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چكيده
(بتائين جاذب مواد تاثير بررسي منظور بوشهر، به ميگوي پژوهشكده به وابسته تحقيقات بندرگاه ايستگاه در ۱۳۸۲ پائيز پروژه اين
(بدون جيره شاهد شامل جيره نوع هفت ساخت با (Fenneropenaeus indicus)هندي سفيد ميگوي غذاگيري بر تحريك متيونين) و
، متيونين و بتائين مخلوط ، ۰/۵ و ۱/۵ درصد متيونين د رصد و ۱/۵ ۰/۵ بتائين، حاوي ۰/۵ و ۱/۵ د رصد جيرههاي متيونين)، و بتائين
ميگوها انجام گرديد. سانتيمتر ۱۰۰×۴۰×۵۰ ابعاد به اي شيشه آكواريوم هاي د ر غذاگيري تحريك آزمايش تكرارانجام گرديد. سه با
دقيقه ۳۰ زمانهاي مد ت از پس تعد اد پلت باقيمانده شد . آكواريوم ريخته ديگر نيز در طرف غذايي پلت هاي و شد ه رها آكواريوم در
داد هها با تحليل و تجزيه شدند . توزين سپس خشك و ، شده سيفون باقيماند ه پلت ها ساعت ۲ از پس گرديد . شمارش ۲ ساعت و
انجام گرديد. (Tukey) توكي آزمون با ميانگينها بين شد و مقايسه انجام (One-way ANOVA) طرفه يك واريانس با آناليز و SPSS

.(p>۰/۰۵ ) هم ند اشت با معني داري اختالف تيمارهاي مختلف در غذايي تعداد پلتهاي و مقد ار مصرف د رصد كه داد نشان نتايج
بيانگر مطبوعيت كه داشت را غذايي پلت تعد اد و مقدار مصرف درصد باالترين متيونين و درصد مخلوط بتائين حاوي ۵/ ۱ جيره ولي
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مقدمه
ثابت  مطالعات رفتاري ــت. اس ــيميايي غذا ش جذب ازآبزيان ــياري دربس اي رفتارهاي تغذيه ــي بررس براي ازعوامل مهم
از (۳). استفاده هستند دريايي پوستان سخت تغذيه د ر ــيارموثري جاذبهاي بس مربوطه ترکيبات و ــيدها آمينواس کردهاندکه
مصنوعي غذاهاي به عدم پذيرش مربوط ــكالت مش رفع از جمله مختلفي منظورهاي آبي به محيط در ــيميايي ش جاذبهاي

.(۱۲ ،۸) غذا ميباشد بهتر پذيرش و تغذيه، رفتار اصالح يا و يك غذاي نامرغوب (۴) مصرف افزايش (۱۰ ،5)
غذا شده مطبوعيت و جذابيت اما باعث افزايش اضافه کنند شده غذاهاي پلت غذايي کمي به ارزش است ممکن اگرچه جاذبها
باعث متابوليکي ميگو انرژي صرف رساند ن حداقل به مطلوب با غذايي ميدهند . جيره افزايش پرورشي درگونههاي غذا را مصرف و

مي شوند (۳). غذا مغذي مواد تلف شدن از مانع و شده مصرف سرعت به غذاهاي جذاب ميشود . جيره کاهش هزينه
خارج مي شود. از دسترس و شده شسته آب در داخل ابتدا مقداري در همان داده ميشود ميگو به که کل غذايي مجموع که از آنجا از
و بتائين است. سودمند بسيار غذا مصرف زمان مدت کاهش شده که در ميگو غذاگيري سرعت افزايش باعث جاذب مواد افزود ن لذا
مهمي افزود نيها نقش يکي از عنوان به بتافين تجاري نام با گليسين متيل تري يا بتائين ميباشند. جاذبهاي غذايي از انواع متيونين
بتائين بسياري از آبزيان استفاده ميشود. غذايي جيره د ر (Food attractant) جاذب ماد ه يک و امروزه به عنوان اشتها داشته افزايش در
دار مهره حيوانات از بعضي فقط ميشود، ولي ــاخته زنده س بدن تمامي موجودات در تقريبا" كه ــت اس آب د ر طبيعي محلول يك ماده
مهرگان بي در زياد مقادير به ماد ه اين طرفي از .(۹) ميكنند ذخيره خود بدن در زياد مقد ار به را ماد ه اين گياهان، از معدودي تعداد و
طوري به ميباشد، قند چغندر بتائين، كننده گياهان ذخيره از جمله يافت ميشود . گياهان برخي و ارگانيسمها ميكرو ، (۱۱) دريايي
بود ه ثبات با مولكول يك شيميايي از نظر بتائين نمود. استخراج قند چغندر مالس از فرآيند مخصوصي، را از طريق مي توان بتائين كه
جذب در تاثير زيادي ماده اين همچنين .(۲) دهد انجام را خود شيميايي فعاليت هم، سانتيگراد د رجه ۲۰۰ د ماي حتي در است قادر و
ضروري آمينه ــيدهاي اس از يکي متيونين دارد. ــزايي س به نقش آبزيان مقاومت برد ن باال و ــتها اش تحريک د ر و د ارد.. ويتامينها بهتر
جاذب نقش بر ميشود. عالوه پخش در آب به آساني و داشته آب زياد در انحالل قابليت مي باشد، Essential)گوگرددار amino acid )
بودند، بروز ضروري آمينه کمبود اسيدهاي د چار نوعي به غذايي جيره در که ماهياني تمامي بر روي شده انجام مطالعات در بودن آن،

