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 چکیده

اقرص دی خلیج ف ر  ک  از  ه ی گون ب   ی ه پر رش   هی ن دری یی  پر ری آب یدر صنه   ی آب یترین هو  جه  رشو بهین   هم         

ه    ک هش ه ین  انو، رسیون ب  برترین رژیم غذایی  رن سب ب  نی ز گون  ه ی اخیر  ورد توج  قرارگرفر لح ظ اقرص دی   ارزش غذایی در س  

ای در  ه ی غذایی  ریونین   لی ین از اهمی   ی هه ی ضر ری    حو د کننوه ب   ی ه  کم  آ ینب شو. ب  توج  ب  اینک  اسیو تولیو غذا  ی

ه ی غذایی ب  دلی   ه ی غذایی هسرنو. این  کم ه ی غذایی   هی ن دری یی برخوردارنو، ب  همین دلی  از اج ای تشکی  دهنوه جیرهرژیم

ه ی آن یمی نقش بس ایی در رشو دارنو. ت ذی    رشو در   هی ن،  ئین   همچنین فه لی ه ی  ر بولیکی، سنر  پر تتمثیر بر پیشزرد فرآینو

ترین نقش را در شکسر  شون   هضم  ه   همه  برای هضم   انرق    واد   ذی اس  ک  آن یم ابسر  ب  ظرفی  بیوشیمی یی   فی یولوژیکی آن

توانو نم ی  آن یم    قوارش را در دسرر ه گوارش   هی ن زع    ی ان  واد   ذی  ی  جذب غذا در دسرر ه گوارش دارنو. از این ر ، نوع،  ن

ه ی س زی ر شگوارشی   اسرف ده از  واد   ذی  ن سب از عوا   کلیوی برای بهین  ه ی آن یمت ییر دهو. این  ی گی تطزیقی فه لی  

توانو راهی ب  سوی پیشزرد دانش در این گوارشی در سطح  یکر  ولکولی  ی ه ی  هی ن اس . انج م تحقیق   بیشرر   بررسی فرآینو ای ت ذی 

 ت ذی    پر رش   هی ن دری یی ب شو. ه ی ک ربردی  هم درز ین    پی  و

 

 غذایی گوارشی،   هی ن دری یی،  کم  ه ی آن یم اسیو آ ین  لی ین، اسیو آ ین   ریونین، كلید واژه:

 

 مقدمه

ه ی غذایی ه ی جویوی را برای گسررش رژیمای   چرونری  ر بولیسم بون، اسررات یوآ ین ه ی اسی ط له   کم 

-ب  خصوص در پر رش   هی ن دری یی، ب  دلی  ارزش غذایی   اهمی  اقرص دی، از ش خ  (.05دهو )ای  ره د  ارائ   یاسیوآ ین 

ه ی جه نی  سئو  در ا ور ه    س ز  ن ورد توج  کشور ه ی بسی ر  هم   در ح   گسررش صنه  آب ی پر ری در جه ن اس  ک 

( ک  پیش نی ز آن اض ف  04س زی  صر  پر تئین ب  توج  ب  ه ین  ب  ی آن )ب  بهین  ب شو.بهزود ت ذی    ک هش فقر  لی  ی
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حیطی پر رش آب ی ن   بهزود توانو ب  جزران اثرا  زیس   ه ی بلورین برای فر و سیون غذای آب ی ن اس ،  یکردن اسیوآ ین 

ه ی آ ین ، ب  (. عوم ته د  در  واد   ذی   غل   اسیو05پر ری  وثر  اقع شود )دهی در صنه  آب یعملکرد رشو   سود

ه ی گی هی  ث ، ذر    گنوم  ک   ی ان لی ین کمی دارنو   سوی  ک  از ن ر  جود  ریونین خصوص در ز  ن اسرف ده از پر تئین

ه ی آ ین   وجود در رژیم غذایی را ه ی آ ین   خرل ، سنر  پر تئین از اسیوه ی جذب اسیو ، ب  عل  تف    در ز  نفقیر اس

-ه ی ضر ری  یکمزود اسیو آ ین (. 55توان آن را بر طر  نمود )ه ی آ ین  کرسیر لی  یک هش دهو؛ ک  ب  اض ف  کردن اسیو

توانو الرویی از پ سخ ب   یظرفی  جذب  واد غذایی، (. 56گوارشی شود) ه ی آن یمیر بر توانو  وجب ک هش رشو   فقر غذا   تمث

