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 1398 بهمنتاریخ پذیرش:            1398 بانآ تاریخ دریافت:
 

 چکیده

ماهی ازون برون های رشد، بازماندگی و ترکیب الشه در بچهتحقیق حاضر با هدف تعیین اثر افزایش اسیدآمینه الیزین بر شاخص

(Acipenser stellatus)  طور بهگرم  01/20±3/1ماهی با میانگین وزن اولیه قطعه بچه 144منظور، تعداد هفته صورت گرفت. بدین 8در طی

های غذایی حاوی سطوح مختلف اسید درصد وزن بدن با جیره 4میزان گالس توزیع گردیدند. ماهیان دو بار در روز بهفایبر مخزن 12تصادفی در 

 بدن، وزن افزایش چاقی، درصد ضریب شامل تغذیه و رشد هایدرصد و جیره شاهد( تغذیه شدند. شاخص 3درصد،  2درصد،  1آمینه الیزین )

شدند. براساس نتایج  ارزیابی بدن الشه چنین ترکیبو هم بازماندگی شاخص احشائی و میزان بازده غذایی، تبدیل غذایی، ضریب ویژه، رشد ضریب

های ترین میزان عملکرد شاخص(. بر این اساس، بیش>05/0Pهای رشد بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت )داری در پارامترحاصل، تفاوت معنی

داری نشان درصد مشاهده گردید. میزان بقاء در کلیه تیمارها اختالف معنی 3ترین میزان آن در تیمار درصد الیزین و کم 2رشد در تیمار حاوی 

درصد  3درصد در مقایسه با تیمار  2افزودن الیزین در جیره سبب کاهش نسبت پروتئین و چربی در تیمار  نداد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد

برون سبب بهبود  ماهی ازوندرصد در جیره بچه 2میزان توان بیان کرد که افزودن اسیدآمینه الیزین بهرو، طبق نتایج حاصله، میگردد. از اینمی

 گردد.   عملکرد رشد می

  ماهی ازون برون ،های رشد، ترکیب الشهاسیدآمینه الیزین، شاخص کلمات کلیدی:

 d.mrezaei@malayeru.ac.ir پست الکترونیکی نویسنده مسئول: *
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 مقدمه

باالي  هايهزينه و اهمیت پروريآبزي در تغذيه نقش به توجه با       

 پرورش كه داشت اذعان درصد(، بايد 50 تا 40پرورش آبزيان ) آن در

 تركیب بهینه با كارآمد كامل، خوراک از استفاده به نیاز موفق ماهیان

 تغذيه تركیبات تمام بايستي ( كه2012و همکاران،  Aproduدارد )