.(۱) رسيده است اثبات به تبديل غذا بازدهي ناچيز و رشد نشانه هاي کاهش
ماده مقدار بهترين تعيين جاذب، مواد برخي افزودن با پرورشي ميگوهاي در غذاگيري تحريک بررسي تحقيق اين از هدف

ميباشد. ميگو غذايي جيره در جاذب
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Influence of betaine and methionine in the diet for stimulating food intake of  Indian white shrimp

(Fenneropenaeus indicus)

By: Fekrandish H, Faculty of Marine Science and Natural Resourses, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran., 
Abedian A. M. Faculty of Marine Science and Natural Resourses, Tarbiat Modarres University, Noor Iran., Matin Far 
A, Iran Fisheries Research Center, Tehran, Iran. Monfard N. Member of Scientific Board of Agricultural Research and 
Education organization, Dehghani A. Agriculture Educational Group of  Boushehr.
This study was conducted to investigation of betaine and methionine in the diet for stimulating food intake of Indian white 

shrimp (Fenneropenaeus indicus) in Bandargah fisheries research station in Autumn 2003. Seven types of diet consist 

of control diet ( without betaine and methionine), diets with 0.5 and 1.5 percentage of betaine, 0.5 and 1.5 percentage of 

methionine, 0.5 and 1.5 percentage of betaine and methionine mixture and Havorash commercial diet, with three replicates 

were used in this trial. The stimulating food intake experiment was conducted in glass aquarium with dimensions of  1008 

40* 50 centimeter. The shrimps were released in one side of  the aquarium and also food pellets was droped on the other 

side of aquarium. The number of remaind pellets were accounted after 30 minutes and 2 hours. After 2 hours, the remaind 

pellets were siphoned and dryed and then were weighted. The data analysed by SPSS and One way ANOVA method and 

averages compared by Tukey test.  Resulted showed that percentage of amount and number food pellets consumption in 

different treatment werenot significant  (p<0.05). But the diet contains 1.5 percentage mixture of betaine and methionine 

had maximum percentage of amount and number food  pellets consumption, that represented high attraction of this diet.

Key words: Indian White Shrimp, Fenneropenaeus indicus, Feeding, Food attractants, 

Betaine, Methionine, Tukey.
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كار و روش مواد
بندرگاه ــيالتي تحقيقات ش ــتگاه ايس در ۱۳۸۲ ــز پائي در طرح ــن اي
ساز جيره دست نوع ۷ ــد. ش اجرا بوشهر ميگوي ــكده پژوهش به ــته وابس
و د اخلي اوليه مواد با جيرهها ــت. قرار گرف ــتفاده مورد اس آزمايش اين در
مواد (بدون شاهد جيره يك شامل جيرهها ــدند. ش تهيه وارداتي فرموله و
۱/۵ د رصد درصد بتائين، ۰/۵ و و ۱/۵ جيره حاوي ۰/۵ ــش ش و جاذب)
مخلوط ــد درص و ۱/۵ متيونين و ــن بتائي مخلوط ــد درص ۰ /۵ ــن، متيوني
copy right) Lindo ــرم افزار از ن ــتفاده اس با كه بودند متيونين و بتائين
هر تركيب و غذايي اجزاي جدول ۱ ــدند . فرموله ش (۱۹۹۵, realeas 6.1

