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  مروري بر نقش بتائین در تغذیه آبزیان پرورشی

  
 JAFARI٢T@YAHOO.COM    کارشناس ارشد ا داره کل شیالت استان مازندران علی اکبر جعفري؛

  yahoo.com@١٣٥٦_serajiارشد اداره کل شیالت خراسان رضوي،کارشناس  پدرام سراجی؛

  کارشناس ارشد اداره کل شیالت استان مازندران بهنام زرگري؛

   

  :چکیده

جلوگیري از اتالف استفاده ازجاذب هاي شیمیایی در محیط آبی می تواند جهت رفع مشکالت مربوط به عدم پذیرش غذاهاي مصنوعی، 
بتائین یا تري متیل ). 3،7،14،23،24،25،26،28(مواد مغذي ،اصالح رفتار تغذیه اي،پذیرش و جذب بهتر غذا موثر واقع گردد 

و چشایی به عنوان ماده گلیسین ماده اي صد در صد طبیعی بوده که از مالس چغندر تهیه می گردد و به دلیل تحریک حس بویایی 
 این ماده از گونه ها نشان داده تحقیقات صورت گرفته برروي بسیاري). 2،3،7(یه آبزیان مورد استفاده قرار می گیرداي محرك در تغذ

بتائین بطور مستقیم  قادر است در نقش ). 6،7،9،18،23،32(حتی می تواند باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی در آنها  گردد 
همچنین میتواند جایگزین بخشی از متیونین وکولین ).5(دهنده گروه متیل در چرخه انتقال این گروه در کبد دخالت داشته باشد

این ماده به لحاظ دارا بودن مولکول دو قطبی قادر به برقراري تعادل اسمزي سلولها می باشد . )4(موجود در جیره غذایی گردد
همچنین با حفظ آب درون سلولی و تولید اسیدآمینه ).4،11،12،13(وموجب کاهش استرس و مصرف انرژي می شود ). 8،15،27(

وبطورغیر مستقیم گروههاي متیل خود رابراي  ).21(دد پروتئین و رشد عضالت می گرگلیسین وتامین گروههاي متیل باعث سنتز 
و با انتقال کلسترول و لیپوپروتئینها . و در نتیجه تجمع چربی در بدن جلوگیري می کند). 2،4،28،31(بکار می برد سنتزکارنتین

تحریک آنها به تغذیه افزایش خوش خوراکی و بطورکلی بتائین درآبزیان موجب).  28(ازذخیره چربی در کبد ممانعت می نماید 
،بهبود سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی، کاهش درصد چربی و افزایش پروتئین الشه و کاهش استرس ناشی از تغییرات محیط 

  .  پرورش و تحریک آبزیان به تغذیه می شود

 بتائین،متیونین،کولین،موادجاذب: کلمات کلیدي
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