 و مواد هاويتامین ها،چربي ا،هكربوهیدرات ها،پروتئین ضروري، مانند

 هاآن به سالم و سريع رشد اجازه نمايد تا فراهم ماهي براي را معدني

 اسیدهاي تركیب و پروتئین كیفیت (.2005و همکاران،  Cho) شود داده

 عملکرد هستند. ماهیان رشد بر مهم اثرگذار فاكتور دو جیره آمینه

 بیست .باشدمي پروتئین ساختن ها درآن كاربرد آمینواسیدها، اصلي

 دارند نقش پروتئین ساختن در طبیعي ممکن آمینواسید 80 از عدد

 شوندمي تلقي يا ضروري محدودكننده عنوانبه هاآن از يک دوم كه

 هاآن كربني زنجیره زيرا ،شوند فراهم غذايي جیره در حتماً بايد كه

و همکاران،  Ronnestadنیستند ) ساختن قابل حیوانات بدن توسط

هاي محدود كننده در ترين اسیدآمینه(. اليزين يکي از بیش2000

 به . اين اسیدآمینه(Lovell ،1989) هاي غذايي ماهیان استجیره

طويل  هايزنجیره و شودمي گرفته كاربه كارنتین مادهعنوان پیش

 میتوكندري حمل به هاچربي اكسیداسیون بتا براي را چرب اسیدهاي

 كالژن ساخت چنینهم اليزين (.1984و همکاران،  Waltonكند )مي

 هیدروكسي پرولین و اليزين هیدروكسي زيرا دهد،مي قرار تأثیر تحت را

 اصلي هايهستند، مولفه پرولین و اليزين متابولیسم محصوالت كه

 دلیلبه اليزين (. اسیدآمینهDaniel، 1988و  Sandellهستند ) كالژن

 آبزيان غذاي در مهمي نقش هاي گیاهي،پروتئین در آن ناچیز مقدار

 منابع با غذايي هايجیره به كافي مقداربه تا است نموده و ضروري ايفا

 محققان .(Bureau ،2007و  El-Harounشود ) اضافه گیاهي پروتئین

 پروتئین درصد 2/6تا  2/3 بین پرورشي ماهیان ترينعمده نیاز را در اين

 به جیره مقدار اليزين (. افزايشWilson ،2002كردند ) گزارش جیره

 را پروتئین ساخت و يا ضروري آمینه اسیدهاي ساير كارايي تواندمي

هاي حاوي (. بیان شده جیره1995و همکاران،  Kerrدهد ) افزايش

بب بهبود افزايش وزن در گربه ماهي كانال و كپورمعمولي اليزين س

 ؛lovell، 1997 و Zarate) گرددمي آكواريوم يا استخر در يافته پرورش

Viola  وLahav ،1991.) هاي حاوي اليزين، تريپتوفان مکمل چنینهم

هاي با پروتئین پايین سبب بهبود رشد، راندمان و ترئونین در جیره

و همکاران،  Kerrتر در خوک شده است )عضله بیشغذايي و درصد 

با جیره تجاري،  شده تغذيه قد كپورمعموليماهي انگشتدر بچه (.1995

درصد ضريب رشد و تبديل  5/1میزان جیره حاوي مکمل اليزين به

بدون مکمل  شده با جیره ماهیان تغذيهغذايي باالتري در مقايسه با بچه

(. سنچولي 1393روز نشان داده است )حسیني و همکاران،  45بعد از 

( نیز در بررسي خود بهبود عملکرد رشد و افزايش 1395و همکاران )

تغذيه  )Schizothorax zarudnyi(پروتئین الشه را در ماهي سفیدک 

گرم اليزين در كیلوگرم جیره گزارش نمودند.  17شده با جیره حاوي 

ماهي پرورشي منجر به بهیود ین استفاده از اليزين در جیره فیلچنهم

هاي رشد و كیفیت الشه در مقايسه با گروه شاهد گرديد شاخص

درصد  25(. مکمل اليزين در جیره حاوي 1395)محسني و همکاران، 

پروتئین سبب افزايش وزن و ضريب تبديل پروتیئن و راندمان غذايي 

 اساس جاكهآن (. ازGatlin ،1994و  Baiدر گربه ماهي كانال شد )

 است غذايي جیره در مصرف پروتئین سازيبهینه آبزيان، پايدار تولید

 پروتئین نیازپیش عنوانبه ضروري آمینه اهمیت اسیدهاي به توجه با و

 باعث جبران تواندمي ها،آن سازيبهینه غذايي، هايجیره در ساخت

 سودآوري و عملکرد رشد بهبود آبزيان، پرورش محیطي زيست اثرات

 اسید از (. استفاده2009و همکاران،  Liشود ) پروريآبزي صنعت

 اسیدهاي همه كه است آن آبزيان، مستلزم غذايي هايجیره در آمینه

 وجود پروتئین سنتز براي زمانهم طوربه و مقدار مناسب با آمینه

 از يکي جاكه اليزين(. از آن2001و همکاران،  Nordasداشته باشند )

 در مورد استفاده غذايي اجزاي در آمینه اسیدهاي ترينمحدودكننده

 اساس اين (، بر2006و همکاران،   Maiباشد )مي تجاري ماهیان غذاي

 در آمینه اسیدهاي اين كمبود غیرمستقیم و مستقیم اثرات شناخت

پروري جهت دستیابي به سطح متعادل آبزي در هدف جیره ماهیان

جیره غذايي الزم و ضروري است. لذا، اين مطالعه با هدف  ها درآن

فاكتورهاي  اليزين بر اسیدآمینه ضروري افزايش تأثیرات كردنمشخص

ماهي بدن بچه آمینه اسیدهاي تركیب و شیمیايي تركیب و تغذيه رشد،

  ازون برون صورت گرفت.

