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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

با تنش شوری در های رشد، غذا گیری و درصد بازماندگی در مواجهه هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات اسیدآمینه گلیسین بر شاخص 

گرم به چهار گروه تقسیم شدند  64/15±18/0ماهیان با میانگین وزن بود. به این منظور بچه (Cyprinus carpio)ماهیان ماهی کپورمعمولی بچه

ند و سپس در روز تغذیه شد 60مدت ( درصد گلیسین به3)تیمار  5/1( و 2)تیمار  1(، 1)تیمار  5/0های حاوی صفر )گروه شاهد(، و با جیره

افزارهای ها با استفاده از نرمتصادفی و تجزیه و تحلیل داده ساعت قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملا  72مدت به  15pptمعرض شوری 

SPSS  وExcel وضعیت، های رشد )وزن نهایی، شاخص داری بر شاخصدست آمده نشان داد اسیدآمینه گلیسین اثر معنیصورت گرفت. نتایج به

 داری تحت تاثیر اسیدآمینه گلسین قرار گرفتطور معنیه(. درصد افزایش وزن بدن ب<05/0P) نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی( نداشت

(05/0P<هم .)ز ماهیان کپورمعمولی گردید. اچنین افزودن اسیدآمینه گلیسین به جیره غذایی باعث افزایش بقاء و مقاومت به تنش شوری در بچه

تواند سبب افزایش درصد بقاء و گیری نمود که افزودن اسیدآمینه گلیسین میگونه نتیجهتوان اینرو بر طبق نتایج حاصل از تحقیق حاضر، میاین

 ماهیان کپو معمولی در مواجه با تنش شوری گردد.بازماندگی بچه

  شوری های رشد، بازماندگی، تنشگلیسین، کپور معمولی، شاخص کلیدی: کلمات
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 مقدمه
لحاظ بهبود سطح کیفی تغذیه جوامع انسانی، پروری بهآبزی       

های شغلی فرصت و ایجاد )صادرات( ارزی درآمدهای کسب باال، سوددهی

کند. با این وجود باید اذعان در بسیاری از کشورها نقش حیاتی ایفا می

پرورشی  کرد که در حال حاضر ضعف اطالعاتی در زمینه تغذیه آبزیان

محسوس است.  در ایران چه از نظر علمی و چه از جنبه عملی، کامالً

 استپروری ترین ارکان موفقیت در صنعت آبزیتغذیه صحیح از مهم

ها را شامل شده و از طرف دیگر تضمین درصد هزینه 50چرا که حدود 

و همکاران،  Cahuباشد )کننده بقا، رشد مناسب و سالمت آبزی می

امینه غیرضروری   اسیدهای از برخی که دهدمی نشان اخیر واهدش (.2003

های کنندهساز بدن تنظیم و ها در مسیرهای سوختنآهای و متابولیت

داری، مصرف غذا، استفاده از مواد مهمی هستند، که برای رشد، نگه

های تنش به مقاومت چنینرفتار و تولیدمثل و هم ایمنی، سیستم مغذی،

 Wuاست ) الزم های مختلفزا در ماهیهای بیماریانیسممحیطی و ارگ
(. مطالعات متعدد در مورد تورین، پرولین، 2012 ؛2011و همکاران، 