تم  ی (. طزق  ط له   انج م شوه، 07ای آزاد در رژیم غذایی ب شو )ه ی اسیوآ ین اسرف ده از  ن بع پر تئینی گی هی    کم 

از طرفی   (.55،57برای رسیون ب  حواکثر رشو نی ز دارنو )ی ضر ری در رژیم غذایی خود اسیو آ ین  01  هی ن ب   ه ی گون 

ب شو. دانش   ای  یه ی  ره د  از ن ر اسیوآ ین پر ری پ یوار، توسه  غذاشرط  زم برای گسررش رانو  ن غذایی   توسه  آب ی

گوارشی، برای توسه     ه ی آن یمه ی خ ص فی یولوژی یهنی، ظرفی  گوارشی   بررسی فه لی    جنز  ای ت ذی ه ی آ وخرن نی ز

(. 3ه ی غذایی  ن سب ضر ری هسرنو، در نریج  برای تولیوا  آب ی در شرایط پر رشی  رراکم اهمی  دارد )فر و سیون رژیم

  ی فراینوه ی  ر بولیکی شن خری ضر ری   یکی از د  اسیو آ ین  ح  ی سولفور اس  ک  ب  عنوان پیش   ده ریونین اسیو آ ین 

  ب   ای ت ذی (. کمزود  ریونین  وجب ک هش رشو   ب زده 0 ،02،31شود )ه  ی ف   یشوه اس     همو ً در س خرم ن پر تئین

ی  حو د کننوه در (. لی ین هم اغلب، ا لین اسیو آ ین 5 ،02گردد ) گوارشی در   هی ن  ی ه ی آن یمطزع آن تمثیر بر فه لی  

ه ی آ ین  ب   ی ه لی ین پالسم  در (، همچنین سطو  اسیو1،00،50ی جیره غذایی   هی اس  )هی اج ای  ورد اسرف ده در ت

ی بو. عال ه بر این، ت ییر سطح لی ین ب شو   در نریج  نرخ سنر  پر تئین اف ایش  یرشو   انسولین دخی   ی ه ی هور ونترشح 

در   هی  ابسر  ب   ای ت ذی رشو   ک رایی  (.50ف ت ز را تح  تمثیر قرار دهو )ای، لیپ ز   آلک لین فستوانو فه لی  پر تئ ز ر ده  ی

ترین نقش را در شکسر  شون    ه   همظرفی  بیوشیمی یی   فی یولوژیکی   هی برای هضم   انرق    واد   ذی اس  ک  آن یم

  هی ب شنو  ای ت ذی تواننو ب زت بی از ع د   ی  یگوارش ه ی آن یمالروی  .(00هضم   جذب غذا در دسرر ه گوارش بر عهوه دارنو )

(. 7ظرفی  گوارشی   هی را  نهکس کننو ) تواننو ی همچنین ) گی هخوار، دتریرو  خوار، هم  چی  خوار ی  گوشرخوار(  

(. 7ب شو )هی ن  یی   ه ی ت ذی ر ش س زی بهین گوارشی   اسرف ده از  واد   ذی از عوا   کلیوی برای  ه ی آن یمه ی فه لی 

   PH خرل    هی  رف    اس ، ک  تح  تمثیر سن،  قوار   نوع رژیم غذایی،  ه ی گون ه  در  ی ن ه ی آن یمهمچنین فه لی 

ه  ب  شکسرن ه ی آ ین  در   هی ن  حو د ب   ی ان   ده   ذی اس  ک  آن یم صر  اسیو .(7)ب شو د  ی بهین   ی

ه ی غذایی ب  ترکیب  واد   ذی  خرل    رژیم ه ی گون پ نکرا  در  ه ی آن یم قوار   فه لی  کننو.  ی ه  تولیو  کر نوترین 

آلک لین )تریپسین، کیموتریپسین، کربوکسی  ه ی آن یمه ی اسیو پپسین، پر تئ ز خرل    ق بلی  هضم رژیم غذایی،  رف    اس . 

