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  ABSTRACT 
The aim of this study was to compare the effects of adding taurine to diet as a 

mixture with feed and also as spray on growth and feeding performance, body 

composition and physiological responses of Asian sea bass, Lates calcarifer 

(13.62 ± 0.2 g). This study was carried out in a completely randomized design 

as three treatments with triplicates. Fish were fed with feed containing 0 

(control group), 10 g/kg taurine in feed as mixture (treatment M) and 10 g/kg 

as spray on feed (treatment S) for 6 weeks. At the end of the experiment, final 

weight, weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio were 

significantly higher in treatment S compared to the control and treatment M 

(p<0.05). Carcass fat and moisture contents significantly varied in treatment 

M with the control and with treatment S (p<0.05). However, carcass protein 

value was not influenced by supplemented tuarine (p>0.05). The obtained 

results indicated that dietary taurine did not enhance Asian sea bass blood 

biochemical factors and non-specific immune response (p>0.05). Overall, it 

can be concluded that feeding Asian sea bass with the diet supplemented by 

10 g taurine as spray for a period of 6 weeks enhances the growth and feeding 

performance. 
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 پروری ایران دانشگاه گیالن با مشارکت انجمن آبزی 

 تغذیه آبزیان 

 1-12، صفحات  1399 پاییزوم،  س، شماره  ششم سال  

 

 "مقاله پژوهشی"

  یو پاسخ ها یهبر عملکرد رشد و تغذ ی به صورت مخلوط با غذا و اسپر ینتور ینهآم یداستفاده از اس یسهمقا

 ( Lates calcarifer) یاییباس آس یس یماه یزیولوژیکف
 

، 5فر  ینیحس ین حس  ید، س4فر  ی، حامد اعلم1ی، احمد قاسم3،2ی، دارا باقر 2ی، اسما احمد1*یمرشد  یدوح

   6یپائولوچ  ینامار

  یجدانشگاه خل  یایی،دانشکده علوم و فنون در  یالت،گروه ش  -2  ،بوشهرفارس، بوشهر،    یجفارس، دانشگاه خل  یجپژوهشکده خل  -1

  ی،گروه علوم درمانگاه  -4،  بوشهرفارس، بوشهر،    یجدانشگاه خل  یعی،و منابع طب  یدانشکده کشاورز  - 3،  بوشهرفارس، بوشهر،  

  یعی و منابع طب  یدانشگاه علوم کشاورز  یست،ز  یطو مح  یالتدانشکده ش  -5،  فارس  یراز،ش  یراز،دانشگاه ش  ی،دانشکده دامپزشک

 یتالیابنونتو، ا ینو،دانشگاه سانس ی،دانشکده علوم و تکنولوژ -6، گلستان، گرگان، گرگان

 

 01/04/99تاریخ پذیرش:                                    14/11/98تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

  بر عملکرد   غذا  با  افشانه  و  مخلوط  صورت  به  تورین  آمینه  اسید  از  استفاده  سهیمقا  مطالعه،  نیا  از  هدف

  (Lates calcarifer)  آسیایی  باس   سی   ماهی   فیزیولوژیک  های   پاسخ   و  تغذیه، ترکیب الشه  و  رشد

.  شد  انجام  تکرار  3  و  تیمار  3  با  تصادفی  کامالً  طرح  قالب  در  مطالعه  این.  بود(  گرم  62/13  ±  2/0)

به صورت افشانه )تیمار  تورین گرم 10)گروه شاهد(، صفرهای حاوی جیرههفته با  6 مدتبه ماهیان

S  تیمار    10( و( گرم به صورت مخلوط با غذاM  )در پایان آزمایش .  شدند  غذا تغذیه  کیلوگرم  هر  در،  

تیمار   دار در معنی طوربه  وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی 

S  تیمار    و   شاهد  نسبت به گروهM    باالتر بود(05/0>p.)    دار معنیطور  بهمیزان چربی و رطوبت الشه

در  میزان پروتئین الشه    ،اینوجود  . با ( p<05/0)تفاوت داشت    Sبا گروه شاهد و تیمار  M  تیمار  در

ت  Sو    Mتیمارهای   نگرفت  أ تحت  قرار  جیره  (p>05/0)ثیر  تورین  که  داد  نشان  حاصل  نتایج   .

  دهد نمیرا بهبود    باس آسیایی سیماهی    ایمنی غیراختصاصیفاکتورهای بیوشیمیایی خون و پاسخ  

(05/0<p)باس آسیایی با جیره حاوی  سیغذیه ماهی  گیری کرد که تتوان نتیجهمی  طور کلی،. به

عملکرد رشد و تغذیه را افزایش    ،ای هفته  6برای یک دوره    افشانهگرم اسید آمینه تورین به صورت    10

 دهد. می

 کلیدی   کلمات

 ین تور

 یمنیا یستمس

 یراختصاصی غ 

  یوشیمیاییب یفاکتورها

 خون 

 عملکرد رشد  

 یایی باس آس ی س یماه 
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 و همکاران( )مرشدی  یاییباس آس یس یماه یهبر عملکرد رشد و تغذ یبه صورت مخلوط با غذا و اسپر  ینتور ینهآم یداستفاده از اس یسهمقا/    3

 

 

