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   علمی پژوهشی فیزیولوژي و تکوین جانوري فصلنامه
  31تا  21، صفحه 93پائیز، 4، شماره 7، جلد 27شماره پیاپی 

  

  
 

 
 
 

 

هاي خونی و شاخص ،بررسی اثرات کمبود مکمل متیونین و لیزین بر عملکرد رشد
  (Huso huso) پرورشیجوان  فیل ماهیبیوشیمیایی 

  ، میرحامد سید حسنیرضوان ا... کاظمی ،حمیدرضا پورعلی ،محمود محسنی

  mahmoudmohseni@yahoo.com . موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریاي خزر. رشت. ایران
 10/8/93تاریخ پذیرش:            28/6/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
) مورد نیاز ماهیان اهمیت زیادي در ارزیابی (EAAدانش و داشتن اطالعات در مورد اسیدهاي آمینه ضروري  زمینه و هدف:

هاي غذا و بهینه سازي  یی، کاهش هزینهها در جیره غذابندي آن کیفیت مواد غذایی به دست آمده از منابع مختلف پروتئین، فرمول
هاي بررسی اثرات مکمل هاي لیزین و متیونین بر عملکرد رشد و شاخص مصرف پروتئین در ماهی دارد. آزمایش رشدي به منظور

  پرورشی تغذیه شده با جیره محتوي پروتئین سویا، طراحی و اجرا گردید.  (Huso huso)جوان  فیل ماهیخونی 
در قالب طرح آماري کامالً تصادفی متعادل با یکی  گرم 6/144 ± 64/4با وزن متوسط  فیل ماهیعدد بچه  240د تعدا روش کار:

م جیره) به ترتیب شامل مگاژول انرژي خام در هر کیلوگر 8/19(ئین خام) و هم کالريتوپر ددرص 42ی هم نیتروژن (یجیره غذا 4از 
(حاوي 4(فقط مکمل متیونین) و جیره 3ه جیر ،(فقط مکمل لیزین)2جیره  ،ن و متیونین)بدون لیزی ،(بر پایه پروتئین سویاجیره شاهد

 12لیتري در شرایط یکسان پرورشی به مدت  500هاي فایبرگالس  تکرار براي هر تیمار در حوضچه 3مکمل هاي لیزین و متیونین) با 
گرم بر  94/12و  02/12م بر کیلوگرم کنجاله سویا به مقدار گر 344هفته تغذیه شدند. مکمل لیزین و متیونین به جیره پایه محتوي 

  کیلوگرم ماده خشک جیره اضافه شد. 
مقدار گلبول سفید و توتال پروتئین خون ماهیانی که از محتوي مکمل  ،غلظت هموگلوبین ،هاي رشدشاخص یافته ها:

گونه اختالف معنی داري تر بود. هیچده از سایر تیمارها مناسبطور معنی داري از ماهیان تغذیه شهب ،لیزین+متیونین تغذیه کرده بودند
شاخص خونی و  ،هاي رشدمشاهده نشد. شاخص ،تغذیه کرده بودند 4و  3هاي فوق الذکر در ماهیانی که از جیره هاي در شاخص

 ،هیانی بود که از جیره هاي محتوي لیزینتر از ماطور معنی داري پائینهب ،از جیره شاهد تغذیه کرده بودندکه بیوشیمیایی در ماهیانی 
   متیونین تغذیه کرده بودند. ،متیونین یا ترکیب لیزین

گرم بر کیلوگرم کنجاله سویا همراه با اسیدهاي  344نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که جیره پایه محتوي  نتیجه گیري:
هاي خونی و بیوشیمیایی جایگزین آرد ماهی در شاخص ،نفی بر عملکرد رشد% بدون تاثیر م40آمینه لیزین و متیونین می تواند به میزان

  جیره غذایی فیلماهی جوان پرورشی گردد. 
 .شاخص خونی و بیوشیمیایی ،لیزین، متیونین ،فیل ماهی ،پروتئین سویا هاي کلیدي:واژه

  مقدمه
تولید خاویار طبیعی در دهه اخیر با کاهش 

غلب متخصصین علوم ا چشمگیري همراه بوده است.
شیالتی معتقدند تنها راه حفظ ذخایر فعلی، توسعه تکثیر 
مصنوعی و پرورش این ماهیان در شرایط کنترل شده 

با توجه به تجارب پرورش تاسماهیان از سال و  بوده
، توسعه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري درکشور 1369

بعاد طور که شایسته ابه منظور تولید گوشت و خاویار آن

باشد هنوز توسعه نیافته ها میاکولوژیک و اقتصادي آن
در چنین شرایطی به موازات حمایت از ذخایر  است.