  (.2شونو )ه  در ر ده ترشح  ید هضم غذا    هیور لی  آنپپریواز، لیپ ز( از پ نکرا    کزو برای پیشزر

 

 گیرینتیجهبحث و 

ه     ن بع ح ئ  اهمی  ه ی غذایی آب ی ن پر رشی، در راسر ی ک هش ه ین اسرف ده از  ن بع گی هی در رژیم

ه ، ، انواع  خرل  کربوهیورا ای ت ذی ه ی ضو اس . ب  این ح  ، اسرف ده از  ن بع پر تئینی گی هی، ب  عل   جود ف کرور

ی بو ه  ب  عنوان  نزع پر تئینی ک هش ای ضر ری ن  ره د ،  مکن اس  ارزش بیولوژیکی آنفیزر   پر فی  اسیوآ ین 

(. اطالع   بسی ر  حو دی در ارزی بی از اثرا  سطو  لی ین    ریونین در هضم   جذب  واد   ذی   فه لی  آن یمی 6)

توانو ب  توج  ب  رژیم غذایی، د  ، (، ک   ی1ای )آ ین  ط له   انج م شوه در تهیین  ی ان  طلوب اسیو (،0 جود دارد )

غذایی  وجب بهزود عملکرد دسرر ه گوارش   کم  ( نش ن داد، اسرف ده از04ه   رف    ب شو.  ط له  )سن  ... نی ز گون 
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  هی، بهزود فه لی  آن یمی  ه ی گون همچنین در تحقیق بر ر ی  .(01شود )  عملکرد رشو    ر بولیسم  واد   ذی  ی

 ورد  ه ی غذایی در گون (  صر   کم 4(. در نر یج ح ص  از تحقیق )03ر ده   نوار  سواکی آن را ب  دنز   دارد )

ه ی بر اف  دن  کم   ط له ، از طریق تمثیر بر فه لی  آن یمی، بهزود رشو را ب  همراه داشر  اس .  ط له   انج م شوه

(  Dicentrarchus labrax، سی ب   ار پ یی )(51)( Myxocyprinus asiaticus  هی ن  کنوه چینی ) ه ی گون غذایی در 

 Rachycentron)کوبی   (،Carassius auratus( )50،00(     هی گلوفیش )Sparus aurata(، سی بریم سرطالیی )52،06)

canadum) (30) تیالپی  نی ، (Oreochromis niloticus) (00،54)، ه ی غذایی ب  ک هش فه لی  آن یمی در رژیم

ای، در رژیم غذایی ب  ه ی غذایی   حفظ ته د  اسیوآ ین (. ب  اسرف ده از  کم 51، 00دهنو )را نش ن  ی اج اگی هی

هش داد   در نریج  ب  رشو بهرر آب ی توان ک گوارشی را  ی ه ی آن یمحو دی ر نو ک هشی فه ی   اج ا  ن بع گی هی، ت 

( نش ن داد ک  اج ا غذایی بر ر ی عملکرد  ر بولیکی )ب  خصوص ترشح آن یم(   01( همچنین نر یج  ط له  )53رسیو )

پپسین،  ه ی آن یم(  ش هوه شو، ب  طوری ک  6نرخ رشو   ک رایی تزوی  غذا تمثیرگذار اس . نر یج  ش بهی در تحقیق )

کیموتریپسین ب  تیم ر ش هو تف     هنی داری نواشرنو؛ ا   ترشح آن یم آلک لین فسف ت ز   آ ینوپپریواز ب   تریپسین  

-ای   حضور ف کرورآ ین توانو ب  دلی  از بین رفرن ته د  اسیوداری کمرر از تیم ر ش هو بود. این نریج ،  یطور  هنی

حو دی اثر  نفی  ن بع گی هی در اج ا  توان ت ای  یه ی اسیوآ ین ب شو، ک  ب  اسرف ده از  کم  ای ت ذی  ه ی ضو

 غذایی را از بین برد.
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Abstract 
The most important target for optimal growth of aquatic organism in the aquaculture 

industry, especially marine fish species, economic species of the Persian Gulf that in recent years 

are considered for economic and nutritional value, is best diet to suit the needs of species and 

reducing the cost of food production. Since the essential and limiting of amino acids especially 

dietary supplements of methionine and lysine have particular importance in diets of marine fish, 

therefore are from the ingredients of diets. Because impact of these supplements on advancing 

metabolic processes, protein synthesis and also enzyme activities, they have important role in 

growth. Feeding and growth of fishes is related to their biochemical and physiological capacity for 

digestion and transport of nutrients that the enzymes have a role in break down and digestion of 

food in the digestive system, therefore type, source and amount of nutrients can changes the enzyme 

profile and its amount in digestive system. This adaptive feature of digestive enzyme activity and 

the using of suitable nutrients is from key factors for optimizing the method of feeding fish, 

therefore more researches and study on digestive processes in the level of micro molecular can be a 

way to advance knowledge in this field and important functional implications in feeding and 

rearing of marine fish. 
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