ت ااند که رشد، نمو و سالمت حیوانگلوتامین و گلیسین ثابت کرده

وم در اسیدهای امینه ضروری آبزی را بهبود بخشیده، که تعاریف مرس

و همکاران،  Liاند )و میگو به چالش کشیده ضروری را برای ماهیو غیر

(. چند اسید 2011و همکاران،  Wu ؛2013و همکاران،  Wang ؛2009

آمینه غیرضروری در پودر ماهی غنی هستند، اما منابع پروتئینی 

که جیره غذایی بر پایه آرد ذرت یا بر طوریگیاهی کمبود دارند، به

وقتی که سرعت سنتز  پایه سویا ممکن است به کمبود دچار شود

تواند تقاضای سوخت و ساز بدن به برخی از حیوانات برآورده کند نمی

(Park، 2006.) کپورمعمولی (Cyprinus carpio) استخوانی  ماهیان از

است. این ماهی در  ((Cyprinidae و متعلق به خانواده کپورماهیان

یران های آبریز اهای دریای مازندران، تجن و تمام حوضهحوضه

ترین ماهیان مهم از یکی کپور ماهی (.1382 )ستاری، دارد پراکنش

اقتصادی  علت صرفهکپور به ماهی پرورش .رودمی شمارپرورشی به

ای برخوردار اهمیت ویژه کشورها از خوشمزه آن در اغلب و گوشت

ای به های تغذیهافزودن محرک (.1385)وثوقی و مستجیر،  است

امکان استفاده از منابع پروتئینی غیرمطلوب  جیره غذائی ماهیان

و همکاران،  Joblingسازد )می دارمعنی پروریآبزی و ارزان را برای

(. متعاقب عمل هضم، اسیدهای آمینه آزاد از روده جذب 2001

های وسیله جریان خون در دسترس تمام اعضاء و بافتشده و به

مختلف ماهی  هایگونه اینیازهای اسیدآمینه گیرند.بدن قرار می

 Belghitاند )شده رشد و تغذیه تعیین هایاز طریق آزمایش عمدتاً

های بویایی اسیدهای آمینه آزاد از محرک (.2014و همکاران، 

توانند باعث افزایش مصرف و نیز سرعت و چشایی بوده که می

های غذایی شده که پلت غذا باعث مصرف سرعت افزایش شوند. غذا

یا از دست رفتن مواد سازندة  فروپاشی از و بماند آب در ریتکم مدت

ترین ای از مهمهای تغذیهمواد جاذب و محرک شود. جلوگیری آن

کاهش پلت غذا بوده که منجر به بهبود تغذیه آغازین  ابزارها برای

 (.Meyers ،1995و  Lee( )1شوند )شکل و جذابیت غذایی می

سازد. ای است که پروتئین میاسید آمینه 20گلیسین یکی از        

دوست است. گلیسین از نظر ساختمان این اسیدآمینه غیرقطبی و آب

ای است که در ها اسیدآمینهترین اسیدآمینه است و تنمولکولی ساده

مولکول آن کربن نامتقارن وجود ندارد. این اسیدآمینه برای جوجه 

(. گلیسین 1367 )ایپکچی، غیرضروری است جهت پستانداران و ضروری

وسیله آنزیم هیدروکسی متیل و سرین در درجه اول در کبد و کلیه به

 تتراهیدرو هایکوآنزیم و (Hydroxy methyl transferase) ترانسفراز

قابل تبدیل هستند. این دو اسیدآمینه در  (Tetrahydrofolate) فوالت

ساز  سوخت و ساز اسیدآمینه گوگرددار، و گلوکونئوژنز، سوخت

 و  Fangهای یک کربنه و هضم چربی شرکت دارند )کربوهیدرات

ای توسط بسیاری عنوان محرک تغذیهچنین به( و هم2002همکاران، 

چنین تاثیر بتائین بر رشد و بازماندگی هم .شوندن مصرف میاز ماهیا

(، بر ماهی کلمه 2003و همکاران ) Azimiradالرو ماهی سوف توسط 

و  Akrami( و ماهی سوف توسط 2005و همکاران ) Fatahiتوسط 

و  Asadi( مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. 2014همکاران )

( تاثیر اسیدآمینه 2011همکاران ) و Niroomand( و 2010همکاران )

 ( و ماهیFenneropenaeus indicusسفیدهندی ) بتائین را بر میگوی

( را بررسی نمودند. Onchorhynchus mykissکمان )رنگین آالیقزل

Yang ( به بررسی تاثیر اسیدآمینه آالنین 2010و همکاران )

 

 
و Li : وظایف اسیدهای امینه در رشد، توسعه و سالمت ماهی )01شکل

 (2009همکاران، 
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( Ctenopharyngodon idellaو بازماندگی ماهی کپور علفخوار ) رشد بر

پروری، رو با توجه به اهمیت اسیدهای آمینه در آبزیاز اینپرداختند. 

