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چکیده
پژوهشی حاضر بهمنظور بررسی رشد وبقاء ماهی قرمز  Carassius auratusبا اضافه نمودن اسیدآمینه لیزین به غذای ماهیان درآزمایشگاه
انجام شد .به جهت اهمیت تجاری این گونه دربرخی از ماههای سال ،اسیدآمینه لیزین بهعنوان مکمل به غذا استفاده شد .دراین بررسی 4تیمار با
سه تکرار مورد آزمایش قرارگرفت که تیمارشاهد ازجیره غذایی متداول استفاده شد .تیمار 2 ،1و  3هرکدام عالوه برغذای متداول بهترتیب از
 2 ،1/5و  2/5گرم اسیدآمینه لیزین بهازای  1کیلوگرم وزن بدن تغذیه شدند که در مجموع از  12آکواریوم و در هر کدام  5قطعه بچه ماهی با
وزن تقریبی  2/9گرم استفاده شد .نتایج آزمایش حاکی از آن بود که طی دوره آزمایش ،بین تیمارها از نظرمیزان رشد اختالف معنیداری وجود
داشت ( )P>0/05به گونهای که هر  3تیمار مقدار قابل توجهی و با میانگین وزنی 4/38±0/20گرم نسبت به تیمار شاهد با میانگین وزنی
 2/96±0/01گرم افزایش وزن داشتهاند و تیمار  2/5( 3گرم) بهترین نتیجه را درمقایسه با سایر تیمارها بهدنبال داشت همچنین نتایج تحلیلهای
آماری نشان داد که اسیدآمینه لیزین با مقدار  2/5گرم درکاهش تلفات بچه ماهیان تاثیر داشته است و باعث باالترین افزایش درصد بقاء ،درصد
افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب بازده پروتئین و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است ( .)P>0/05درنتیجه میتوان بیان داشت که لیزین
 2/5گرم باعث باالترین میزان رشد و بازماندگی ماهی میشود.
کلمات کلیدی :اسیدامینه لیزین ،رشد ،بقاء ،ماهی قرمزCarassius auratus ،

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMaziar_yahyavi@yahoo.com :