ماهیان خاویاري حوضه دریاي خزر، توجه به پرورش 
تجاري این ماهیان که بدون شک گامی در جهت 

ها در طبیعت حفاظت از ذخایر و تنوع بیولوژیکی آن
باشد. پرورش  اي برخوردار می هخواهد بود، از اهمیت ویژ

صنعت نسبتاً جدیدي در ایران به  (Huso huso) فیل ماهی
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  22 هاي خونی و بیوشیمیایی  شاخص ،بررسی اثرات کمبود مکمل متیونین و لیزین بر عملکرد رشد                 

آید و اطالعات در مورد مدیریت مناسب  شمار می
 .هاي غذایی این گونه محدود استپرورش و نیازمندي

درصد هزینه پرورش،  60تا  50در پرورش تاسماهیان 
ز فاکتورهاي باشد، بنابراین غذا یکی ا مربوط به غذا می

بسیار مهم در مدیریت پرورش محسوب می شود. در 
(با توجه فیل ماهیگونه  جیره غذایی تاسماهیان خصوصاً

به گوشتخوار بودن آن) پروتئین یک ترکیب بسیار مهم 
در جیره غذایی بوده و تعیین احتیاجات پروتئینی، اولین 
گام در جهت توسعه در رسیدن به یک غذاي کم هزینه و 

ها مواد اصلی ). پروتئین2ر در رشد تاسماهیان است(موث
ـ  65حدود  وهاي ماهیان می باشند تشکیل دهنده بافت

شوند.  درصد از کل ماده خشک بدن را شامل می 75
دست آوردن اسیدهاي آمینه ماهیان پروتئین را براي به

کنند. پروتئین در بدن هیدرولیز شده و  مصرف می
کنند، اسیدهاي آمینه از روده  می اسیدهاي آمینه را آزاد

هاي بدن ها و انداموسیله خون بین بافتجذب شده و به
. آرد ماهی به دلیل ارزش غذایی باال )20(دگرد پخش می

عنوان یک منبع اساسی تأمین و خوش طعم بودن، هنوز به
-کار میکننده پروتئین در غذاي فرموله شده ماهیان به

در بعضی از نقاط جهان محلی  رود. تولید آرد ماهی نیز
است، اما گران شدن و تهیه نمودن آن در بسیاري از نقاط 

پروري جهان در آینده، آن را به معضلی جدي براي آبزي
). در حال حاضر نیز به دلیل قیمت 11تبدیل خواهد نمود(

باالي آرد ماهی، تحقیقات گسترده اي به منظور 
یر منابع پروتئینی جایگزینی تمام یا حداقل بخشی از سا

). از این 9جاي آرد ماهی صورت گرفته است(گیاهی به
پروري و توسعه با توجه به نقش تغذیه در آبزيرو 

پذیرش جیره غذایی ماهیان باید اذعان داشت که پرورش 
کارآمد با  ،کاملنیاز به استفاده از خوراك  انموفق ماهی

ذیه اي تمام ترکیبات تغکه بایستی  ترکیب بهینه دارد
ضروري، مانند پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، 

تا  ویتامین ها و مواد معدنی را براي ماهی فراهم می کند

 .)3، 7، 8(ها داده شوداجازه رشد سریع و سالم به آن

نی از جمله کنجاله غایران داراي منابع پروتئین گیاهی 
 آفتابگردان جهت تغذیه کنجد و ،کانوال سویا، ذرت،

یل پروتئین باال کنجاله سویا به دلهر چند  .آبزیان می باشد
 از گزینه هاي مطلوب جهت جایگزینی و قابلیت دسترسی

 ،اما .)25(شمار می رودهبجاي پودر ماهی در آبزیان به
جاي آرد ماهی در تغذیه الحاق سطوح زیاد آرد سویا به

دلیل متوازن نبودن مواد مغذي(سطوح اسیدهاي ماهی به
آمینه ضروري مانند لیزین و متیونین، انرژي و مواد 
مغذي)، قابلیت هضم پایین آن، کاهش مطلوبیت و 
خوشمزگی غذا، مقادیر باال بازدارنده هاي رشد مانند 

) منجر به کاهش رشد و کارآیی 29تریپسین و لکتین (
اضافه نمودن . )4، 5، 13(شد غذا در ماهیان خواهد

ي فرموله شده ماهی اهمیت هاي شیمیایی در غذا جاذب
پروري بسیار گسترش  بسیاري داشته و امروزه در آبزي

ترکیبات فوق سبب افزایش بهبود کیفیت . یافته است
گیري ماهی، صرفی، به حداقل رسانیدن زمان غذاغذاي م

کاهش زمان ماندن غذا در آب و در نتیجه سبب کاهش 
به تبع و از بین رفتن مواد مغذي موجود در غذا گشته و 

). دانش و 32آن آلودگی آب نیز به حداقل خواهد رسید(
داشتن اطالعات در مورد اسیدهاي آمینه ضروري 

EAA) ماهیان اهمیت زیادي در ارزیابی کیفیت مواد (
غذایی به دست آمده از منابع مختلف پروتئین، 

هاي غذا  ها در جیره غذایی، کاهش هزینهبندي آن فرمول
). 19 ،22(ماهی داردپروتئین در و بهینه سازي مصرف 

