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تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب 

 (Fenneropenaeus indicusالروهای میگوی سفید هندی ) شیمیایی بدن

 

 3انی و هادي دهق 2، ايمان سوري نژاد2ساجده مزارعی ،3مير مسعود سجادي ،2 محمد اسدي ،1 مريم معزي

 

 . پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان، بندرعباس 1

 . گروه شيالت  دانشکده کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس 2

 . گروه زيست شناسی دانشکده علوم پايه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس 3
 

 چکیده

د، درصد بقا، مقاومت در برابر تنشهاي محيطی اين تحقيق به منظور بررسی تأثير بتائين بر شاخص هاي رش

قسمت در ميليون( و ترکيب شيميايی  141درجه سانتی گراد(، فرمالين ) 52قسمت در هزار(، دما ) 11و  54شوري )

( انجام شد. آزمايشات در قالب طرح کامال تصادفی در Fenneropenaeus indicusبدن الروهاي ميگوي سفيد هندي )

ليتري انجام گرفت. تيمارهاي غذايی عبارت بودند از ناپليوس تازه آرتميا  11مخزن  12تکرار در  3با تيمار غذايی  5

(، ناپليوس تازه آرتميا و 1و غذاي خشک )تيمار شاهد(، ناپليوس آرتمياي غنی شده با بتائين و غذاي خشک )تيمار

آرتمياي غنی شده با بتائين و غذاي خشک  ( و ناپلی2درصد جيره( )تيمار1/1غذاي خشک حاوي بتائين )به مقدار 

ساعت يکبار تغذيه می شدند. نتايج  5بار در روز، هر  6(. ميگوها 3درصد جيره( )تيمار 1/1حاوي بتائين )به مقدار 

( رشد و درصد بقاي الروها بطور معنی داري نسبت به 3و  2، 1نشان داد که در تيمارهاي حاوي بتائين )تيمارهاي 

(. در آزمايش هاي مقاومت به شرايط محيطی نيز تيمارهاي حاوي بتائين درصد p <14/1بيشتر بود )تيمار شاهد 

(. تجزيه الشه بدن ميگوها اختالف معنی داري را از نظر ميزان p <14/1بقاي باالتري نسبت به تيمار شاهد داشتند )

حقيق حاضر نشان می دهد که غنی کردن (. ت p>14/1پروتئين، چربی و خاکستر بين تيمارهاي مختلف نشان نداد )

ناپليوس آرتميا با بتائين و يا اضافه نمودن بتائين به جيره می تواند تاثير مطلوبی بر شاخص هاي رشد، بازماندگی و 

 مقاومت به شرايط محيطی در الروهاي ميگوي سفيد هندي داشته باشد.

 

 گی، ميگوي سفيد هندي: بتائين، غنی سازي آرتميا، رشد و بازماندواژگان کلیدی
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 . مقدمه2

ميگوي سفيد هندي تکثير و پرورش 

(Fenneropenaeus indicusب ) عنوان گونه غالب ه

 بودهايران بسيار مورد توجه دهه اخير در پرورشی در 

(. با توسعه طرحهاي 1311است )عابديان و همکاران،

پرورش ميگو نياز به الروهاي با کيفيت مناسب و قوي 

پرورش ميگو از آنجا که روز افزايش می يابد.  روز به

اغلب در مراحل الروي داراي تلفات بوده و اين مرحله 

بنابراين استفاده از  ،بسيار حساس و مهم می باشد

غذاي زنده و همچنين غنی سازي آنها با مواد غذايی 

بهبود وضعيت به  ، می تواندغنی تر در تغذيه آغازين

هش ميزان تلفات الروها تغذيه اي، ضريب رشد و کا

، 1311و همکاران،  ي)اسد نمايد یشايانکمک 

 .(Sorgeloos et al., 1998و1314يحيوي و همکاران، 

 توسطبتائين يک اسموليت آلی می باشد که 

سلول جذب شده و با تأثير بر روي جذب، دفع و 

تعويض يونهاي مايع داخل سلولی فشار اسمزي را 

منفی بر سلول و فعاليتهاي ند و هيچ اثر نتنظيم می ک

(. بتائين با Felix and Sudharsan, 2004آن ندارد )

تنظيم فشار اسمزي به حفظ آب درون سلول کمک 

اسمزي انرژي کمتري صرف تعادل و بنابراين می کند 

 Eklund et al., 2005; Virtanen andمی شود )

Soivio, 1985).  به عبارت ديگر وقتی بتائين در غذا

پتاسيم  -اشته باشد، از فعاليت پمپ سديموجود د

(Na
+
/K

+
-ATPase تعادل اسمزي را با صرف (که

اين انرژي انرژي سلولها حفظ می نمايد کاسته شده و 

مورد استفاده قرار توليد در بدن  در جهتمی تواند 

در نتيجه ساخت پروتئين و رشد را در سلول  گرفته و

به عالوه  (.Moeckel et al., 2002تحريک کند )ها 

استفاده از مواد غذايی غنی تر و ترکيبات اسموليتی 

نوسانات شوري و حرارتی مؤثر تحمل نظير بتائين در 

 Lee and Meyers, 1997 Polat andباشد )می 

Beklevik, 1999; از اين رو با توجه به نوسانات .)