243

حقپناهجهرمی و همکاران

مقدمه
در دنيا صدها گونه ماهي زينتي وجود دارد .زندگي آرام آبزيان
و بهخصوص ماهيها براي انساني كه از زندگي مدرن و ماشيني مملو
از سروصدا فرار ميكند آرامبخش است .با وجود اين ميتوان گفت كه
انسان وقتي به مشاهده محيطي كامالً مغاير با محيط زيست خود
ميپردازد سكوت مينمايد .محيطي كه خود جزيي از آن نبوده و
نميتواند هم باشد .از ميان سيستمهاي مختلف آكواريوم آب شور،
شيرين وگرمابي يا سردآبي ،سيستمهاي آكواريوم آب شيرين از تنوع
باالتر ماهيان زينتي ازجمله ماهي قرمز برخوردار است .اين ماهيها با
رنگهاي متنوع و اشكال بديع ،نظر هر بينندهاي را به خود جلب
مينمايد (اعظمي .)1388 ،صنعت تكثير و پرورش ماهيان زينتي و
اكواريومي بهعنوان بخش انكارناپذيري از صنعت آبزيپروري در جهان
شناخته شده است .يكي از نكات مثبت اين صنعت اختصاص بيش از
 %65تجارت جهاني كه آن حدود  20ميليارد دالر ميباشد به كشورهاي
در حال توسعه مانند سنگاپور ،تايلند ،هنگ كنک ،كلمبيا و مالزي
ميباشد (عمادي .)1380 ،ارزش صادرات ماهيان زينتي در سال 2000
برابر  176ميليون دالر و در سال  2010برابر  342ميليون دالر بوده
است ( .)2014 ،FAOماهيان زينتي در اكثر كشورهاي جهان ازجمله
ايران توليد ميگردند و امروزه بيشترين توليد در جنوبشرقي آسيا
بوده و به ديگر كشورها صادر ميشود .بزرگترين توليدكنندگان
ماهيان زينتي عبارتند از :مالزي ،سنگاپور ،چين و تايلند كه بخش
عمده صادرات را به خود اختصاص دادهاند .از نظر تغذيهاي اين ماهي
همهچيزخوار بوده و غذاي مخصوص ماهي قرمز نسبت به غذاي
مرسوم ماهيها پروتئين كمتر و كربوهيدرات بيشتري دارد .اين غذا
به دو شكل توليد و استفاده ميشود :پوستهاي كه روي آب شناور
ميشود )پولكي) و حبهاي كه به زير آب ميرود (لوفاگ) (ارجيني،
 .)1387بدن آنها به پروتئين ،اسيدهاي امينه ،ليپيدها ،موادمعدني،
ويتامينها و كربوهيدرات نياز دارد .پروتئينها ،زنجيرههاي خطي يا
پليمرهايي هستند كه از تركيب اسيدهاي آمينه حاصل ميشوند.
پروتئينها مهمترين وگرانترين قسمت جيره غذايي ماهيان بوده و
يكي ازاجزاي اصلي بافتها و اندامهاي بدن بهشمار ميروند .لذا مقادير
كافي از اين پروتئينها درجيرههاي غذايي براي رشد و جبران پروتئين
مصرفي بافتها مورد نياز است كه از  20اسيد امينه حاصل ميشود
اين اسيدهاي آمينه ،محصول نهايي هضم پروتئين ميباشد (سالكي،
 .)1379آبزيان جهت تامين اسيدامينههاي غيرضروري به منابع غذايي
يا پيشسازهايي جهت سنتز نياز دارند از نظر علمي پروتئين جيره
بايستي به مقداركافي براي ماهي فراهم شود تا هم نياز اسيدهاي
آمينه ضروري آن را تامين كند و همچنين به ساخته شدن مقادير
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نسبي از اسيدهاي امينه غيرضروري در بدن آنها كمک نمايد
( )1995 ،Kaushikپروتئين گران قيمتترين ماده مغذي موجود در
جيرههاي غذايي ماهيان ميباشد ( Nasim Khanو همكاران2009 ،؛
 Nguyenو همكاران .)2003 ،مقدار پروتئين در جيرههاي غذايي
گونههاي پرورشي با توجه به گونه ماهي ،منبع پروتئين ،شرايط محيطي
و اندازه ماهي متفاوت بوده و از  30تا  50درصد در نوسان است
( .)1999 ،Kikuchiدر بررسي كه توسط  )2004( Imtiazدر مورد
تعيين مقدار مورد نياز اسيدآمينه ليزين در جيره غذايي بچه ماهيان
انگشت قد كپور كه در مدت  8هفته انجام گرفته ،حاكي از آن بوده
كه حداكثر افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي زماني مشاهده شده
كه ميزان اسيد آمينه ليزين  2/25گرم بوده است و در اين شرايط
هيچگونه مرگ و ميري مشاهده نگرديد .همچنين )2013( Hosseini
بر روي تاثير جيره غذايي ليزيندار بر عملكرد رشد و تركيب عضالني
فيل ماهي به مدت شش هفته كار كرد .بهنحوي كه ماهيان با سه
جيره غذايي با  3/1 ،2/6و  3/6درصد از ماده خشک ليزين و جيره
شاهد با  2/1از ماده خشک تغذيه شدند .تيماري كه با  2/6درصد از
ليزين تغذيه شد وزن نهايي و افزايش وزن بيشتر و ضريب رشد ويژه
و ضريب تبديل غذايي كمتري در مقايسه با تيمارها داشتند .مكمل
ليزين بهطور قابل توجهي منجر به افزايش و كاهش بهترتيب در
پروتئين عضالت و چربي شد .نتايج نشان داد كه مكمل ليزين اثر قابل
توجهي در مواد غذايي مورد مصرف در نوجوانان فيل ماهي داشته
است و بهنظر ميرسد كه سطح ليزين در رژيم غذايي از  ٪2/6از ماده
خشک براي رشد فيل ماهي مناسبتر است.
با توجه به استفاده فراوان از ماهي قرمز در دنيا و كشور ،بهمنظور
افزايش بقا و رشد آنها استفاده از اسيدهاي آمينه ،ضروري و الزم
است و هدف از اجراي اين تحقيق بررسي اثر جيرههاي حاوي سطوح
مختلف اسيدآمينه ليزين بر روي فاكتورهاي رشد و ميزان بقا ماهي
قرمز  Carassius auratusميباشد.