 مقدمه 

  ی روز به روز در حال رشد و توسعه کم  یپرور  یآبز  یداتتول

  ی مناسب غذاده  یریتتراکم، مد  یزانم  یشافزا  .است  یفی و ک

  یپرورش  یآبز  یازو متناسب با ن  یفیتبا ک  یرهو استفاده از ج

افزا   یتوسعه کم   یانتنوع و گستره آبز  یشرا محقق کرده و 

نه    یرهج  یمغذ  ادکند. مو  یرا دنبال م   یفی توسعه ک  یپرورش

ضرور مواد  ماه   یبرا  یتنها  م  یرشد  فراهم  بلکه    کنند،یرا 

-Oliva)  وندـشیموجب م  یزرا ن  ی سالمت ماه  یتبهبود وضع

Teles, 2012ی وجود آمدن عالئمهود آنها سبب بـ( و کمب  

تغ جمله  تغ  ییراز  و  شناسی  ییرات رفتار  .  شودیم  آسیب 

  یا  ی تعامالت منف یجادمنجر به ا توانندینامتعادل م  های یره ج

مشابه کمبود مواد    یی هاشوند که نشانه  ی مواد مغذ  ین تداخل ب

که    یمواد مغذ  یباال  یاردارند. در سطوح بس  یدر پ   را  یمغذ

 یتعالئم مسموم  یزمعمول هستند، نیرغ   یی غذا  هاییرهدر ج

 (.  Trichet, 2010ممکن است رخ دهد ) 

است که در    یرهمهم ج  یاز مواد مغذ  یکی  ینتور  ینهآم  اسید

ها آبز  یراخ  یسال  ز  یپرور  یدر صنعت  آن   یادیتوجه  به 

 یان آبز  یبرا  یضرور  یمهن  یدآمینهو به عنوان اس  شده معطوف  

)  یمعرف است  تورSalze and Davis, 2015شده    ین(. 

است و    یگوگردآمینه    اسیدهایوساز  سوخت  ییمحصول نها

  ید تول  یزدر مغز نهر چند که    ، شودیدر کبد ساخته م  اساساً

خصوصMaita et al. 2006)  شودیم جمله   یاتی(.  از 

مولکول  یتحالل شکل  و  آب  که    ی در  است  شده  سبب  آزاد 

تور ز  ینهدررفت  آب  به یناوجود  با    .باشد   یاددر  توجه  با   ،

ح در  آب  با  غذا  تماس  کوتاه  زمان   یزان م  یه،تغذ  ینمدت 

م  یزناچ  ینتور  رفتهدر واکنش  واکنش    ی نوع   یالرداست. 

 یکقند کاهنده  است که    یکو    یدآمینهاس  ینب  یرآنزیمیغ 

اس ا-یدآمینهکمپلکس    یدسترس  یتقابل  می کند و  یجاد قند 

وجود دارد که    یی هادهد. گزارش   ی را کاهش م  ینتور  یستیز

م  ینتور واکنش  به  نسبت  آب،  و  گرما  حضور    یالرددر 

رطوبتاس  پذیریب آس و  فشار  ط.  باال  اکسترود   یندفرآ  یت 

  . باشد  ینتور  یالرد وقوع واکنش م  سازینهزم  ممکن است  ،کردن

غذاها  یرهج  ینتور  یداریپا  یسهمقا  برای  یقاتیتحق  یدر 

ماه در  پلت  و    کمانینرنگ  یآالقزل  ی اکسترود 

(Oncorhynchus mykiss  )ان می  ــکه نش دهــام شـانج

م  ییریتغ  دهد  تول  ینتور  یزاندر  از  بعد  و  اکسترود    یدقبل 

شود  مشاهده     امر  ینا  . (Gaylord et al. 2014)نمی 

در    یرا به صورت افزودن  ییمکمل غذا  یناستفاده از ا  یتاهم

عالوه، با در نظر هکند. بی م یاننما  یشاز پ  یش ب  یی غذا یرهج

توانا تول  یان ماه  یین پا  یی گرفتن  آن    ینتور  ید در  منابع  از 

 ینبه تور یاناست که ماه ین (، باور بر ایونینو مت یستئین)س

 (.  Kim et al. 2008وابسته هستند ) یرهج

 است  ینتور  یدآمینهاز اس  یغن  یانآبز  ی هایرهجدر    ی پودر ماه

(Divakeran, 2006  دلیل به  ماهی  پودر  گذشته  در   .)

-لیـاصو    رینتمهمبه عنوان  ین  یپا  کیفیت باال و قیمت نسبتاً

  یشد. اما روندمیاستفاده    یانترین ترکیب در جیره غذایی آبز

در کشور   یانخوراک آبز  یدتول  یهاکارخانهکه در حال حاضر  

تول برا  یددر خصوص  پ   یانماه  یخوراک  در   یشگوشتخوار 

باال و    یمتق  یل به دل  یکاهش استفاده از پودر ماه   ،گرفته اند

از    ،یمتارزان ق  یاهی گ  ابعکاهش واردات آن و استفاده از من 

 یکاهش دسترس  یلبه دل  یاهیگ  یهاینپروتئ.  ستیاجمله سو

  .د داشتنکاهش رشد را به همراه خواه  ، یمواد معدن  یستیز

سبب بهبود   یآل  یداس  یکبه عنوان  هم    ،ینتور  ینهآم  یداس

 Khajepour and)  می شود  ی معدنمواد    یستیز  یدسترس

Hosseini, 2012عنوا به  و هم   یمه ن  ینهآم  یداس  یک  ن( 

و    می کند را مرتفع   یآبز  یازهایاز ن  ی بخش  ،یرهدر ج  یضرور

 ین اثر تور  ضمناً.  رساند یاری میصنعت    ینا  یداریبه حفظ پا

  ی، عوامل مختلف مانند گونه ماه  یرتحت تأث  یانبر ماه  یرهج

است    یرهج  آمینه  یدهایاس  دیگر  یزانو م  یرهج  یسن، اجزا

(Kim et al. 2008تحق .)انتخاب ماه  یق با    ی س   یحاضر 

باال، تحمل    یریاز جمله تراکم پذ  یلیکه به دال  یاییباس آس

به غذا  یریپذسازشآب،    یفیک  یهافراسنجه  یباال   ی آسان 

  یانماه  یهاگونه ینترمناسباز   یکی ، یعانتره و رشد سرکنس

به    ی رفـمع   یبرا  یی باال  یتاست و از ظرف   ورشپر  یبرا  یایی در

انجام    (Jerry, 2013برخوردار است )  یپروریآبزهای  کارگاه 

از اس یسهمقامطالعه حاضر،  .  شد به   ینتور  ینهآم  یداستفاده 

  یه،عملکرد رشد و تغذ   یبر رو  افشانهصورت مخلوط با غذا و  

  ی س  یخون در ماه   یمیاییشیوو ب  یمنیالشه و پاسخ ا  یبترک

مدنظر قرار داده است تا بتوان روش مناسب را    یایی باس آس

 دست آورد.  بهرا    ی ماه   ینا  یتجار  یرهبه ج  یناضافه کردن تور

 