شوري که يکی از مشکالت اساسی صنعت پرورش 

شود استفاده از بتائين ميگو در کشورمان محسوب می 

 اي ميگوها می تواند مفيد واقع گردد.ذدر جيره غ

بتائين بطور مستقيم نقش متيل دهندگی )وظيفه 

اصلی متابوليکی و فيزيولوژيکی( را در بدن ايفا می 

(، که با توجه به Polat and Beklevik, 1999کند )

اين خاصيت در ساخت موادي نظير متيونين و 

ين و کارنيتين که باعث پروتئين اسيدآمينه گليس

سازي، رشد و همچنين اکسيداسيون چربيها و عدم 

تجمع آنها در بدن می شوند نقش دارد و در نتيجه 

 Eklundنسبت ماهيچه به چربی در بدن باال می رود )

et al., 2005 ; Kasper et al., 2002 همچنين .)

بتائين به عنوان يک متيل دهنده می تواند بخشی از 

وظيفه متيونين را به عنوان متيل دهنده انجام دهد 

بنابراين متيونين بيشتري می تواند صرف پروتئين 

 Eklund et al., 2005 and Kiddسازي و رشد شود ) 

et al., 1997 همچنين بتائين در جذب ويتامين ها و .)

باال بردن مقاومت آبزيان تاثير بسزايی دارد )افشار 

عالوه بتائين بعنوان يک جاذب (. به 1311مازندران، 

( مطرح است که از اين مواد Food attractant) غذايی

به عنوان محرک حس چشايی و بويايی ميگو  و ماهی 

 ,.Normandes et alدر غذاي آنها استفاده می شود )

2006.) 

بر مطالعات متعددي تأثير مثبت مصرف بتائين 

اران، ميگوي سفيد هندي )اسدي و همک رشد و بقا در

 ,.Elamparithy, 1995 Jasmine et al؛ 1311

 & Dy Penaflorida(، ميگوي ببري سياه );1993

Virtanen, 1996 ،( فيل ماهيان جوان )سوداگر

؛ 1311نيرومند و همکاران، و ماهی قزل آال ) (1315

Jones & Hara, 2001 ) همچنين کرده اندگزارش را .

برابر استرس تأثير بتائين در کاهش مرگ و مير در 

ميگوي سفيد هندي )اسدي و  در و دما شوري

ماهی قزل آال )نيرومند و همکاران،  (،1311همکاران، 

 Polat & Beklevik, 1999 ; Virtanen et ؛ 1311

al., 1989( و ماهی آزاد )Virtanen & Soivio, 

 ( به اثبات رسيده است.1985

همچنين افزايش جذب غذا با افزودن بتائين به 

وان جاذب در جيره غذايی ميگوي سفيد هندي عن

(Jasmaine, 1992ميگوي چينی ،) (Penaeus 
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orientalis) (Chen and Nansheng, 1996) ميگوي ،

 (Macrobrachium rosenbergii) آب شيرين

(Harpaz, 1997)قزل آالي رنگين کمان ، (Jones 

and  Hara, 2001،) ( فالندرPleuronectes 

americanus( )Melanie et al., 2000) ، ماهی طاليی

(Carassius auratus( )Xue and Cui, 2001)  و

 Mackie and) (Anguilla anguilla) مارماهی اروپايی

Mitchell, 1983 بتائين  به عالوه. شده است( تاييد

 نقش مهمی در حفظ تعادل اسمزي هنگام مواجهه

 ؛1311و همکاران،  يشوري )اسد تنشبا  آبزي
Castro et al., 1998; Clarke et al., 1994; Eklund 

et al., 2005 1311و همکاران،  ياسد)( و دما 

در آبزيان دارد. مطالعات  (Eklund et al., 2005و

تاثير مثبت بتائين را در کاهش مرگ و نيز متعددي 

مير در استرس شوري را در ماهی قزل آالي رنگين 

 Polat and Beklavik, 1999 and  Virtanenکمان )

et al., 1994 ( و ماهی آزاد )Virtanen et al., 1994; 

