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ی بچه رشد، تغذیه و بازماندگ درآمینه متیونین، الیزین و آالنین اسیدهاي استفاده از

 طی دوره سازگاري به غذاي دستی )Acipenser persicus( ایرانی یتاسماه

 1علیرضا علیپورو  1پورعلی حسین .،1محمود محسنی .،1محمود بهمنی .،*1حمیدرضا پورعلی فشتمی

   16354 - 3464)، رشت، ایران. ص.پ: AREEOی تاسماهیان دریاي خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي (المللمؤسسه تحقیقات بین 1

 کیدهچ

، ملکرد رشدعین بر این مطالعه با هدف تعیین اثرات جیره غذایی حاوي درصدهاي مختلف اسیدآمینه متیونین، الیزین و آالن
 50راي مدت ب) طی دوره سازگاري به غذاي دستی Acipenser persicusایرانی (تغذیه و درصد بازماندگی الرو تاسماهیان 

 ون افزودنپایه بد خالص شامل جیرهالمللی تاسماهیان دریاي خزر انجام شد. جیره غذایی نیمهروز در موسسه تحقیقات بین
ه فوق فرموله شد. از هر اسیدآمین درصد 3و  2، 1جیره غذایی به طور مجزا حاوي سطوح  9اسیدهاي آمینه (تیمار شاهد) و 

ستم هوادهی و لیتري مجهز به سی 50 مخزن 30گرم در  4/0 ± 09/0تاسماهی ایرانی با وزن متوسط بچه قطعه 3300 تعداد
ین ه متیوناسیدآمین از آنها بهتاسماهیان ایرانی، نیبا افزایش رشد بچه نتایج نشان داد لیتر در ثانیه توزیع شدند. 2/0جریان آب 
آمینه حتوي اسیدهاي این بررسی مشخص نمود، تیمارهاي محتوي متیونین در همه سطوح و تیمارهاي میافتهشود. بیشتر می

گرم) و  9/5 ± 2/1شود. حداکثر وزن (درصد باعث رشد بیشتر الرو تاسماهی ایرانی می 3و  2الیزین و آالنین در دو سطح 
هیان تغذیه شده داري در نرخ بازماندگی ماآالنین حاصل شد. اختالف معنی %3 درصد) در سطح 4/5 ± 4/0سرعت رشد ویژه (

اسماهی ري الرو تشود که براي سازگاتوصیه می ،رواز اینبا سطوح مختلف اسیدهاي آمینه و گروه شاهد مشاهده نگردید. 
رو رصد در جیره غذایی الر سطح دو و سه دو از اسیدهاي آمینه الیزین و آالنین د ایرانی از متیونین به مقدار حداقل یک درصد

 گردد.ایرانی استفاده  تاسماهیان

 آمینه، تغذیه و رشدتاسماهی ایرانی، اسیدهاي کلمات کلیدي:
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 مقدمه

تولیــد الرو و بچــه مــاهی بــا بازمانــدگی بــاال و داراي توجیــه 
ترین مراحل پـرورش ماهیـان خاویـاري مـی     اقتصادي از مهم

توانست با بررسی بحث سازگاري پروري میوسعه آبزيباشد. ت
الروها به غذاي دستی و دستیابی به غـذاي مناسـب رشـد از    

تـرین مشـکل در   تري برخـوردار باشـد. عمـده   سرعت مطلوب
مرحلــه پــرورش الروي کــه حتــی کشــورهاي داراي صــنعت 
پرورش ماهیان خاویاري با آن مواجه اند، عـدم تـامین غـذاي    

باشد که در نهایت تلفـات زیـاد در   الروي می مناسب در دوره
شـود.  دوره سازگاري الروهـا بـه غـذاي دسـتی را سـبب مـی      

افزودن مواد جاذب غـذایی باعـث بهبـودي و کـارآیی غـذاي      
هـاي  پـروري مخصوصـاً گونـه   هـاي آبـزي  کنسانتره براي گونه

 شود.  گوشتخوار در مرحله الروي و انگشت قد می
 ز جملـه ها امقایسه با الرو سایر گونه نوزاد تاسماهی ایرانی در

باشـد.  تـر مـی  ماهی درخصوص رقابت جذب غـذا ضـعیف  فیل
یعنی بچه تاسماهی ایرانی غـذاي تـه نشـین شـده در بسـتر      

نماید. ایـن گونـه   حوضچه را پس از مدت طوالنی دریافت می
 هاي رفتـاري کـه توانـایی   به دلیل رژیم گوشتخواري و ویژگی

ـ   گونه فیل کمتري در مقایسه با ا ماهی در گـرفتن غـذا دارد ب
شـود. درصـد   مواجه مـی  سازگاريمشکالت بیشتري در دوره 

ون در الرو تاسماهی ایرانی تغذیه شده با غذاي خشک بد ءبقا
 57روزه بسیار پایین و در حدود  30طی دوره  سازگاريدوره 

) و توجیـه اقتصـادي   Pourali et al., 2009باشد (درصد می
ست و او تاسماهی ایرانی از نظر بینایی بسیار ضعیف ندارد. الر

بیشتر غذاي مورد نیـاز خـود را بـا اسـتفاده از حـس بویـایی       
دهد و مشاهده جستجو نموده و با حس چشایی تشخیص می

هاي غذا در هنگام سقوط در سـتون  نشده است که به گرانول
ور شود، بلکه مکرراً مشـاهده گردیـده کـه    آب حوضچه حمله

 گرداند.غذایی را بلعیده و مجدداً به آب برمیذرات 
آوري و تجهیزات مورد نیاز براي تولید غـذاي  صرف نظر از فن

مناسب، کیفیت شیمیایی غذا نیـز عامـل مهمـی در افـزایش     
مطلوبیت غذا است. از سوي دیگر اسـتفاده طـوالنی مـدت از    
یک نوع غذا، براي تغذیـه الرو ماهیـان خاویـاري مفیـد نمـی      

لذا تولید غذا کنسانتره محتوي عصاره غذاي زنـده و یـا    باشد.

توانـد در مرحلـه اول حـس بویـایی     اسیدهاي آمینه آزاد، می
تاسماهی ایرانی را تحریک نماید و سپس با افزایش مطلوبیت 
غذا باعث تحریک سیستم چشـایی و دریافـت غـذا شـود. بـر      

در عصاره دافنی و آرتمیـا   افزودناساس تحقیقات انجام شده 
دار نسبت بـه گـروه   ماهی باعث برتري معنیجیره غذایی فیل

).  افزودن مواد جـاذب  1387شاهد شد (درویشی و همکاران، 
آالنین) بـر رفتـار الرو   -از نوع اسیدهاي آمینه (گالیسین و ال

 ,Kasumyanتاسماهی روسی (چالباش) و سیبري موثر بود (
و الیـزین در  ) و استفاده از اسـیدهاي آمینـه متیـونین    1995

جیره غذایی ماهیـان منجـر بـه تحریـک سیسـتم چشـایی و       
) و حتـی  Kasumyan, 2002افزایش نرخ رشـد مـی شـود (   

(محســنی و  ماهیــان جــوان  مــی شــودافــزایش رشــد فیــل
). با توجه به تحقیقات بعمل آمده در کشـور  1395همکاران، 