 مواد و روش ها 
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  2/0  هـیـوزن اول  ن ـانگیـیبا م  قـیقـتح  ن ـیادر    انـیماه  هـبچ

ا  یداریخر  خصوصی  کارگاه  از  گرم  62/13  ± به    یستگاه و 

)دانشگاه    خلیج پژوهشکده  یاییدر  یانماه  یقاتیتحق فارس 

قطعه در هر تانک    12فارس، بوشهر( منتقل و با تراکم    یجخل

  یریتل  300گرد    اتیلنییپل  مخازندر    یتصادف   صورت کامالًبه

آبگ ت  یترل  150  یریبا حجم  با سه    یشگاهی آزما  یماردر سه 

 شدند.   یعتکرار توز

و   یمرشدصورت گرفته توسط    یقبل  یقتحق  یجبا توجه به نتا

نشده( )همکاران   رو  منتشر  اس  ینبهتر  یینتع  یبر    ید سطح 

ماه  یرهج   ینتور  ینهآم بچه  آس  یس  ی در  ا  ،یاییباس    یندر 

موارد شامل    یشی آزما  یمارهای. تشد انتخاب    %1مطالعه سطح  

 ینهآم  یداس  آنها فاقدکنسانتره    یگروه شاهد که غذازیر بودند:  

غذا    یلوگرمدر ک  تورین  گرم  10  یگر،د  یماردو تدر  بود و    ینتور

جنوب کره  سامچون،  خلوص  ی)شرکت  درصد  با  به   99%( 

کر صورت  یداریخر  یستالهصورت  دو  به  با    یکی  ،و  مخلوط 

(  Sغذا )  یرو  افشانهبه صورت    یگری( و دM)  جاریت  یغذا

  یاز، مقدار مورد ن  M  یمارت  ییرهساخت ج  یساخته شدند. برا

توز  ینتور از  غذا  ین،پس  خر  یبا  از    یداریکنسانتره  شده 

 % 14  ی،چرب  %17،  ینپروتئ  %47:  یرانا  یراز،)ش  یضاشرکت ب

پودیبر ف  %2رطوبت،    %10خاکستر،   و  آس  ر(  با    یابشده 

،    S  یماردر ت  . مخلوط و با استفاده از چرخ گوشت پلت شد

توز  ینتور از  ژالت  . شدافشانه  غذا    ی رو  ینبعد  با    ینسپس 

ل شدن از ح  جلوگیری  و  غذا  کردن  دارپوشش  برای  %3غلظت  

آن    یزودناف به  آب،  شدافشدر  آمادهانه  از  پس  غذا    ،سازی. 

شد تا از    دارینگه  گرادسانتیدرجه    4  یبا دما  یخچالدرون  

روزانه و در    یانماه  یشود. غذاده   یریآن جلوگ  یکروبی فساد م

( و  16:00و    12:00،  8:00مناسب )   ی سه نوبت با فاصله زمان

س حد  شرا  یریدر  شد.  شور  یطیمح  یطانجام  دما،    ی،مثل 

pH  ی در تمام  ایههفت  6  یشمحلول در طول آزما  یژنو اکس  

گرم    C °  5/1  ±  32  ،5/1±   41  یبرتود )به تب  انکسی  مخازن

نوراشباعیت  %80  و   8  ±  2/0  یتر،در ل ساعت    12  ی(. دوره 

 .  شداعمال  یکی ساعت تار 12و  ییروشنا

پا برا  یاندر  و    یوشیمیاییب  یفاکتورها  یبررس  یدوره  الشه 

اتانول   یو با محلول فنوکس  یدص  یبه طور تصادف  یانخون ماه

سپس با    شدند.  یهوشآب( ب  یترل  در  لیتریلیم  5/0)با غلظت  

  گرفته   دمی  سیاهرگ  از  خون  لیتری،میلی  3استفاده از سرنگ  

  مدت   به  خون  هایشد. نمونه  ینگهدار  یزردر فر  ماهیان  الشه  و

 و  شوند  لخته  تا  شد  نگهداری  گراده سانتیدرج  4  در  ساعت  2

شدند    g  1600  در   دقیقه  5  مدت   به  سپس سانتریفیوژ 

(Webb et al. 2007  سرم با استفاده از سمپلر جداسازی .)

  اندازه  برای  ماهیان  موکوس.  شد  دارینگه  - C° 80  و در دمای

کار   برای.  شد  آوری  جمع  باکتریایی  ضد  فعالیت  گیری این 

ابتدا سه ماهی از هر تکرار برداشته شد و به مدت یک دقیقه  

نمکی   بافر  فسفات  )میلی   10در   ,PBS, pH 7.5مول 

containing 115 mM NaCl  سپس و  شد  داده  قرار   )

یک تکه پنبه استریل    توسطموکوس از سطح پوست ماهیان  

برابر با   4جمع آوری شده به میزان    موکوسجمع آوری شد.  

