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 ایران، بندرعباس،، دانشگاه آزاداسالمی بندرعباس، واحد دانشکده منابع طبیعی، گروه شیالت، :جهرمیپناههدی حق 

 1311/79159: پستیصندوق

 صندوق ایران، بندرعباس،، دانشگاه آزاداسالمی بندرعباس، واحد ده منابع طبیعی،دانشک گروه شیالت، :*مازیار یحیوی 

 1311/79159: پستی

 صندوق ایران، بندرعباس،، دانشگاه آزاداسالمی بندرعباس، واحد دانشکده منابع طبیعی، گروه شیالت، :زارعنخبهآرام دل 

 1311/79159: پستی

 1396 خردادیخ پذیرش: تار           1395 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

درآزمایشگاه ا اضافه نمودن اسیدآمینه لیزین به غذای ماهیان ب  Carassius auratusقرمزماهی وبقاء  رشد منظور بررسیبه حاضر پژوهشی 

با  تیمار 4بررسی دراین .شد استفاده عنوان مکمل به غذااسیدآمینه لیزین به ،های سالاز ماهربرخی به جهت اهمیت تجاری این گونه د انجام شد.

ترتیب از برغذای متداول به عالوه هرکدام 3و  2، 1شد. تیمار استفادهازجیره غذایی متداول  شاهدرکه تیما آزمایش قرارگرفت موردسه تکرار 

با  بچه ماهیقطعه  5 هر کدام آکواریوم و در 12 در مجموع از که کیلوگرم وزن بدن تغذیه شدند 1ازای گرم اسیدآمینه لیزین به 5/2و  2 ،5/1

 داری وجوداختالف معنی بین تیمارها از نظرمیزان رشد ،زمایش حاکی از آن بود که طی دوره آزمایشآنتایج گرم استفاده شد.  9/2وزن تقریبی 

 با میانگین وزنی شاهد گرم نسبت به تیمار 38/4±20/0میانگین وزنی با قابل توجهی و مقدارر تیما 3 ای که هره گونه( بP<05/0) داشت

های چنین نتایج تحلیلهمدنبال داشت هگرم( بهترین نتیجه را درمقایسه با سایر تیمارها ب 5/2) 3 تیمار و اندگرم افزایش وزن داشته 96/2 ± 01/0

 درصدقاء، ب افزایش درصدباالترین باعث  درکاهش تلفات بچه ماهیان تاثیر داشته است و گرم 5/2با مقدار  اسیدآمینه لیزین که آماری نشان داد

 توان بیان داشت که لیزیندرنتیجه می .(P<05/0) شده استو کاهش ضریب تبدیل غذایی  ضریب بازده پروتئین ویژه، نرخ رشد افزایش وزن،

 شود.ماهی میو بازماندگی  رشد میزان باالترین باعث گرم 5/2
 

  Carassius auratusهی قرمز، ، بقاء، مارشد، اسیدامینه لیزین کلمات کلیدی:

 Maziar_yahyavi@yahoo.com :ل* پست الکترونیکی نویسنده مسئو
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 مقدمه