 

 هامواد و روش

 مالير دانشگاه شیالت پژوهشي و كارگاه آموزشي در تحقیق اين       

ماهي با قطعه بچه 144منظور تعداد شد. بدين انجام هفته 8 مدتبه

گالس فايبرمخزن  12در  تصادفي طوربه 01/20±3/1 اولیه وزن میانگین

 و ... دما توزيع گرديدند. شرايط محیطي مخازن از نظر اكسیژن، نور،

درجه  38/21پرورش  و میانگین دماي آب در طي دوره بوده يکسان

 بهبود و هوادهي جهت يک بیوفیلتر از مخزن هر گراد بود. درسانتي

ها، از غذاي آغازين جیره سازيآماده جهت .گرديد استفاده آب كیفیت

عنوان جیره پايه بیضاء به 21( شركت تعاوني تولیدي SFT0آال )قزل

 با سپسشده و  آسیاب ابتدا كنسانتره(. 1استفاده گرديد )جدول 

 درصد و جیره شاهد( اليزين 3درصد،  2درصد،  1تیمارها ) به توجه

؛ حسیني و همکاران، 1395شد )محسني و همکاران،  آن اضافه به

خوبي (. تیمارهاي غذايي به2013و همکاران،  Hosseiniو  1393

 چرخ گوشت توسط حاصله ط شده و پس از افزودن آب، خمیرومخل

 شدند. صورت پلت خشکبه

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.131558   �



 1399 زمستان، 4، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

413 
 

 صد بر گرم) هاجیره دهندهتشکیل غذایی اجزاء و درصد :1 جدول

 (خشک جیره گرم

 3جیره  2جیره  1جیره  شاهد غذایی اقالم

 36 36 36 36 1 كیلکا پودر

 5/20 5/20 5/20 5/20 1 ذرت نشاسته

 7 7 7 7 1 گندم سفید آرد

 4 4 4 4 1ژالتین

 11 11 11 11 1 ماهي روغن

 1 1 1 1 1ويتامیني مکمل

 1 1 1 1 1معدني مکمل

 3 2 1 0 2اليزين
 شده تهیه . 2 .بیضا - 21  آبزيان و طیور دام، خوراک شركت از تهیه شده . موارد1

 قزوين -سیانس شركت از
 

زن بدن درصد و 4میزان در طول دوره، ماهیان دوبار در روز به       

 شدند. پس ازهاي غذايي حاوي سطوح مختلف اليزين تغذيه با جیره

خک هوش شدن با ماده گل میاي ماهیان پس از بياتمام دوره تغذيه

هاي رشد براساس شده و شاخص سنجيزيست، ppm 150میزان به

  (1398)ايمانپور و همکاران،   گردندهاي زير محاسبه ميفرمول

 = FCR                              ضريب تبديل غذايي:
 مقدار غذاي داده شده

 افزايش وزن
   

= SGR                  ضريب رشد ويژه:
(𝑙𝑛 𝑙𝑛−وزن پاياني  (وزن اولیه

 طول دوره
 ×100 

 = CF                                         ضريب چاقي:
 وزن پاياني

3(طول كل)
×100  

 درصد افزايش وزن:

BWI= 
میانگین وزن اولیه تانک −  میانگین وزن پاياني تانک

میانگین وزن اولیه تانک
  × 100                

 = FE             بازدهي غذا:
 افزايش وزن

 مقدار غذاي داده شده
                                        

 وگیري شده از بافت عضله ماهیان نمونه سنجيزيستپس از        

، AOACاستاندارد ) روش در شده عنوان هايشیوه الشه براساس كیفیت

 از و كجلدال روشبه خام گرفت. پروتئین قرار مورد آزمايش (1995

 چربي خام از طريق حل محاسبه گرديد. كل نیتروژن تعیین طريق

 زا رطوبت .سوكسله انجام شد روشبه آن مقدار تعیین و اتر كردن در

 به گرادسانتي درجه 100 حرارت در در آون نمونه قراردادن طريق

 الکتريکي كوره در نمونه قراردادن طريق از و خاكستر ساعت 24 مدت

يد گرد گیرياندازه ساعت 24مدت به گرادسانتي درجه 550 حرارت در

دست آمده هاي بهدر پايان داده .(1398صوفي، علي)اكبري و نامدار

آنالیز  روشبه SPSSافزار پس از بررسي نرمال بودن، با استفاده از نرم

ه درصد تجزي 5طرفه و مقايسه میانگین دانکن در سطح واريانس يک

 و تحلیل شدند.

 نتایج
ماهیان ازون برون تغذيه پارامترهاي بیوشیمايي و رشد بچه نتايج       

ارائه  2شده با جیره حاوي سطوح مختلف اسیدآمینه اليزين در جدول

اختالف ماهیان ازون برون كلیه پارامترهاي رشد در بچه شده است.

 2طبق جدول (. >P 05/0داري را با تیمار شاهد نشان دادند )معني

نتايج نشان داد كه حضور اسیدآمینه اليزين در جیره تأثیري بر ضريب 

(. >P 05/0) نداد را نشان آماري اختالفي نظر از پارامتر و اين نداشته چاقي

افزايش شاخص افزايش از سوي ديگر، افزايش اين اسیدآمینه سبب 

درصد اليزين گرديد،  2بدن در ماهیان تغذيه شده با جیره حاوي 

دار بود، ولي با هرچند اين افزايش با تیمار شاهد فاقد اختالف معني

ها داري با ساير گروهدرصد اختالف معني 3افزايش میزان اليزين به 

رشد ويژه ترين میزان افزايش ضريب (. بیش>05/0Pمشاهده گرديد )

درصد اليزين در مقايسه با ساير تیمارها نشان داد به  2نیز در تیمار 

ترين (. كم>05/0Pدار بود )داراي اختالف معني 3شکلي با تیمار 

درصد مشاهده گرديد كه  2میزان ضريب تبديل غذايي نیز در تیمار 

 داري با میزان اين ضريب در تیمار شاهد نشان نداد. ولياختالف معني

(. >05/0Pداري بود )درصد داراي اختالف معني 3و  1با تیمارهاي 

تواند بر كارائي چنین نتايج نشان داد كه افزودن اليزين به جیره ميهم

دار در بین تیمارها غذايي تأثیرگذار بوده و سبب بروز اختالف معني

درصد و شاهد در مقايسه با  2(. بر اين اساس، تیمار >05/0Pگردد )

تیمارها سبب بهبود كارايي غذايي گرديد. از سوي ديگر، نتايج  ساير

شاخص احشائي  بر تأثیري جیره در اليزين نشان داد كه وجود اسیدآمینه

 2ترين میزان اين شاخص نیز در تیمار (. هرچند كم>05/0Pندارد )

دست آمد. طبق نتايج اسیدآمینه اليزين تأثیري بر میزان بقاء هدرصد ب

ن ازون برون تغذيه شده با جیره حاوي سطوح مختلف آن ماهیابچه

برون  ماهیان ازونبدن بچه الشه نتايج حاصل از آنالیز (.>05/0P) نداشت

( 3تغذيه شده با سطوح مختلف اسیدآمینه اليزين نشان داد )جدول 

الشه تأثیرگذار  بیوشیمايي تركیب تواند برمي اسیدآمینه مذكور وجود كه

طبق نتايج میزان پروتئین الشه در ماهیان تغذيه  (.>05/0Pباشد )