لیزین اسیدهاي آمینه ضروري مهم در تعیین پروتئین 
)، به 16جویی در مصرف پروتئین است( مورد نیاز و صرفه

نحوي که جزء اسیدهاي آمینه محدود کننده در پروتئین 
بندي درست  آرد غالت که نقش کلیدي در فرمول

). 21، 26 ،30(به شمار می رود هاي غذایی دارد جیره
غذایی است که   عالوه بر موارد ذکر شده، لیزین جاذب

با اضافه نمودن آن به جیره غذایی ماهیان و ایجاد طعم 
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واد غذایی تواند اثرات سودمندي در مصرف م مناسب، می
ونین یک اسید آمینه تی). م24(و رشد ماهی داشته باشد

ضروري در مهره داران خشکی است و ماهیان نیز جهت 
مطلوب و انجام دادن وظایف متابولیکی به این اسید  رشد

به گونه اي که در ماهیان متیونین اولین  ،آمینه نیاز دارند
آمینه محدود کننده در پروتئین گیاهی است. کمبود  اسید 

متیونین در بسیاري از گونه هاي ماهیان موجب کاهش 
). 14گردد( بروز آب مروارید می  ،یی غذااکار و رشد

غذایی بر اساس پروتئین سویا براي فیلماهیان جیره 
پرورشی نیاز به مکمل هاي متیونین و لیزین به منظور 
افزایش روند رشد، کارایی غذا و جلب بچه فیلماهیان به 
غذاي فرموله شده را دارد، ولی این امر در فیلماهیان 
مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین، در این 

زین بر پلت هاي غذایی حاوي ییر متیونین و لمطالعه تاث
-کارایی غذا و شاخص ،پروتئین پایه سویا بر روند رشد

 Huso) پرورشی فیل ماهیهاي خونی و بیوشیمیایی 

huso)  به منظور امکان معرفی جیره غذایی بهینه (حداقل
ضریب تبدیل غذا و قیمت تمام شده غذا) طراحی و انجام 

 شد.

  مواد و روش ها
  هاي غذایی و نحوه تهیه آن رهجی 

به منظور تهیه جیره هاي غذایی، ابتدا ترکیبات غذایی 
(آنالیز غذایی مرکز رد نیاز جهت آنالیز به آزمایشگاهمو

تحقیقات علوم دامی کشور و موسسه تحقیقات بین المللی 
تاسماهیان دریاي خزر) منتقل گردید تا بر اساس 

ت به تنظیم نسب اطالعات صحیح از ترکیب مواد اولیه
). ترکیبات اسید آمینه پودر 1(جدول ها اقدام گردد جیره
نشان  2جیره بدون مکمل و جیره پایه در جدول  ،سویا

داده شده است. مکمل لیزین و متیونین به جیره پایه 
گرم بر کیلوگرم کنجاله سویا به مقدار  344محتوي 

گرم بر کیلوگرم ماده خشک جیره  94/12و  02/12
یونین) و بدون مکمل لیزین و مت(جیره شاهد ه شد.اضاف

) با استفاده از 3تا  1(جیره هاي مابقی جیره هاي آزمایشی
آوري شده در دماي پائین و  پودر ماهی کیلکا عمل

عنوان منبع پروتئینی، روغن ذرت و روغن کنجاله سویا به
عنوان منبع چربی و آرد ماهی کیلکا (به نسبت مساوي) به

ت، چهار جیره آزمایشی عنوان منبع کربوهیدراگندم به
کیلوکالري انرژي قابل هضم بر  4315(ایزوکالریک

چربی خام و با پروتئین خام % 3/12کیلوگرم جیره)، 
درصد پروتئین) فرموله شدند. پس از تنظیم و  42(یکسان

ها، اقدام به  تعیین درصد هر یک از اجزاي سازنده جیره
 ا توسط دستگاه پلت زنهترکیب و آماده سازي آن

CPM 24متر تهیه و به مدت  میلی 4ها به قطر شد. پلت 
درجه  30کن در دماي  ساعت در دستگاه خشک

% 10تا  9گراد به منظور کاهش رطوبت به میزان  سانتی
شدن، بسته بندي،  ها پس از خشک قرار داده شدند. جیره

 18گذاري شده و تا زمان مصرف در دماي منفی  شماره
گراد قرار داده شدند. یک ساعت قبل از رجه سانتید

ها خارج و پس از متعادل  مصرف و توزیع غذا، جیره
شدن با دماي اتاق با استفاده از ترازوي دیجیتال توزین و 

  در اختیار ماهیان قرار گرفتند.
  مکمل ویتامینی 

 D3400000 ، ویتامین.A 1200000 I.Uویتامین 

I.U.، ویتامین E50 یتامین گرم، وK3 8/0 گرم، ویتامین 

B1 5/2 گرم، ویتامین B24 گرم، ویتامین B65/2  ،گرم
میلی گرم، کلسیم  35میلی گرم، نیاسین  B12 8ویتامین 
 150گرم، بیوتین  B9 1 میلی گرم، ویتامین 10پنتونات 