Virtanen et al., 1989 and Castro et al., 1998 
 .نموده اند(گزارش 

ارزيابی کيفيت  يکی از روشهاي معمول براي

آزمايش تنش هاي  پست الروهاي ميگو استفاده از

پست الروهايی که داراي بقا  که محيطی می باشد

از نظر کيفيت و  در اين تحقيقات باشندي باالتر

 ,.Rees et alسالمت وضعيت بهتري را دارا هستند )

1994 Samocha et al., 1998; .)Dehert  و همکاران

( استفاده از تست هاي استرس را به عنوان 1112)

يک ابزار در ارزيابی کيفيت الرو ماهيان و سخت 

ي از پوستان پيشنهاد نموده اند. همچنين عده ا

پژوهشگران گزارش کرده اند که پست الروهايی که در 

شرايط تستهاي استرس بقا باالتري از خود نشان می 

 Samocha etدهند داراي کيفيت بهتري می باشند )

al., 1998نظير قرار  یطيمح يتنش ها يشهاي(.آزما

گرفتن در معرض فرمالين، ترکيبی از دما و شوري 

محلول کم جهت سنجش  هاي پايين و باال و اکسيژن

 Iberra etکيفيت پست الرو بکار گرفته می شوند )

al.,1998; Samocha et al.,1998.)   

در اين پژوهش تأثير با توجه به مطالب گفته شده 

آرتمياي غنی شده با بتائين بر رشد، بقا، ترکيب 

و مقاومت در برابر تنشهاي محيطی در بدن شيميايی 

ي در مرکز توسعه آبزيان الروهاي ميگوي سفيد هند

بندر کالهی )شهرستان ميناب( مورد بررسی قرار 

ت که تاکنون اطالعات مستندي در مورد گرف

بکارگيري اين روش و تاثير آن در ميگوي سفيد 

 هندي در دست نيست.

 

 . مواد و روش ها1

 Artemia) جهت تأمين ناپلی آرتميا 

franciscanaست ( مورد نياز براي غذادهی، از سي

درصد  01گشايی  تايلند با تخم INVEشرکت 

ظرف  3استفاده گرديد. سيستها پس از ضد عفونی در 

 31ليتري که با آب درياي فيلتر شده )شوري  2

قسمت در هزار( آبگيري شده بود، قرار گرفتند و در 

لوکس و دماي  2111شرايط مناسب )روشنايی 

 درجه سانتی گراد( طبق روشهاي استاندارد 1±21

؛  1312گشايی شدند )حافظيه، پوسته زدايی و تخم

Sorgeloos et al., 1998گشايی  (. ناپليوس هاي تخم

سازي به ظروف  جهت غنی IIشده از مرحله اينستار 

عدد ناپلی در ميلی ليتر( انتقال  211ليتري )تراکم  2

 Merchie et alداده شدند و با اقتباس از روش 

اسدي و ي گرديدند )به صورت ذيل غنی ساز (1997)

 .(1311همکاران، 

گرم  3/1براي تهيه امولسيون غنی ساز ميزان 

بتائين شرکت دانيسکو آلمان در هاون چينی کامالً 

ميلی ليتر آب درياي  111پودر گرديد و سپس با 

فيلتر شده ولرم مخلوط و توسط همزن مغناطيسی به 

دقيقه کامالً مخلوط شد تا بصورت امولسيون  2مدت 

 2ابل مصرف آماده شود. سپس امولسيون به ظروف ق

ليتري غنی سازي منتقل گرديد و حجم آن با آب 

ليتر رسانده شد. براي هر وعده  1درياي فيلتر شده به 

ساعت غنی سازي  6غذا دهی ناپليوس ها بعد از 

ميکرون برداشت شده و پس از   141بوسيله الک 
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ستفاده شستشو با آب شيرين براي تغذيه الروها ا

 (.1311شدند )اسدي و همکاران، 

ابتدا بتائين با هاون چينی کامال پودر شده و به 

( بتائين 1درصد جيره غذاي خشک )جدول 1/1مقدار 

؛ 1311اسدي و همکاران، به آن افزوده )

Jasmaine,1992)   و با مخلوط کن برقی کامال

 مخلوط گرديد.

 
 تايلند( به درصد INVEرد استفاده در تيمارها )محصول شرکت . آناليز تقريبی غذاي کنسانتره  مو1جدول

  نوع              

 ترکيبات               
 PLغذاي  MPLغذاي  ZMغذاي 

 51 51 51 پروتئين )حداقل(

 1 1 13 چربی خام )حداقل(

 4/2 4/2 4/2 فيبر خام )حداکثر(

 1 1 1 کربوهيدرات )حداکثر(

(ZM  مايسيس -= مرحله زوا ،MPL  پست الرو،  -= مرحله مايسيسPL )مرحله پست الرو = 

 