های شاخصمنظور بررسی تاثیر اسیدآمینه گلیسین بر حاضر به تحقیق

 گردید. انجام (Cyprinus carpio) کپورمعمولی در بازماندگی درصد و رشد
 

 هامواد و روش 

قطعه بچه ماهی کپورمعمولی  120جهت انجام آزمایش تعداد        

پروری ها پس از تحویل در مرکز تحقیقات آبزیتهیه شدند. بچه ماهی

برآبادی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع شهید ناصرفضلی

هفته جهت سازگاری با محیط جدید در  2مدت طبیعی گرگان، به

د کپور مخازن پرورشی ذخیره شدند و در این مدت با غذای اکسترو

معمولی شرکت بهدانه شمال تغذیه شدند. آنالیز جیره غذایی مورد 

 ارائه شده است.  1جدول  استفاده در
 

 : آنالیز ترکیبات جیره غذایی بهدانه شمال1جدول 

 درصد اجزا

 %33 پروتئین خام

 %8 چربی خام

 %6 فیبرخام

 %10 رطوبت

 %10 خاکستر

 %1 فسفر
 

 میانگین با و شدند سنجیها زیستماهیپس از دوره سازگاری، بچه

 ذخیره مخزن هر در ماهیبچه عدد 10 تراکم با و گرم67/15±30/1وزنی

متر با عمق  1×1فایبرگالس فشرده با ابعاد  هایحوضچه از شدند. سازی

های منظور پرورش ماهیان استفاده گردید. حوضچهمتر بهسانتی 50

تامین اکسیژن مناسب  دند. برایشلیتر آبگیری  400میزان مذکور به

میانگین  هوا استفاده شد. های هوادهی و سنگها از پمپحوضچه در

آورده شده است. این پژوهش با  2وزن ماهیان در هر تیمار در جدول 

روز پرورش( از تیر ماه  60روز سازگاری و 14توجه به دوره پرورش )