  گرم.C30 گرم، ویتامین 50میلی گرم، اینوزیتول 
  )مکمل معدنی (میلی گرم بر کیلوگرم وزن

 آهن گرم 26، آبدار منیزیمسولفات گرم 1
)FeC6H5O7·5H2O( ،5/12 آبدار رويگرم سولفات، 
 کبالتکلریدگرم میلی480، آبدار مسسولفات گرم  2/4

گرم  12گرم سلنیم،  2، ید پتاسیمیدپرگرم  1، آبدار
  ).C5H14CINO( کلرید کولین

   تهیه ماهیان و نحوه پرورش  
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 64/4با وزن متوسط  یفیل ماهبچه  عدد  240تعداد 
وان فایبرگالس  12طور تصادفی در ه ب گرم 6/144 ±

سانتی متر ارتفاع و  53ی متر، سانت 105لیتري (قطر  2000
در فضاي سرپوشیده مجهز به لیتر)  2000آب حجم 

و شیرهاي تنظیم  رکزيمب ه آتخلیسیستم هوادهی، 
  (به آب

(آب هلیتر در دقیق 75/4ي) با دبی آب ا صورت فواره
رودخانه سفیدرود) در موسسه تحقیقات بین المللی 

هفته پرورش داده  12مدت هتاسماهیان دریاي خزر ب
شدند.

 اجزاي غذایی و ترکیب شیمیایی جیره هاي آزمایشی -1جدول 

  مقادیر (گرم بر کیلوگرم ماده خشک)  ترکیبات غذایی 
  280 آرد ماهی

  85 گلوتن گندم

  344  کنجاله سویا

  80 دمآرد گن

  39 دکسترین

  0 متیونین

  0 لیزین

  117  (گیاهی + جانوري) روغن

  20 مکمل ویتامینی

  5 مکمل معدنی

 Cr2O3 0 

  30 سلولز

  آنالیز تقریبی جیره هاي آزمایشی (گرم بر کیلوگرم ماده خشک)
  3جیره   2جیره   1جیره   جیره شاهد  

  104  101  100  103 رطوبت

  423  422  424  426 پروتئین خام

  141  143  142  145 چربی خام

  109  111  107  112 خاکستر

  25  25  24  25  فیبر

  kJ g-1 8/19  1/20  9/19  8/19)انرژي خام (

  17  17  1/17  17  کلسیم

  3/11  4/11  4/11  4/11  فسفر

  55/34  53/12  55/34  53/12  لیزین

  5/19  5/19  56/6  56/6 متیونین

  mg kg-1 (  5/21  1/21  6/21  7/21نسبت پروتئین به انرژي (
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بار در  4وان فایبرگالس داده شد. ماهیان  3هر جیره به 
-بهی بصبح تا حد سیرا 2و  8،14،20روز در ساعات 

منظور کاهش استرس، بهصورت دستی غذادهی شدند. 
ساعت قبل و بعد از زیست سنجی، غذادهی ماهیان  12

گردید. جهت زیست سنجی، ماهیان توسط  قطع می
شدند  پی پی ام پودرگل میخک بیهوش می 200محلول 

)1.(  

 کنجاله سویا و جیره شاهد (گرم بر کیلوگرم ماده خشک) ،آنالیز آرد ماهی-2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جیره غذایی و آنالیز اجزا
هاي  آنالیز تقریبی ترکیبات، مواد اولیه و جیره 

جیره (AOAC) ساس روش هاي استانداردآزمایشی بر ا
اسیدهاي جیره هاي غذایی و نیز پروفیل آمینوانجام شد. 

به روش  HPLCکنجاله سویا با استفاده از دستگاه 
 105ها در  جیره  نمونهاسپکتروفتومتري تعیین گردید. 

ساعت تا رسیدن به یک  6درجه سانتی گراد به مدت 
خشک شدند.  گیري رطوبت وزن ثابت، براي اندازه

) با استفاده از ×25/6Nکل ( پروتئین با برآورد نیتروژن 
کسله با  روش کجلدال استخراج، چربی با روش سو

درجه  60تا  50 استفاده از حالل کلروفروم با نقطه جوش
، میزان انرژي ساعت استخراج 6تا  4به مدت  گرادسانتی 

و  موجود در ترکیبات غذایی به وسیله بمب کالریمتر
درجه سانتی  550خاکستر با سوزاندن در کوره الکتریکی 

  گیري شدند.  ساعت اندازه 9گراد به مدت 
  شناسی و بیوشیمیایی خون خون آزمایش هاي

 500از انتهاي باله مخرجی و در زیر ساقه دمی حدود 
میکرولیتر خون به وسیله سرنگ گرفته و پس از ریختن 

ماده ضد انعقاد سی سی اپندورف آغشته به  5/1در ظرف 
هپارین و مخلوط شدن، از آن گسترش تهیه شد و برخی 
از شاخص هاي خونی در نمونه ها اندازه گیري گردید. 

