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ABSTRACT 
The present study was designed and implemented to evaluate the effects of relative replacement 

of different levels of dehulled soybean meal (DHSM) instead of fish meal on growth 

performance of adult Persian sturgeon (Acipenser persicus). In this study, a total of eighty 4-

year-old Persian sturgeons (Acipenser persicus), with an average weight of 3850 g were fed with 

8 isonitrogenetic and isolipidic diets for 52 weeks. Experimental diets include different 

percentages of dehulled soybean meal include 0, 10, 15, 20% without amino acid, 15 and 20% 

replacement with lysine and methionine, and 15 and 20% replacement with lysine and 

methionine and L-carnitine supplement (DHSM0, DHSM10, DHSM15, DHSM20, 

DHSM20+AA, DHSM15+AA, DHSM20+AA+L.car. DHSM15+ AA+L.car.). After 52 weeks, 

no significant difference was observed between weight gain (WG), specific growth rate (SGR), 

LX and PV in different treatments. The protein efficiency ratio and feed efficiency (FE) in 

DHSM0 was significantly higher than that of DHSM20+AA and DHSM15+AA. Hepatosotic 

index of fish in DHSM0, DHSM10, DHSM15, DHSM20 + AA+L.car. DHSM30 + AA+L.car. 

was significantly higher than that in DHSM30 + AA. Gonadosomatic index exhibited alterations 

under the influence of the diet.  Effect of diets containing dehulled soybean meal with L-carnitine 

supplement on the reproductive system of female fish was significant and positive. The somatic 

growth in female Persian sturgeon was higher than that of males. However, their gonadic growth 

and stages of sexual maturity were significantly lower than that in males. The highest sexual 

maturity index of male fish was observed in DHSM15 + AA+L.car diet, so that at the end of the 

rearing period, 75% of fish were in stage IV of sexual maturity and 25% in stage III-IV. Addition 

of L-carnitine and essential amino acid supplement such as lysine and methionine to the diet 

containing soybean meal displayed a positive effect on the growth and reproductive indicators 

in the functional diet of Persian sturgeon and probably can improve significantly the production 

of Persian sturgeon fry. 
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 چکیده 
به جای آرد ماهی بر عملکرد  ه  شد  بررسی حاضر به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویای روغن کشی

عدد تاسماهی ایرانی پرورشی   80در این راستا تعداد  .دش طراحی و اجرا پرورشی  (Acipenser persicus) ایرانی رشد تاسماهی 

های آزمایشی  هفته تغذیه شدند. جیره  52به مدت  جیره ایزونیتروژنتیك و ایزولیپیدیك    8گرم با    3850ساله با میانگین وزنی    4

جایگزینی با    %20و    15  ،بدون آمینو اسید  %20،  15،  10،  ل صفرشامه  ی درصدهای مختلف کنجاله سویای روغن کشی  شدحاو

بودند. بعد    کارنیتین-الالیزین و متیونین و مکمل  آمینه های  اسید  جایگزینی با    %20و    15الیزین و متیونین و   های  آمینهد  ـاسی

ماهیان تیمارهای مختلف مشاهده نشد. نسبت بازده پروتئین  PVو  WG ،SGR ، LXاختالف معنی داری بین  هفته هیچ  52از 

جیره  FEو   با  شده  تغذیه  معنیه  ب    DHSM0ماهیان  جیره  طور  با  شده  تغذیه  ماهیان  از  باالتر  و    DHSM20+AAدار 

DHSM15+AA    .ن تغذیه شده  شاخص هپاتوسوماتیك ماهیابودDHSM0 ،  DHSM10  ،DHSM15  وDHSM20 + 

AA+L.car. DHSM30 + AA+L.car.    به طور معنی دار نسبت به ماهیان تغذیه شده با تیمارDHSM30 + AA  تر  بزرگ

غذایی  های  که اثر جیره  شد ، مشخص  در این مطالعهثیر جیره غذایی دارای تغییراتی بودند.  أتحت ت  غدد جنسیشاخص رشد    بود.