مواد و روشها
اين آزمايش در ارديبهشت  93درآزمايشگاه ماهيان زينتي
دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس انجام شد 12 .اكواريوم  50ليتري در
ابعاد  35×35× 60درنظر گرفته شد كه هركدام بعد از آبگيري جهت
هوادهي و تامين نياز اكسيژني به پمپ هواده مركزي و سنگ هوا مجهز
شدند .ماهيان قرمز از مركز تكثير و پرورش ماهيان اكواريوم مركزي
واقع دركاشان تهيه شده بهمدت يک هفته در اكواريوم نگهداري و با
جيره متداول تغذيه شدند تا با شرايط يكسان آداپته شوند .پس از پايان
سازگاري بچه ماهيان از نظر طول و وزن اندازهگيري شدند و بهطور
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تصادفي به مخازن آزمايش انتقال يافتند كه در هر اكواريوم  5قطعه
ماهي با ميانگين وزن  2/9±0/10گرم وارد گرديد و براي هر تيمار3
تكرار درنظر گرفته شد .براي تهيه جيره با توجه به اينكه اسيدآمينه
ليزين بهصورت پودري نخودي رنگ بوده و در آب حل ميشود لذا ابتدا
غذاي مورد نظر را تهيه كرده با ترازوي ديجيتال توزين شده و براي
طول دوره پرورش كه  30روز ميباشد براي  12اكواريوم محاسبه
گرديد سپس مقدار اسيدآمينه الزم را كه از كارخانه  21بيضاء واقع
در  8كيلومتري جاده مرودشت شيراز تهيه شده بود را طبق منابع
انجام شده (اشيري )1390 ،توزين كرده و در آب حل نموده و به غذا
كه بهصورت پولكي يا لوفاگ ميباشد اسپري شد و بهمدت 24ساعت
در دماي اتاق قرار داده تا كامالً خشک شود .با توجه به بررسي صورت
گرفته ميزان پاسخگويي و اشتهاي آبزيان به غذاي پولكي بيشتر بوده
لذا غذاي پولكي را جهت تغذيه انتخاب كرده و مقدار اسيدآمينه در
 3دامنه بهصورت ( (2/5 ،2 ،1/5گرم در كيلوگرم غذاي خشک درنظر
گرفته شد ( .)2004 ،Imtiazدر مدت آزمايش بچه ماهيان قرمز تا حد
سيري يا بهعبارت ديگر  %5وزن بدن تغذيه شدند .مدفوع و ساير مواد
باقيمانده هر روز صبح از مخازن سيفون شده و آب نيز قبل از غذادهي
بهميزان  %30تعويض ميگرديد .زيستسنجي هر دو هفته يکبار انجام
گرفت و براي اين منظور تعدادي از ماهيان بهصورت تصادفي انتخاب
شده و از مخزن خارج شده و طول و وزن آنها ثبت شد .اندازهگيري
پارامترهاي كيفي آب همچون دما ،اكسيژن و  pHنيز  3بار در هفته
انجام ميگرفت كه دما برابر  26الي  28درجه سانتيگراد كه توسط
دماسنج جيوهاي pH ،معادل  6تا  9كه توسط پياچ متر و اكسيژن
محلول نيز  5/5تا  6ميليگرم در ليتر و توسط اكسيژنمتر ديجيتال
اندازهگيري و ثبت گرديد.
تجزیه و تحلیل فاکتورهای رشد بهصورت زير ميباشد :پس
از اتمام دوره پرورش ميزان افزايش وزن بدن (گرم) ،درصد افزايش وزن
بدن ،ضريب رشد ويژه ( )SGRضريب بازده پروتئين ( ،)PERضريب