و تعداد گلبول هاي سفید  (RBC) تعداد گلبول هاي قرمز
(WBC)  در میلی متر مکعب خون به وسیله محلول رقیق

کننده رنگی و الم هموسیتومتر محاسبه و درصد 
وش سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت و یت به رهماتوکر

هموگلوبین به روش اسپکتروفتومتریک محاسبه گردید. 
میزان گلوکز،  سرم خون نیز فاکتورهاي بیوشیمیاییاز 

رید، کلسترول، یپروتئین کل، آلبومین، تري گلیس
) و آالنین آمینوترانسفراز ASTآسپارتات آمینوترانسفراز (

)ALT (رفتندمورد بررسی قرار گ.   
  تعیین شاخص هاي رشد و کبدي

   استفاده از اطالعات زیست سنجی هر وان،

 ترکیب پودر ماهی کنجاله سویا جیره شاهد 

 دینیهیست 1/14 1/11 29/6

 ایزولوسین 4/27 8/17 72/5

 لیزین   2/49 2/7 53/12

 لوسین 1/49 6/30 1/30

 متیونین  1/18 1/6 56/6

 فنیل االنین  5/25 1/24 7/13

 آرژنین 7/37 6/30 7/21

 گالیسین  2/36 4/26 5/23

 تیروزین  3/25 17 7/12

 سرین 1/24 9/7 4/20

 سیستئین 6 5 52/5
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 هویژ اخص رشدشی شامل تابسمحاهاي رتوکاف

(SGR%/day)درصد افزایش وزن بدن ،)(BWI% ،
و شاخص  )PER( نسبت بازده پروتئین ،FE) کارایی غذا

  سبه شد.محا % HIS)( کبدي
S.G.R= (Ln Wt - LnW0)/t ×100  
%BWI=100 × (BWf-Bwi)/BWi  

BWi  وBWfزن اولیه و نهایی در هر مخزن: متوسط و   
nتعداد روزهاي پرورش :، BW: وزن(gr)، TL طول :

(cm)     
(Total feed intake)TF:  

 FE= (BWf - BWi)/TF ×100  
PER = Wet weight gain in (g) / Protein intake in 

(g)   
%HSI = Liver weight/body weight ×100  

  WG=( Bi - Bf)/ Bif ×100 شاخص وزن بدن
   Bi =میانگین وزن اولیه در هر تیمار

  Bf =میانگین وزن نهایی در هر تیمار
  تحلیل آماري 

تحقیق حاضر در قالب طرح آماري کامالً تصادفی 
ان مورد بررسی فیل ماهیدر سه تکرار روي بچه متعادل 

رمال بودن پس از کنترل همگنی واریانس و نقرار گرفت. 
، نتایج Kolmogorov-Smirnovداده ها به وسیله آزمون 

% 95با سطح اطمینان آزمون چند دامنه دانکن به وسیله 
 >P 05/0شد. اختالف معنی دار آماري با سطح بررسی 

 Meanصورت هدر نظر گرفته شد. داده هاي این مطالعه ب

± SD .نشان داده شده است  

  نتایج
  الف: شاخص هاي رشد 

داري  پارامترهاي کیفی آب هیچ گونه اختالف معنی
را در طول دوره پرورش نسبت به یک دیگر نشان ندادند 

)05/0 ≥ P هم چنین در طول دوره پرورش، هیچ گونه .(
هفته پرورش،  12در پایان  مرگ و میري مشاهده نشد.

 ،هاي وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدنشاخص
ضریب چاقی و  ،پروتئیننسبت بازده  ،شاخص رشد ویژه

محتوي  3ضریب تبدیل غذایی ماهی هایی که از جیره 
به طور معنی  ،مکمل لیزین + متیونین تغذیه کرده بودند

هیان تغذیه شده از سایر جیره ها ) از ما≥P 05/0داري (
). هیچ گونه اختالف معنی داري در 3(جدول باالتر بود

و  2ره هاي شاخص هاي فوق الذکر در ماهیانی که از جی
به ترتیب شامل فقط لیزین یا فقط متیونین تغذیه کرده  3

مشاهده نشد. ولی شاخص هاي رشد در ماهیانی از  ،بودند
به طور معنی داري پائین  ،جیره شاهد تغذیه کرده بودند

متیونین  ،تر از ماهیانی بود که از جیره هاي محتوي لیزین
ند.متیونین تغذیه کرده بود ،یا ترکیب لیزین

درصد  :SGRشاخص رشد ویژه ( ،(WG))، وزن کسب شده W2 :میانگین وزن ثانویه (گرمتاثیر تیمارهاي متفاوت بر روي  -3جدول 
  بچه فیلماهیان پرورشی  (PER)و کارایی پروتئین(FCR) در روز)، ضریب تبدیل غذا