آبزيان آرام زندگي . دنيا صدها گونه ماهي زينتي وجود دارد در       

 ها براي انساني كه از زندگي مدرن و ماشيني مملوخصوص ماهيهو ب

توان گفت كه اين مي با وجود .بخش استكند آراممي از سروصدا فرار

مغاير با محيط زيست خود  انسان وقتي به مشاهده محيطي كامالً

 آن نبوده و محيطي كه خود جزيي از. نمايدپردازد سكوت ميمي

 هاي مختلف آكواريوم آب شور،از ميان سيستم .هم باشد تواندنمي

هاي آكواريوم آب شيرين از تنوع شيرين وگرمابي يا سردآبي، سيستم

ها با ن ماهياي. برخوردار است ازجمله ماهي قرمز باالتر ماهيان زينتي

جلب  اي را به خودبيننده هر هاي متنوع و اشكال بديع، نظررنگ

و پرورش ماهيان زينتي و  صنعت تكثير(. 1388)اعظمي،  نمايدمي

پروري در جهان پذيري از صنعت آبزيناعنوان بخش انكاراكواريومي به

يكي از نكات مثبت اين صنعت اختصاص بيش از . شناخته شده است

به كشورهاي  باشدميليارد دالر مي 20 كه آن حدود ارت جهانيتج%  65

كلمبيا و مالزي  هنگ كنک، تايلند، سنگاپور، در حال توسعه مانند

 2000ماهيان زينتي در سال  ارزش صادرات(. 1380)عمادي،  باشدمي

ميليون دالر بوده   342 برابر 2010در سال  ميليون دالر و 176برابر 

ماهيان زينتي در اكثر كشورهاي جهان ازجمله  .(FAO ،2014) است

شرقي آسيا ترين توليد در جنوبگردند و امروزه بيشمي ايران توليد

ترين توليدكنندگان شود. بزرگبوده و به ديگر كشورها صادر مي

ماهيان زينتي عبارتند از: مالزي، سنگاپور، چين و تايلند كه بخش 

اين ماهي اي اند. از نظر تغذيههعمده صادرات را به خود اختصاص داد

غذاي مخصوص ماهي قرمز نسبت به غذاي  بوده و چيزخوارهمه

غذا  اين تري دارد.كربوهيدرات بيش و ترها پروتئين كممرسوم ماهي

اي كه روي آب شناور پوسته شود:ميتوليد و استفاده شكل  به دو

 ارجيني،) گ()لوفا رودمي آب اي كه به زيرو حبهپولكي( ( شودمي

 ،موادمعدني ،ليپيدها ،امينههاي اسيد، پروتئين به هاآن بدن .(1387

هاي خطي يا زنجيره ،هاپروتئين دارد. نياز كربوهيدرات و هاويتامين

 شوند.اسيدهاي آمينه حاصل مي تركيب كه از پليمرهايي هستند

 وجيره غذايي ماهيان بوده  ترين قسمتترين وگرانمهم هاپروتئين

 لذا مقادير روند.مي شمارهاي بدن بهاندام و هايكي ازاجزاي اصلي بافت

جبران پروتئين  و هاي غذايي براي رشدها درجيرهاين پروتئين كافي از

 شودمي امينه حاصل اسيد  20 كه از است نياز ها موردمصرفي بافت

 )سالكي، باشدنهايي هضم پروتئين مي محصول آمينه، اين اسيدهاي

هاي غيرضروري به منابع غذايي تامين اسيدامينه جهت آبزيان .(1379

علمي پروتئين جيره  نظر از نياز دارند سازهايي جهت سنتزپيش يا

اسيدهاي  هم نياز تا بايستي به مقداركافي براي ماهي فراهم شود

چنين به ساخته شدن مقادير هم و مينه ضروري آن را تامين كندآ

 نمايدها كمک نآمينه غيرضروري در بدن اسيدهاي ا نسبي از

(Kaushik ،1995) ترين ماده مغذي موجود درقيمت پروتئين گران 

؛ 2009و همكاران،  Nasim Khan) باشدمي ماهيان غذايي هايجيره

Nguyen  ،هاي غذايي جيره مقدار پروتئين در .(2003و همكاران

شرايط محيطي  وتئين،منبع پر ماهي، توجه به گونه پرورشي با هايگونه

 درصد در نوسان است 50تا  30از  اندازه ماهي متفاوت بوده و و

(Kikuchi ،1999) .در بررسي كه توسطImtiaz  (2004 در مورد )

تعيين مقدار مورد نياز اسيدآمينه ليزين در جيره غذايي بچه ماهيان 

هفته انجام گرفته، حاكي از آن بوده  8انگشت قد كپور كه در مدت 

كه حداكثر افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي زماني مشاهده شده 