در خصوص بررسی رشد و درصـد بازمانـدگی الرو تاسـماهی    
ا انواع مختلف غذاي کنسـانتره (پـورعلی و همکـاران،    ایرانی ب
ــف و ب :  1390 ــ) Pourali et al., 2006و  2007ال ا ب
هاي انجام شده در خصوص تعیین زمان مناسب شروع بررسی

رسد، زمان ) به نظر می1383غذادهی (کردجزي و همکاران، 
آن فرارسیده تا غذاي کنسانتره با کیفیـت مطلـوب و جـاذب    

موثر، تهیه و به عنوان مطلوب ترین جیره غـذایی،  هاب غذاي 
غذاي الرو تاسماهی ایرانی و یا بدون طی  سازگاريطی دوره 

تسـریع   مطالعـه دوره سازگاري معرفـی گـردد. هـدف از ایـن     
 ءتاثیر آنها بر رشد و میزان بقـا  تعیینغذاگیري توسط الرو و 
    .بوددر بچه تاسماهی ایرانی 

 

 مواد و روش کار 

 الروتهیه 
این مطالعه با پرورش الرو تاسماهی ایرانی در موسسه 

 60المللی تاسماهیان دریاي خزر براي مدت تحقیقات بین
عددي الرو  6000روز انجام شد. الروها از جمعیت 

تاسماهیان ایرانی تکثیر شده از مولدین موجود از مراکز 
روز  10تکثیر و بازسازي ذخایر استان گیالن تهیه شد. 

لیتري و تغذیه 50 مخازنسازي الروها در ز ذخیرهپس ا
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) و دافنی Artemia fransiscanaروزانه از آرتمیا ( ۱ 
)Daphnia spp. براي انتخاب تصادفی در تیمارهاي ( ۲ 

عدد الرو  3300مورد بررسی آماده شدند. آزمایش با  ۳ 
) با وزن اولیه Acipenser persicusتاسماهی ایرانی ( ٤ 

میانگین طول کل اولیه   گرم و 4/0 ±09/0متوسط  ٥ 
غاز انحراف از معیار) آ ±(میانگین  مترسانتی 29/0±8/3 ٦ 

لیتري مجهز به  50 مخزن 30شد و این الروها در  ۷ 
لیتر در ثانیه، توزیع  2/0سیستم هوادهی و دبی آب  ۸ 

 ۹ بود. تراکم قطعه 110 مخزنشدند. تعداد الروها در هر 
 ۱۰ گرفته شد.در مترمربع در نظر  گرم 260اولیه الروها 

ا بهاي غذایی نوبت غذایی از جیره 12الروها روزانه در  ۱۱ 

سطوح مختلف متیونین، الیزین و آالنین تغذیه شدند.  ۱۲ 

ن تمام فاکتورهاي کیفی آب از قبیل درجه حرارت، اکسیژ ۱۳ 

 ۱٤ به صورت روزانه ثبت گردید.  pHمحلول و 

 ۱٥ 

 ۱٦ هاي غذاییتهیه جیره

غذیه الروها و پروفیل اسیدهاي آمینه جیره پایه براي ت ۱۷ 

-ارائه شده است. به منظور جیره 1ماهیان در جدول بچه ۱۸ 

از   Excelافزارنویسی و تکمیل بانک اطالعاتی در نرم ۱۹ 

هاي غذایی براي تجارب موجود در خصوص تهیه جیره ۲۰ 

تغذیه تاسماهیان استفاده شد. سطوح مختلف مواد مغذي  ۲۱ 

سیون استفاده شده در تهیه جیره پایه، برگرفته از فرموال ۲۲ 

) می 1382غذایی ارائه شده توسط پورعلی و همکاران ( ۲۳ 

اساس مندیهاي غذایی تاسماهی ایرانی برباشد. نیاز ۲٤ 

)، سیدحسنی و 2011مطالعات محسنی و همکاران ( ۲٥ 

هاي ) تنظیم گردید. به منظور تهیه جیره2011همکاران ( ۲٦ 

غذایی از ترکیبات غذایی شامل آرد ماهی (تهیه شده از  ۲۷ 

لکا)، کازئین، پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی کی ۲۸ 

(تهیه شده از کالژن پوست دام)، کنجاله سویا، آرد گندم،  ۲۹ 

گلوتن گندم، پودرگوشت، نشاسته ذرت، روغن ذرت،  ۳۰ 

ویتامین و مواد معدنی استفاده شد. تیمارهاي غذایی  ۳۱ 

شامل جیره غذایی محتوي اسیدآمینه متیونین، الیزین و  ۳۲ 

، 2، 1هاي مجزا با سطوح یرهآالنین با سه تکرار که در ج ۳۳ 

درصد و جیره شاهد بدون افزودن اسیدهاي آمینه تهیه  3 ۳٤ 

خالص با سطوح پروتئین، شد. ابتدا جیره غذایی پایه نیمه ۳٥ 

 ۳٦ 20و  5/18، 5/49چربی و کربوهیدرات خام به ترتیب 

قسمت مساوي براي   9درصد تهیه شد. از این ترکیب  ۳۷ 

 ۳۸ هاي غذایی جدا شد.هاي مورد بررسی در تیمارتهیه جیره

بینی شده، آمینه پیشبا توجه به نوع و مقدار اسید  ۳۹ 

 ٤۰ ,L-Methionin)متیونین، الیزین و آالنین 
C5H11NO2S, Merck ; L-Lysine ٤۱ 
Monohydrochloride,  C6H15CIN2O2, Merck ; ٤۲ 

L-Alanin, C3H7NO2, Merck)   خریداري شده از ٤۳ 

 ٤٤ 3و  2  ،1، 0به طور مجزا با درصدهاي  SIGMAشرکت 

) به وسیله ترازوي دیجیتال Mai et al., 2006درصد ( ٤٥ 

) و Sartorius, CP 124S, d=0.1گرم توزین ( 001/0 ٤٦ 

به ترکیب غذایی اضافه گردید. ترکیب غذایی براي مدت  ٤۷ 

دقیقه در شرایط نیمه تاریک مخلوط و با چرخ گوشت  45 ٤۸ 

دستی بصورت رشته تبدیل شده و به خشک کن با دماي  ٤۹ 

ساعت جیره  12نتیگراد منتقل شد. در مدت درجه سا 55 ٥۰ 

بندي نایلون هاي دوجداره به هاي غذایی خشک و با بسته ٥۱ 

آزمایشگاه منتقل گردید. غذاي تهیه شده با استفاده از  ٥۲ 

-میکرون یکنواخت شدند. فهرست اسیدهاي 250الک  ٥۳ 

 ٥٤ ارائه شده است.  1آمینه جیره پایه بشرح جدول 

موجود در پروتئین : مقادیر اسیدهاي آمینه 1جدول  ٥٥ 

 ٥٦ *هاي پایه مورد استفاده  براساس وزن خشک جیرهجیره

 ٥۷ گرم در گرم)(درصد یا میلی

اسیدآمینه هاي 
 ضروي

جیره پایه الرو تاسماهی ایرانی 
)5/49%CP=( 

% mg/g 
 9/6 9/6 آرژنین

 5/6 3/2 هیستیدین
 7/22 8 لوسین

 4/12 3/4 ایزو لوسین
 2/11 9/3 الیزین
 1/7 5/2 متیونین

 2/14 5 فنیل آالنین
 6/12 4/4 ترئونین
 5/16 8/5 والین

 - - تریپتوفان
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 6/17 2/6 اسید آسپارتیک 
 6/44 6/15 اسید گلوتامیک

 2/21 4/7 سرین
 7/24 7/8 پرولین

 7/22 8 گالیسین
 8/16 9/5 آالنین

 8/8 1/3 تیروزین
 2/6 2/2 سیستئین

گاه جیره پایه در آزمایشآنالیز پروفیل اسیدهاي آمینه * ٥۸ 

 ٥۹ محیط زیست سازمان انرژي اتمی ایران انجام شد.