داري با تیمار شاهد نشان نداد، درصد اليزين اختالف معني 2شده با 

(. >05/0Pبود ) داريمعني داراي اختالف درصد 3كه با تیمار درصورتي

الشه مشاهده گرديد كه بر اين اساس  چربي اي نیز در میزانروند مشابه

ترين میزان آن در درصد و كم 3الشه در تیمار  چربيترين میزان بیش

درمقايسه  نیز الشه خاكستر درصد چنینهم گرديد. مشاهده درصد 2تیمار

 در ترين میزان آنبا تیمار شاهد مقادير باالتري را نشان داد كه بیش

(. براساس آنالیز نتايج، >05/0P) درصد مشاهده گرديد 3و  2 تیمارهاي

بت الشه در ماهیان تغذيه شده با سطوح مختلف درصد فیبر و رطو

 (.>05/0Pداري نشان نداد )معني اختالف شاهد گروه با درمقايسه اليزين
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 ماهیان ازون برون تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف اسیدآمینه الیزینگیری شده در بچهنتایج فاکتورهای رشد اندازه :2جدول 

 تیمارها
سجنشی فاکتورهای  

درصد 3  درصد 2 درصد 1   شاهد 

0/183 ±0/016 a 0/194 ±0/017 a 0/192±0/017 a 0/203±0/014 a ضريب چاقي

89/22 ±3/75 b 139/55±8/59 a 121/39±6/16 a 135/86±7/51 a ضريب افزايش وزن بدن

1/138±0/35 b 1/523±0/45 a 1/369±0/53 a 1/41 ±0/24 a ضريب رشد ويژه

4/69 ±0/26 a 1/76 ±0/56 c 3/029±0/87 b 1/747±0/25 c ضريب تبديل غذا

21/36 ±2/7 b 56/57 ±6/5 a 31/25 ±5/5 ab 61/31 ±7/9 a بازده غذايي 

7/8 ±0/93 a 6/68 ±0/9 a 9/34 ±0/89 a 8/44 ±0/72 a شاخص احشايي

75± 14/5  75± 14/5  75± 14/5  75± 14/5  درصد بقاء 

 ماده خشکبرون تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف اسیدآمینه الیزین بر حسب ماهیان ازوننتایج آنالیز بیوشیمیایی الشه بچه :3جدول 

مارهایت پروتیئنچربیخاکستر فیبررطوبت

 ab  7/91 ±2/06 ab  34/02 ±1/6 a  4/34±0/57 ab  76/72 ±6/6 a 4/6± 78/75  شاهد

درصد 1   78/08 ±2/67 ab  7/62 ab±0/96  40/34 ±2/1 a  3/01 ±0/93 b  75/35 ±2/08 a 

درصد 2   72/33 ±0/87 b  5/73 b±2/32  37/67 ±2/51 a  5/67 ±0/47 a  76/87 ±2/5 a 

درصد 3   83/13 ±4/63 a  9/33 ±0/35 a  35/67 ±2/01 a  5/05 ±0/89 a  76/12 ±2/02 a 

  بحث

 و رشد كه پارامترهاي دادند نشان بررسي اين از حاصل نتايج       

 اليزين شده ارائه مقادير تأثیر اي تحتمالحظه قابل طوربه ايتغذيه

 بچه در رشد نتايج بهترين .دارند قرار ماهیان ازون برونبچه جیره در

 شد. باالترين مشاهده جیره در اليزين 2 سطح با شده ماهیان تغذيه

كارائي  رشد ويژه، نرخ وضعیت، درصد افزايش وزن، فاكتور میزان

 شده تغذيه تیمارهاي در غذايي تبديل مقدار ضريب بهترين و غذايي

 مشاهده گرديد. جیره در اليزين كیلوگرم بر گرم 20 با سطح

Hosseini ( نشان2013و همکاران ،) تغذيه هايماهيفیل كه دادند 

وزن  در توجه قابل افزايش اليزين، خشک درصد ماده 6/2 با شده

كاهش ضريب تبديل  چنینهم وزن، رشد ويژه و افزايش نهايي،

همکاران  و Halverدادند.  نشان را تیمارها ديگر با مقايسه غذايي در

درصد اليزين در جیره ماهي  5اند كه وجود (، بیان كرده1958)