گرم بوده است و در اين شرايط  25/2كه ميزان اسيد آمينه ليزين 

Hosseini(2013 ) چنين گونه مرگ و ميري مشاهده نگرديد. همهيچ

دار بر عملكرد رشد و تركيب عضالني بر روي تاثير جيره غذايي ليزين

نحوي كه ماهيان با سه هفته كار كرد. به فيل ماهي به مدت شش

درصد از ماده خشک ليزين و جيره  6/3و  1/3، 6/2جيره غذايي با 

درصد از  6/2 با كه تيمارياز ماده خشک تغذيه شدند.  1/2شاهد با 

ضريب رشد ويژه  و تربيش وزن افزايش و نهايي وزن شد تغذيهليزين 

 مكمل. داشتندتيمارها  با مقايسه در تريكمو ضريب تبديل غذايي 

 در ترتيببه كاهش و افزايش به منجر توجهي قابل رطوبه ليزين

 قابل اثر ليزين مكمل كه داد نشان نتايج. شد چربي و عضالت پروتئين

 داشتهفيل ماهي  نوجوانان در مصرف مورد غذايي مواد در توجهي

 ماده از ٪6/2 از غذايي رژيم در ليزين سطح كه رسدمي نظربه و است

 .است ترمناسبفيل ماهي  رشد براي خشک

منظور ، بهوان از ماهي قرمز در دنيا و كشوربا توجه به استفاده فرا

ها استفاده از اسيدهاي آمينه، ضروري و الزم افزايش بقا و رشد آن

هاي حاوي سطوح است و هدف از اجراي اين تحقيق بررسي اثر جيره

فاكتورهاي رشد و ميزان بقا ماهي  مختلف اسيدآمينه ليزين بر روي

 باشد.مي Carassius auratusقرمز 

 

 هامواد و روش
درآزمايشگاه ماهيان زينتي  93ارديبهشت  اين آزمايش در       

ليتري در  50اكواريوم  12دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس انجام شد. 

جهت  آبگيري  از گرفته شد كه هركدام بعد درنظر 35×35× 60 ابعاد

مجهز  سنگ هوا اكسيژني به پمپ هواده مركزي و تامين نياز و هوادهي

 تكثير و پرورش ماهيان اكواريوم مركزي مركز از شدند. ماهيان قرمز

 داري و بااكواريوم نگه مدت يک هفته درواقع دركاشان تهيه شده به

ن پايا از يكسان آداپته شوند. پس جيره متداول تغذيه شدند تا با شرايط

طور گيري شدند و بهسازگاري بچه ماهيان از نظر طول و وزن اندازه
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قطعه  5اكواريوم  هر تصادفي به مخازن آزمايش انتقال يافتند كه در