ــانميد هد . نش ــيرا جيرههاي آزمايش يكاز
ــر ــودر ماهي، پودر س پ ــامل: ش جيرهها در ــتفاده اوليه مورد اس ــواد م
لسيتين، ماهي، روغن كنجاله سويا، ، گند م ــكوئيد، آرد اس جگر پودر ميگو،
و متيونين ــادي)، بتايين ــه ب (ماس پرکننده ويتاميني، و معد ني مکمل هاي
و ــدند ش مخلوط كامال" ــك خش اوليه مواد ابتدا تهيه جيرهها براي ــد. بودن
ــپس س گرد يد . مخلوط كامال" در همزن و ــد آنها اضافه ش به ــپس روغن س
گرد يد . خود گيرد اضافه به ــفت س خميري حالت مخلوط كه مقداري آب تا
د اده شد عبور متر ميلي چشمه ۲ با قطر ــت گوش چرخ يك از حاصل خمير
۲ ساعت مد ت ــانتيگراد به س درجه ۴۰ دماي در كن ــك در خش ــپس س و
مناسب شده تا اندازه شكسته جيرهها ــدن، ش خشك از پس شدند. خشك

نمايند. پيدا
كارگاه ــا از ميگوه ــه بچ
ــداري خري ــوار دل ــر تكثي
ــي تن ۴ ــزن  مخ دو  ــه  ب و
عمل ــا ت ــد ند ش د اد ه انتقال
ــرد. گي ــورت ص ــازگاري س
غذاگيري ــك تحري ــش آزماي
ــه اي شيش ــاي آكواريوم ه د ر
۱۰۰×۴۰×۵۰ ــاد ابع ــه  ب
۲۰۰ گرديد. انجام سانتيمتر
مخزن از سالم ميگوي قطعه
در و ــد ش ــت برداش ــي تن ۴
د اده قرار ليتري ۳۰۰ مخازن
۴۸ ساعت از به مد ت ــد و ش
ــودداري خ آنها به ــي غذاد ه
خالي ــا آنه روده ــا ت ــد گردي

عدد ميگو ۵ از غذاها يك هر جاذبيت بررسي ــوند. براي ش گرسنه و ــد ه ش
وزن شده و ــك ــتمال كاغذي خش با دس و صيد مخازن از تصادفي طور به
آن تعد اد پلت و محاسبه ميگوها بدن وزن درصد ۱۰ ميزان به شدند. غذا
نيز غذايي و پلت هاي سپس ميگوها در آكواريوم رها شده گرديد. شمارش
باقيمانده پس پلت تعد اد ــر۱). (تصوي ــد ش آكواريوم ريخته طرف ديگر د ر
ساعت از ۲ پس گرديد. ــاعت شمارش ۲ س و دقيقه ۳۰ از مدت زمان هاي
۱۵ مدت به سانتيگراد ۵۰ درجه آون در شده و ــيفون س باقيمانده پلتها
تماميجيره هاي آزمايش براي اين ــدند. ش توزين سپس و خشك ــاعت س

شد. انجام تكرار سه در غذايي
استفاده با و SPSS نرم افزازي با استفاده از بسته دادهها تحليل و تجزيه

One-way) انجام شد و ANOVA) طرفه يك از روش آماري آناليز واريانس
محاسبه شد. استفاده (Tukey) توكي از آزمون ميانگينها بين مقايسه براي

شد. انجام Excel افزاري نرم بسته از استفاد ه با نمودارها ترسيم آماري و

نتايج
ــده ــاخته ش س جيره هاي تقريبي تجزيه ــه ب مربوط نتايج ۲ ــدول ج
همان تقريبا" ــا تقريبي جيرهه تجزيه ــه ب مربوط ميدهد. نتايج ــان نش را
نمودار-۱ درصد بود. شده محاسبه فرمول در ميدهد که نشان مقداري را
ساعت در آكواريوم ۲ از پس هند ي ــفيد ميگوهاي س بچه غذاي مصرف
تيمارهاي ــت اس ــهود مش ار نمود از كه ــور همانط ميدهد . ــان نش را
ــن) متيوني ــد درص ۱/۵) ۳ و ــن) متيوني + ــن بتائي ــد درص ۱ /۵ )۶
همچنين د ادند. ــان ــاعت را نش س ۲ از پس غذا مصرف درصد باالترين
۲ و دقيقه از ۳۰ ــس پ پلت تعداد ــرف مص ــد درص ۳ و ــاي ۲ نموداره
۱ درصد /۵ ) ۶ نيز تيمار نمودارها اين در ميدهد، كه ــان نش را ساعت
ــت. البته داش را پلت تعد اد مصرف درصد متيونين) باالترين + ــن بتائي
تعداد ــي و مصرف غذاي ــن درصد مقدار ميانگي كه د ادند ــان نش نتايج
داري معني اختالف هيچگونه ــف مختل در تيمارهاي ــده ش پلت خورده

