski, J.T.; Kasper, C.S. and Kohler, C.C., 2006.
Challenges and opportunities in finfish nutrition. North
American Journal of Aquaculture. Vol. 68, pp: 122-140.
Wu, G.; Bazer, F.W.; Dai, Z.; Li, D. and Wu, Z., 2014.
Amino acid nutrition in animals: Protein synthesis and
beyond. Annu. Rev. Anim. Biosci. Vol. 2, pp: 387-417.
Yue, Y.; Zou, Z.; Zhu, J.; Li, D.; Xiao, W.; Han, J. and
Yang, H., 2013. Effects of dietary arginine on growth
Performance, feed utilization, haematological Parameters and
non-specific immune responses of juvenile Nile tilapia
(Oreochromis niloticus L.). Aquaculture Resarch. Vol. 2,
pp: 15-27.
Zhou, F.; Shao, Q.; Xiao, J.; Peng, X.; Ngandzali, B.; Sun,
Zh. and Ng, W., 2011. Effects of dietary arginine and lysine
levels on growth performance, nutrient utilization and tissue
biochemical profile of black sea bream, Acanthopagrus
schlegelii, fingerlings. Aquaculture. Vol. 319, pp: 72-80.
Zhou, Q.; Jin, M.; Elmada, Z.C.; Liang, X. and Mai,
K., 2015. Growth, immune response and resistance to
Aeromonas hydrophila of juvenile yellow catfish,
Pelterobagrus fulvidraco, fed diets with different arginine
levels. Aquaculture. Vol. 437, pp: 84-91.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

جعفری و همکاران

Y.; Jiang, J. and Zhou, X.Q., 2015. Effect of dietary
glutamine on growth Performance, non-specific immunity,
expression of cytokine genes, Phosphorylation of target of
rapamycin (TOR), and anti-oxidative system in spleen and
head kidney of Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian). Fish
Physiology and Biochemistery. Vol. 41, pp: 635-649.
Jahanian, R., 2009. Immunological responses as affected by
dietary Protein and arginine concentrations in starting broiler
chicks. Poult. Sci. Vol. 88, pp: 1818-1824.
Kaushik, S.J.; Fauconneau, B.; Terrier, L. and Gras,
J., 2012. Arginine requirement and status assessed by
different biochemical indices in rainbow trout (Salmo
gairdneri R). Aquaculture. Vol. 70, pp: 75-95.
Ketola, H.G., 2011. Requirement for dietary lysine and
arginine by fry of rainbow trout, Journal of Animal Science.
Vol. 56, pp: 101-107.
Kim, K.I.; Kayes, T.B. and Amundsen, C.H., 2009. Protein
and arginine requirement of rainbow trout. Fed. Proc. Vol. 42,
pp: 2158.-2169.
Kim, K.I.; Kayes, T.B. and Amundson, C.H., 1992.
Requirements for lysine and arginine by rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 106, pp: 333-344.
Kiron, V., 2012. Fish immune system and its nutritional
modulation for Preventive health care. Animal Feed Science
and Technology. Vol. 173, pp: 111-133.
Klein, R.G. and Halver, J.E., 2009. Nutrition of salmonid
fishes: arginine and histidine requirement of Chinook salmon.
J. Nurr. Vol. 100, pp: 1105-110.
Li, M.H. and Robinson, E.H., 2016. Effects of supplemental
lysine and methionine in low Protein diets on weight gain and
body composition of young channel catfish Ictalurus
Punctatus. Aquaculture. Vol. 163, pp: 297-307.
Li, P.; Mai, K.; Trushenski, J. and Wu, G., 2009.
Newdevelopments in fish amino acid nutrition: towards
functional and environmentally oriented aquafeeds. Journal
of Amino Acids. Vol. 37, pp: 43-53.
Liang, H.; Ren, M.; Habte-Tsion, H.M.; Ge, X.; Xie, J.;
Mi, H.; Xi, B.; Miao, L.; Liu, B.; Zhou, Q. and Fang,
W., 2016. Dietary arginine affects growth Performance,
Plasma amino acid contents and gene expressions of the TOR
signaling Pathway in juvenile blunt snout bream,
Megalobrama amblycephala. Aquaculture. Vol. 461, pp: 1-8.
Lin, H.; Tan, X.; Zhou, C.; Niu, J.; Xia, D.; Huang, Z.;
Wang, J. and Wang, Y., 2015. Effect of dietary arginine
levels on the growth Performance, feed utilization, nonspecific immune response and disease resistance of juvenile
golden Pompano Trachinotus ovatus. Aquaculture. Vol. 437,
pp: 382-389.
Moore, B.J.; Hung. S.S.O. and Medrano, J.F., 2008.
Protein requirement of Hatchery-Produced Juvenile White
Sturge on (Acipenser transmontanus). Aquaculture. Vol. 71,
pp: 235-245.
Neu, D.; Boscolo, W.; Zaminhan, M.; Almeida, F.; Sary,
C. and Furuya, W., 2016. Growth Performance,
biochemical responses, and skeletal muscle development of
juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus, Fed with
Increasing Levels of Arginine. J. World Aquacult. Soc.
Vol. 47, pp: 248-259.
Pereira, R.T.; Rosa, P.V. and Gatlin D.M., 2017.
Glutamine and arginine in diets for Nile tilapia: Effects on
growth, innate immune responses, Plasma amino acid
Profiles and Whole- body composition. Aquaculture.
Vol. 473, pp: 135-144.
Pohlenz, C. and Gatlin, D.M., 2014. Interrelationships
between fish nutrition and health. Aquaculture. Vol. 431,
pp: 111-117.

268