 ٦۰ هاي رشد و تغذیهآنالیز آماري شاخص

و  بررسی اسیدهاي آمینه در طرح کامالً تصادفی در ده تیمـار  ٦۱ 

وش ها به رشاهد در سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ٦۲ 

ر ز نرم افـزا ) و با استفاده اANOVAآنالیز واریانس یکطرفه ( ٦۳ 

درصـد انجـام    95) در سطح اعتمـاد  SPSS )Ver.17آماري  ٦٤ 

اي شد. مقایسه میانگین تیمارها به کمک آزمون چنـد دامنـه   ٦٥ 

وجـود و عـدم وجـود اخـتالف      .) انجام شدDuncanدانکن ( ٦٦ 

 ٦۷ ) تعیین گردید.P=0.05درصد ( 5دار در سطح احتمال معنی

اسـیت  سنجش دقیق وزن به وسیله ترازوي دیجیتـال بـا حس   ٦۸ 

گرم (بـراي   01/0(براي توزین الروها) و با حساسیت  001/0 ٦۹ 

هاي رشد و تغذیـه ماننـد   ماهی) انجام شد. شاخصتوزین بچه ۷۰ 

درصد افزایش وزن بدن، سرعت رشد ویژه، نرخ رشد روزانـه و   ۷۱ 

ضریب چاقی یا شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذا، اثربخشی  ۷۲ 

 Ronyai et al., ۷۳)غذا، بازدهی پروتئین و درصـد بازمانـدگی   

1990; Abdelghany and Ahmad, 2004; Akbulut et ۷٤ 
al., 2002; Oprea and Oprea, 2008; Wahli et al., ۷٥ 

2003; Hung & Deng, 2002; Hung et al., 1989 )   و ۷٦ 

نسبت ضریب رشد به ضریب تبدیل غذا (پورعلی و همکـاران،   ۷۷ 

 ۷۸ ) محاسبه گردید.  1392

 ۷۹ 

 ۸۰ 

 ۸۱ 

 ۸۲ به غذاي دستیمرحله سازگاري الرو و بچه ماهی 

ی از غذاي زنده گرفته و در ادامه جیصورت تدره بالروها  ۸۳ 

میکرون حاوي  250با قطر با هریک از تیمارهاي غذایی  ۸٤ 

با ها، از تیمارهاي غذایی و با رشد الروپروتئین  5/49% ۸٥ 

 ۸٦ یچرب %16-19پروتئین،  %44حاوي  متر میلی 8/0 قطر

 ۸۷ 6و ها، نوبت در مرحله الروي و با رشد الر 12خام در 

درصد  5-10 زانیبه مو در روز در مرحله بچه ماهی نوبت  ۸۸ 

؛ پورعلی و 1389 (محسنی و همکاران، وزن بدن در روز ۸۹ 

 ۹۰ يدر روزها هی. تغذشدند هی) تغذالف1390 همکاران،

ه و ب در روز انجام شد درصد وزن بدن 10 براساس نیآغاز ۹۱ 

از مقدار آن کاسته شده و در با رشد ماهیان  جیتدر ۹۲ 

(پورعلی در روز رسید  درصد وزن بدن 5به  یانیپا يروزها ۹۳ 

. به طورکلی برنامه سازگاري الرو )الف 1390 و همکاران، ۹٤ 

انجام  2تاسماهی ایرانی به غذاي دستی به شرح جدول  ۹٥ 

 ۹٦ شد.

 
 : برنامه سازگاري به غذاي دستی الرو و بچه تاسماهی ایرانی 2جدول 

مراحل 
 سازگاري

 یحاتتوض وزن تر به درصد نوع غذا

1 
زنده (آرتمیا، دافنی و الرو 

 شیرونومیده)
 گرممیلی 350گرم تا میلی 28از وزن  30در مجموع تا 

2 
مخلوط غذاي زنده و تیمار 

 هاي غذایی
غذاي زنده  %90% وزن بیوماس ( 10

 تیمارهاي غذایی)  10%+

دقیقه  15تقدم تغذیه ابتدا غذاي زنده و 
هر روز فاصله  بعد غذاي کنسانتره

همزمان انجام  غذادهی کاهش یافت تا
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 شد.

3 
مخلوط غذاي زنده و تیمارهاي 

 غذایی

% وزن بیوماس (کاهش تدریجی غذاي  5
درصد و افزایش غذاي  10زنده به 

 درصد وزن بدن) 5کنسانتره به 

 15تقدم تغذیه ابتدا غذاي کنسانتره و 
دقیقه بعد غذاي زنده هر روز از مقدار 

 .غذاي زنده کاسته شد

 تغذیه از غذاي کنسانتره بدون تلفات  درصد وزن بدن 5 غذاي کنسانتره  4

 

 نتایج 

بررسی اثر اسیدآمینه متیونین بر روند رشد و 

 بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی
تجزیه واریانس یکطرفه تیمارهاي غذایی نشان داد که 

هاي محتوي افزودنی متیونین بر تیمار غذایی تمامی گروه
هاي مورد بررسی به ز جهت تمامی شاخصشاهد ا

استثناي طول کل، ضریب چاقی و میزان بازماندگی 
). از سوي دیگر p≤0.05( دار دارندالروها اختالف معنی

درصد تفاوت  3و  2، 1هاي محتوي متیونین بین گروه
-). در خصوص شاخصp≥0.05( دار مشاهده نشدمعنی

، سرعت رشد هاي وزن نهایی، تولید، ضریب تبدیل غذا
ویژه، اثربخشی غذا، بازدهی پروتئین، درصد افزایش وزن 
نسبت به وزن اولیه و نسبت ضرایب رشد به تبدیل غذا 

شاهد  هاي داراي متیونین، نسبت به گروهمربوط به گروه
(جداول  )p≤0.05( دار دارند(فاقد متیونین) برتري معنی

 ). 4و  3

 
 مختلفاسید آمینه متیونین بر الرو تاسماهی ایرانی در تیمارهاي  ثیر سطوح مختلفأ:  نتایج ت3جدول 

 تکرار تیمارها
وزن 

 نهایی(گرم)
طول کل 
 (سانتیمتر)

 تولید (گرم)
ضریب 

 تبدیل غذا
سرعت رشد 
 ویژه (درصد)