میزان  .کور انجام شدماه در مرکز مذ 3مدت و به1395تا مهر ماه سال 

روزه،  30 های منظمسنجیغذای داده شده به ماهیان براساس زیست

درصد  3میزان صورت دستی بههها بماهیمحاسبه شد. غذادهی به بچه

وعده در روز )صبح و بعد از ظهر( صورت پذیرفت. در  2وزن بدن و 

ها، نحوه مصرف و ماهی به پلتطول مدت غذادهی واکنش بچه

 هواسنگ طریق از هوادهی آب طور دقیق بررسی شد.های آن بهاشت

جلوگیری از آلودگی و خارج  برای شد. انجام مرکزی کمپرسور به متصل

مانده و فضوالت، روزانه یک تا دو بار )صبح و عصر( کردن غذای باقی

شد. الزم به ذکر است آب مورد های ونیرو سیفون میآب حوضچه

ین تحقیق آب شهری بود که جهت کلرزدایی استفاده برای انجام ا

شد. اسیدامینه های ذخیره هوادهی ساعت درون حوضچه 24مدت به

آمینواستیک اسید( ساخت  (آزاد مورد استفاده در این تحقیق گلیسین

 تهیه گردید.  (Sigma- Aldrich) آلدریخ -شرکت سیگما
 

 : میانگین وزن ماهیان در تیمارهای مورد بررسی2جدول 

 وزن تیمار

 45/15±2/1 شاهد

 50/15±1/1 5/0گلیسین 

 40/15±1/1 1گلیسین 

 47/15±2/1 5/1گلیسین 
 

درصد(  5/1و  1، 5/0) تیمار میزانتوجه به را با گلیسین اسیدآمینه       

چنین با یک درصد ژالتین مخلوط کرده و به غذا اسپری شد، هم

ها مشابهی با سایر جیرهژالتین جیره شاهد هم اضافه شد تا شرایط 

داشته باشد. بعد از اسپری کردن اسیدآمینه بر روی جیره تجاری 

و  ساعت خشک شدند 24مدت بهدانه شمال، غذاها در دمای اتاق به

داری شدند. غذاها پس از خشک درجه در یخچال نگه 4 دمای سپس در

تا و  گذاریدربسته شماره هایآوری شدند و درون پالستیکجمع شدن

پور داری شدند )عنایت غالمگراد نگهدرجه سانتی 4دمای  خر دوره درآ

برای آگاهی از عملکرد جیره غذایی، چگونگی رشد  (.1395و همکاران، 

ماهیان در فواصل ماهیان و تعیین میزان غذای مورد نیاز، بچهبچه

منظور پس از پایین آوردن سنجی شدند. بدینروزه زیست 30زمانی 

شدند. کلیه ماهیان هر تیمار با استفاده از ساچوک صید می سطح آب

بار سنجی با استفاده از ظرف یکانتقال به میز زیست ماهیان پس ازبچه

چنین گرم توزین گردیدند. هم 01/0 با دقت با ترازویی لیتری، 1 مصرف

گیری متر اندازهمیلی 1کش با دقت ها با استفاده از خططول کل آن

دست آمده مقدار غذای روزانه هریک از هاس میانگین وزن بشد. براس

دلیل تحت استرس تیمارها محاسبه گردید. الزم به ذکر است که به

سنجی صورت بودن و امکان وقوع تلفات، غذادهی قبل و بعد از زیست

ی هاماهیسنجی و قبل از انتقال بچهگرفت. پس از انجام زیستنمی

های هوا و خود ها، سنگوها، کلیه شیلنگسنجی شده به ونیرزیست

هفته(  8طول دوره آزمایش ) در گردید.طور کامل نظافت میونیروها به

صورت چشمی بررسی ها از نظر وضعیت ظاهری بهماهیهمه روزه بچه

جهت نظارت بر حرکات،  مخازنها در ماهیمستقیم بچه مشاهده شدند.

، تحرک بیش از حد یا کم تحرکی ای، اشتهانحوه شنا، رفتارهای تغذیه

منظور برررسی چگونگی عملکرد سطوح مختلف اسید به شد.انجام 

دست آمده ههای بها، دادهآمینه گلیسین در جیره غذایی و مقایسه آن

های موجود آنالیز شده و برخی از اساس فرمولها برسنجیاز زیست

 :(Tacon ،1990شرح زیر تعیین گردید )فاکتورهای رشد به
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 = نرخ رشد ویژه )درصد( 
  )لگاریتم طبیعی وزن نهایی(-طول دوره پرورش/ )لگاریتم طبیعی وزن ابتدایی(×100

 ضریب چاقی= میانگین وزن( /3)میانگین طول استاندارد×  100 
  غذایی ضریب تبدیل = دست آمده/میانگین غذای خورده شدهمیانگین وزن به

   افزایش وزن بدن=  گرم()میلیایی نهوزن  -گرم( )میلیاولیه وزن 

  درصد بقاء = تعداد اولیه/تعداد نهایی×  100

ر تنش شوری، در انتهای دوره بماهی در براجهت بررسی مقاومت بچه

صورت تصادفی انتخاب عدد ماهی از هر تکرار به 8)هفته هشتم( تعداد 

س از پ گرفتند. ساعت قرار 72مدت به ppt 15معرض شوری  و در شدند

ماهیان بررسی ( بچه survival rate=)درصد بازماندگی مقاومت میزان آن

 هاتجزیه و تحلیل داده (.2013و همکاران،  Soleimaniو ثبت شد )

 (One-way ANOVA) طرفهیک واریانس تجزیه آزمون روش براساس

استفاده شد.  (Tuky) توکی زمونٱ ها ازو جهت مقایسه میانگین شد انجام

تعیین  ٪95اطمینان  سطح با مختلف تیمارهای در هامیانگین بین فاختال

 7محیط ویندوز  و در  18SPSS افزارنرم گردید. برای عملیات آماری از

 انحراف معیار ارائه شدند.±میانگین براساس متن هایداده تمام شد. انجام

 

 نتایج

موجود نتایج حاصل از تاءثیر سطوح مختلف اسیدامینه گلیسین        

های رشد و تغذیه ماهیان کپور معمولی بر شاخصدر جیره غذایی بچه

از نظر پارامترهای رشد شامل افزایش  است. ارائه شده 5 تا 1 هایشکل در

وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، 

ترین میزان در داری بین تیمارها وجود نداشت که بیشاختالف معنی

 .<P)05/0(درصد گلیسین در مقایسه با سایر تیمارها بود  5/0 تیمار

وزن بدن ماهیان  افزایش سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر نتایج اثر

دار درصد اختالف معنی 5/1درصد با تیمار  1درصد و  5/0داد بین  نشان

افزایش وزن در تیمارهای مختلف گلیسین  2. شکل<P)05/0(نبود 

دهد. بر طبق نتایج مشخص رمعمولی را نشان میماهی کپودر بچه

 درصد گلیسین وجود دارد. 5/0ترین افزایش وزن در تیمار گردید بیش

افزایش وزن  درصد سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر نتایج اثر       

بدن ماهیان نشان داد درصد افزایش وزن در بین تیمارهای مختلف 

ترین درصد افزایش که کمطوریه. ب>P)05/0(دار داشت اختالف معنی

. ولی >P)05/0(درصد گلیسین مشاهده شد  5/1وزن بدن در تیمار 

 دار مشاهده نشددرصد تفاوت معنی 1و  5/0ین تیمار شاهد و تیمار ب

(05/0(P>  (3)شکل . 