ناپليوس هاي تازه تخم گشايی شده ميگوي سفيد 

هندي از شش مولد مختلف، از کارگاه ميگو پروران 

بندر کوهستک تأمين و به مرکز بازسازي ذخاير 

آبزيان کالهی )ميناب( منتقل گرديد. ناپليوس ها تا 

ليتري نگه  311در مخازن  IIIرسيدن به مرحله زوا 

در مخازن  Iداري شده و سپس از مرحله مايسيس 

ليتري که از قبل آب فيلتر  21پالستيکی سفيد رنگ 

قسمت در هزار همراه با  32تا  31شده دريا با شوري 

ليتر آبگيري  1هوادهی در آن برقرار بود و به ميزان 

الرو در هر ليتر ذخيره سازي  41شده بود به نسبت 

( الروها با توجه به Iدند. از اين مرحله )مايسيسش

 31تا  2تيمارهاي طراحی شده از ناپليوس آرتميا )

ميلی گرم  5تا  1عدد در ميلی ليتر( و غذاي خشک )

 3ساعت يکبار ) 5در ليتر( بر اساس مراحل الروي هر 

نوبت غذاي خشک بصورت يکی  3نوبت غذاي زنده و 

 Stottrupه گرديدند )تغذي PL14در ميان( تا مرحله 

and Mc Evoy, 2003 تيمار و  5(. اين مخازن در

تکرار در قالب يک طرح کامال  3براي هر تيمار 

تصادفی به شرح ذيل آماده شده و با تيمارهاي غذايی 

 زير پرورش داده شدند:

تيمار شاهد: الروهاي تغذيه شده با ناپليوس تازه 

 آرتميا و غذاي خشک معمولی 

روهاي تغذيه شده با ناپليوس آرتمياي : ال1تيمار

 غنی شده با بتائين و غذاي خشک معمولی 

: الروهاي تغذيه شده با ناپليوس تازه 2تيمار

 درصد( 1/1آرتميا و غذاي خشک حاوي بتائين )

: الروهاي تغذيه شده با  آرتمياي غنی 3تيمار 

شده با بتائين و غذاي خشک حاوي بتائين 

 درصد( 1/1)

 

، شوري و دماي آب روزانه pHحلول، اکسيژن م

دو بار صبح و عصر مورد بررسی قرار گرفت. اکسيژن 

با استفاده از دستگاه هاي اکسيژن  pHمحلول، دما و 

و شوري با استفاده از  WTWمتر ديجيتال  pHمتر و 

 اندازه گيري شدند. ATAGOشوري سنج چشمی 

در پايان آزمايش تعدادي الرو از هر تکرار بطور 

صادفی برداشت شده و وزن تر و طول کل آنها تعيين ت

عدد  21و ثبت گرديد. براي برآورد طول کل تعداد 

الرو برداشت شده و طول کل آنها با کوليس )با دقت 

ميلی متر( اندازه گيري شد. جهت بر آورد وزن  14/1

عدد الرو برداشت شده و پس از خشک  11تر تعداد 

آنها با ترازوي شدن روي کاغذ خشک کن وزن تر 

 گرم( اندازه گيري شد.  1111/1ديجيتال )با دقت 
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 (.Stottrup & Mc Evoy, 2003ميزان غذادهی در مراحل مختلف الروي )براساس حجم آب( ) -2جدول 

          

مرحله 

 الروي

 غذا    

1M 2M 3M 
1-

PL 

3M 
1PL 2PL 3PL 5PL 4PL 6PL 0PL 1PL 1PL 11PL 11PL 12PL 13PL 15PL 

 ناپليوس

  آرتميا

)عدد در 

 ميلی ليتر(

2 3 5 4 6 11 15 11 21 22 25 26 21 31 32 35 36 31 

 غذاي

 کنسانتره

)ميلی گرم 

 در ليتر(

1 1 1 1 1 4/1 4/1 2 2 4/2 4/2 3 3 4/3 4/3 5 5 5 

(M  ، مرحله زوا =M-PL  پست الرو،  -= مرحله مايسيسPL  )مرحله پست الرو = 

 

 × SR= (S-D)/Sاز طريق رابطه  در پايان آزمايش

 & Felixتعيددين گرديددد ) یدرصددد بازماندددگ 100

Sudharsan, 2004): 

درصددد  =SR (Survival Rate )در ايددن رابطدده  

= D؛ شيمدورد آزمدا   يتعداد نمونه هدا  = Sبازماندگی؛ 

 می باشد. تعداد تلفات

پس از پايان دوره پرورش، بدراي سدنجش ميدزان    

شدرايط محيطدی و در نهايدت     مقاومت الروها در برابر

 41برآورد کيفيت الروهاي توليدد شدده، از هدر تکدرار     

عدد الرو براي آزمايش بصورت تصادفی انتخاب شدند. 