Chinook salmon  ضريب ترين میزانمناسبسبب بهبود رشد و 

 دستنتايج به طرفي، دنبال دارد. ازتغذيه را به كارايي و غذايي تبديل

( 1395اي محسني و همکاران )هيافته مؤيد حاضر مطالعه در آمده

ماهي  در عملکرد رشد و تبديل غذايي ضريب میزان بهترين كه است

گرم اسیدآمینه اليزين بر كیلوگرم  22تغذيه با  هنگام ماهيجوان فیل

 ترين میزان(، مناسب1979) Noseچنین غذا گزارش نمودند. هم

 2را در جیره حاوي  ماهي كپور كارايي تغذيه و تبديل غذايي ضريب

كه حسیني و همکاران حاليدردرصد اسیدآمینه اليزين بیان كرد. 

(، بهترين عملکرد رشد و ضريب تبديل غذايي را در ماهي 1393)

و   Waltonدرصد بیان كردند. 5/1كپور تغذيه شده با جیره حاوي 

 آاليقزل در ماهي را اليزين اسیدآمینه احتیاجات (،1984همکاران )

 شد مشخص آن براساس دادند كه قرار بررسي مورد كمانرنگین

 بر گرم 19 ماهي اين جیره در اليزين اسیدآمینه سطح بهترين

 مقدار بررسي بهترين اين از حاصل نتايج براساس كیلوگرم است،

 كیلوگرم بر گرم 19 سطح تغذيه در كارايي و غذايي تبديل ضريب

 (، در بررسي سطوح2006) همکاران و Luoشد.  مشاهده اليزين

،  Epinephelus coioidesماهي جیره در اليزين اسیدآمینه متفاوت
 كیلوگرم بر گرم 2/27حداكثر رشد در اين ماهي را در جیره حاوي 

 (، بر روي ماهي2009و همکاران ) Sardarدر مطالعه  كردند. گزارش

 نرخ و وزن افزايش میزان تريننیز بیش (Labeo rohita)هندي  كپور

 اليزين هاياسیدآمینه تركیب با شده تغذيه در تیمار ويژه رشد

اين تحقیق مشابه ساير مطالعات بر  نتايج حاصل از .شد مشاهده

اهمیت وجود اليزين در جیره و اثر مثبت اين اسیدآمینه بر عملکرد 

رشد و كارايي غذايي باالتر نسبت به ماهیان تغذيه نشده با سطوح 

؛ محسني و 2002و همکاران،  Takagiید دارد )مناسب اليزين تأك

میزان  در داريمعني حاضر، اختالف بررسي در (.1395همکاران، 

شد  مشاهده تیمارهاي آزمايشي بین الشه خاكستر و چربي پروتئین،

(05/0P<بیش .)با شده تغذيه تیمار در پروتئین و چربي میزان ترين 

 1 تیمار در خاكستر میزان ترينبیش و درصد اليزين 3 حاوي جیره

آمد. مطالعات ديگر نیز تغییر میزان پروتئین،  دستبه درصد اليزين

( و 1393چربي و خاكستر را در ماهي كپور )حسیني و همکاران، 

( تغذيه شده با سطوح 1395ماهي جوان )محسني و همکاران، فیل
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 شان(، ن2013) و همکاران Hosseiniاند. گزارش نموده اليزين مختلف

اليزين  خشک درصد ماده 6/2 با شده تغذيه هايماهيفیل كه دادند

 لیپید كاهش و پروتئین عضله افزايش به منجر ايمالحظه قابل طوربه

 Chinookدر مطالعه خود بر ماهي  (،1958همکاران ) وHalver شد. 