ضریب 
 چاقی(درصد)

M3 3 
a8/6±0/3 7/0±1/8 a130±22 a 1/7±0/0 a 4/0±0/4 1/0±48/0 

M2 3 
a9/1±0/3 8/0±8/7 a113±25 a 1/7±0/0 a 4/5±0/3 1/0±48/0 

M1 3 
a5/4±0/3  1 ± 2/8 a120±18 a 1/6±0/0 a 5/1±0/4 1/0±52/0 

M0 3 
b5/5±0/1 7/0±5/7 b68±12 b 0/0±0/1 b 1/8±0/2 0/0±40/0 

سی، وف انگلیباشد. ستون بدون حردرصد) می 5دار (در سطح حروف غیرهم نام درستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
 دار ندارند.  اختالف معنی

 
 مختلف: اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر الرو تاسماهی ایرانی در تیمارهاي 4جدول 

 تیمارها
تکرا

 ر

بازماندگی 

 (درصد)

اثربخشی غذا 

 (درصد)

بازدهی پروتئین 

 (درصد)

نسبت ضرایب رشد 

 به تبدیل غذا

افزایش وزن نسبت به 

 وزن اولیه (درصد)

M3 3 10±80 a157±30 a4/6±1/6 a6/8±0/2 a1050±200 



 97 ، زمستان1ال اول ، شماره س دوفصلنامه ترویجی ماهیان خاویاري                                                                    
 

۶۱ 
 

M2 3 12±75 a148±24 a5/9±1/5 a5/5±0/2 a1006±200 

M1 3 15±68 a±35 159 a 0/5±2/7 a5/4±0/2 a1150±260 

M0 3 8±75 b98±8 b4/1±0/4 b2/8±0/2 b620±20 

ون حروف انگلیسی، باشد. ستون بدد) میدرص 5دار (در سطح حروف غیرهم نام در ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی    
 دار ندارند.  اختالف معنی

 
بررسی اثر اسیدآمینه الیزین بر روند رشد و 

 بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی
هاي وزن نهـایی، تولیـد، ضـریب تبـدیل     در خصوص شاخص 

غذا، سرعت رشد ویژه، اثربخشی غذا، بازدهی پروتئین، درصد 
زن اولیـه و نسـبت ضـرایب رشـد بـه      افزایش وزن نسبت به و

-هاي داراي الیزین، نسبت به گروهتبدیل غذا مربوط به گروه

دار هاي فاقد الیزین و گروه الیزین یک درصـد برتـري معنـی   
دار در ). عــدم تفــاوت معنــی6و 5) (جــداول p≤0.05دارنــد (
کل بچـه ماهیـان، ضـریب چـاقی و میـزان      هاي طولشاخص

هـاي  ). از سوي دیگـر گـروه  p≥0.05بازماندگی مشاهده شد (
دار مشـاهده نشـد   درصد تفاوت معنـی  3و  2محتوي الیزین 

)p≥0.05 .( 

 مختلفثیر سطوح مختلف اسید آمینه الیزین بر الرو تاسماهی ایرانی در تیمارهاي أ:  نتایج ت 5جدول 

 تکرار تیمارها
وزن 

 نهایی(گرم)
طول کل 
 (سانتیمتر)

 تولید (گرم)
ضریب 

 تبدیل غذا

سرعت رشد 
ویژه 

 (درصد)

 ضریب چاقی
 (درصد)

L3 3 a 0/2±1/4 0/1±7/9 a152±21 a 1/9±0/0 a 4/0±0/4 1/0±6/0 
L2 3 a 0/0±1/4 0/1±5/9 a144±20 a 1/9±0/0 a 4/1±0/4 1/0±6/0 
L1 3 b6/7±0/2 4/0±5/8 b99±15 b 0/0±0/1 b 4/1±0/3 1/0±6/0 
L0 3 c 1/7±0/1 4/0±2/7 bc70±8 c 0/1±0/1 c2/0±0/3 1/0±40/0 

روف انگلیسی، باشد. ستون بدون حدرصد) می 5دار (در سطح ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی حروف غیرهم نام در
 دار ندارند.  اختالف معنی

 مختلف: اثر سطوح مختلف اسید آمینه الیزین بر الرو تاسماهی ایرانی در تیمارهاي  6جدول 

 تکرار تیمارها
 یبازماندگ

 (درصد)
 اثربخشی غذا

 (درصد)
بازدهی پروتئین 

 (درصد)

نسبت ضرایب 
رشد وتبدیل 

 غذا

افزایش وزن 
نسبت به وزن 
 اولیه (درصد)

L3 3 15±74 a170±34 a 0/5±1 a4/6±0/3 a960±160 
L2 3 14±74 a170±35 a 0/5±1 a4/7±0/3 a800±150 
L1 3 19±73 b130±20 b0/4±1 c 3/8±0/2 b600±89 
L0 3 15±73 bc100±20 bc7/3±0/3 c2/3±0/3 bc400±75 

باشد. ستون بدون حروف انگلیسی، درصد) می 5دار (در سطح ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی حروف غیرهم نام در
 دار ندارند.  اختالف معنی
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بررسی اثر اسیدآمینه آالنین بر روند رشد و 

 بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی
 ایرانی در تیمار محتوي طول کل تاسماهی وزن نهایی و

درصد آالنین  2گرم) و محتوي 9/5±2/1درصد آالنین ( 3
داري را نسبت به تیمار گرم)، افزایش معنی 2/1±3/5(

محتوي یک درصد آالنین و گروه شاهد (بدون افزودنی) 
 9/10±9/0). حداکثر طول کل (p≤0.05( نشان داد

). 7باشد (جدول می A2متر) مربوط به تیمار سانتی
تیمارهاي مورد بررسی  بررسی نتایج میزان تولید در

با سایر تیمارها  A2و  A3دار تیمار بیانگر اختالف معنی
اختالف  A2و  A3 ). بین تیمارهايp≤0.05( باشدمی

). بررسی شاخص تغذیه p≥0.05( دار مشاهده نشدمعنی
در خصوص ضریب تبدیل غذا و سرعت رشد ویژه 

هاي نمود که چهار تیمار مورد بررسی در گروهمشخص 
). p≤0.05( باشنددار میجداگانه داراي اختالف معنی

 باشددار میفاقد اختالف معنی A3و  A2تیمارهاي 
)p≥0.05 بررسی نتایج شاخص وضعیت یا ضریب چاقی .(

دار در تمامی تیمارهاي بیانگر عدم وجود اختالف معنی
  ).p≥0.05( مورد بررسی می باشد

هاي حاصل از میزان بازماندگی الروها بررسی داده
) داراي  بیشترین A1) (14±76%مشخص نمود تیمار (

 شد.بامیانگین بازماندگی در مقایسه با سایر تیمارها می
دار آماري در تمامی اگرچه هیچگونه اختالف معنی

ه ). تجزیه واریانس یکطرفp≥0.05تیمارها مشاهده نشد (
ب اثربخشی غذا، بازدهی پروتئین، نسبت ضراینتایج نرخ 

رشد به تبدیل غذا و درصد افزایش وزن نسبت به وزن 
نسبت به تمامی  A3و  A2اولیه نشان داد که تیمار 