PBS    دقیقه با   30رقیق شد و پس از به هم خوردن به مدت

دمای    15000سرعت   و  سانتی  4گرانش  گراد  درجه 

 (. Aranishi and Nakane, 1997) سانتریفیوژ شد

 

 یه رشد و تغذ  یشاخص ها   یری گ  اندازه

ابتدا  یه،محاسبه عملکرد رشد و تغذ   برای   ی دوره تمام  یدر 

  ، یشآزما   یاندر پا  ند. دقیق توزین شد  یبچه ماهیان با ترازو

مدت    یغذاده  ماه  24به  و  قطع  با    مخزنهر    یانساعت 

از  فنوکس )ن  یاستفاده  ازا  یترل  یلیم  یم اتانول    یترهر ل  یبه 

ب ماه  درازاو    ،یهوشآب(  وزن  ترا  یانو  از  استفاده    زوی با 

 ییرات تغ  یسهشد. برای مقا   یریو خط کش اندازه گ  یجیتالد

ماه تیمارها،    یانرشد  ضریب  شاخصبین  شامل  رشد  های 

  یشافزا  یزان(، مSGRرشد ویژه )  نرخ(،  FCRتبدیل غذایی )

( )WGوزن  پروتئین  بازده  نرخ   ،)PERغذا و    ی مصرف  ی( 

( معادالت  DFIروزانه  از  استفاده  با    شدند محاسبه    زیر( 

(Jobling et al. 1994:) 

 

SGR  = [ln  )وزن انتهایی( -ln  )100× )وزن ابتدایی] /مدت زمان پرورش(  

FCR=     وزن تر به دست آمده به گرم /مقدار غذای خشک داده شده به گرم  

WG = ( /(  - وزن ابتدای به گرم )  ×  100وزن ابتدایی به گرم)وزن انتهایی به گرم  
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DFI  = ( یمصرف یغذا/ماهیان تعداد   مدت زمان پرورش/  (

 

 الشه  یوشیمیایی ب  یبسنجش ترک

از    یمیاییش  ترکیبات استفاده  با  استاندارد    یهاروشالشه 

(AOAC, 1990گ اندازه  برا  یری(    3  ،محاسبه  یشدند. 

انتخاب و تا زمان    یاز هر تکرار به طور تصادف   ی قطعه بچه ماه

(  ینپروتئ  و  ی، چربمربوطه )درصد رطوبت  هایسنجشانجام  

دمای   سانت  - 20در  شدند.    یدرجه  نگهداری   میزان گراد 

  105خشک کردن نمونه ها در آون در دمای    توسطرطوبت  

ه وزن ثابت ب  یدنساعت تا رس  24گراد به مدت    یدرجه سانت

ها بـا استفاده از  نمونهخام، پس از هضم    ینپروتئ  .شد  یینتع

و با استفاده  (  Buchi, Digest Automat K438)دستگاه  

ک روش  طر  یچربشد.    سنجشلدال  از  در   یقاز  کردن  حل 

استخراج متانول  و  م  ،کلروفرم  سوکسله    آن  یزانو  روش  به 

(Beher, Germany )شد.    سنجش 

 

 یمنی خون و ا  یوشیمیاییب  یفاکتورها  سنجش

)  Siwickiروش    بهکل    نوگلوبولینوایم (  2004و همکاران 

ها با استفاده از محلول    ینشد. در این روش گلوبول  یریاندازه گ

تفاوت  پلی  12% اساس  بر  و  شد  داده  رسوب  گلیکول  اتیلن 

نانومتر در قبل و بعد از    590محتوای پروتئین در طول موج  

ا  یب،ترس محاسبه    نوگلوبولینویممیزان  فعالیت  شدکل   .

و بر    (2008و همکاران )  Chaالیزوزیم سرم بر اساس روش  

گرم    تجزیهمبنای   الیزوزیم  باکتری  آنزیم  به  مثبت حساس 

(Micrococcus lysodiekticusاندازه .  شد   گیری( 

همول  یتیکهمول  فعالیت اساس   کمپلمان  یفرع   مسیر  یزبر 

(ACH50همول اساس  بر  خرگوش   هایگلبول  یز(،   قرمز 

 ین . آلبوم(Whaley and North, 1997)  شد  گیریاندازه

ک با  روش   یتجار  یتسرم  طبق  آزمون(  )پارس  مخصوص 

Doumas  ( و پروتئ1997و همکاران )یتجار  یت کل با ک  ین  

طبق   آزمون(  )پارس    Bradford   ،1976روشمخصوص 

سرم از   دشد. مقدار کلسترول کل و تری گلیسری  گیریاندازه

آنزیمی،   ککالریروش  از  استفاده  با  و    یتجار  ی هایتمتری 

 .Wedemeyer et al)  شدشرکت پارس آزمون سنجش  

1990  .) 

 

 ی آمار یلو تحل  یهتجز

ها  دادهابتدا نرمال بودن تمام    ی،آمار  یانجام آزمون ها  جهت

ک آزمون  همگن  یرنوفاسم-لموگروفوبا  با    یانسوار  ی و  ها 

شد. سپس با روش آنالیز    یبررس  Leveneاستفاده از آزمون  

شاخص میانگین  مقایسه  و  طرفه  یک  مورد    یهاواریانس 

با پس   SPSS  افزار  نرم  از  استفاده  با   و   توکی  آزمونبررسی 

  بودن  دار  معنی   سطح  ها . در تمام بررسیشد ( انجام  16)نسخه  

 در نظر گرفته شد. درصد  95 ها تفاوت

 