salmonخاكستر الشه و چربي پروتئین، میزان داري درمعني ، تفاوت 

 الشه در پروتئین سطح كردند. افزايش مشاهده آزمايشي تیمارهاي

 ممکن تحقیق در اين اليزين درصد 3حاوي  جیره با شده تغذيه تیمار

 مرتبط جیره هضم قابلیت و تر اسیدآمینهبیش برداريبهره با است

(. افزايش میزان چربي الشه در 1393باشد )حسیني و همکاران، 

 آمینواسید اين داد. اليزين نسبت اسیدآمینه نقش توان بهمي تیمارها را

 و كندمي ايفا را ايماهیچه هايسلول به اسیدهاي چرب انتقال نقش

(. 1381شود )افشارمازندراني، مي گرفته درنظر انرژي منابع عنوانبه

عنوان يک اسیدآمینه ضروري در طوركه بیان شد اليزين بههمان

كارگیري ديگر طريق بهبود بهتواند از مقدار و محتوي مناسب مي

ها را كاهش دهد اسیدهاي آمینه ضروري، میزان اكسیداسیون آن

(Xie  ،از سوي ديگر، استفاده بیش از حد اين 2012و همکاران .)

تواند كاهش هاي مختلف ميغذايي ماهي در گونه اسیدآمینه در جیره

و  Bicudoرشد را باتوجه به سمیت جزئي آن در پي داشته باشد )

(. Khan  ،2014و Farhat  ؛2007و همکاران،  Zhou ؛2009همکاران، 

درصد در اين  3روندي كه با افزايش میزان اسیدآمینه اليزين به 

(، بیان 2008) Oliva-Telesو  Peresمطالعه نیز مشاهده گرديد. 

هايي كه محدوديت و عدم نعادل اليزين وجود نمودند كه در جیره

اهش يافته و سنتز پروتئین با محدوديت روبرو دارد، اكسیداسیون ك

جاي سنتز پروتیئن بعد از شود و در نتیجه اسیدهاي آمینه بهمي

و همکاران،  Yangزدايي به چربي يا گلیکوژن تبديل شود )آمین

درصد  3تواند يکي از داليل باال بودن چربي در تیمار ( كه مي2011

شود در جیره، سبب مي باشد. چراكه غلظت باالي اسیدهاي آمینه

اسیدهاي آمینه اضافي كاتابولیزه شده و ساختمان كربني آن در 

و  Tantikittiها ذخیره شود )سنتز چربي استفاده گردد و در بافت

Chimsung ،2001.) بین تیمارهاي بازماندگي نرخ بررسي در اين 

نداد.  نشان  تیمارها تمامي را در داريمعني اختالف آزمايشي مختلف

دار در درصد بقاء توسط ساير اي از عدم اختالف معنينتايج مشابه

و   Luo؛1393مطالعات نیز ذكر شده است )حسیني و همکاران، 

شاخص احشايي  چنینهم (.2010 و همکاران، Yang ؛2006 همکاران،

اي نتیجه مشابه تر بود.درصد در مقايسه با ساير تیمارها كم 2در تیمار

(، در ماهي صبیتي تغذيه شده با 1395و همکاران ) توسط بیرمي

 طبق نتايج، جیره حاوي مقادير باالي اليزين گزارش شده است.