  ).≥05/0Pود اختالف معنی دار بین تیمارهاست (دهنده وجحروف متفاوت در هر ردیف نشان
  

  تیمار                     
  شاخص ها

  جیره هاي آزمایشی
  (مکمل لیزین + متیونین)3  (مکمل متیونین)2  ین)(مکمل لیز1  شاهد

  c4/11±3/647  b3/2±3/785  b81/4±3/798  a79/4±3/814  وزن نهایی ( گرم)
  c6/0±9/22  b2/0±5/30  b6/0±1/30  a7/0±5/35  وزن کسب شده (گرم/ماهی)

  c2/8±6/344  b5/3±9/454  b6/3±9/451  a8/7±2/484  وزن کسب شده (درصد)
  c03/0±45/1  b01/0±45/2  b03/0±44/2  a03/0±75/2  شاخص رشد ویژه
  a05/0±37/2  b03/0±71/1  b04/0±73/1  c03/0±48/1  ضریب تبدیل غذا

  c09/0±41/0  b06/0±56/0  b09/0±59/0  a04/0±63/0  ضریب چاقی
  c02/0±04/1  b03/0±53/1  b04/0±52/1  a04/0±69/1  نسبت بازده پروتئین
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  ب: شاخص هاي خونی و آنزیم هاي کبدي 
نشان داده  4خصوصیات خونی و سرمی در جدول 

شده است، مقدار باالتر شاخص هاي هماتولوژیکی در 
محتوي مکمل لیزین + متیونین  3ماهیانی که از جیره 

نی داري تغذیه کرده بودند مشاهده گردید که به طور مع
هاي خونی ماهیانی که از جیره شاهد تغذیه از شاخص

بیشتر بود. اضافه نمودن مکمل لیزین +  ،نموده بودند
متیونین به جیره غذایی منجر به افزایش معنی دار مقادیر 
هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول قرمز، گلوکز، کلسترول 

 و پروتئین کل خون نسبت به ماهیان تغذیه شده با تیمار
دار  گر تاثیر معنیهاي ارائه شده بیان شاهد شد. داده

آنزیم هاي سطوح لیزین و متیونین جیره بر مقادیر متوسط 
 آمینوترانسفراز) و آسپارتاتALT(آمینوترانسفرازآالنین

)AST05/0() است P≤ به طوري که با افزودن مکمل ،(
لیزین و متیونین به صورت مجزا یا تلفیقی به جیره غذایی 
ماهیان، میزان آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز 

  داري کاهش می یابد.  به طور معنی

  نافیل ماهیص هاي خونی و آنزیم هاي کبدي بر روي میانگین شاخ تاثیر تیمار هاي مختلف غذایی -4 جدول

  ).≥05/0P(اعداد با حروف مشابه داراي اختالف معنی دار آماري نیستند 
  بحث و نتیجه گیري

 ،شاخص هاي وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن
ضریب چاقی و  ،نسبت بازده پروتئین ،شاخص رشد ویژه

محتوي  3ضریب تبدیل غذایی ماهی هایی که از جیره 
به طور معنی  ،مکمل لیزین + متیونین تغذیه کرده بودند

 ) از ماهیان تغذیه شده از سایر جیره ها≥P 05/0داري (
) 2001(و همکاران Takagi بیشتر بود. نتایج مطالعات

ن شده که ماهیان هاي حاضربوده و در آن بیامشابه یافته 
) تغذیه شده با جیره Pagrus major(سیم قرمز دریایی

کنسانتره سویا مکمل شده با متیونین و لیزین از روند رشد 
و کارایی غذایی باالتري نسبت به ماهیان تغذیه شده با 

و  Ai). 28(ن متیونین و لیزین برخوردار بودندجیره بدو

 53) دریافتند که امکان جایگزین نمودن 2005همکاران (
درصد کنجاله سویا به همراه مکمل متیونین در جیره 

امکان پذیر  (Silurus meridionalis)یغذایی گربه ماه
جام شده روي قزل آالي رنگین ). تحقیقات ان6است(
نشان داده که آرد  (Onchorhynchus mykiss)کمان

هیان گوشتخوار بوده و سویا منبع پروتئینی مناسبی براي ما
از آن به همراه مکمل  یامکان جایگزین نمودن بخش

نتایج  .)32(متیونین و لیزین به جاي پودر ماهی وجود دارد
تحقیقاتی حاکی از آن بود که ماهیان یافته هاي 

گوشتخوار می توانند از سویا به عنوان یک منبع پروتئینی 
ر جیره درصد از آرد ماهی د 40بهره برداري کنند، 