 نتایج 

به    %100بقای ماهیان در طول دوره در تمامی تیمارها    میزان

  یه های رشد و تغذشاخص. نتایج مربوط به بررسی  دست آمد

آسی س  یانماهبچه پا  یایی باس  آزما  6  یاندر  در    یش هفته 

وزن نهایی در تیمار    یش آزما  یانارائه شده است. در پا   1جدول  

S  تیمعن  طوربه از  باالتر  بود    M  یماردار  شاهد  گروه  و 

(05/0>pضریب نرخ رشد ویژه و درصد افزا .) وزن بدن    یش

تیمار   باالترمعنی  طوربه  Sدر  ت  یزانم  یندار  در    M  یمار و 

  یی غذا  بدیلت  یب. ضر(p<0/ 05)  را داشت  یزانم  ینتر  یینپا

گروه شاهد و گروه  از  تر    ییندار پایمعن  طوربه    Sدر تیمار  

. (p<05/0)بود    M  یمارتر از ت  ییندار پایمعن  طوربه  یزشاهد ن

  یریغذاگ  یزانم  ،شودمیمشاهده    1که در جدول    طورهمان

و گروه   S  یماردار باالتر از تیمعن  طوربه  Mروزانه در تیمار  

 . (p<05/0)شاهد بود 

به    نتایج   یانماهبچهالشه    یوشیمیاییب  یهاشاخصمربوط 

شده است.    ارائه  2دوره پرورش در جدول    یباس در انتهایس

معنی  ینپروتئ  یزانم اختالف  بالشه  را  تیمارهای   ینداری 

با وجود (.  p>05/0)و گروه شاهد نشان نداد    یشیمختلف آزما

دار باالتر از یمعن طوربه  Sرطوبت الشه در تیمار   یزانماین، 

بود   M  یمارت ا(p<05/0)  و گروه شاهد  بر  طبق   ، ین. عالوه 

دار در تیمار    ی معن  طوربه    یچرب  یزانم  ، دست آمدهه  ب  یجنتا

S    یمارتر از ت   ییندار پا  یمعن  طوربه  M  و گروه شاهد بود  

(05/0>p.) 

  یزوزیم، موکوس شامل ال  یمنیا  یمربوط به شاخص ها  نتایج

ا  یتفعال و  باس  یس  یانماهبچهکل    نوگلوبولینویمکمپلمان 
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نشان داده شده است.    3در جدول    یشآزما  یاندر پا  یاییآس

دار    ی معن  یرثأ ت  یمنی ا  یهاشاخص   در  یرهبه ج  ینافزودن تور

و گروه    Mو    S  یمارهایت  ینب  داریی معننکرد و اختالف    یجادا

 (. p>05/0)شاهد مشاهده نشد 

سرم  یوشیمیاییب فراسنجه هایمربوط به  یجنتا ،ینبر ا عالوه

-بچهو کلسترول    یسریدگلیتر  ،ینکل، آلبوم  ینشامل پروتئ

-آورده شده است. همان  4در جدول    یاییباس آسی س  یانماه

که  ط مشاهده    یهاداده  درور  پا   ،شودیمجدول    یاندر 

معن  ،یشآزما ت  ینب  دارییاختالف  و  شاهد    یمارهای گروه 

  مشاهده نشد ها  فراسنجهکدام از    یچدر ه  Mو    S  یمارهایت

(05/0<p.)

 

  خطای ± میانگین )  مختلف تیمارهای  براساس آزمایش  پایان در  باس آسیایی سی  ماهیانبچه عملکرد رشد و تغذیه  1 جدول

 (استاندارد

 .است دارمعنی اختالف وجود  نشانه ردیف هر  در متفاوت حروف

 
  خطای ± میانگین)  مختلف   تیمارهای اساس  بر آزمایش  پایان  در باس آسیاییسی ماهیان بچه ترکیب بیوشیمیایی الشه 2 جدول

 (استاندارد

 است. دارمعنی اختالف وجود  نشانه ردیف هر  در متفاوت حروف

 

  مختلف تیمارهای اساس بر آزمایش  پایان  در سی باس آسیایی  ماهیان  موکوس بچه پاسخ ایمنی غیراختصاصی 3 جدول

 ( استاندارد خطای  ± میانگین)

 (Mتیمار تورین مخلوط ) (Sتیمار تورین اسپری ) شاهد  

 19/0 ± 60/12 11/0 ± 00/12 28/0 ± 25/12 ( U/mLفعالیت لیزوزیم پالسما )

 73/1 ± 00/138 50/0 ± 00/134 28/0 ± 50/136 ( U/mLفعالیت کمپلمان )

 23/0 ± 40/8 19/0 ± 40/7 25/0 ± 65/7 (mg/mLایمنوگلوبولین کل )

 .استنبود حروف در هر ردیف نشانه عدم وجود اختالف معنی دار 
 

  شاهد  ( S) افشانه با تیمار تورین (Mتیمار تورین مخلوط )

 )گرم(اولیه وزن  0/1 ± 13/99 0/5 ± 13/93 0/1 ±   13/05

47/61 ± 0/02b 56/62 ± 0/42a 50/12 ± 0/26b گرم(  نهایی وزن( 

256/11 ± 5/12b 306/33 ± 8/83a 199/86 ± 3/27c ( درصد) افزایش وزن بدن 

3/08 ± 0/01b 3/33 ± 0/07a 2/61 ± 0/04c ( درصد نرخ رشد ویژه )در روز 

12/45 ± 0/66a 10/49 ± 0/76b 9/91 ± 0/85b  گرم(غذاگیری روزانه( 

1/2 ± 0/12a 0/86 ± 0/14c 1/03 ± 0/13b  ضریب تبدیل غذایی 

  شاهد  ( S) با افشانهتیمار تورین  (Mتورین مخلوط )تیمار 

18/59 ± 0/04 17/72 ± 0/91a 18/76 ± 0/43 )پروتئین )درصد 

3/71 ± 0/02b 4/44 ± 0/03a 4/48 ± 0/11a  )چربی )درصد 

71/99 ± 0/11a 70/35 ± 0/30b 70/77 ± 0/10b طوبت )درصد(ر 
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  میانگین )  مختلف تیمارهای  اساس   بر  آزمایش پایان در آسیاییباس سی  ماهیانبچه سرم خون   فاکتورهای بیوشیمیایی  4 جدول