ليتر آب  11ليتري حدود  21تشت  2بدين منظور در 

محيط پرورش ريختده شدد و يدک سدنگ هدوا بدراي       

الک کوچک  1هوادهی درون هر تشت قرار داده شد و 

ا گذاشددته شددد بطوريکدده سددطح آب  درون تشددت هدد

مقداري پايين تر از لبه بااليی الک هدا بدود. از شدوري    

قسمت در هزار )بده مددت يدک سداعت( بده       41و 11

 111عنددوان تسددت شددوري پددايين و بدداال، از فرمددالين 

قسمت در ميليون )به مددت يدک و نديم سداعت( بده      

)اسدددي و همکدداران،  عندوان تسددت اسددترس فرمدالين  

 ,.Kontara et al., 1997; Palacios et al؛ 1314

درجه سانتی گراد )به مدت نيم  52و از دماي  (،2004

( 1311اسددي و همکداران،   ساعت( براي تسدت دمدا )  

استفاده گرديد. الروها پدس از برقدراري شدرايط مدورد     

نظر به داخل الک هاي کوچک داخل تشت ها منتقدل  

بده   مربدوط  و ميزان بازماندگی آنها پس از پايان زمدان 

ميزان پددروتئين، چربددی و هددر آزمددايش ثبددت گرديددد.

خاکسددتر الشدده ميگوهددا از طريددق روش اسددتاندارد    

(1985) AOAC  .اندازه گيري شدند 
تجزيه و تحليل داده ها بدا اسدتفاده از بسدته ندرم     

و با استفاده از روش آناليز واريانس يدک   SPSSافزاري 

( انجددام شددد و بددراي  One-way ANOVAطرفدده )

ميانگين هدا از آزمدون چندد دامنده اي تدوکی       مقايسه

(Tukey در سطح )درصد اسدتفاده شدد. محاسدبه     14

آماري و ترسيم نمودارها با استفاده از بسته نرم افزاري 

Excel .انجام شد 

 

 . نتایج9

تأثير بتائين بر شاخص هاي رشد )طول کل و 

 3وزن تر( و درصد بقا همانطور که در جدول شماره 

ده است، مثبت بوده و باعث بهبود نشان داده ش

شاخص هاي رشد گرديده است. نتايج اين آزمايش 

نشان داد که ميانگين طول کل در تمامی تيمارها با 

(، p<14/1يکديگر داراي اختالف معنی دار بودند )

 14/21بيشترين ميانگين طول کل ) 1بطوريکه تيمار 

و  ميلی متر( 15/21) 3ميلی متر( و پس از آن تيمار 

ميلی متر( قرار داشت  16/11) 2در مرتبه سوم تيمار 
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 53/16و کمترين ميانگين طول کل به تيمار شاهد )

ميلی متر( تعلق داشت. نتايج وزن تر نشان داد که 

ميلی  41/33با بيشترين ميانگين وزن تر ) 1تيمار 

ميلی گرم( داراي  10/31) 3گرم( و بعد از آن تيمار 

ميلی  01/26) 2ت به تيمار اختالف معنی داري نسب

(. p<14/1ميلی گرم(  بودند ) 13/25گرم( و شاهد )

ميانگين وزن تر بيشتري را نسبت به  1با اينکه تيمار 

نشان داد اما اختالف معنی داري بين آنها   3تيمار 

نيز  نسبت به تيمار شاهد  2مشاهده نگرديد. تيمار 

 (. همچنين نتايجp>14/1همين حالت را داشت )

مربوط به ميزان درصد بقاء نشان داد تيمارهاي حاوي 

 14/61، 11/01به ترتيب  3و  2، 1بتائين )تيمارهاي 

( درصد بقاء بيشتري نسبت به تيمار شاهد 13/61و 

داشتند و اختالف معنی داري را با آن نشان دادند 

(14/1>p.) 

 
 (n=3ي در پايان دوره آزمايش )تعداد تکرار در هر گروه . ميانگين شاخص هاي رشد و بقاءالروهاي ميگوي سفيد هند3جدول

 تيمار

 معيار

 3تيمار  2تيمار 1تيمار شاهد

 ميانگين ± انحراف معيار ميانگين ± انحراف معيار ميانگين ± انحراف معيار ميانگين ± انحراف معيار

 d11/1 ± 53/16 a11/1 ± 14/21 c41/1 ± 16/11 b02/1 ± 15/21 طول کل )ميلی متر(

 b42/1 ± 13/25 a56/2 ± 41/33 b46/1 ± 01/26 a41/1 ± 10/31 وزن تر )ميلی گرم(

 b01/2 ± 11/63 a66/1 ± 11/01 a11/1 ± 14/61 a12/1 ± 13/61 نرخ بقاء )درصد(

 (.p<14/1اعداد در هر سطر با نمايه متفاوت، داراي اختالف معنی دار می باشند )