 100رنگین کمان و باس دریایی و  آاليغذایی قزل

  تیمار
  شاخص ها

  جیره هاي آزمایشی
  مل لیزین + متیونین)(مک 3  (مکمل متیونین)2  (مکمل لیزین) 1  شاهد

  b23/0±1/20  ab34/0±1/21  ab49/0±1/21  a43/0±1/22  هماتوکریت (درصد)
  c08/0±64/4  b11/0±79/5  b10/0±91/5  a12/0±48/6  هموگلوبین (درصد)

  c86/0±1/60  b75/0±9/63  ab67/0±7/64  a74/0±9/66  )106 ×گلبول قرمز (تعداد 
  a31/0±4/24  a34/0±7/23  a46/0±2/23  b23/0±8/21  )103 ×گلبول سفید (تعداد 

  b15/0±43/3  a09/0±24/4  a13/0±43/4  a23/0±76/4  گلوکز(میلی گرم در لیتر)
  c89/0±8/17  b76/0±9/21  b38/0±6/21  a68/0±1/23  پروتئین کل (گرم/ لیتر)

  c3/1±3/22  b1/1±8/24  ab2/1±1/25  a3/1±7/25  کلسترول (میلی گرم/ دسی لیتر)
  b1/4±8/143  ab4/2±5/153  ab9/1±1/152  a1/2±7/155  ی گرم/ دسی لیتر)تري گلیسیرید(میل

  a4/2±9/199  b8/2±9/177  b1/2±9/174  b8/1±9/169 آسپارتات آمینوترانسفراز
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درصد آرد ماهی در جیره غذایی گربه ماهی پرورشی از 
آرد سویا جایگزین شد و نه تنها تاثیر نامطلوبی بر روند 
رشد و پارامترهاي فیزیولوژیک گونه هاي مذکور نداشته 
بلکه هر گروه از پارامترهاي رشد مناسب برخوردار 

اما باید اذعان نمود که در بسیاري از گونه هاي بودند، 
درصد آرد ماهی با آرد  50پرورشی، جایگزینی بیش از 

یافته رشد کاهش  سویا و سایر منابع پروتئین گیاهی، نرخ
و موجب کاهش قابلیت سیستم ایمنی غیراختصاصی و 

یرات پاتولوژیک روده بزرگ می ترشدن تغیوخیم
اي بر پایه ي آرد شده با جیره). فیلماهیان تغذیه 31(شود

سویا با مکمل سازي جداگانه لیزین یا متیونین به طور 
تري نسبت به ضعیفهاي خونی شاخصداري داراي معنی

. هر چند ماهی هاي تغذیه شده با متیونین و لیزین بودند
آمینه باعث بهبود عملکرد مکمل سازي جداگانه اسید

شاهد بود و می  شاخص خونی نسبت به ماهی هاي تیمار
توان اذعان نمود که مکمل کردن لیزین و متیونین با هم 
نسبت به مکمل کردن مجزاي لیزین یا متیونین در جیره 

بهینه و بهبود شرایط  پایه جهت حصول به عملکرد
به طور کلی اتفاق بیوشیمایی خون الزم و ضروري است. 

نظر محققین بر این است که فاکتورهاي خونی و سرمی 
هاي مختلف با هم تفاوت داشته، ارتباط و اهیان در گونهم

وابستگی زیادي با شرایط محیطی، تغذیه اي، سن وغیره 
دارد. بافت خون شاخص مهمی براي وضعیت 
فیزیولوژیک اندام هاي بدن در تشخیص سالمت یا 
بیماري و کنترل روند زیستی موجودات زنده بوده و 

هنماي ارزشمندي تجزیه و تحلیل شاخص هاي خونی را
در سنجش وضعیت زیستی آبزیان می باشد. از آنجا که 

تر پارامترهاي خونی شرایط نامناسب ماهی را بسیار سریع
از سایر پارامترهایی که معموالً اندازه گیري می شوند، 

دهند و نیز از آنجا که این پارامترها به تغییرات نشان می
به طور وسیعی محیطی سریعاً پاسخ می دهند از آن ها 

براي توصیف وضعیت سالمت ماهی و ارزیابی پاسخ 

هاي استرس و سازش هاي فیزیولوژیک موجود استفاده 
در پستانداران مثل انسان، اثرات کاهش دهنده  .شودمی

سطح کلسترول خون با مصرف سویا کامالً ثابت شده 
است. مدارك مستندي نیز در رابطه با اثرات کاهش 

خون در ماهی هایی که با جیره هاي دهنده کلسترول 
-ه). ب10(ن گیاهی تغذیه شده اند وجود داردداراي پروتئی

هاي متداول پرورشی به  عالوه، میزان تحمل گونه
هاي موجود در کنجاله سویا متفاوت است.  بازدارنده

بازدارنده پروتئاز، یک ماده ضدغذایی بسیار شایع است 
ین و دیگري بازدارنده که دو گروه شامل بازدارنده تریپس

آن در کنجاله سویا وجود  Bowman-Birkپروتئاز 
بررسی ها در رابطه با گونه ماهی آزاد نتایج . )23(دارد

آتالنتیک نشان داد که افزایش مقادیر کنجاله سویا به 
درصد تأثیر منفی در روند رشد نداشته  40تا  30میزان 

به جاي پودر است. اگر به یک آلترناتیو پروتئینی مناسب 
پروري پرداخته شود ماهی و تعیین پتانسیل آن در آبزي