تبديل غذايي ( )FCRاز طريق معادلههاي زير محاسبه شد ( Taconو
همكاران :)2006 ،درصد افزايش وزن بدن=
متوسط وزن نهايي -متوسط وزن ابتدايي /متوسط وزن ابتدايي × 100
ضريب تبديل غذايي( =)FCRميزان غذاي مصرفي /افزايش وزن بدن
ضريب رشد ويژه ( =)SGRلگاريتم طبيعي وزن ثانويه ماهي -لگاريتم
طبيعي وزن اوليه ماهي /طول دوره آزمايش × 100
ضريب بازده پروتئين ( =)PERافزايش وزن بدن /پروتئين مصرفي
بهمنظورآناليز غذاي ماهي براي اندازهگيري ميزان رطوبت ،چربي،
پروتئين و سايرتركيبات باتوجه به اينكه غذا بهصورت پولكي بوده بعد
از تهيه كردن آناليز غذا بر روي قوطي غذا نوشته شده است (جدول.)1
جدول  :1آنالیز غذای مورد استفاده
ردیف
1
2
3
4

ترکیبات غذا

واحد (درصد)

پروتئين
چربي
خاكستر (مواد معدني)
فيبر

34
5
10
3

تجزيه و تحليل آماري با نرمافزار  )Version 16( SPSSانجام
گرديد .بهمنظور بررسي اختالف معنيدار در مقدار اسيدآمينه ليزين
مورد استفاده در تيمارهاي مختلف از آزمون One Way ANOVA
استفاده گرديد و براي مقايسه ميانگينها از آزمون چند دامنهاي دانكن
استفاده شد.

نتایج
با افزودن اسيدآمينه ليزين در جيره غذايي ماهي قرمز ،تاثيرات
آن بر روي وزن و طول نهايي ،درصد افزايش وزن ،ضريب رشد ويژه،
ضريب تبديل غذايي و ضريب بازده پروتئين بررسي شده و نتايج آن
بهشرح جدول  2ميباشد.

جدول  : 2نتایج حاصل از مقایسه میانگین وزن و طول نهایی ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده پروتئین
در تیمارهای مختلف (در سطح .)P> 0/05
تیمارها

وزن نهایی (گرم)

طول نهایی (سانتیمتر)

درصد افزایش وزن

ضریب رشد ویژه

ضریب تبدیل غذایی

ضریب بازده پروتئین

شاهد
تيمار1
تيمار2
تيمار3

2/96 ± 0/01b
3/13 ± 0/14 b
3/96 ± 0/15 ab
4/38 ± 0/20a

2/99 ± 0/02 b
3/42 ± 0/18 b
3/93 ± 0/40 b
4/98 ± 0/07 a

2/06 ± 0/34 c
8/15 ± 6/32 c
36/77 ± 6/15 b
51/25 ± 8/78 a

0/13 ± 0/02 c
0/51 ± 0/39 c
2/08 ± 0/31 b
2/75 ± 0/38 a

c3/62 ± 0/02

0/0013 ± 0/0003c
0/0059 ± 0/0046 c
0/0265 ± 0/0047 b
0/0369 ± 0/0063 a

3/47 ± 0/03 c
2/76 ± 0/02 b
2/14 ± 0/04 a

حروف غيرمشابه تفاوت معنيدار را در سطح  0/05نشان ميدهند (.)P>0/05

وزن نهایی :تيمار 3با ميزان اسيدآمينه  2/5گرم ،حداكثر وزني
معادل 4/38±0/20گرم را در بين تيمارها نشان داد كه بيانگر تفاوت