 3گرم وارد گرديد و براي هر تيمار 9/2±10/0ماهي با ميانگين وزن 

كه اسيدآمينه توجه به اين تكرار درنظر گرفته شد. براي تهيه جيره با

شود لذا ابتدا حل مي آب در رنگ بوده و صورت پودري نخودين بهليزي

تهيه كرده با ترازوي ديجيتال توزين شده و براي  نظر را غذاي مورد

اكواريوم محاسبه  12باشد براي مي روز 30 طول دوره پرورش كه

بيضاء واقع  21گرديد سپس مقدار اسيدآمينه الزم را كه از كارخانه 

ده مرودشت شيراز تهيه شده بود را طبق منابع كيلومتري جا 8در 

 ( توزين كرده و در آب حل نموده و به غذا1390انجام شده )اشيري، 

ساعت 24مدت باشد اسپري شد و بهصورت پولكي يا لوفاگ ميكه به

خشک شود. با توجه به بررسي صورت  در دماي اتاق قرار داده تا كامالً

تر بوده آبزيان به غذاي پولكي بيش گويي و اشتهايگرفته ميزان پاسخ

غذاي پولكي را جهت تغذيه انتخاب كرده و مقدار اسيدآمينه در  لذا

گرم در كيلوگرم غذاي خشک درنظر  )5/2، 2، 5/1) صورتهدامنه ب 3

 حد مدت آزمايش بچه ماهيان قرمز تا . در(Imtiaz ،2004) گرفته شد

مواد  دند. مدفوع و سايروزن بدن تغذيه ش %5عبارت ديگر سيري يا به

آب نيز قبل از غذادهي  روز صبح از مخازن سيفون شده و مانده هرباقي

بار انجام هفته يک هر دو سنجيگرديد. زيستتعويض مي %30ميزان به

صورت تصادفي انتخاب ماهيان به گرفت و براي اين منظور تعدادي از

گيري شد. اندازهها ثبت مخزن خارج شده و طول و وزن آن شده و از

بار در هفته  3 نيز pHچون دما، اكسيژن و پارامترهاي كيفي آب هم

گراد كه توسط درجه سانتي 28 الي 26گرفت كه دما برابر انجام مي

اچ متر و اكسيژن كه توسط پي 9تا  6معادل  pHاي، دماسنج جيوه

ال متر ديجيتگرم در ليتر و توسط اكسيژنميلي 6تا  5/5محلول نيز 

 گيري و ثبت گرديد. اندازه

پس  باشد:مي صورت زيربه تجزیه و تحلیل فاکتورهای رشد       

افزايش وزن  )گرم(، درصد از اتمام دوره پرورش ميزان افزايش وزن بدن

(، ضريب PER) ( ضريب بازده پروتئينSGR) بدن، ضريب رشد ويژه

و  Tacon) شدمحاسبه  هاي زير( از طريق معادلهFCR) تبديل غذايي

  =افزايش وزن بدن درصد: (2006همكاران، 

 100 × متوسط وزن ابتدايي متوسط وزن ابتدايي/ -متوسط وزن نهايي

  افزايش وزن بدن ميزان غذاي مصرفي/ =(FCRضريب تبديل غذايي)

لگاريتم  -لگاريتم طبيعي وزن ثانويه ماهي= (SGR) ضريب رشد ويژه

 100 ×ه آزمايش طول دور طبيعي وزن اوليه ماهي/

 پروتئين مصرفي افزايش وزن بدن/ (=PER) ضريب بازده پروتئين

رطوبت، چربي،  گيري ميزانغذاي ماهي براي اندازه منظورآناليزبه       

 صورت پولكي بوده بعدكه غذا بهپروتئين و سايرتركيبات باتوجه به اين

 .(1ست )جدولتهيه كردن آناليز غذا بر روي قوطي غذا نوشته شده ا از
 

 : آنالیز غذای مورد استفاده1جدول 

 ردیف         ترکیبات غذا               واحد )درصد(

 34پروتئين                                          1

  5چربي                                              2

 10خاكستر )مواد معدني(                         3

   3فيبر                                                4
 

جام ( ان16 Version) SPSSافزار تجزيه و تحليل آماري با نرم       

يزين لدار در مقدار اسيدآمينه منظور بررسي اختالف معنيگرديد. به

 One Way ANOVAمورد استفاده در تيمارهاي مختلف از آزمون 

ي دانكن ادامنه ها از آزمون چندي مقايسه ميانگيناستفاده گرديد و برا

 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 

 باشد.مي 2رح جدول شبه
 

: نتایج حاصل از مقایسه میانگین وزن و طول نهایی، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده پروتئین 2جدول 

 (.P< 05/0 در تیمارهای مختلف )در سطح

متر(طول نهایی )سانتی وزن نهایی )گرم( تیمارها هضریب رشد ویژ درصد افزایش وزن   ضریب بازده پروتئین ضریب تبدیل غذایی 

b01/0 ± 96/2 02/0 ± 99/2 شاهد  b 34/0 ± 06/2  c 02/0 ± 13/0  c c 02/0 ± 62/3  c0003/0 ± 0013/0 

1تيمار  14/0 ± 13/3  b 18/0 ± 42/3  b 32/6 ± 15/8  c 39/0 ± 51/0  c 03/0 ± 47/3  c 0046/0 ± 0059/0  c 

2تيمار  15/0 ± 96/3  ab 40/0 ± 39/3  b 15/6 ± 77/36  b 31/0 ± 08/2  b 02/0 ± 76/2  b 0047/0 ± 0265/0  b 