 

الروها در  داده هاي مربوط به درصد بقاي

قسمت در هزار  54و  11آزمايشات مقاومت به شوري 

درجه سانتی  52)در مدت يک و نيم ساعت(، دماي 

قسمت در  141گراد )در مدت نيم ساعت( و فرمالين 

نشان داده  5ميليون )در مدت يک ساعت( در جدول 

قسمت  11شوري مقاومت  شيآزماشده است. نتايج 

ن درصد بقا، مربوط به در هزار نشان داد که بيشتري

به ترتيب  3و 2، 1تيمارهاي حاوي بتائين )تيمارهاي 

درصد( بوده است بصورتی  14/15و  11/13، 11/16

درصد( تفاوت معنی داري  51/02که با تيمار شاهد )

و  2، 1(. اما اختالف بين تيمارهاي p<14/1داشتند )

(. ميانگين درصد p>14/1با يکديگر معنی دار نبود ) 3

قسمت در هزار،  54شوري مقاومت  شيآزماقا در ب

به  3و  2، 1بين تيمارهاي حاوي بتائين )تيمارهاي 

درصد( با تيمار  11/111و  51/11، 11/111ترتيب 

(. ولی p<14/1شاهد تفاوت معنی داري را نشان داد )

بين تيمارهاي بتائين دار با يکديگر اختالف معنی 

 مقاومت شيزماآ(. در p>14/1داري مشاهده نشد )

به  3و  2، 1دما نيز تيمارهاي بتائين دار )تيمارهاي 

درصد(  31/11و  51/10، 11/111ترتيب به تر تيب 

بقا بيشتري را نسبت به تيمار شاهد نشان دادند 

( اما p<14/1بطوريکه تفاوت بين آنها معنی دار بود )

اختالف درصد بقا بين تيمارهاي بتائين دار معنی دار 

فرمالين مقاومت  شيآزما(. در p>14/1نبود )

 1بيشترين ميزان ميانگين درصد بقا مربوط به تيمار 

درصد( و  45/12) 2درصد( بود که با تيمار  26/10)

درصد( اختالف معنی داري را نشان  21/11شاهد )

و تيمار شاهد اختالف  2(، اما بين تيمار p<14/1داد )

 1ارها ي معنی داري مشاهده نگرديد و همچنين تيم

 (.  p>14/1با يکديگر تفاوت معنی دار نداشتند ) 3و 

 

نتايج مربوط به پروتئين، چربی و خاکستر الشه 

نشان داده شده  4الروهاي ميگوها در جدول شماره 

است. در هيچکدام از ترکيبات بدن الروهاي ميگوي 

سفيد هندي اختالف معنی داري بين تيمارهاي 

 (.p>14/1مختلف وجود نداشت )
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شوري )يک و نيم ساعت(، دما )نيم ساعت( و فرمالين )يک  مقاومت يشآزما. ميانگين درصد بقا الروهاي ميگوي سفيد هندي در 5جدول

 (n=3ساعت( )تعداد تکرار در هر گروه 

 تيمار

 آزمايش           

 3تيمار  2تيمار 1تيمار شاهد

 ميانگين ± انحراف معيار ميانگين ± انحراف معيار
 ± انحراف معيار

 ميانگين
 ميانگين ± انحراف معيار

  b02 /1 ± 51/02 a11/3 ± 11/16 a53/1 ± 11/13 a26/3 ± 14/15 قسمت در هزار 11شوري 

 b51/1 ± 10/13 a11/1 ± 11/111 a11/1 ± 51/11 a11/1 ± 11/111 قسمت در هزار 54شوري 

  b04/2 ± 13/15 a11/1 ± 11/111 a01/1 ± 51/10 a11/1 ± 31/11 درجه سانتی گراد 52دماي 

قسمت در  141فرمالين 

 ميليون
c31/1 ± 21/11 a11/1 ± 26/10 bc16/1 ± 45/12 ab31/1 ± 11/15 

 (.p<14/1اعداد در هر سطر با نمايه متفاوت، داراي اختالف معنی دار می باشند )

 

 (n=3: مقايسه ميانگين ترکيبات بدن الروهاي ميگوي سفيد هندي )درصد ماده خشک( )تعداد تکرار در هر گروه 4جدول 