معنيدار بين تيمار  3با سايرتيمارها بود ( )P>0/05البته تيمار 2نيز
تا حدودي با بقيه متفاوت بود ولي تيمار 1و شاهد هيچگونه تفاوت
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معنيداري نداشتند (( )P>0/05شكل .)1
طول نهایی :از نظر طول نيز تيمار  3با حداكثر طول معادل
 4/98 ±0/07تفاوت معنيداري با ساير تيمارها در طول دوره پرورش
نشان داد ( )P>0/05بهعبارت ديگر بين  2تيمار ديگر و شاهد هيچ
گونه تفاوتي معنيداري مشاهده نشد (شكل .)2
_

a

5

ab

تيمار1

شاهد

2
1

50

b

40
30
c

20
c

0

0

تيمار3

تيمار2

شاهد
تيمار1
تيمار2
تيمار3
شکل :3درصد افزایش وزن درتیمارهای موردآزمایش

شکل  :1وزن نهایی در تیمارهای موردآزمایش
6

a

3
2
1
0

تيمار3

تيمار2

تيمار1

طول نهایی (سانتی متر)

b

4

a

شاهد

شکل :2طول نهایی درتیمارهای موردآزمایش

افزایش وزن :حداكثرافزايش وزن بدن درتيمار  3با اسيدآمينه
ليزين  2/5گرم مشاهده گرديد و اختالف معنيداري با ساير تيمارها
نشان داد ( .)P>0/05بهطوريكه ميزان افزايش وزن در اين تيمار به
ميزان قابل توجهي بوده است .درحاليكه افزايش وزن بدن در شاهد
مشاهده نشد و بهعالوه بين تيمارهاي مختلف اسيدآمينه ( 1/5و (2
گرم نيز اختالف معنيداري مشاهده گرديد (شكل.)3
ضریب رشد ویژه :معموالً تاثير غذادهي در رشد آبزيان در
تمامي قسمتهاي توليد و هزينه منعكس ميشود .ضريب رشد ويژه
و ضريب تبديل غذايي از مهمترين پارامترهايي است كه توسط پرورش
دهندگان مورد بررسي قرار ميگيرند .از اين پارامترها در عملكرد
ارزيابي غذا و طرحريزي عمليات غذايي استفاده ميشود .ضريب رشد
ويژه پارامتر مناسبتري جهت اندازهگيري رشد ميباشد و معياري
جهت كنترل ذخاير ماهيان مورد استفاده قرار ميگيرد .روشي كه از
آن براي محاسبه نرخ رشد ويژه استفاده ميشود براين فرض است كه
ميزان افزايش وزن را در طول زمان نشان ميدهد .معموالً از نرخ رشد
ويژه درآناليز واريانس ( )ANOVAجهت مقايسه تيمارهاي مختلف
آبزيان استفاده ميشود .اين روش در مواردي كه وزن همه ماهيان در
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a

وزن نهایی (گرم)

4

ابتدا تقريباً يكسان بوده و شرايط براي همه ماهيان مطلوب و يكسان
باشد مورد استفاده ميباشد ( .)1996 ،Goddardدر اين بررسي تيمار3
بهترين و مطلوبترين نتيجه را در برداشته و تفاوت معنيدار با ساير
تيمارها بهدنبال داشت درعين حال بين تيمارهاي 1و 2تفاوت مشاهده
گرديد و شاهد تغيير محسوسي را نشان نداد (( )P<0/05شكل.)4