 پارامترهاي بر مطلوبي تأثیر درصد 2 سطح اليزين در اسیدآمینه

داشت.  غذايي تبديل تغذيه و ضريب كارايي رشد،

 در تفاوت شده، ذكر هايدر گونه اليزين بهینه سطح در تفاوت علت

 پروتئین توسط روزانه مصرف چنینهم و هاگونه نیازهاي متابولیکي

 و استفاده مورد مقدار پروتئین و نوع غذا، فرموالسیون تنوع ماهي،

(. 1393باشد )حسیني و همکاران، مي مورد استفاده غذايي هايرژيم

 اسید كه كرد گیريتوان نتیجهمي حاصل نتايج به توجه با مجموع در

 ضمن تواندكیلوگرم مي در گرم 20 سطح در ويژههاليزين ب آمینه

 نتیجه در كه داده كاهش را تبديل غذائي ضريب رشد، میزان افزايش

 .افزايش دهد را اقتصادي صرفه و كوتاه را دوره پرورش تواندمي
 

 قدردانی و تشکر

در  معاونت پژوهشي دانشگاه مالير مالي حمايت با پژوهش اين       

اثر سطوح مختلف  مطالعه"با عنوان  9/84-1-305شماره  طرح قالب

 Acipenserبرون )ماهي ازونبچه غذايي برعملکرد رشد و كارايي اليزين

stellatusدانشگاه مالير در "غذايي مختلف هايجیره از استفاده ( با 

 پروژه اجرايي مراحل طي كه عزيزاني و همکاران گرديد. از كلیه اجرا

 .گرددمي و قدرداني تشکر صمیمانه ،داشتند دريغبي هايحمايت
 

 منابع

 و غذائي هايعملي نهاده راهنماي .1381ن.،  افشارمازندرانی، .1

 .صفحه 216نوربخش.  انتشارات. ايران در آبزيان داروئي

اثرسطوح مختلف  .1398 ،ق. ،صوفینامدارعلی. و پ ،اکبری .2

بر عملکرد رشد و تركیبات  Salicornia sp عصاره گیاه سالیکورنیا

 Mugil cephalus Linnaeus)شیمیايي بدن ماهي كفال خاكستري

، صفحات 4، شماره 11. دوره صلنامه محیط زيست جانوري(. ف1758

  .146تا  139

عملکرد  .1398 ،م. ،نسبکرمی . وم ،محسنی .؛م ،ایمانپور .3

هاي رشد مکمل فیتاز بر جايگزيني پودر ماهي با آرد سويا بر شاخص

و برخي پارامترهاي خوني و بیوشیمیايي سرم خون ماهي آزاد درياي 

دوره  .فصلنامه محیط زيست جانوري  (Salmo trutta caspius).خزر

  .186تا  177، صفحات 4 ، شماره11

بیرمی، ن.؛ ذاکری، م.؛ کوچنین، پ.؛ یاوری، و. و محمدی  .4

نه اليزين و اثرات سطوح مختلف اسیدهاي آمی .1395آذرم، ح.، 

هاي رشد و تغذيه ماهیان جوان صبیتي متیونین بر شاخص

(Sparidentex hasta.مجله علوم و فنون دريايي .) شماره15 دوره ، 

 .104تا  89، صفحات 3

اثر  .1393، س. ،جرجانی . ور ،اکرمی .؛ا ،قلیچی .؛ه ،حسینی .5

ماهي اليزين بر عملکرد رشد، بازماندگي و تركیب الشه در بچه-ال

 نشريه توسعه آبزي (.Cyprinus carpio) قد كپورمعموليانگشت

 .43تا  35، صفحات 1 ، شماره8 دوره پروري.
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Abstract 
 This study aimed to investigate the effect of increasing the Lysine on growth, survival and 

body composition in juvenile of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) during 8 weeks. A total of 

144 fish with an initial average weight of 20.10±3.1 gram were randomly distributed in 12 tanks. 

Fish were fed diets containing 4 levels of Lysine (1%, 2%, 3% and control diet) twice daily with 

4% of body weight. Growth and nutrition indices, including condition factor, body weight 

increasing, specific growth rate, food conversion ratio, food efficiency, visceral index and 

survival rate as well as carcass composition were evaluated. According to the results, there was a 

significant difference in growth parameters between the treatments (P<0.05). The results showed 

the highest growth indices in the treatment containing 2% Lysine and the lowest in the treatment 

containing 3% Lysine. There was no significant difference in survival rate in all treatments. On 

the other hand, the results showed that the presence of Lysine in the diet reduced the ratio of 

protein and fat in the 2% treatment compared to the 3% treatment. Therefore, it can be stated that 

the addition of the 2 percent Lysine in the diet of stellate sturgeon juvenile will improve growth 

performance. 
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