 و 7)(جداول p≤0.05تیمارهاي مورد بررسی برتري دارد (
8.( 
 

 مختلفایرانی در تیمارهاي  :  نتایج تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه آالنین بر الرو تاسماهی  7جدول 

 تکرار تیمارها
وزن 

 نهایی(گرم)
طول کل 
 (سانتیمتر)

 تولید (گرم)
ضریب 

 تبدیل غذا

سرعت 
رشد ویژه 

 (درصد)

 ضریب چاقی
 (درصد)

A3 3 a  2/9±1/5 a 9/7±0/10 a 221±46 a 1/59±0/0 a 4/4±0/5 1/0±48/0 
A2 3 a  2/3±1/5 a 9/9±0/10 a215±39 a 1/60±0/0 a 4/1±0/5 1/0±49/0 
A1 3 b 5/8±0/4 b 6/8±0/9 b174±21 b 1/73±0/0 b 2/9±0/4 1/0±52/0 
A0 3 b 1/7±0/3 b 8/7±0/9 b130±5 c 0/97±0/0 c 1/4±0/4 1/0±41/0 

 باشد.درصد) می 5دار (در سطح دهنده وجود اختالف معنیستون نشان حروف غیرهم نام در

 مختلفنه آالنین بر الرو تاسماهی ایرانی در تیمارهاي :  اثر سطوح مختلف اسید آمی 8جدول 

 تکرار تیمارها
 بازماندگی
 (درصد)

 اثر بخشی غذا
 (درصد)

بازدهی پروتئین 
 (درصد)

نسبت ضرایب 
 رشد و تبدیل غذا

افزایش وزن 
نسبت به وزن 
 اولیه (درصد)

A3 3 15±71 a175±36 a 9/9±1 a 4/1±0/3 a 1380±288 
A2 3 12±69 a165±28 a 9/8±1 a 4/0±0/3 a1192±205 
A1 3 14±76 b 138±17 b 0/7±1 b 3/6±0/3 b 1090±135 
A0 3 7±73 bc 103±4 bc 5/3±0/5 c 1/3±0/4 bc 814±28 
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روف انگلیسی، باشد. ستون بدون حدرصد) می 5دار (در سطح ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی حروف غیرهم نام در
 .  دار ندارنداختالف معنی

 
 حثب

در گذشته مطالعات زیادي درخصوص اهمیت افزودن 
هاي اسیدهاي آمینه بویژه الیزین و متیونین در جیره

 ,Bai & Gatlinغذایی ماهیان خاویاري انجام گرفت (
1994; Cheng et al., 2003; Mukhtar et al., 2017 

 .)1394: محسنی و همکاران، 
هاي غذایی ماهیان اثرات افزودن اسیدهاي آمینه در جیره

و سایر موجودات و مقایسه روند رشد در آنها به وضعیت 
پروتئین و سطوح اسیدهاي غذایی جیره از نقطه نظر 

). در Yamamoto et al., 2005گردد (میآمینه بر
مطالعه حاضر با افزودن مکمل هاي غذایی اسیدهاي 
آمینه در جیره غذایی الرو تاسماهیان ایرانی مشخص 

که جیره محتوي متیونین در مقایسه با شاهد تاثیر گردید 
ولی از سوي  .بسزایی بر پارامترهاي رشد و تغذیه دارد

و  2، 1هاي محتوي متیونین در سطوح نتایج جیره ،دیگر
باشد و در مقایسه با جیره شاهد درصد مشابه هم می 3

 دارند. در ماهی باس دریایی آسیایی يداربرتري معنی
)Lates calcarifer Bloch( )Williams et al., 

کردن اسیدهاي آمینه کریستاله به جیره) اضافه2001
هایی با کمبود اسیدهاي آمینه ضروري سبب بهبود 

هایی با پروتئین کم شده است. در عملکرد رشد در جیره
بررسی حاضر با در نظر گرفتن سطوح پروتئین خام 

)، %5/2%) و سطوح اسیدهاي آمینه متیونین( 5/49(
) در جیره پایه الرو %9/5) و آالنین (%9/3الیزین (

تاسماهیان ایرانی مشخص گردید که جیره پایه از لحاظ 
مین حداقل أسطوح متیونین، الیزین و آالنین براي ت

باشد ولی نیازهاي رشدي الروهاي تاسماهیان کافی می
-نقش جاذب غذایی با مقایسه نتایج گروه شاهد و گروه

متیونین کامالً مشهود است. بهبود عملکرد هاي داراي 
رشد با افزودن اسیدهاي آمینه الیزین و متیونین در این 

و همکاران در سال  Yamamotoهاي بررسی با یافته
 Sparus)باسطور در خصوص ماهی سیو همین 2005

aurata)  ،Peres  وOliva-Teles  و  2009در سال
Wilson  است. بهبود همخوانی داشته  2002در سال

سرعت رشد ویژه و وزن نهایی با افزایش سطوح متیونین 
هاي محققان گزارش شده اي از بررسیو الیزین در پاره

 ;Yang et al., 2010; Kim et al., 1992است (
Zhou et al., 2009 هر چند که مشاهداتی هم مبنی .(

بر کاهش رشد با افزایش سطوح این اسیدهاي آمینه در 
 Kaushik andی صورت گرفته است (جیره غذای

Luquet, 1980; Coloso, 1999; Yokoyama and 
Nakazoe, 1992;    همینطور این نتایج همسو با .(

) مبنی بر تاثیر 1384هاي سوداگر و همکاران (یافته
متیونین بر نرخ رشد و افزایش مطلوبیت غذاي کنسانتره 

رین میزان باشد. در بررسی حاضر کمتماهیان خاویاري می
) در الروهاي تغذیه شده با سطح یک %68بازماندگی (

درصد مشاهده گردید، هرچند که این مقدار با سایر 
نشان نداد. بطور کلی  يدارتیمارهاي غذایی اختالف معنی

نیاز به الیزین، متیونین و آالنین در ماهیان دریایی و 
ماهیان گوشتخوار آب شیرین که نیاز باالي پروتئینی 

هایی با نیازهاي پروتئینی اندك ارند، بیشتر از گونهد
 Zhou etخوار) می باشند ((ماهیان همه چیزخوار و گیاه

al., 2007هاي مشاهده شده در میزان نیاز ). تفاوت
ماهیان به سطوح مختلف اسیدهاي آمینه در جیره هاي 

هاي منابع پروتئینی غذایی ممکن است به دلیل تفاوت
رموالسیون غذا، پروتئین پایه، سن و اندازه جیره غذایی، ف
 ,.Kim et alهاي ژنتیکی، نحوه غذادهی (ماهی، تفاوت

 ,Forster and Ogata) و شرایط پرورشی باشد (1992
1998 ; Mai et al., 2006 بر اساس مطالعات .(Luo  و

 34/1تا  55/0) افزایش متیونین از 2005همکاران (
زایش وزن نهایی و سرعت درصد در جیره غذایی باعث اف
درصد تاثیر  81/1تا  34/1رشد ویژه ماهیان شد ولی از 