.( (جدول ۳ (p<۰/۰۵) نداشت

نتيجهگيري و بحث
از  ــه ك ــه همانگون
مشهود ۳ و ۲ ، ۱ نمودارهاي
بتائين ٪ ۱/۵ ــره جي ، ــت اس

درصد  ــن باالتري ــن متيوني +
ــد اد تع و غذا ــدار ــرف مق مص
د اشت كه را آكواريوم پلت در
جذابيت و ــت مطبوعي بيانگر
ميگوها بچه براي غذا ــتر بيش
هم ديگر محققين است. بود ه
مقادير و ــوع ن كارگيري با به
به ــاذب ــواد ج م ــي از متفاوت
جمله از ــيدند، رس نتيجه اين
ــتفاده اس ــا ب (۶) Harpaz  :
تائورين، ــه ــيدهاي آمين اس از
در بتائين و آرژنين گاليسين،
بتائين – Hcl استفاده از با ،(۷) Harpaz موالر، ۱۰-۸ غلظتهاي ۵-۱۰ تا 
Macrobrachium شيرين آب ميگوي رفتاري واكنش موالر، ميزان۱۰-۳ به
كردند. ــي ارزياب مثبت را ــيميايي ش مواد جاذب ــه ب ــبت نس rosenbergi
ــيدهاي آمينه اس از ــتفاد ه اس با (۳) همكاران (۱۹۹۶) Comanو همچنين
به ۱۰-۷ تا غلظتهاي ۱۰-۱ د ر ــفات، و آدنوزين منوفس بتائين ــتالي، كريس
دريافتند در آكواريوم ،Penaeus monodon ــه اي تغذي محركهاي ــوان عن
آنتنولي و ضربات در ــرعت بيشتري س موالر ۱۰-۲ از بيش غلظت هاي در كه
و مخلوط مي شد مشاهده كمتر غلظتهاي به نسبت آروارهاي فعاليت پاهاي
تك تك از موثرتر ــن بتائي و تائورين گلوتامين، ــفات، فس منو  ۵ ــن آدنوزي

بودند. تنهايي به تركيبات

در آكواريوم غذايي هاي ميگوها از پلت تغذيه تصوير۱: نحوه

جيره... در متيونين و بتائين تأثير
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   انواع جيره
اجزاي غذايي

جيره ۱
۲(شاهد) ۳جيره ۴جيره ۵جيره ۶جيره ۷جيره جيره

ماهي ۳۸/۴۹۳۸/۴۹۳۸/۴۹۳۸/۴۹۳۸/۴۹۳۸/۴۹۳۸/۴۹پودر

ميگو سر ۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷پودر

۱۱۱۱۱۱۱پودرجگر اسكوئيد

گندم ۱۷/۰۱۱۷/۰۱۱۷/۰۱۱۷/۰۱۱۷/۰۱۱۷/۰۱۱۷/۰۱آرد

سويا ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵كنجاله

۱۱۱۱۱۱۱روغن ماهي

۱۱۱۱۱۱۱لسيتين

c ۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱ويتامين

ويتاميني ۱۱۱۱۱۱۱مكمل

معدني ۱۱۱۱۱۱۱مكمل

فسفات كلسيم ۱۱۱۱۱۱۱دي

۵۵۵۵۵۵۵همبند

۰۱/۵۰۰/۵۰۰/۷۵۰/۲۵بتائين

۰۰۱/۵۰۰/۵۰/۷۵۰/۲۵متيونين

كننده ۱/۵۰۰۱۱۰۱پر

كل ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰جمع

جيره ٪نوع ٪پروتئين ٪چربي ٪فيبر ٪خاكستر gr/calرطوبت انرژي

۱۴۴/۵۷/۵۳۱۵۸/۴۴۵۶۱/۲۳(شاهد)

۲۴۶۸۴۱۳/۵۷/۴۴۵۷۱/۳۱(۱/۵ ٪ بتائين)

متيونين) ٪ ۱/۵)۳۴۵/۲۸/۵۴۱۴۹/۴۴۲۲۹/۶۳

۴۴۶/۲۸/۵۴۱۴/۵۸/۸۴۴۵۹/۴۸(۰/۵ ٪ بتائين)

متيونين) ٪ ۰/۵)۵۴۴/۳۸/۵۳۱۵/۵۹۴۵۷۵/۱۳

٪بتائين+متيونين) ۱/۵)۶۴۵/۹۸/۵۴۱۴/۵۷/۶۴۶۸۳/۵۲

۷۴۵/۴۸/۵۳۱۵/۵۷/۴۴۴۳۲/۵۲(۵/٪۰بتائين+متيونين)