3تيمار  20/0 ± 38/4 a 07/0 ± 98/4  a 78/8 ± 25/51  a 38/0 ± 75/2  a 04/0 ± 14/2  a 0063/0 ± 0369/0  a 

 .(P<05/0) دهندنشان مي  05/0دار را در سطح  حروف غيرمشابه تفاوت معني
 

 

گرم، حداكثر وزني  5/2با ميزان اسيدآمينه  3يمارت وزن نهایی:       

 گرم را در بين تيمارها نشان داد كه بيانگر تفاوت 38/4±20/0معادل

نيز  2البته تيمار (P<05/0) با سايرتيمارها بود 3دار بين تيمار معني

 گونه تفاوتو شاهد هيچ 1تا حدودي با بقيه متفاوت بود ولي تيمار
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  (.1)شكل ( P<05/0)داري نداشتند معني 

دل طول معا حداكثر با 3 تيمار طول نيز نظر از طول نهایی:       

رش داري با ساير تيمارها در طول دوره پروتفاوت معني 98/4_±0/07

 چديگر و شاهد هي تيمار 2عبارت ديگر بين هب (P<05/0) نشان داد

 (.2داري مشاهده نشد )شكل گونه تفاوتي معني

 
 هایی در تیمارهای موردآزمایشوزن ن: 1شکل 

 

 
 طول نهایی درتیمارهای موردآزمایش :2شکل

 

مينه با اسيدآ 3 حداكثرافزايش وزن بدن درتيمار افزایش وزن:       

داري با ساير تيمارها و اختالف معنيگرم مشاهده گرديد  5/2ليزين 

به  ماركه ميزان افزايش وزن در اين تيطوري. به(P<05/0) نشان داد

كه افزايش وزن بدن در شاهد قابل توجهي بوده است. درحاليميزان 

 )2 و 5/1عالوه بين تيمارهاي مختلف اسيدآمينه )همشاهده نشد و ب

 (.3)شكل داري مشاهده گرديدگرم نيز اختالف معني

 رشد آبزيان در غذادهي در تاثير معموالً ضریب رشد ویژه:       

شود. ضريب رشد ويژه هزينه منعكس مي هاي توليد وتمامي قسمت

ترين پارامترهايي است كه توسط پرورش مهم و ضريب تبديل غذايي از

از اين پارامترها در عملكرد  گيرند.دهندگان مورد بررسي قرار مي

 شود. ضريب رشدريزي عمليات غذايي استفاده ميارزيابي غذا و طرح

و معياري  باشدرشد مي گيريتري جهت اندازهمناسب ويژه پارامتر

 روشي كه از گيرد.ماهيان مورد استفاده قرار مي جهت كنترل ذخاير

شود براين فرض است كه ويژه استفاده مي آن براي محاسبه نرخ رشد

از نرخ رشد  دهد. معموالًدر طول زمان نشان مي ميزان افزايش وزن را

( جهت مقايسه تيمارهاي مختلف ANOVA) ويژه درآناليز واريانس

اين روش در مواردي كه وزن همه ماهيان در  شود.آبزيان استفاده مي

يكسان بوده و شرايط براي همه ماهيان مطلوب و يكسان  ابتدا تقريباً

 3اين بررسي تيمار در (.Goddard ،1996) باشدباشد مورد استفاده مي

دار با ساير تفاوت معني و ترين  نتيجه را در برداشتهبهترين و مطلوب

تفاوت مشاهده  2و1دنبال داشت درعين حال بين تيمارهاي هتيمارها ب

 (.4)شكل (P>05/0)گرديد و شاهد تغيير محسوسي را نشان نداد 
 

 
 افزایش وزن درتیمارهای موردآزمایش درصد :3شکل

 

 
 ویژه درتیمارهای مورد آزمایش ضریب رشد :4شکل

 