هاي بیشتري بر نتایج رشد نداشت. این نتایج مشابه یافته
این بررسی در خصوص تاثیر مشابه وزن نهایی، ضریب 
تبدیل غذا و سرعت رشد ویژه، درصد افزایش وزن نسبت 
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الي متیونین به وزن اولیه در تیمارهاي حاوي سطوح با
باشد. در مطالعه درصد مشابه می 3و  2است که نتایج 

حاضر هیچ نشانه بالینی مبنی بر کمبود اسیدهاي آمینه 
هاي غذایی شاهد الیزین، متیونین و آالنین در جیره

اما برخی مطالعات تغییر الگوهاي رنگ  .مشاهده نشد
)Forster & Ogata,1998هاي عمودي و ) یا ناهنجاري

 ,Montes-Girao & Fracalossiی ستون فقرات (افق
 ;Walton et al., 1982) و ضایعات چشمی (2006

Rumsey et al., 1983; Poston, 1986 را در برخی (
اند. همچنین کاهش متیونین، الیزین ماهیان گزارش کرده

و آالنین در جیره هاي غذایی می تواند باعث کاهش 
که کاهش الیزین در اشتها و نرخ رشد در ماهیان شود 

 Chanos chanos) (Borlongan andخامه ماهی (
Benitez, 1990) و کپورهندي (Labeo rohita (

)Khan and Abidi, 2007; Murthy and Varghese, 
1997, Ahmad and Khan, 2004 و باس دریایی (

 ,.Lateolabrax japanicus) (Mai et alژاپنی (
 ) مشاهده شده است. 2006
العه حاضر نتایج افزایش یک درصد متیونین در در مط
هاي غذایی مورد تغذیه تاسماهیان ایرانی، بیانگر جیره

دار وزن نهایی، سرعت رشد ویژه، ضریب بهبود معنی
چاقی، نسبت بازده پروتئین و درصد افزایش وزن نسبت 

باشد. نتایج مطالعات به تیمارهاي فاقد اسیدآمینه فوق می
Yang  نیز مشابه نتایج این  2010در سال و همکاران

بررسی در خصوص افزایش وزن نهایی در ماهیان تغذیه 
شده با جیره هاي غذایی مکمل شده با اسید آمینه 
متیونین می باشد. در مطالعه بر روي ماهی کاد اقیانوس 

) اثر افزایشی بر روند رشد در Gadus morhua( اطلس
روتئین گیاهی مکمل هایی با منشاء پماهیانی که از جیره

شده با اسیدهاي آمینه الیزین و متیونین تغذیه شده 
هاي آرد ماهی مشاهده نگردید بودند در مقایسه با جیره

)Hansen et al., 2007 نتایج اثر اسیدآمینه الیزین در .(
 3و  2دهد که سطوح الرو تاسماهیان ایرانی نشان می

هاي اخصدرصد الیزین باعث برتري و ارتقاي کیفی ش
وزن نهایی، ضریب تبدیل غذا، سرعت رشد ویژه، 

اثربخشی غذا، بازدهی پروتئین، نسبت ضریب رشد به 
ضریب تبدیل غذا و درصد افزایش وزن بدن در مقایسه با 
جیره فاقد اسیدآمینه افزودنی فوق و جیره محتوي یک 
درصد الیزین شده است. اهمیت استفاده از اسیدآمینه 

ع علمی، جبران کمبودي است که در الیزین در مناب
هایی با منابع پروتئین گیاهی وجود دارد. بررسی جیره

Cheng  نشان داد که امکان  2003و همکاران در سال
از آرد ماهی با آردهایی با منشأ  %50جایگزینی بیش از 

آالي رنگین کمان هاي غذایی ماهی قزلگیاهی در جیره
)Oncorhynchus mykissنکه بر روند رشد آن ) بدون ای

تأثیر نامناسبی داشته باشد، وجود دارد به شرطی که این 
 هاي غذایی با اسید آمینه الیزین مکمل شوند.جیره

در این بررسی جیره شاهد (بدون افزودنی اسیدآمینه)، 
براي هر یک از اسیدهاي آمینه مورد بررسی، عملکرد 

 هاي غذایی محتوي سطوح بااليرشدي در حد جیره
و   Bicudoاسیدهاي آمینه نشان نداد. در تحقیقات

 pacuبر روي ماهی  2009همکاران در سال 
)Piaractus mesopotamicus باالترین وزن نهایی و (

کارایی غذا به ترتیب در ماهیان تغذیه شده با سطوح 
الیزین گزارش شد. مقادیر باالتر   %51/1% و  45/1

جر به کاهش وزن الیزین در مطالعات این محققان من
نهایی و کارایی غذا شده است. در مطالعه حاضر بهبود 

% در  3و  2ضریب تبدیل غذایی در دو سطح الیزین 
-مقایسه با تیمارهاي فاقد افزودنی الیزین به چشم می

خورد. چنین روند بهبودي با افزایش سطوح الیزین و 
متیونین در ضریب تبدیل غذایی در کپور ماهی علفخوار 

نیز گزارش  2010و همکاران در سال  Yangدر تحقیقات 
هاي این بررسی نشان داد اسیدهاي آمینه شد. یافته

هاي غذایی درصد در جیره 2الیزین حداقل به میزان 
ماهی براي بهبود مرحله الروي و بچهتاسماهی ایرانی در 

باشد و اسیدهاي آمینه کریستاله مکمل عملکرد رشد می
توانند در این گونه از ماهیان هاي غذایی میشده در جیره

هاي حاصل از تاثیر براحتی مصرف شود. بررسی داده
 اسیدآمینه آالنین بر وزن نهایی و مقدار تولید (افزایش

فزودن اسیدآمینه آالنین در افزایش کند ازیتوده) بیان می
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بسزایی داشته است. بر اساس منابع  ماهیان تاثیروزن بچه
غذایی آمینه جاذبعلمی نیز آالنین از جمله اسیدهاي

). از سوي دیگر تمامی Kasumyan, 1995( باشدمی
تیمارهاي غذایی محتوي آالنین در خصوص ضریب تبدیل 

و افزودنی آالنین در غذا برتري آماري بر تیمار شاهد 
سطح یک درصد دارد و تیمار آالنین یک درصد هم باعث 

 ،است. بنابراینبهبودي شاخص تغذیه نسبت به شاهد شده
هاي غذایی که با کمبود افزودن اسیدآمینه آالنین به جیره

این اسید آمینه روبرو هستند باعث بهبود شاخص تغذیه و 
شود. از ن میدرصد بهبود وزن ماهیا 3و  2در سطح 

آنجاییکه غذاي فرموله شده با سطوح یک درصد در وزن 
) A0( داري در مقایسه با جیره شاهدثیر معنیأنهایی ت

تواند به دلیلی ناکافی بودن و نرسیدن به ندارد، این می
سطح آستانه تاثیر باشد. در خصوص تاثیر اسیدآمینه 

رات باشد ولی اثآالنین اطالعات محدودي در دسترس می
مشابه در سایر اسیدهاي آمینه گزارش شده است. در 

نیز، با افزایش  2005و همکاران در سال  Luoبررسی 
تا  %34/1هاي غذایی از سطح مقدار متیونین در جیره