ویژه نشان  رشد مختلف اسیدآمینه گلیسین بر نرخ سطوح اثر نتایج       

دار نبود داد نرخ رشد ویژه در بین تیمارهای مختلف اختالف معنی

)05/0(P>درصد نسبت به  5/0ترین میزان آن در تیمار . ولی بیش

نرخ رشد ویژه در تیمارهای مختلف گلیسین  4سایر تیمارها بود. شکل 

 دهد.کپورمعمولی را نشان می ماهیدر بچه

 
( کپورمعمولی تغذیه انحراف معیار ±)میانگین : نرخ رشد ویژه 4شکل 

حروف انگلیسی متفاوت بیانگر  های سطوح مختلف گلیسین.شده با جیره

 .>P)05/0(باشد دار میوجود اختالف معنی
 

نتایج اثر سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص وضعیت        

وجود  داریمعنی اختالف مختلف تیمارهای بین وضعیت شاخص داد نشان

افزایش وزن در تیمارهای مختلف گلیسین  5. شکل <P)05/0 (ندارد

نتایج اثر سطوح مختلف  دهد.ماهی کپورمعمولی را نشان میدر بچه

اسیدآمینه گلیسین بر ضریب تبدیل غذایی نشان داد بین تیمارهای 

داری مینه گلیسین و تیمار شاهد اختالف معنیتغذیه شده با اسیدآ

ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای  6(. شکل <05/0Pمشاهده نشد )

 دهد.ماهی کپورمعمولی را نشان میمختلف گلیسین در بچه
 

 

 
کپورمعمولی تغذیه  (معیار انحراف±)میانگین وزن بدن : افزایش2شکل

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم  های سطوح مختلف گلیسین.شده با جیره

 .<P)05/0 (شدبادار میاختالف معنی

 
انحراف معیار( کپورمعمولی  ±: درصد افزایش وزن بدن )میانگین3شکل 

حروف انگلیسی متفاوت  های سطوح مختلف گلیسین.تغذیه شده با جیره

 .>P)05/0(باشد دار میبیانگر وجود اختالف معنی
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( کپورمعمولی انحراف معیار ±)میانگین : شاخص وضعیت5شکل 

گلیسی حروف ان های سطوح مختلف گلیسین.تغذیه شده با جیره

 .>P)05/0(باشد دار میمتفاوت بیانگر وجود اختالف معنی
 

پس از پایان دوره جهت مواجهه با تنش : نتایج استرس شوری       

ساعت اول تیمار  12گرم در لیتر استفاده شد. در  15شوری از شوری 

 مخازنسی رکه بعد از برنحویبه درصد( 50) شاهد شروع به تلفات نمود

از بین  مخزنجز یک عدد در هر هساعت تیمار شاهد ب 24در طی 

ساعت دوم  24در زمان  درصد 5/1و  1رفت. در سایر تیمارها، تیمار 

 50ساعت بعدی ماهیان تلفات باالی  12شروع به تلفات و در طی 

درصد گلیسین  5/0اما تیمار  ماهی(. 5بیش از  مخزن )از هر دادند درصد

دیگر  مخازنبدون تلفات و  مخزنکه یک صورتیتری داده بهتلفات کم

 درصد5/1و  1در تیمارهای  نهایی ساعت 24 تلفات دادند و در درصد 50

 

 ماهی کپورمعمولی در مواجهه با تنش شوری: تعداد تلفات بچه3جدول 

درصد تک مخزن بدون  5/0تیمار شاهد حذف شدند و تیمار  و گلیسین

 3درصد:  50تر از تلفات شروع به تلفات نمود )کم

مخزن دیگر هم تلفات کامل شد. در روز سوم هم تلفات  2ماهی( و 

دند. قابل ذکر است که درصد گلیسین نیز حذف ش 5/0کامل و تیمار

طور دقیق و به ppt 15جهت تنش شوری منبع ذخیره آب با شوری 

 براساس حجم آب و پرت نمک محاسبه و تنش صورت گرفت.