پرورش متراكم آبزيان براساس  در معموالً غذایی: تبدیل ضریب       

توان شود كه ميماهي محاسبه مي تبديل غذاي خشک به گوشت تر

محاسبات  مقاديرتبديل غذايي ارتباط عملي و اقتصادي برقرار نمود. با

انجام  اي در طول دوره رشدصورت دورهضريب تبديل غذايي را به

دست ها در طول دوره كامل پرورش بدهند و يا برحسب مصرف غذمي

)بدون  باالترين ضريب تبديل غذايي شاهد(. Goddard ،1996) آيدمي

گرم اسيدامينه  5/2با  3ترين در تيمارافزودن اسيدآمينه( و پايين

دست آمده در مقايسه با ساير هليزين مشاهده شد كه براساس نتايج ب

 و1صورتي بين تيمار در را بوددا ترين ميزان راكم شاهد تيمار تيمارها،

 (.5)شكل (P>05/0) داري وجود نداشته استشاهد تفاوت معني

مورد  در فاكتورهاي بررسي رشد يكي از ضریب بازده پروتئین:       

باشد كه با توجه به ميزان افزايش وزن بدن به پروتئين ماهيان قرمز مي

كه مقدار ليزين ينشود و با توجه به امصرفي در طول دوره محاسبه مي

پروتئين به  شود و جزيي ازگرفته مي عنوان يک اسيدآمينه درنظربه

شود. رود لذا اسيدآمينه ليزين با پروتئين غذا محاسبه ميشمار مي

 داري را با بقيه نشان داداين آزمايش تفاوت معني در 3 تيمار
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(05/0>P) ترين گرم اسيدآمينه ليزين در غذا باال 5/2 مقدار كه با

نيز تفاوتي اندک را  2و1دست آورد و تيمارهضريب تبديل غذايي را ب

 (.6)شكل (P<05/0)نشان دادند 

 
 ضریب تبدیل غذایی درتیمارهای موردآزمایش :5شکل 

 

 
 ضریب بازده پروتئین درتیمارهای موردآزمایش  :6شکل

 

گرم  5/2 داربا مق 3باالترين بازماندگي را در تيمار بازماندگی:       

 3گونه مرگ و ميري در تيماركه هيچ شداسيدآمينه ليزين مشاهده 

ر دمورد تلفات و  4و 3ترتيب به 1و2ولي در تيمار گرديدمشاهده ن

 هايباتوجه به بررسي .(P<05/0) مورد مشاهده گرديد 5تيمارشاهد 

اي صورت گرفته و آزمايش انجام شده به اين صورت كه ساير فاكتوره

ن انندافزايش وزن بدن، ضريب رشد ويژه، ضريب بازده پروتئيرشد م

فاوت گرم اسيدآمينه ليزين ت 5/2با  3و ضريب تبديل غذايي در تيمار

هاي صترين نتيجه در شاخداري با ساير تيمارها داشته و مطلوبمعني

اير سو بين تيمارشاهد با  (P<05/0) اين تيمار نشان داده شد رشد در

 داري مشاهده نشد. معني تيمارها اختالف

 

 بحث
 هايشاخص قرمز، ماهي پرورش از روز 15 از بعددر اين تحقيق        

 رشد ضريب وزن، افزايش نهايي، وزن: شامل مربوط پارامترهاي و رشد

 با شده تغذيه ماهيان در وضعيت شاخص غذايي، تبديل ضريب ويژه،

 نتايج كه گرفتقرار نجشس مورد ليزين اسيدآمينه حاوي غذايي رژيم

 هايسال در گرفته صورت هايبررسي با كه آمد دستهب توجهي قابل

 وجود هاييتشابه و هاتفاوت خارجي و ايراني محققين وسيلهبه قبل

 غذايي بارژيم شده تغذيه ماهيان داد نشان آمده دستهب نتايج .داشت

 ماهيان به نسبت رشد كارايي داريمعني طوربه (شاهد) اسيدآمينه فاقد

كه نتايج كارهاي  (P<05/0) دبو ترپايين ليزين اسيدامينه با شده تغذيه

تركيبات  استفاده از ( با2008)  Menghongكننده آن است. ذيل، تاييد

 متيونين در غذايي و محصوالت كشتارگاهي مخلوط شده با ليزين و

اهده رشد مش فاكتورهاي در داري رامعني تفاوت كاراس ماهي غذايي رژيم

داري در وزن نهايي معني تفاوت دهندهنشان نتايجكه  صورتبدين كردند

 تيماري بود كه ليزين و متيونين به آن اضافه شده و نرخ رشد ويژه

 صورت گرفت.رژيم همان در  SGR باالترين رشد نهايي و چنينهم بود.