 تيمار

 استرس

 3تيمار  2تيمار 1تيمار شاهد

 ميانگين ± انحراف معيار ميانگين ± انحراف معيار
 ± انحراف معيار

 ميانگين
 ميانگين ± انحراف معيار

  a20 /1 ± 22/01 a31/1 ± 41/03 a21/1 ± 16/02 a11/1 ± 11/03 پروتئين )%(

 a12/1 ± 51/13 a11/1 ± 11/12 a15/1 ± 12/12 a10/1 ± 12/11 چربی )%(

 a21/1 ± 53/11 a31/1 ± 14/1 a11/1 ± 21/11 a11/1 ± 31/11 خاکستر )%(

     

 (.p<14/1اعداد در هر سطر با نمايه متفاوت، داراي اختالف معنی دار می باشند )

 

 . بحث و نتیجه گیری4

ميا بعنوان يک رتليوس آدر تحقيق حاضر از ناپ

حامل براي انتقال بتائين به الروهاي ميگوي سفيد 

به دست آمده حاکی از نتايج . هندي استفاده شد

هاي رشد )طول کل، وزن تر(  دار شاخص بهبود معنی

( نسبت 3و  1،2در تيمارهاي حاوي بتائين )تيمارهاي 

افزايش رشد در نتيجه . می باشدبه تيمار شاهد 

جيره ميگوي سفيد هندي )اسدي و افزودن بتائين به 

کمان  ي رنگينماهی قزل آال و (1311همکاران، 

( نيز مشاهده شده است. 1311)نيرومند و همکاران، 

با توجه به اينکه بتائين بعنوان جاذب، باعث تحريک 

شود  حس چشايی آبزيان و افزايش مصرف غذا می

(Normandes et al., 2006 ممکن است اين افزايش ،)

به اين خاصيت بتائين مربوط باشد. همانطور که رشد 

Jasmaine  اضافه کردن بتائين به با  1112در سال

ميگوي سفيد درصد جيره  2/1و 1/1، 5/1مقدار 

 درصد 1/1که بهترين دوز  رسيد هندي به اين نتيجه

بتائين باعث افزايش رشد و تسريع در  می باشد و

در  د. نتايج مشابهیشو اندازي می آهنگ پوست

 ميگوي سفيد هندياستفاده از بتائين بر روي 

(Jasmine et al., 1993; Elamparithy, 1995و ) 

 ,Dy Penaflorida and Virtanen) ميگوي ببري سياه

وجود بيان می نمايند که گرديده است گزارش  (1996

بتائين در جيره غذايی، گرفتن غذا از محيط را افزايش 

کاهش ضريب تبديل داده و باعث افزايش رشد و 

 می گردد. غذايی در آبزيان 

که اين افزايش در  بتائينخاصيت ديگر 

نقش  توان به آن نسبت داد، هاي رشد را می شاخص

است. گروه هاي متيل در بدن  گی بتائينمتيل دهند

آمينه گليسين  در ساخت موادي نظير متيونين و اسيد
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ش نق شوند سازي و رشد عضالت می که باعث پروتئين

ساخت کارنيتين که سبب در  و همچنين مهمی دارند

گردد در  ها و عدم تجمع آنها می اکسيداسيون چربی

هاي بدن افزايش  نتيجه ميزان عضالت و ماهيچه

 ;Eklund et al, 2005; Kasper et al., 2002يابد ) می

Polat & Beklevik, 1999.)  نيرومند و همانطور که

و   Virtanen( و 1313) صادقی(، 1311همکاران )

Soivio   بتائين را در جيره غذايی  ،1114در سال

 ندو نتيجه گرفت هقزل آالي رنگين کمان استفاده کرد

هاي رشد و ترکيب  که بتائين اثر مثبتی بر شاخص

  .الشه )افزايش پروتئين و کاهش چربی( دارد

هاي بدست آمده در مورد درصد بقا الروها در  داده

داري را در  يش، افزايش معنیپايان دوره آزما

نسبت  (3و  2، 1)تيمارهاي تيمارهاي حاوي بتائين 

به تيمار شاهد نشان داد. اثر بتائين به عنوان افزايش 

دهنده درصد بقا در ميگوي سفيد هندي از طريق 

روتيفر غنی شده و غذاي کنسانتره )اسدي و همکاران، 

کمان در سطوح مختلف  آالي رنگين ( و قزل1311

درصد جيره غذايی )نيرومند و  2/1و  1/1، 5/1

نظير همين ( گزارش شده است. 1311همکاران، 

 Husoبچه فيل ماهی )مطالعه اي بر روي نتايج، در 

huso)  مواد جاذب )بتائين، متيونين و اضافه نمودن

در سه  مخلوط بتائين + متيونين به نسبت مساوي(

افزايش جيره غذايی،  به درصد 4/1و  1، 4/1سطح 

وزن، ضريب رشد ويژه، کاهش ضريب تبديل غذايی و 

، سوداگررا باعث شده است )افزايش درصد بقا 

1315 .) 