 

 بحث
چون هم دیگر هایبه بخش پروری نسبتسریع آبزی رشد توجه به با       

  کشاورزی و دامپروری، نیاز به تولید غذا برای آبزیان پرورشی باال

رود. در کنار این رشد سریع، همواره مشکالتی را در پیش رو داشته می

ها، مشکالت آب، شیوع بیماری تغییرات کیفیت توان بهازجمله می است

ای که های سنگین ساخت غذا اشاره کرد. به گونهای و هزینهتغذیه

گسترش اقتصادی  پروری،عنوان مشکل عمده آبزیساخت غذا به هزینه

خش را در بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر قرار داده است این ب

هایی نیز برای برطرف کردن این مشکالت ارائه شده و همواره راه حل

های رشد و های ارائه شده استفاده از محرکاست. یکی از این راه حل

توان به اسیدامینه گلیسین های غذایی است. از این میان میجاذب

نتایج نشان داده شده است، در انتهای  بخش طورکه درهمان اشاره کرد.

دوره آزمایش بین تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف اسیدآمینه 

داری درصد( از نظر وزن نهایی تفاوت معنی 5/1و  1، 5/0، 0گلیسین )

کپورمعمولی در طول  ماهیاندرصد افزایش وزن بدن بچه مشاهده نشد.

داری تحت تاثیر اسیدآمینه گلسین قرار طور معنیهدوره آزمایش ب

داری از نظر سایر پارامترهای رشد نیز اختالف معنی (.>05/0P) گرفت

ترین میزان افزایش وزن بدن در بین تیمارها وجود نداشت که بیش

درصد در جیره در مقایسه با سایر تیمارها بود. علت این امر  5/0تیمار 

سو ممکن است جیره آزمایشی از یک گونه بیان نمود کهتوان اینرا می

پایه مورد استفاده در تحقیق حاضر مطلوب  نبوده است و از سوی 

توان به موثر نبودن مقادیر اسیدآمینه گلیسین که دیگر این امر را می

راستا با کار گرفته شده است، نسبت داد که همهدر تحقیق حاضر ب

که اعالم کردند که باشد ( می1389موسوی و همکاران )بررسی پیک

داری در بین تیمارهای مختلف متیونین در گونه اختالف معنیهیچ

های درصد افزایش وزن بدن، بازده پروتئین، ضریب رشد ویژه، شاخص

ضریب تبدیل غذایی و شاخص کبدی مشاهده نشد. آنالیز ترکیبات 

دار بین تیمارهای مختلف بود ماهیان حاکی از اختالف معنیالشه فیل

دست آورد. نتایج درصد بهترین نتیجه را به 5/1و تیمار حاوی متیونین 

های حاصل بر اهمیت نقش اسیدهای آمینه ضروری بر روند شاخص

 چنینهم .دارد تاکید پرورشی (Huso huso) ماهیانفیل بچه در رشد کیفی

گونه اختالف که هیچ نمودند اعالم نیز (1392) همکاران و فشتمیپورعلی

 Acipenser persicus ماهیان ایرانیداری در بازماندگی بچه تاسمعنی

 
( کپورمعمولی انحراف معیار ±)میانگین: ضریب تبدیل غذایی6شکل 

حروف انگلیسی متفاوت  های سطوح مختلف گلیسین.تغذیه شده با جیره

 .>P)05/0(باشد دار میبیانگر وجود اختالف معنی
 

 بازماندگی
 سطوح گلیسین

 درصد 5/1 درصد 1 درصد 5/0 شاهد

64/3 ساعت 12 ± 58/0  0/0 ± 0/0  0/0 ± 0/0  0/0 ± 0/0  

89/1 ساعت 24 ± 58/0  67/2 ± 58/0  7/4 ± 58/0  64/3 ± 58/0  

10/ ساعت 48 ± 0/0  0/2 ± 0/1  0/3 ± 0/0  64/3 ± 58/0  

0/0 ساعت 72 ± 0/0  33/2 ± 0/4  0/0 ± 0/0  0/0 ± 0/0  
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تغذیه شده با سطوح مختلف متیونین و الیزین و گروه شاهد مشاهده 