Imtiaz (2004با بررسي اثر ) د توانليزين بيان كردند كه اين ماده مي

اين آزمايش  به  در كپورماهيان گردد. سبب بهبود فاكتورهاي رشد در

اسيدآمينه ليزين در سطح متفاوت تغذيه شدندكه از عنوان مكمل 

ترين پايين وزن و افزايش حداكثر كه صورت بوددست آمده بدينهنتايج ب

دست آمده است كه هليزين ب 25/2 ضريب تبديل غذايي در مقدار

بايد  Cirrhinus mrigalaدست آمده رژيم غذايي هببراساس نتايج 

 در و گرم غذاي خشک باشد 100گرم در  30/2شامل ليزين درحدود 

 مورد ماهيان گونه مرگ و ميري مشاهده نشد.طول آزمايش هيچ

 متوسط وزن به 9/2 ± 10/0 اوليه وزن از آزمايش، اينطي  در بررسي

 گرم 5/2 با 3تيمار به طمربو رشد ترينبيش .رسيدند 54/3 ± 12/0

 38/4 ± 20/0 وزن به پرورش دوره درطول كه بود ليزين اسيدآمينه

 اسيدآمينه افزودن بدون شاهد  تيمار به مربوط رشد ترينكم .رسيدند

 هيچ ،نتايج اين وجود با .باشدمي گرم 96/2 ± 01/0معادل  و ليزين

 گرم 5/1 جيره اب شده تغذيه ماهيان نهايي وزن بين اريديمعن اختالف

 به نسبت اما. (P>05/0) نشد مشاهده شاهد گروه و  ليزين اسيدآمينه

 داريمعني اختالف، ليزين سيدآمينها گرم 5/2و  2 باغذايي  هايجيره

با اثرگذاري  (1390)اشيري  در آزمايشي ديگر. (P<05/0) دادند نشان

در بهبود  كمان نتايجي مطلوب راآالي رنگينليزين بر رشد ماهي قزل

كه نتيجه اين در فاكتورهاي رشد و افزايش اشتهاي آبزيان گزارش داد.

كاهش تلفات بچه  كمان،رنگين آاليرشد ماهي قزل باعث افزايش ليزين

       ويژه گرديد. نرخ رشد روزانه و وزن، متوسط رشد افزايش درصد ماهيان،

 مختلف رهايتيما بين در غذايي تبديل ضريب در اين تحقيق چنينهم

 و ترينپايين بود، نوسان در 62/3 ± 02/0تا  14/2 ± 04/0 از زمايشآ

 در ليزين گرم 5/2 با 3 تيمار در غذايي تبديل ضريب ترينمناسب

 باالترين و شد مشاهده 14/2 ± 04/0 مقدار با خشک ماده گرم 100

 .باشدمي 62/3 ± 02/0 مقداربه شاهد تيمار در غذايي تبديل ضريب

 تيمارهاي در شده تغذيه مختلف تيمارهاي در غذايي تبديل يبضر

 اختالف 3 و 2تيمار در ولي نداد نشان داريمعني تفاوت 1 و شاهد

 تواندمي غذايي تبديل ضريب .(P<05/0) دهندمي نشانا ر داريمعني
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 هاييشاخص به و باشد قرمز ماهي رشد افزايش در جيره قابليت دهندهنشان

. است وابسته پرورش دوره طول در غذا مصرف ميزان و زنو افزايش مثل

 Hosseini. از آن جملهكندتحقيقات مشابه نيز، اين نتايج را تاييد مي

بلوگا مورد  تركيب عضالت ماهي بر عملكرد رشد و ( اثرليزين را2013)

بررسي قرار داد كه مكمل ليزين در روند افزايش رشد و ميزان پروتئين 

وزن  تغذيه شد 6/2كه با  تيماري است. سزايي داشتههب عضالت تاثير در

مقايسه با بقيه  تري دركم FCR,SGR و ترافزايش وزن بيش نهايي و

كاهش به  به افزايش و طورقابل توجهي منجرمكمل ليزين به داشتند.