 ( استاندارد خطای ±

 . استنبود حروف در هر ردیف نشانه عدم وجود اختالف معنی دار  
 

 بحث

استفاده    یقتحق  ینا  نتایج داد که  به صورت   توریناز  نشان 

بر عملکرد رشد    داریمعن  یرث أ ت   تواندی بر غذا م  افشانهمخلوط و  

که در    یبه طور  ، داشته باشد  یایی باس آسیس  ی ماه  یهو تغذ 

-بهرشد    ی( مقدار فاکتورهاSغذا )  یروتورین    یاسپر   یمارت

با  تورین  مخلوط    یمارو ت  شاهدنسبت به گروه    دارمعنی  ورط

که افزودن    دهندینشان م   متعدد  مطالعات.  بود  تر( باالMغذا )

ج  ینتور )  یانماه  یرهبه  ج  3/0-1مختلف  باعث  یرهدرصد   )

اشودمیها  رشد آن  یشافزا است که مطالعات    یدر حال  ین. 

 یبرخ  یبه غذا  یناند که افزودن تورنشان داده  یزن  یمعدود

 ,Salze and Davisها ندارد )آن  د بر رش  یریتأث  یان ماه

(  2007و همکاران )  Kimدر مطالعه    ،راستا  ین(. در هم2015

شسته   یپودر ماه  یحاو  یرهدر ج   ینتور  %6/1و    63/0افزودن  

 کفشک  یباعث بهبود رشد در ماه  داشت،   یکم  ینشده که تور

(Paralichthys olivaceus  مطالعه در  شد.   )Lim    و

طوط2013)  نهمکارا  Oplegnathus)  ی ماه  ی( 

fasciatusینتور  یرو مقاد  یپودر ماه  %50  یحاو  یره( را با ج  

گزارش   یهتغذ  74/1%،  1/ 23،  87/0،  51/0،  37/0،  19/0 و 

  ییرشد و کارا  یشباعث افزا  ینتور  %87/0–74/1کردند که  

  ، یناوجود  . با  می شود  ینتور  %19/0نسبت به گروه    ینپروتئ

( که در تضاد با  1998و همکاران )  Sakaguchiمطالعه    رد

ماه  یقتحق  یجنتا است،  چام    ی حاضر  آزاد 

(Oncorhynchus ketaآزما در  را  در    هاییش(  جداگانه 

  ینتور  %2و    5/0صفر،    یحاو  های یرهبا ج  یرینآب شور و ش

در    ی ماه  ینبر رشد ا  یرهج  ینو مشاهده کردند که تور  ،یهتغذ

شآب  و  ا  یریتأث  یرینشور  نتا  ینندارد.    ینب  یجاختالف 

-گونه  ییغذا  یرهدر ج  ینبه تور  یازن  یمربوط به بررس  یقاتتحق

ماه  یها ب  یانمختلف  است  گونه   یلدلهممکن  خاص  پاسخ 

و غلظت    یناستفاده از تور  ین،تور  ی حاو  یی غذا  یرهبه ج  یماه 

ج در  آن  از    یشگاهی آزما  یطشراهمچنین،  و    یرهاستفاده 

از    یمختلف ماه   ی هاگونهبر    ی قبل  مطالعاتمتفاوت باشد. در  

اس  ینتور عنوان  در    یدآمینهبه  رشد    ی هایرهجمحدودکننده 

شده است   یاد  یاهی گ یهاینپروتئ  یباال یر مقاد ی حاو یی غذا

(Magalhães et al. 2019; Tong et al. 2020  با  .)

به   توانیمختلف م  ی هادر گونه   انجام شده  یقاتتحق  یسهمقا

رسیجنت  ینا ماه  یده  پاسخ  تور  ی که  گونه  ینبه    ماهی   به 

ب  یبستگ رو  یقاتتحق  یشتردارد.    یایی در  یهاگونه   یبر 

(،  Rachycentron canadumگوشتخوار از جمله سوکال )

  و   انجام شده (  Pagrus majorقرمز )  یایی در  یم، سکفشک

ضرور  ی حاک  یقاتتحق  ینا  یجنتا ا  ینتور  ودنب  یاز   یندر 

)گونه ضرورSalze and Davis, 2015هاست  بودن   ی(. 

 یزانم  ، مثال برایشده است.    یید أت  یزها نگونه  دیگر   در  ینتور

 Trachinotus)  یدافلور  یپرستو ماه  یبرا  ینتور  یازمورد ن

carolinus)  54-65    شده است )درصد گزارشSalze et 

al. 2016  .) 

  ینهموجود در کشور به جهت کاهش هز  یتجار  یهایرهجدر  

استفاده   یزانم  ،موجود در کشور  ی غذا و کمبود پودر ماه  یها

باال   یزانو به م  گرفتهقرار    یتدر اولو  یاهیگ  یهاینپروتئاز  

در مطالعه حاضر به    ،مطالباین  شود. با توجه به  یماستفاده  

  یرهج  یبر رو  %1در سطح    ینکردن تورکه افشانه  رسد  یمنظر  

را به دنبال داشته است.   یهبهبود عملکرد رشد و تغذ  ،یتجار

  ین دار مشاهده شده بیمعناختالف    یکه بتوان برا  یلیدل  یدشا

  شاهد  ( S) با افشانهتیمار تورین  (Mتیمار تورین مخلوط )

 ( g/dLپروتئین کل ) 83/6 ± 19/1 32/6 ± 11/2 74/6 ± 28/1

 ( g/dLآلبومین ) 95/0 ± 13/0 86/0 ± 19/0 88/0 ± 25/0

 ( U/Lتری گلیسرید ) 08/1 ± 02/0 96/0 ± 12/0 15/1 ± 08/0

 (mg/dLکلسترول ) 12/146 ± 23/3 63/143 ± 19/1 41/147 ± 25/5
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با غذا در عملکرد رشد و    ینو مخلوط کردن تور  افشانه  یمارت