شاهد

شکل :4ضریب رشد ویژه درتیمارهای مورد آزمایش

ضریب تبدیل غذایی :معموالً در پرورش متراكم آبزيان براساس
تبديل غذاي خشک به گوشت تر ماهي محاسبه ميشود كه ميتوان
با مقاديرتبديل غذايي ارتباط عملي و اقتصادي برقرار نمود .محاسبات
ضريب تبديل غذايي را بهصورت دورهاي در طول دوره رشد انجام
ميدهند و يا برحسب مصرف غذا در طول دوره كامل پرورش بهدست
ميآيد ( .)1996 ،Goddardباالترين ضريب تبديل غذايي شاهد (بدون
افزودن اسيدآمينه) و پايينترين در تيمار 3با  2/5گرم اسيدامينه
ليزين مشاهده شد كه براساس نتايج بهدست آمده در مقايسه با ساير
تيمارها ،تيمار شاهد كمترين ميزان را دارا بود در صورتي بين تيمار1و
شاهد تفاوت معنيداري وجود نداشته است (( )P<0/05شكل.)5
ضریب بازده پروتئین :يكي از فاكتورهاي بررسي رشد در مورد
ماهيان قرمز ميباشد كه با توجه به ميزان افزايش وزن بدن به پروتئين
مصرفي در طول دوره محاسبه ميشود و با توجه به اينكه مقدار ليزين
بهعنوان يک اسيدآمينه درنظر گرفته ميشود و جزيي از پروتئين به
شمار مي رود لذا اسيدآمينه ليزين با پروتئين غذا محاسبه ميشود.
تيمار  3در اين آزمايش تفاوت معنيداري را با بقيه نشان داد
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
( )P>0/05كه با مقدار  2/5گرم اسيدآمينه ليزين در غذا باالترين
ضريب تبديل غذايي را بهدست آورد و تيمار1و 2نيز تفاوتي اندک را
نشان دادند (( )P>0/05شكل.)6
5
c

c

b

3

a

2
1
0

ضريب تبديل غذايي

4

شاهد
تيمار1
تيمار2
تيمار3
شکل  :5ضریب تبدیل غذایی درتیمارهای موردآزمایش
a
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b

c
c

تيمار3

تيمار2

تيمار1

0/045
0/04
0/035
0/03
0/025
0/02
0/015
0/01
0/005
0

شاهد

شکل :6ضریب بازده پروتئین درتیمارهای موردآزمایش

بازماندگی :باالترين بازماندگي را در تيمار 3با مقدار  2/5گرم
اسيدآمينه ليزين مشاهده شد كه هيچگونه مرگ و ميري در تيمار3
مشاهده نگرديد ولي در تيمار2و 1بهترتيب  3و 4مورد تلفات و در
تيمارشاهد  5مورد مشاهده گرديد ( .)P>0/05باتوجه به بررسيهاي
صورت گرفته و آزمايش انجام شده به اين صورت كه ساير فاكتورهاي
رشد م انندافزايش وزن بدن ،ضريب رشد ويژه ،ضريب بازده پروتئين
و ضريب تبديل غذايي در تيمار 3با  2/5گرم اسيدآمينه ليزين تفاوت
معنيداري با ساير تيمارها داشته و مطلوبترين نتيجه در شاخصهاي
رشد در اين تيمار نشان داده شد ( )P>0/05و بين تيمارشاهد با ساير
تيمارها اختالف معنيداري مشاهده نشد.

بحث
در اين تحقيق بعد از  15روز از پرورش ماهي قرمز ،شاخصهاي
رشد و پارامترهاي مربوط شامل :وزن نهايي ،افزايش وزن ،ضريب رشد
ويژه ،ضريب تبديل غذايي ،شاخص وضعيت در ماهيان تغذيه شده با
رژيم غذايي حاوي اسيدآمينه ليزين مورد سنجش قرارگرفت كه نتايج
قابل توجهي بهدست آمد كه با بررسيهاي صورت گرفته در سالهاي