 شاخص سرعت رشد ویژه و وزن ثابت باقی ماندند.  81/1%
هاي رشد و تغذیه بچه تاسماهیان بررسی تمامی شاخص

 2ص نمود که غذاي کنسانتره محتوي مورد بررسی مشخ
هاي وزن نهایی، ضریب درصد آالنین در شاخص 3و 

تبدیل غذا، سرعت رشد ویژه، شاخص وضعیت، اثربخشی 
ماهیان نسبت به غذا، نرخ رشد، درصد افزایش وزن بچه

وزن اولیه آنها و میزان بازماندگی تاثیر یکسان داشته 
براي اسیدآمینه توان است. با توجه به نتایج فوق می

آالنین نقش موثرتري در بهبود شرایط رشد بچه 
گیري نمود. درصد نتیجه 2تاسماهیان در سطح 

اسیدآمینه آالنین به عنوان منبع انرژي در ماهی از 
در  Polatاي برخوردار است. در مطالعات اهمیت ویژه

) بر متابولیسم اولیه اسیدهاي آمینه در 1998سال (
African catfish )Clarias gariepinus مشخص (

گردید که آالنین یک منبع مهم انرژي در گونه فوق بوده 
و در ترکیب با والین، سرین، لوسین و ایزولوسین اهمیت 

یابد. از سوي دیگر مشخص گردید که آالنین بیشتري می

-باعث افزایش توانایی سیستم ایمنی بچه تاسماهیان می
خصوص تاثیر آالنین  ) در1390شود. در بررسی راحتی (

بر تاسماهیان ایرانی جوان مشخص شد که با افزایش 
درصد آالنین در جیره،  2شاخص هماتوکریت در سطح 

سالمت و ایمنی تاسماهیان افزایش یافته است. در این 
درصد داراي تاثیر مشابه بر  3و  2بررسی نیز سطوح 

هاي رشد و تغذیه بودند. حتی در خصوص گونه شاخص
گرم) مقدار آالنین تا  21(وزن آغازین  اهی پرورشیمفیل

هاي رشد و دار در بهبود شاخصدر جیره اثر معنی 5/1%
) اما در سطوح 1387(سوداگر و همکاران،  تغذیه نداشت

دار بر شاخص رشد تواند تاثیر معنیدرصد می 5/1باالتر از 
 اعمال نماید.

ین و در بررسی حاضر، اثرات متیونین یک درصد، الیز
-درصد در جیره ارتقاي کیفی رشد را در بچه 2آالنین 

اند. از آنجائیکه نیازمندي دقیق تاسماهیان سبب شده
اسیدهاي آمینه فوق در تاسماهیان به درستی مشخص 
نشده است، امکان مقایسه دقیق مقادیر مورد نیاز این 
اسیدهاي آمینه در مرحله الروي و حتی بچه تاسماهی 

ی با توجه به نتایج حاصله انتظار می رود وجود ندارد ول
که الرو تاسماهیان ایرانی به سطوح باالتري از اسیدهاي 

هاي غذاي براي نشان آمینه الیزین و آالنین در جیره
دادن حداکثر استعداد رشد نیاز داشته باشد. برخی 
مطالعات میزان نیازمندي ماهیان را به اسیدآمینه الیزین 

 Cobia پروتئین جیره) براي ماهی  درصد  30/5( 33/2%
(Rachycentron canadum) )Zhou et al., 2007 ،(

) Chum salmon )Oncorhynchus ketaماهی 
)Akiyama and Arai, 1993 و تاسماهی سفید (
)Acipenser transmontanus( )Ng and Hung, 

) گزارش کردند، در حالیکه نیازهاي غذایی ماهی 1995
گرم  7/4هاي مختلف نظیر لس با وزناطآزاد اقیانوس

)Anderson et al., 1993 ،(367 ) گرمBerg et al., 
) به الیزین به Espe et al., 2007گرم ( 642) و 1998

% پروتئین جیره  04/5و  25/3 -65/3،  98/3ترتیب 
 ,Ravi and Devarajگزارش شده است. در گونه کاتال (

 Brown et al., 1988  ; Moon( Red drum) و  1991
and Gatlin, 1991 ) و کفشک ماهی (Luo et al., 
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درصد  33/2) مقادیر مورد نیاز الیزین کمتر از 2006
گزارش شده است. در مطالعه حاضر اسیدهاي آمینه با 
وجود نقش مهم آنها در افزایش رشد و بهبود تغذیه، در 

ثیري نشان ندادند. این نتیجه با دستاوردهاي أبازماندگی ت
 ,.pacu )Bicudo et alمیزان بازماندگی در ماهیان 

نیز ) Pseudosciaena crocea( Croaker ) و ماهی2009
مشابهت دارد. تغییر تدریجی رژیم غذایی الروها و بچه 
تاسماهیان در برنامه غذایی سازگاري آنها به غذاي 
کنسانتره بسیار موثر است. درصد بازماندگی در تمامی 

درصد در  68±15مطلوب بوده و از تیمارهاي غذایی 
  75±12) و M3( 80±10جیره با یک درصد میتونین تا 

درصد اسیدآمینه  2محتوي   )M2درصد براي جیره (
میتونین در مرحله الروي در نوسان بوده است. مشخص 

هاي باشد که میزان بازماندگی بطور مستقیم به مکملمی
تحت تاثیر  باشد و بدیهی استمورد بررسی مربوط نمی

برنامه سازگاري و تغییر تدریجی رژیم غذایی زنده به 
 گیرد. غذاي دستی صورت می

 توصیه ترویجی
درصد  3و  2استفاده از اسیدآمینه متیونین در سطح یک، 

در مرحله الروي برتري آماري بر روند رشد و تغذیه و 
-از اینرو توصیه می .سازگاري الروها به غذاي دستی دارد

براي سازگاري الرو تاسماهی ایرانی از متیونین به  شود که
 مقدار حداقل یک درصد در جیره غذایی الرو تاسماهیان

ایرانی استفاده نمائید تا از نظر افزایش نرخ رشد و بهبود 
باشد. استفاده از اسیدهاي آمینه ثر و کافی وکیفیت غذا م

درصد در مرحله الروي  3و  2الیزین و آالنین در سطح 
برتري آماري بر روند رشد و تغذیه و سازگاري الروها به 

شود از الیزین و آالنین غذاي دستی دارند، لذا توصیه می
درصد در جیره غذایی الرو  2استفاده نمائید تا در سطح 

وري تاسماهیان ایرانی از نظر افزایش نرخ رشد و بهره
 اقتصادي و بهبود کیفیت غذا بسیار موثر باشند. بهترین

برنامه سازگاري به غذاي دستی براي پرورش الرو ماهیان 
اي است که تغییرات رژیم غذایی طی دوره خاویاري برنامه

هاي سازگاري بسیار تدریجی و متناسب با نیازمندي
غذایی الروها باشد. از آنجا که برنامه ارائه شده در این 

ه ها داشتایج قابل قبول در بازماندگی الروبررسی داراي نت
لذا استفاده از برنامه سازگاري ارائه شده در جدول  ،است

برداري از شود. بررسی ظاهري روزانه و نمونهتوصیه می 3
الروها بمنظور اطمینان از مصرف غذا توسط الروها و 