( نیز عدم تاثیر بتائین 1396سوی دیگر، جباری و همکاران ) از .نگردید

 Rutilusبر رشد و بازماندگی در برابر استرس را در بچه ماهی سفید )

utumk frisii .گزارش نمودند )Gan ( در آزمایشی 2012و همکاران )

نشان دادند که افزودن اسیدهای آمینه الیزین و متیونین در جیره 

( با سطوح مختلف پروتئین Ctenopharyngodon idellaماهی آمور )

شود. از طرف دیگر باعث بهبود عملکرد رشد و کارایی تغذیه می

Virtannen  وHole (1994 نشان ) دادند که افزودن بتائین به جیره

درصد  1ترین رشد در سطح ( بیشOncorhynchus mykissآال )قزل

چنین نتایج حاصل از رشد و استفاده از شود. همبتائین در ماهیان می

( جوان (Litopenaeus vannameiغذا در میگوی سفید اقیانوس آرام 

است که درصد  تغذیه شده با سطوح گلیسین مختلف نشان داده شده

( و CF(، فاکتور وضعیت )SGR(، نرخ رشد ویژه )WGافزایش وزن )

 ٪58/2به  ٪26/2( در سطوح گالیسین غذایی از HSIشاخص کبدی )

ها با افزایش حال، همه آنقابل توجهی افزایش یافته است. با این طوربه

 است. بازماندگی، کارایی تغذیه یافته سطوح گالیسین کاهش تر دربیش

(Feed efficiency=FE( و نسبت کارایی پروتئین )PER= Protein 

efficiency ratioدار تحت طور معنیه( با سطوح گلیسین رژیم غذایی ب

 بازماندگی در تیمارهای درصد که مذکور بررسی با که اندتاثیر قرار نگرفته

دارد.  خوانیهم P)>05/0) دهدنمی نشان داریمعنی اختالف مختلف

یقات در انسان نشان داده است که گلیسین نیز نقش مهمی در تحق

هیپوفیز و آزاد شدن هورمون رشد دارد  -کنترل عملکرد هیپوتاالموس

(Eklund  ،تاکنون هیچ2005و همکاران .) گونه بررسی علمی در زمینه

معمولی و تعیین جیره غذایی ماهی کپور آمینه گلیسین درکاربرد اسید

دیگر   تأثیر چنینهم عمل نیامده است.د و بازماندگی بهآن بر رش اثرات

 شوری استرس برابر در میر و مرگ کاهش در بتائین نظیر آمینه اسیدهای

و  Fenneropenaeus indicus( )Asadi) سفید هندی میگوی در دما و

 Onchorhynchus) کمانرنگین آالیقزل ماهی( و 2010همکاران، 

mykiss) (Niroomand  ،به2011و همکاران ).در  اثبات رسیده است

( مشخص گردید 2010و همکاران ) Yang تحقیق انجام شده توسط

آمینه آالنین در جیره غذایی سبب بهیود ضریب افزایش سطوح اسید

 خوارعلفتبدیل غذایی و افزایش رشد و بازماندگی در ماهی کپور

(Ctenopharyn godonidella ).چنین تاثیر بتائین بر مه گردیده است

(، 2013و همکاران ) Azimirad توسط سوف ماهی الرو رشد و بازماندگی

 ( و ماهی کلمه توسط2014و همکاران ) Akrami ماهی کلمه توسط

Fatahi ( مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. 2015و همکاران )

ازماندگی داری بر رشد و باین محققین بیان نمودند بتائین تاثیر معنی

که در تحقیق حاضر نیز طوریهماهیان مورد مطالعه نداشته است. ب

داری بر رشد ماهیان نداشت ولیکن بازماندگی در گلیسین تاثیر معنی

و همکاران  Mohseniاز سوی دیگر  برابر استرس شوری را افزایش داد.