عنوان کرد  یس  یان بچه ماه  یهتغذ اشامل    ،باس    ضافهروش 

 ی تجار  یرهو مراحل بعد از پودر کردن ج  یرهبه ج  ینکردن تور

از دستگاه    عبوردر آب و    ینحل کردن تورهمچنین،  و   آن 

اقالم موجود در  یراتثأ تممکن است  ،. به عالوهاست پلت ساز

( ینرژیکهمگرا )س  یا(  یسترا )آنتاگونو رابطه واگ  یتجار  یرهج

  ، شود و ناشناخته مانده است  یبرقرار م  تورین  ینهآم  یدکه با اس

هم  یجادا  یلدل در  باشد.  شده  مشاهده    ، راستا  یناختالف 

Yokoyama  ( که در تحق2006و همکاران )خود اثرات    یق

  یهامور خال نارنج  ی را در ماه  یرهج  ینسطوح مختلف الکتوفر

(Epinephelus coioidesبررس )یلاز دال   یکیکردند،    ی  

متقابل   ناشناخته  اثرات  را  رشد  عملکرد  در  اختالف  عدم 

گوارش   دستگاه اجزای جیره یا اختصاصات    دیگرالکتوفرین با  

 های مختلف عنوان کردند. گونهدر 

  یریخورده شده در مطالعه حاضر )غذاگ  یغذا  یزانم  بیشترین

از گروه    یش دار ب یبه طور معن  ینشده با تور  یه تغذ  یمارهایت

  یرهکه از ج  ی ماه  هایگونه  دیگر   ی در مطالعه بر رو  . شاهد بود(

جذب    های یژگیو یجهنت  ، کنندیاستفاده م   ینتور  ی حاو  یی غذا

مولکول  ،ینتور  یخوراک کم  وزن  و   یتحالل  ی،مانند  آب  در 

توص  یکآمفوتر  یتخاص )  یفآن  است   Salze andشده 

Davis, 2015  روزانه   یریغذاگ  یزانکاهش م  ،یناوجود  (. با

و همکاران   Qiتوسط    یرهج  در  ینسطح تور  یشو اشتها با افزا

رو2012) بر  مطالعه  در  توربوت   یماه   ی( 

(Scophthalmus maximus  و  )Hoseini   همکاران و 

(  Acipenser persicus)   یرانیا  یتاسماه  یو( بر ر2017)

دل و  شد  نشد  یبرا  یروشن  یلگزارش  عنوان    ین ا  یول  ،آن 

  دلیل به  یناز تور  یی دهند که سطح باالیماحتمال    نامحقق

م  یدیاس کاهش  را  آن  خوب  طعم  خوراک،    دهد، یکردن 

رو  یمورد بر  مطالعه  در  اسسطوح    یکه   ینه آم  یدمختلف 

آسیس   یماهبچهدر    یرهج  ینتور   و   یمرشد)  یایی باس 

 رسد صدق کند.  یمبه نظر  یزـتشر نشده( ن ـمن همکاران،

  مختلف   ینشان داد که استفاده از روش ها  یقتحق  ین ا  نتایج

الشه    ی بر درصد رطوبت و چرب  تواند یم  یره جبه    ینافزودن تور

افزا  داریمعن  یرثأ ت علت  حاضر،  مطالعه  در  باشد.    یشداشته 

شده با    یه تغذ  یاندر ماه  یرطوبت الشه و کاهش چرب   یزانم

را    یگرد  یمارهایمخلوط شده با غذا نسبت به ت  ینتور  یمارت

و آب بدن    یچرب  یزانم  ینکه ب  یتوان به ارتباط معکوس  یم

  یزکاتابول  ی ها  ی که چرب  یمعن   ینبه ا  ؛وجود دارد، نسبت داد

 ، افزایش آن  یجهشوند که نتی م  یگزینشده با حجم برابر آب جا

  ی برخ  ،عالوه ه(. بLove, 1980)  استه  ـوبت الشـرط  یزانم

به   ینتور  یحاو  ییغذا  یهایرهجاند که  دادهمطالعات گزارش  

  یانبدن الشه ماه  ی باعث کاهش توده چرب  یقابل توجه  یزانم

نسبت داده  ینتور یدآمینهشده که به اثرات کاهش دهنده اس

)یم   یهاگزارش(.  Salze and Davis, 2015شود 

تور  یراتثأ ت   بارهدر  یمحدود مختلف  سطوح  از    ین استفاده 

است. در   در دسترس  یالشه ماه   یمیاییوش یب  یببر ترک  یرهج

به دست آمده است. در    یزن  یمتناقض  یجمطالعات مذکور نتا

)  Salzeمطالعه   همکاران  رو2016و  بر  ماه  ی(    ی پرستو 

با سطوح   یهبدن در زمان تغذ  یچرب  یکاهش محتوا،  یدافلور

 ان و همکار  Yun  ،ینهمچن  . شده است  مشاهده  ینمختلف تور

  ی ماه   یرهدر ج  ینتور  ینهآم   یداستفاده از اسبا    یز( ن2012)

چرب  ،توربوت را    یکاهش  کردهالشه  در  اندگزارش  اگرچه   .