افزودن بتائين به جيره عليرغم افزايش اندک در 

ميزان پروتئين در تيمارهاي حاوي بتائين )تيمارهاي 

داري بر روي تجزيه تقريبی  (، تفاوت معنی3و  2، 1

ي ميگوي سفيد هندي نداشت. ترکيب الشه الروها

بتائين را در سه  1311نيرومند و همکاران در سال 

  درصد به جيره بچه 2/1و  1/1، 5/1سطح مختلف 

کمان افزودند و اعالم کردند که  آالي رنگين ماهی قزل 

بر روي محتوي پروتئين، چربی،  2/1و  1/1سطوح 

داري ندارد که با  خاکستر و ماده خشک بدن اثر معنی

نتايج اين پژوهش همخوانی دارد. اما اعالم کردند که 

باعث افزايش پروتئين الشه  5/1جيره با سطح بتائين 

داري نسبت به جيره فاقد بتائين  بصورت معنی

 گردد. می

مقاومت محيطی معموالً جهت ارزيابی  شاتيآزما

و معياري براي  رود کيفيت الروهاي ميگو بکار می

که  باشد بطوري وها میسنجش کيفيت و سالمت الر

پست الروهايی که درصد بقاء باالتري نسبت به اين 

ها دارند داراي سالمت و کيفيت بهتر هستند و  تنش

 Rees et al., 1994باشند ) تري نيز می الروهاي قوي

Samocha et al., 1998; تأثير بتائين در رابطه با .)

مقاومت نسبت به تنشهاي محيطی تأييد شده و 

يک اسموليت آلی در حفظ تعادل يونی و  بعنوان

 Eklund etاسمزي نقش بسيار مهمی را ايفا می کند )

al., 2005; Virtanen & Soivio, 1985.)  

شوري مقاومت  شاتيآزمانتايج کسب شده در 

 52قسمت در هزار( و دما ) 54و  11پايين و باال )

گراد( حاکی از اين است که گروه هاي  درجه سانتی

(، برتري 3و  2، 1شده با بتائين )تيمارهاي تغذيه 

داري در بازماندگی نسبت به تيمار شاهد  معنی

 141فرمالين )مقاومت  شاتيآزماداشتند. نتايج در 

قسمت در ميليون(، نشان داد که درصد بقا در 

داري نسبت به تيمار  ، افزايش معنی3و  1تيمارهاي 

ش با وجود افزاي 2شاهد داشت ليکن در تيمار 

دار  بازماندگی نسبت به تيمار شاهد، اختالف معنی

نبود. نتايج مشابهی در الرو ميگوي سفيد هندي 

( و بچه ماهی قزل آالي 1311)اسدي و همکاران، 

( گزارش شده 1311رنگين کمان )نيرومند و همکاران،

است. از آنجا که بتائين يک اسموليت آلی است، 

شده با بتائين  افزايش بازماندگی در الروهاي تغذيه

(. به Eklund et al., 2005منطقی به نظر می رسد )

عالوه در تحقيقات ديگر گزارش شده است که بتائين 

قابليت زيادي در تنظيم تعادل اسمزي هنگام افزايش 

(. Eklund et al., 2005دما و شوري در ماهی دارد )

بتائين در آبزيان عالوه بر اينکه باعث ترغيب در 

می شود، در سلول هاي ماهيچه ذخيره  خوردن غذا
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شده و در برابر تغييرات شوري مفيد واقع می شود 

(Clarke et. al.,1994 در همين راستا )Polat  و

Beklavik  بيان نمودند تغذيه الرو قزل  1111در سال

آالي رنگين کمان با مکمل غذايی بتائين به مدت 

فزايش چند  هفته قبل از انتقال به آب دريا باعث ا

 بازماندگی و رشد اين ماهيان در فاز آب شور می شود.

در اين آزمايش می نتايج بدست آمده با توجه به 

توان نتيجه گرفت که مصرف بتائين در جيره غذايی 

الروهاي ميگوي سفيد هندي از طريق آرتمياي غنی 

و يا اضافه نمودن به جيره خشک در رشد، شده 

به نظر می آيد ؤثر بوده و مبازماندگی و مقاومت الروها 

براي توليد الروهاي مقاوم و با کيفيت  مصرف اين ماده

اغلب با توجه به شرايط نامناسب محيطی حاکم بر  باال

 د.در کشور مناسب باشميگو مناطق مستعد پرورش 

         تشکر و قدر دانی

نويسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از زحمات 

مهندس سعيد مسندانی معاونت بی شائبه جناب آقاي 

وقت تکثير و پرورش آبزيان شيالت هرمزگان، 

مهندس قاسمی و مهندس خليل حيدري کارشناسان 

شيالت بندر کالهی کمال تشکر و سپاسگزاري را 

 داشته باشند. 
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