باید به تاثیر پروتئین جایگزین بر کارکرد سیستم ایمنی و 
 ،پایداري ماهی تغذیه شده در مقابل بیماري ها توجه شود

به همین دلیل کارخانجات تولید کننده غذا و پرورش 
ن جانشین دهندگان همواره در مورد الحاق منابع پروتئی

به دلیل تاثیر منفی آن ها بر شاخص هاي ایمنی آبزي 
مورد نظر در شک و تردید می باشند، هر چند به اثبات 

ا این منابع روند خوبی رسیده که رشد ماهی تغذیه شده ب
). در آزمایش حاضر تري گلیسیرید و 12(داشته است

ماهیان تغذیه شده با مکمل هاي لیزین  يکلسترول پالسما
تیونین داراي اختالف معنی دار آماري با تیمار شاهد و م

رید سرم به عنوان یک نشان گر کوتاه یتري گلیسبود. 
مدت در مورد وضعیت تغذیه به کار می رود. در 
جایگزین نمودن پروتئین آلترناتیو گیاهی و جانوري، 

مان با افزایش تري گلیسیرید زافزایش چربی کل هم
هنده متابولیسم باالي چربی و پالسما در ماهیان نشان د

متابولیسم  هر چندجواب مثبت به پروتئین آلترناتیو است، 
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کلسترول در پستانداران و ماهی با هم متفاوت است، اما 
دلیل ه گزارش شده که جایگزینی منابع پروتئین گیاهی ب

هاي صفراوي مانع از جذب  افزایش ترشح نمک
در دیواره روده کلسترول و یا منجر به جذب و بازگیري 

 شده و بدین ترتیب کاهش کلسترول یا هایپوکلسترومی

در مطالعه حاضر ت گلوکز خون ظغل). 15(رخ می دهد
ت گلوکز خون در ظاز تیمارهاي غذایی تاثیر پذیرفت. غل

تایج مشابهی نتغذیه شده بودند، شاهد  تیماراز ماهیانی که 
یا و از ماهیان تغذیه شده از جیره هاي حاوي پودر سو

ت توتال ظ. غل)17(گلوتن ذرت گزارش شده است 
عنوان یک شاخص جهت بررسی ه پروتئین در خون ب

کار گرفته می شود، ه سالمت وضعیت تغذیه اي ماهی ب
کاهش معنی دار توتال پروتئین خون در هم چنین 

هاي گیاهی داللت بر عدم کارایی  جایگزینی پروتئین
). در 18(در کبد داردالل در کاهش پروتئین تغذیه و اخت

آزمایش حاضر عدم اضافه نمودن مکمل لیزین و متیونین 
در جیره محتوي سطوح باالي کنجاله سویا تاثیر معنی دار 

آنزیم هاي آالنین آمینوترانسفراز  ،سرم خون کل پروتئین
)ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ()AST ماهیان داشت (

ب فیلماهی به که نشان دهنده عدم تطابق پذیري مناس
یکی از  ASTو  ALTپروتئین آلترناتیو است. آنزیم هاي 

دو هزار آنزیمی هستند که در کبد وجود دارند و 
هاي کاتابولیسم آمینواسید در کبد و انتقال گروه 

واسیدها دارند. ها به آلفا کتآمینواسید از آلفا آمینواسید
در خون حاصل از   ASTو  ALTافزایش آنزیم هاي

با   ASTاي آسیب دیده در کبد است. میزانه بافت
صفراوي و بیماري زوال دهنده  انسداد مجراي

) باال می رود Intrahepatic Infiltrative Disease(کبد
شود به هنگامی که سلول هاي کبد تخریب می  ALTو

به  ALT). هم چنین میزان آنزیم 13کند(خون نشت می
به حالت طور قابل توجهی در کبد آسیب دیده که 

با توجه به . )27(بحرانی رسیده است افزایش می یابد
فیلماهی نتایج مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که 

موثري از  ) می تواند به طورHuso husoجوان پرورشی(
گرم  02/12) به میزان L-lysin (مکمل اسید آمینه لیزین

) به میزان DL-metionine(در کیلوگرم جیره و متیونین
گرم در  344گرم در کیلوگرم در جیره محتوي  94/12

کیلوگرم کنجاله سویا براي کارایی رشد بهتر، کارایی 
غذا، ترکیب الشه و شرایط بیوشیمیایی خون استفاده 
نمود. به عالوه موضوع مشابه باید با سایر منابع پروتئین 
گیاهی مثل کنجاله کتان، کنجاله آفتابگردان و کانوال 

  مطالعه شود.
  کر و قدردانیتش

با حمایت مالی استانداري استان گیالن  این پژوهش
 Huso)  فیل ماهیدر قالب پروژه مطالعه پرورش گوشتی 

huso) هاي مختلف غذایی در موسسه  با استفاده از جیره
تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریاي خزر اجرا گردید. 
از کلیه همکارانی که طی مراحل اجرایی پروژه از 

صمیمانه تشکر مند شدیم،  دریغ آنان بهرههاي بیایتحم
  .دگرد می
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