هاي آزمايشي جيره از يك هر تركيب و غذايي اجزاي جدول۱ -

ساخته شد ه هاي غذايي جيره انواع شيميايي تجزيه ۲: نتايج جد ول  
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جيره نوع
فاکتور

(شاهد) ۱ ۲جيره ۳جيره ۴جيره ۵جيره ۶جيره ۷جيره جيره

پس پلت تعد اد مصرف درصد
دقيقه ۳۰ از

۵/۰۹ a
۱۲/۳۲ a۹/۹۸ a۸/۶۹ a۸/۸۴ a۱۴/۳۳ a۱۳/۵ a

پس پلت تعد اد مصرف درصد
۲ ساعت از

۱۵/۶۱ a ۱۶/۳۴ a۱۶/۰۳ a۱۸/۰۵ a۱۶/۵۶ a۲۱/۶۷ a۱۸/ ۱۹a

پس غذا مقدار مصرف درصد
۲ ساعت از

۲۳/۹ a۲۲/۵۴ a۲۴/۷۸ a۲۱/۸۱ a۲۴/۱۴ a۲۶/۸۶ a۲۳/۶۷ a

قد رداني و تشكر
ايران شيالت تحقيقات ــه دست اندر كاران موسس و محترم ــت رياس از
كار اين انجام جهت الزم امكانات و اعتبار كه ــهر بوش ميگوي ــكد ه پژوهش و
ــتگاه ايس كارگران و كاركنان ــان، كارشناس از همچنين و نمودند ــم فراه را
قدرداني و ــاند ند كمال تشكر صميمانه ياري رس را ما كه بند رگاه تحقيقاتي

داريم. را

استفاده مورد منابع
غذايي نهادههاي و تغذيه عملي دارويي ۱۳۸۱؛ راهنماي نادر. مازندران، ــار افش - ۱

ص. ۲۱۶ تهران، بخش، نور انتشارات ايران. د ر آبزيان دارويي و
ص. ۵۶ تهران، گنج نور، انتشارات ۱۳۸۱؛ بتافين. نام. بي - ۲

3- Coman, G. J., Sarac, H. Z., Fielder, D. and Thorne, M. 

, 1996; Evaluation of  crystalline amino  acid, betaine and 

AMP as food attractant of the Giant Tiger Prawn (Penaeus 

غذايي. مختلف هاي جيره تعداد پلت و مقد ار د رصد مصرف ميانگين :۳ جدول

ساعت ۲ از پس تيمارهاي مختلف در مقد ارغذا درصد مصرف نمودار۱:

دقيقه ۳۰ از پس مختلف تعداد پلت غذايي در تيمارهاي مصرف د رصد نمودار۲:

ساعت ۲ پس از مختلف تيمارهاي د ر غذايي پلت تعداد مصرف نمود ار۳: درصد

جيره... در متيونين و بتائين تأثير



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۴۱ و د ام امور در

monodon). Bioshem – Physial. 113: 247-253.

4- Costa – Pierce,  A. M. and Laws, E. A., 1985; Chemotactically 

active feed additive for prawn (Machrobrachium rosenbergii). 
Prog. Fish – cult. 47:59 – 61.

5- Fast, A. W.  and Lester, L. J., 1992; Marine shrimp culture: 

principles and practices. Elsevier Seience. p. 18. http:/ /

www.google.com.

6- Harpaz, S., Kahan, D., Galan, R. and Moore, I., 1987; 

Responses of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, 
to chemical attractants. Chen Ecology. 13:1957 -1966.   

7- Harpaz, S., 1997; Enhancement of growth in juvenile 

freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, through the 

use of  a  chemoattractant . Aquaculture. 156: 225-231.  

8- Hughes, S.G., 1990; Aqueous amino acid solutions can alter 

the feeding of glass eel, Anguilla anguilla. L. Aquacult. Fish 

Mgmt. 22:.47 – 56.

9- Jutila, K., 2002;  Betaine TH: toxicological and Ecological 

information. http:/ /www.google.com.

10- Metailler, R., Cadena – Roa, M. and Person – Le Ruyet, J., 

1983; Attractive chemical substances for the weaning of Dover 

sole (Solea volgaris): Qualiative and quantitative approach. J. 

World Maricult. Soc. 14:679 – 684.

11- Meyer, S. P., 1987; Aquaculture Feeds and chemo 

attractants. Aquaculture Infofish Marketing Digest. 87:219-

225.   

12- Nakajima, K., Uchida, A. and Ishida, Y., 1990; Effect of 

a feeding attractant on growth of marine fish. Nippon Suisan 

Gakkaishi. 56:1151 – 1154.