قبل بهوسيله محققين ايراني و خارجي تفاوتها و تشابههايي وجود
داشت .نتايج بهدست آمده نشان داد ماهيان تغذيه شده بارژيم غذايي
فاقد اسيدآمينه (شاهد) بهطور معنيداري كارايي رشد نسبت به ماهيان
تغذيه شده با اسيدامينه ليزين پايينتر بود ( )P>0/05كه نتايج كارهاي
ذيل ،تاييد كننده آن است )2008( Menghong .با استفاده از تركيبات
غذايي و محصوالت كشتارگاهي مخلوط شده با ليزين و متيونين در
رژيم غذايي ماهي كاراس تفاوت معنيداري را در فاكتورهاي رشد مشاهده
كردند بدينصورت كه نتايج نشاندهنده تفاوت معنيداري در وزن نهايي
و نرخ رشد ويژه تيماري بود كه ليزين و متيونين به آن اضافه شده
بود .همچنين باالترين رشد نهايي و  SGRدر همان رژيم صورت گرفت.
 )2004( Imtiazبا بررسي اثر ليزين بيان كردند كه اين ماده ميتواند
سبب بهبود فاكتورهاي رشد در كپورماهيان گردد .در اين آزمايش به
عنوان مكمل از اسيدآمينه ليزين در سطح متفاوت تغذيه شدندكه
نتايج بهدست آمده بدينصورت بود كه حداكثر افزايش وزن و پايينترين
ضريب تبديل غذايي در مقدار  2/25ليزين بهدست آمده است كه
براساس نتايج بهدست آمده رژيم غذايي  Cirrhinus mrigalaبايد
شامل ليزين درحدود  2/30گرم در  100گرم غذاي خشک باشد و در
طول آزمايش هيچگونه مرگ و ميري مشاهده نشد .ماهيان مورد
بررسي در طي اين آزمايش ،از وزن اوليه  2/9±0/10به وزن متوسط
 3/54± 0/12رسيدند .بيشترين رشد مربوط به تيمار 3با  2/5گرم
اسيدآمينه ليزين بود كه درطول دوره پرورش به وزن 4/38± 0/20
رسيدند .كمترين رشد مربوط به تيمار شاهد بدون افزودن اسيدآمينه
ليزين و معادل  2/96 ±0/01گرم ميباشد .با وجود اين نتايج ،هيچ
اختالف معنيداري بين وزن نهايي ماهيان تغذيه شده با جيره  1/5گرم
اسيدآمينه ليزين و گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P<0/05اما نسبت به
جيرههاي غذايي با  2و  2/5گرم اسيدآمينه ليزين ،اختالف معنيداري
نشان دادند ( .)P>0/05در آزمايشي ديگر اشيري ( )1390با اثرگذاري
ليزين بر رشد ماهي قزلآالي رنگينكمان نتايجي مطلوب را در بهبود
فاكتورهاي رشد و افزايش اشتهاي آبزيان گزارش داد .در نتيجه اينكه
ليزين باعث افزايش رشد ماهي قزلآالي رنگينكمان ،كاهش تلفات بچه
ماهيان ،افزايش درصد وزن ،متوسط رشد روزانه و نرخ رشد ويژه گرديد.
همچنين در اين تحقيق ضريب تبديل غذايي در بين تيمارهاي مختلف
آزمايش از  2/14±0/04تا  3/62 ±0/02در نوسان بود ،پايينترين و
مناسبترين ضريب تبديل غذايي در تيمار  3با  2/5گرم ليزين در
 100گرم ماده خشک با مقدار  2/14 ±0/04مشاهده شد و باالترين
ضريب تبديل غذايي در تيمار شاهد بهمقدار  3/62± 0/02ميباشد.
ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي مختلف تغذيه شده در تيمارهاي
شاهد و  1تفاوت معنيداري نشان نداد ولي در تيمار 2و  3اختالف
معنيداري را نشان ميدهند ( .)P>0/05ضريب تبديل غذايي ميتواند
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نشاندهنده قابليت جيره در افزايش رشد ماهي قرمز باشد و به شاخصهايي