نتايج نشان دادكه مكمل ليزين  پروتئين عضالت وچربي شد. ترتيب در

داشته  نوجوانان بلوگا مصرف در غذايي مورد مواد قابل توجهي در اثر

( تاثير پروتئين گياهي و حيواني تركيب شده 2003) Zongjiaاست. 

كمان مورد بررسي قرار دادند آالي رنگينبا ليزين را در عملكرد قزل

كه افزودن ليزين به پروتئين گياهي افزايش در فاكتورهاي رشد را 

وعده غذايي ماهي  درصد 50 ازنتايج نشان داد كه بيش  نشان داد.

هاي غذايي توان با وعدهرا مي كمانرنگين آاليقزل ماهي غذايي درجيره

 افزايش ماهي و رشد پروتئين گياهي بدون كاهش قابل توجهي در

 و CPافزايش ليزين، مكمل اين، بر عالوه دانست. غذايي تبديل ضريب

چنين هم دارد. دنبالهب را آالقزل ماهي چربي دربدن سطح كاهش و ليزين

 بانيز  ويژه رشد ضريبدر تحقيق موجود نيز مشخص گرديد كه 

 يابدمي ، افزايششاهد جيره استثنايبه جيره در ليزين مقدار افزايش

 توانمي گرم 5/2 مقدار با ليزين در را نتيجه ترينمناسب و بهترين و

 تيمارهاي يانماه بين در داريمعني اختالف وجود اين با. كرد مشاهده

 J.M.CAO.(P<05/0) شد مشاهده 1 تيمار و شاهد و ليزين با شده تغذيه

زرد  گربه ماهي ليزين براي -به اسيدآمينه ال روي نياز بر (2011)

ليزين انجام -رژيم غذايي حاوي بلورهاي ال 6نوجوان با استفاده از 

نرخ رشد  ضافه وزن،ا آن بود كه وزن نهايي، گرفت. كه نتايج حاكي از

رژيم غذايي  بازده پروتئين با افزايش سطح ليزين در بازده غذايي، ويژه،

گرم بر كيلوگرم غذا را  3/31 تا 3/13 افزايش يافته است و مقدار

 Sodagar .را شاهد بودند ترين نتيجهدانسته و مطلوب مقدار بهترين

عنوان يک ين بهاسيدآمينه آسپارتيک و آالن ( نيز با بررسي اثر2008)

هاي رشد فيل ماهيان به نتايجي مطلوب در شاخصجاذب بر روي بچه

 درصد 5/1و  1، 5/0 درسه سطح دنبال داشت.خوراكي را بهو خوش

 30حدود ليترآب و 350ليتري با  500اتيلنمخازن پلي شدكه در انجام

 كل افزودن گرفت كه در گرم انجام 2/21 ± 12/2وزن  فيل ماهي با عدد

ويژه، فاكتور  ضريب رشد وزن، درصد افزايش موجب  اسيدآسپارتيک

 درحالي شدPCR  روزانه،كاهش شاخص قيمت و كاهش رشد وضعيت،

 به توجه با .آالنين هيچ تفاوتي مشاهده نشد حاوي جيره كه در

 گرم 5/2 ليزين اسيدآمينه از توانمي فوق تحقيق  نتايج و آزمايشات

 و بازماندگي، رشد هايشاخص افزايش تجه غذا مكمل يک عنوانبه

 استفاده نمود. ي قرمزماه اشتهاي بهبود
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