ماه گونه  یبرخ از جمله  اطلس   ی ها    (Salmo salar)  آزاد 

شده با سطوح مختلف    یهتغذ  یانالشه در ماه  یچرب  یشافزا

که    ی. تضاد(Espe et al. 2012)  شده استمشاهده    ینتور

الشه   یوشیمیاییب  یبترک  ینه در زم  انجام شدهمطالعات    ینب

دارد  یانماه پروتکل  ،وجود  در  تفاوت  به  است    یهاممکن 

  ی ماه  یزیولوژیکف  یطشرا  یطی،مح  یطشرا  یشی،آزما

(Jobling et al. 1994  و پاسخ خاص هر گونه به استفاده )

 (. Salze and Davis, 2015) باشد مربوط  یرهج یناز تور

  ی نقش مهم  ،ینآلبوماز جمله  آن،    یاصل  یکل و اجزا  پروتئین

مختلف از جمله   هایبدن در گونه  یمنیا  دستگاه   یتدر فعال

)  یماه  نتاMoradian et al. 2018دارد  اساس  بر    یج (. 

-یمعن  یرثأ ت  ینتور  ینهآم  اسید  ازحاضر، نحوه استفاده    یقتحق

م  داری پروتئ  ینآلبوم  یزانبر  و    یسریدگلیترکل،    ینو 

  یمنیا  خپاس  یجسرم نداشته است که هم راستا با نتا   سترولکل

کمپلمان در ماهیان از مهمترین   دستگاهدر مطالعه حاضر بود.  

اجزای تشکیل دهنده ایمنی غیراختصاصی هستند و در پاسخ  

و   فیزیولوژیک  تغییرات  شناسیبه  م  آسیب    کنند ی تغییر 

(Ellise, 1999تحق در  به    تورین  از استفاده  ،حاضر  یق(. 

مخلوط    افشانهورت  ص غذا  و  فعال  دارییمعن  یرثأ ت با    یتبر 

مـک اـمپلمان  ال  ولینـنوگلوبویموکوس،    یانماهبچه  یزوزیم و 
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و همکاران   Dehghani  یها یافتهنداشت.    یاییباس آسیس

ماه 2020) داد  نشان  باله    ی(  زرد  شانک 

(Acanthopagrus latusتغذ با    یه(  گرم    12تا    4شده 

نسبت    یباالتر  ی مخاط  یمنیپاسخ ا  اغذ  یلوگرمک  1در    ینتور

ت و  با    یهتغذ  یماربه گروه شاهد  تور  16شده   هر در    ینگرم 

ا  یلوگرمک داشتند.   ین تورکه  کردند    اظهار  نامحقق  ینغذا 

  ی مخاط   - یپوست  یمنیا  یها فراسنجهدر    یمنیاثرات ا  یدارا

در سطوح   یمنیا  یهاشاخصاما در مورد علت کاهش    ،است

تور ج  ینباالتر  مطالعه   ارائه  یهیتوج  یرهدر  است.  نشده 

Hoseini ( بر رو2017و همکاران )نشان   یرانی ا یتاسماه ی

مقاد که  ج   ینتور  یباال  یرداد  باعث    یرانیا  یتاسماه  یرهدر 

ا ال  یراختصاصیغ   یمنیکاهش  و    یزوزیم، شامل  کمپلمان 

در مورد   یگر مطالعات د  ،ینسرم شد. عالوه بر ا  نوگلوبولینویما

 ینتور ضداکسایشی  یتاز  فعال  اکی ح  ی مختلف ماه یهاگونه

( سنگ  ،مثال  برایاست  فلزات  برابر  آمون  یندر  ایومو  و   ین ( 

-ی مدارد که    یماه   یبر سالمت عموم  یدیاثرات مف  یتخاص

تقو به  منجر  )  یمنیا  دستگاه   یتتواند   .Xing et alشود 

 ین اثرات مثبت تور  ،حاضر  یقتحق  یها  یافته(. برخالف  2016

-یگانهبپاسخ    ای،  یاخته  یمنیهومورال و ا  یمنیبر پاسخ ا  یرهج

فعال  یخوار تنفس  یتو  ماه  یانفجار  گربه  سرزرد   ی در 

(Pelteobagrus fulvidraco ماه و  آمور    ی( 

(Ctenopharyngodon idella  در مختلف (  مطالعات 

 .Xing et al. 2016; Zhang et alگزارش شده است )

بلوغ   چرخهسن،    نس،گونه ماهی، ج  مانند   یی (. متغیرها2018

  یزشرایط سالمت بدن و استرس ن  ای،شرایط تغذیه  ی،جنس

ا  شناسیخون  یهافراسنجه  توانندیم تغییر دهند    یمنیو  را 

(McCarthy et al. 1973و ا )مسئله تضاد موجود در    ین

مختلف    یج نتا  ینب شده مطالعات  نشان    انجام  دهد.  یمرا 

نحوه   ،مشاهده شد   یزطور که در مطالعه حاضر نهمان  ،ینبنابرا

پاسخ   یبر رو تواندینم  یرهدر ج   ینتور  ینهآم  یداستفاده از اس

 ثر باشد.  ؤخون م یوشیمیاییب یو فاکتورها یمنیا

  یدمطالعه نشان داد که استفاده از اس  ینا  یج نتا  ، یطور کلبه

عملکرد    ،یرهدر ج  افشانهو به صورت    %1در سطح    ینتور  ینهآم

  ، بخشد یرا بهبود م یاییباس آسیس  یماههـبچ یهرشد و تغذ

 یرثأ ت  آنها  خون  یوشیمیاییب   یهاشاخصو    یمنیاما بر پاسخ ا

تور  ،ینبنابرا  .ندارد از   یره در ج  افشانه  صورتبه    یناستفاده 

  یطیمح  یطحاضر و شرا  یقبا وزن استفاده شده در تحق  آنها

 ید اس  یناستفاده آسان از ا  یبرا  یتواند روش مناسبیم ،حاکم

 باشد.  ینهآم

 

 یو قدردان  تشکر

دانشگاه    یمانهصم  یدانند از همکاریمبر خود الزم    نویسندگان

را   یسپاس گزار  یتفارس نها  یجفارس و پژوهشکده خل  یجخل

 داشته باشند.
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