گیري وجود غذا در لوله گوارشی ضرورت دارد تا تصمیم
براي کیفیت اجراي هر ردیف از دستورالعمل اجرایی 

گردد. پیشنهاد  مه سازگاري به غذاي دستی) میسر(برنا
آوري گردد تا تجهیزات ساخت غذاي الروي با فنمی

هاي غذایی در اندازه گرانول غذا متناسب با اندازه گرانول
هاي میکرون براي افزایش کیفیت و فرمول جیره 400

الروي و بچه ماهی تهیه و بکارگرفته شود. در این بررسی 
ار اقدام به تولید جیره ویژه سازگاري الرو براي نخستین ب

 ایرانی به غذاي دستی در کشور شود.تاسماهی
 

 منابع 
. تکثیر و پرورش تاسماهیان. 1388تاکامی، ق.،  آذري

 صفحه.  401موسسه انتشارات دانشگاه تهران. 
. 1382، م. توکلی ، و.،تومانآق ، م.،محسنی ،ح.ر. ،پورعلی

هاي مختلف غذاي ا درصدپرورش بچه فیل ماهیان ب
ژه کنسانتره فرموله شده. مجله علمی شیالت ایران، وی

نامه اولین سمپوزیوم ملی ماهیان خاویاري، صفحات 
48-37. 

فشتمی، ح.ر.، پورکاظمی، م.، بهمنی، م.، یگانه، ه.، پورعلی
رشد و  اي وضعیتمقایسه الف. بررسی1390نظامی، ا. 

 Acipenser( بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی
persicus .تحت تأثیر غذاي کنسانتره و غذاي زنده (

. صفحات 6شناسی، سال دوم. شماره مجله اقیانوس
42-31 . 

ب. 1390فشتمی، ح. ر.، محسنی، م.، عاشوري، ع. پورعلی
 Acipenserپرورش گوشتی تاسماهی ایرانی (

persicusو تاسماهی روسی ( )Acipenser 

gueldenstadti فایبرگالس. مجموعه  نمخاز) در
 . 141. ص 2011مقاالت همایش ارمنستان در سال 

مانا، ن.، پورعلی فشتمی، ح.ر.، یزدانی، م.ع.، پیکران
. بررسی اثرات 1392قاضیانی، س. حافظیه، م.، دروي
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 هاي رشد،الیزین بر شاخص اسیدهاي آمینه متیونین و
 Acipenserتاسماهی ایرانی (تغذیه و بازماندگی بچه

persicusشناسی، سال چهارم. شماره ). مجله اقیانوس
 .63-75. صفحات 16

و سید   .ایمانپور، م  ،سوداگر، م. ،درویشی بسطامی، ك.
ثیر سطوح مختلف عصاره دافنی أ. ت1378علی طاهري. 

 و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر غذاگیري و
 Huso( ماهی پرورشیهاي رشد در بچه فیلشاخص

huso Linnaeus 7). مجله علمی شیالت. سال .
 .35 - 43. صفحات 4شماره 

وي آالنین بر ر -. تأثیر اسید آمینه ال1390راحتی، م.، 
هاي خونی و کبدي بچه تاسماهی ایرانی برخی شاخص

)Acipenser persicusنامه کارشناسی ارشد ). پایان
اد آز تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 صفحه.  110هر. ش
. بیوتکنیک پرورش گوشتی ماهیان 1375و.  ،شفچنکو

کارشناس علمی کاسپنیرخ روسیه. انستیتو  خاویاري.
 اري دکتر دادمان.یوالمللی ماهیان خاتحقیقات بین

 ص. 15
، گرگین، ، حسینی، س..سوداگر، م.، جعفري شموشکی، و

هاي . اثر اسیدآمینه1387 س.  و عقیلی، ك.
و آالنین به عنوان ماده جذب غذایی بر آسپارتیک 

 Huso husoماهیان ( بقاء بچه فیل هاي رشد وشاخص

Linnaeus 1758 مجله علوم کشاورزي و منابع .(
 . 1. شماره 15طبیعی . جلد 

رخی ثیر افزایش بأاي ت. بررسی مقایسه1384سوداگر، م.، 
 از مواد جاذب (بتائین، متیونین و مخلوط بتائین و

 پرورشی به ماهیانین) در جیره غذایی فیلمتیون
منظور افزایش تحریک غذاگیري و باال بردن میزان 
رشد و بازماندگی. رساله دکتري. دانشگاه علوم 

 ص.  79کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. 
. 1383کردجزي، ض.، کمالی، ا.، نظري، ر. و یغمایی، ف. 
الرو  ءاثر زمان شروع غذادهی روس رشد و بقا

مجله علمی  ).Acipenser persicusاسماهی ایرانی (ت
 .128تا  115. صفحات 1شیالت ایران. شماره 

، جیانمحسنی، م.، بهمنی، م.، پورعلی، ح.، کاظمی، ر.، حال
ولید ت. مطالعه امکان 1389پور، م.، جعفري،ع. ع.، صالح

 ماهی از تاسماهیان پرورشیگوشت، خاویار و بچه
برون). ماهی، شیپ و ازون(تاسماهی ایرانی، فیل

گزارش نهایی پروژه مصوب موسسه تحقیقات شیالت 
 صفحه.  131ایران. 

 محسنی، م.، پورکاظمی،م.، حسنی، م.ح.، پورعلی، ح.ر.
مکمل متیونین و الیزین بر روند رشد،  . اثر1395

کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی 
جیره محتوي ) تغذیه شده با Huso husoپرورشی (

. 25پروتئین سویا. مجله علمی شیالت ایران، سال 
 . 119-134. صفحات 1شماره 
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performance and survival rates in Persian sturgeon (Acipenser 

persicus) fingerlings 
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Abstract 

A study was conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of Methionine, Lysine and 
Alanine on growth performance, Feed Conversion Ratio (FCR) and survival rates in Persian sturgeon 
(Acipenser persicus) fingerlings reared under weaning period in Iran for fifty days. Experimental fish 
were fed ten practical diets supplemented with 0 (as a control diet), 1,2 and 3 % of Methionine, Lysine 
and Alanine in a design experiment. The experimental groups were fed in triplicate. A total of 3300 
A.persicus larvae with an average weight of 0.4 ± 0.09 g (mean ± SD) and an average total length of 
3.8 ± 0.29 (mean ± SD) cm were randomly allocated to thirty 50-L aerated tanks (110 fish in each 
tank) with flow rate of about 0.2 l/min. The results show that when growth of Persian sturgeon 
juveniles increases, they will need more methionine. The results indicated that there were significant 
differences in growth performance of all methionine level, the 2 and 3 level of Lysine and Alanine 
groups. Maximum weight gain (5.9± 1.2 g), special growth rate (5.4± 0.4%) occurred at 3% dietary 
Alanine. But the survival rates were not significantly affected by dietary amino acids levels and the 
control groups. Therefore, in order to adaptation of Persian sturgeon larvae, it is suggested to apply at 
least one, two and three percent of methionine, lysine and alanine in larval diet, respectively. 

Keywords: Acipenser persicus, Amino acids, Growth, Feeding 
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