مثل افزايش وزن و ميزان مصرف غذا در طول دوره پرورش وابسته است.
تحقيقات مشابه نيز ،اين نتايج را تاييد ميكند .از آن جملهHosseini
( )2013اثرليزين را بر عملكرد رشد و تركيب عضالت ماهي بلوگا مورد
بررسي قرار داد كه مكمل ليزين در روند افزايش رشد و ميزان پروتئين
در عضالت تاثير بهسزايي داشته است .تيماري كه با  2/6تغذيه شد وزن
نهايي و افزايش وزن بيشتر و  FCR,SGRكمتري در مقايسه با بقيه
داشتند .مكمل ليزين بهطورقابل توجهي منجر به افزايش و كاهش به
ترتيب در پروتئين عضالت وچربي شد .نتايج نشان دادكه مكمل ليزين
اثر قابل توجهي در مواد غذايي مورد مصرف در نوجوانان بلوگا داشته
است )2003( Zongjia .تاثير پروتئين گياهي و حيواني تركيب شده
با ليزين را در عملكرد قزلآالي رنگينكمان مورد بررسي قرار دادند
كه افزودن ليزين به پروتئين گياهي افزايش در فاكتورهاي رشد را
نشان داد .نتايج نشان داد كه بيش از  50درصد وعده غذايي ماهي
درجيره غذايي ماهي قزلآالي رنگينكمان را ميتوان با وعدههاي غذايي
پروتئين گياهي بدون كاهش قابل توجهي در رشد ماهي و افزايش
ضريب تبديل غذايي دانست .عالوه بر اين ،مكمل ليزين ،افزايش CPو
ليزين و كاهش سطح چربي دربدن ماهي قزلآال را بهدنبال دارد .همچنين
در تحقيق موجود نيز مشخص گرديد كه ضريب رشد ويژه نيز با
افزايش مقدار ليزين در جيره بهاستثناي جيره شاهد ،افزايش مييابد
و بهترين و مناسبترين نتيجه را در ليزين با مقدار  2/5گرم ميتوان
مشاهده كرد .با اين وجود اختالف معنيداري در بين ماهيان تيمارهاي
تغذيه شده با ليزين و شاهد و تيمار  1مشاهده شد (J.M.CAO.)P>0/05
( )2011بر روي نياز به اسيدآمينه ال -ليزين براي گربه ماهي زرد
نوجوان با استفاده از  6رژيم غذايي حاوي بلورهاي ال-ليزين انجام
گرفت .كه نتايج حاكي از آن بود كه وزن نهايي ،اضافه وزن ،نرخ رشد
ويژه ،بازده غذايي ،بازده پروتئين با افزايش سطح ليزين در رژيم غذايي
افزايش يافته است و مقدار  13/3تا  31/3گرم بر كيلوگرم غذا را
بهترين مقدار دانسته و مطلوبترين نتيجه را شاهد بودندSodagar .
( )2008نيز با بررسي اثر اسيدآمينه آسپارتيک و آالنين بهعنوان يک
جاذب بر روي بچهفيل ماهيان به نتايجي مطلوب در شاخصهاي رشد
و خوشخوراكي را بهدنبال داشت .درسه سطح  1 ،0/5و  1/5درصد
انجام شدكه در مخازن پلياتيلن 500ليتري با  350ليترآب و حدود30
عدد فيل ماهي با وزن  21/2±2/12گرم انجام گرفت كه در كل افزودن
اسيدآسپارتيک موجب افزايش درصد وزن ،ضريب رشد ويژه ،فاكتور
وضعيت ،رشد روزانه،كاهش شاخص قيمت و كاهش  PCRشد درحالي
كه در جيره حاوي آالنين هيچ تفاوتي مشاهده نشد .با توجه به
آزمايشات و نتايج تحقيق فوق ميتوان از اسيدآمينه ليزين  2/5گرم
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بهعنوان يک مكمل غذا جهت افزايش شاخصهاي رشد ،بازماندگي و
بهبود اشتهاي ماهي قرمز استفاده نمود.
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