و  5/1حداقل  دارای جیره غذایی از استفاده نمودند ( اذعان2016)

 ماهیلیف بچه در مناسبی و مطلوب رشد به منجر بتائین درصد 2 حداکثر

توان دست آمده را میهنتایج ب دلیل این اختالف در .است شده پرورشی

 بهداشتی، نوع و محیطی شرایط سن، اندازه، گونه، نوع در به تفاوت

 و غذایی جاذب نوع آمینه مورد بررسی،مختلف اسید سطوح جیره،

 .داد نسبت پرورش دوره طول و آبزی گونه ایبر آن قابلیت دسترسی

تواند نشان افزایش بازماندگی تحت تنش شوری در این مطالعه می

آمینه گلیسین وضعیت سالمت یا ایمنی بهتر در تیمارهای اسید دهنده

باشد. در مجموع نتایج بررسی حاضر نشان داد که اسیدآمینه گلیسین 

ماهی کپور تنش شوری در بچه دار مقاومت در برابرسبب افزایش معنی

تر جهت که قابل توجه است و نیازمند مطالعات بیش معمولی شد

مشخص شدن تاثیر گلیسین بر افزایش ایمنی و مقاومت ماهیان در 

که در مطالعات انجام شده  باشدهای مختلف میمواجه شدن با تنش

در  تأثیر بتائین در کاهش مرگ و میر در برابر استرس شوری و دما

و همکاران،  Asadi) (Fenneropenaeus indicusهندی )میگـوی سفید

 و Oncorhynchus mykiss (Niroomand)) آالقزل ماهی (،2010

، و همکاران Virtannen ؛Beklevik، 1999و  Polat ؛2006همکاران، 

ساعت پس از تنش  12که حالیدر .اثبات رسیده استبه) 1998

ترین و بیش5/0تیمارهای ترین تلفات متعلق به ، کمppt 15 شوری

ساعت پس از تنش شوری  24. ودتلفات متعلق به تیمارهای شاهد ب

ات ساعت میزان تلف 72درصد رسید. پس از  100تلفات گروه شاهد به 

که میزان تلفات زمانی مدت و فقط رسید درصد 100ها به گروه تمامی در

که ریطوهای مختلف متفاوت بود، بهدرصد برسد در گروه 100به 

درصد  5/0ساعت( و تیمارهای 24ها )گروه شاهد زودتر از سایر گروه

وری را نشان ن شاعت( در ایس 72دگاری )ترین مدت زمان مانبیش

ای ل تغذیهک مکموان یعنهد. تحقیق حاضر نشـان داد گلیسین بدادن

 Hoseiniوری افزایش دهد. ماهی را نسبت به استرس ش تحمل تواندمی

ی اثر تریپتوفان در کنترل استرس اسمزی ( با بررس2010ران )و همکا

تواند تحمل ماهیان را نسبت که تریپتوفان می کپور گزارش دادند ماهی

یم چنین اثر تریپتوفان جیره بر تنظبه تغییرات شوری افزایش دهد. هم

های تغذیه شده با ور، گزارش کردند که گروهان کپماهیهمزی بچاس

 ت باالتری نسبت به باالرفتن شوری داشتند. ن، مقاوماتریپتوف

بوده که نیازمند تحقیقات  تحقیق مقدماتی شده یک تحقیق انجام       

آمینه گلیسین در جیره غذایی تر در زمینه کاربرد استفاده از اسیدبیش

باشد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر حاکی از این بود که ماهیان می

وح مورد مطالعه و با این جیره غذایی و در اسیدآمینه گلیسین در سط

جز درصد افزایش ههای رشد بشاخص تاثیری بر شد، زمان استفاده مدت

که سطوح طوریهمعمولی نداشت. بماهی کپوروزن بدن بچه
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تر اسیدآمینه گلسین درصد افزایش وزن بدن بهتری را نشان پایین

های ر زمینهتری دگردد مطالعات بیشرو پیشنهاد میدادند. از این

زایی های آمینه روی مواردی نظیر بررسی اثرات ایمنیاعمال اسید

آمینه گلیسین در پرورش الرو ماهیان، بررسی مخلوطی از اسید اسید

آمینه مذکور با دیگر اسیدهای آمینه بر رشد، ایمنی و فاکتورهای 

سازی روتیفر یا آرتمیا با اسید معمولی و غنیشناسی ماهی کپورخون

آمینه گلیسین و تاثیر آن بر فیزیولوژی، ایمنی و رشد الرو ماهیان 

 انجام گردد.
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