نتایج  و مثبت بود.    عنی دارمتین بر دستگاه تولید مثل ماهیان ماده  یکارن -حاوی کنجاله سویای روغن کشی شده دارای مکمل ال

و مراحل رسیدگی جنسی آن  غدد جنسیولی رشد  ،ترکه رشد سوماتیك در تاسماهیان ماده از جنس نر بیش استمبین این مهم 

ترین شاخص رسیدگی جنسی ماهیان نر در ماهیان تغذیه شده با  بیش  است.بوده  توجهی کمتر  نسبت به جنس نر به میزان قابل  

ها در مرحله چهار و  آن  % 75که در پایان دوره پرورش نشان داد که    طوری ه  ، بدش مالحظه     .DHSM15 + AA+L.carجیره  

  الیزین   مانند ضروری  آمینه  ن و مکمل اسیدهای  یکارنیتافزودن مکمل ال  رسیدگی جنسی قرار داشتند.  III-IVبقیه در مرحله    25%

بر شاخصأو میتونین به جیره غذایی حاوی کنجاله سویا ت های رشد و تولید مثلی در جیره کاربردی تاسماهی ایرانی  ثیر مثبت 

 چه ماهیان را نیز بهبود بخشد.  ای تولید ب به نحو قابل مالحظه  ممکن استاالً داشت و احتم
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 )محسنی و همکاران( به جای آرد ماهی بر عملکرد رشد تاسماهی نورس  رزیابی اثرات جایگزینی نسبی سطوح مختلف کنجاله سویاا  57

   

 قدمه م 

هر چند ســـرعت رشـــد تاســـماهی ایرانی در مقایســـه با  

ت   نی و همکاران، فیلماهی کمتر اـس ا  ــــ(، ام1384)محـس

توان با ایجاد شــرایم مســاعد محیطی )نوســانات درجه  می

حرارت، شـــرایم فتوپریود و جیره غذایی مخ(ـــو ( این 

سـالگی در شـرایم فیزیولوژیك و   8تا    6گونه را در سـنین  

رار داد و با القای هورمون جنسی رسیدگی جنسی مناسب ق

GnRH  های بعد امکان اـستحـ(ال تخمك در ـسال  ـصناعی

بــ خـاویـار  همکــاران،  ه  و  و  )بهمنی  آورد   (.1384وجود 

در زمیـنه پرورش این گوـنه   دارامـنهدلزوم تحقیـقات   بـنابراین

ـ(ور به منظور تولید گوـشت و اـستحـ(ال حهای مدر محیم

اـخاوـیار و حفج ـجایـگاه   ار  ر ایران  ـخاوـی از طریق تولـید ـخاوـی

  پرورشی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اـجات ـغذایی   ه احتـی ه کمبود اطالـعات در زمیـن ـــت در ـگذشـ

ه ـه ان و فـقدان جیرهاغـلب گوـن اهـی ـــم اسـ ـهای ای مختلف ـت

تغذیه   برایتا پرورش دهندگان    ـشدتجاری مناـسب موجب  

ند. این امر در تاسـماهیان از جیره آزاد ماهیان اسـتفاده کن

دراز مدت باعث رشـــد ضـــعیف، خمیدگی جانبی ســـتون  

ای  ، ـعدم تـعادل و عوارد دیگر تـغذـیه(Scoliosis)  فقرات

ایی با  نیازمند غذدر مقیاس تجاری   تولید تاسـماهیانشـد.  

ــتفاده،  تر ثرؤمتر و  نارزا ترکیب ــت که هنگام اس ــد اس   رش

ــب   اسـ دار  و کمترینمـن اد  را در آن   FCRمـق ا ایـج د ـه   کـن

(Hung and Deng, 2002  .) تاسـماهیان به دلیل رژیم

د باالیی پروتئین در جیره غذایی نیاز  تخواری به درـص گوـش

 دارند.  

های ماهیان اـست    پروتئین ماده اـصلی تـشکیل دهنده بافت

دن را شامل  ــــل ماده خشك بــــاز ک   %65-75که حدود  

پروتئین را برای بدســت آوردن شــود، در واقم ماهیان  می

 کنند. پروتئین در بدن هیدرولیزاسیدهای آمینه م(رف می

یدهای آمینه را آزاد می ده و اـس یدهای آمینه از ـش کند، اـس

ــوند و  ــمروده جذب می ش ها و  جریان خون در بافت توس

، اما جذب و م(رف پروتئین می شوندهای بدن پخش  اندام

ه وجود   ـب ان  اهـی ـم میزان  در  انرژی غیرپروتئینی و  ابم  مـن

پروتئین وابسته است بگونه ای که پروتئین اضافی جیره در 

به عنوان منبم انرژی مـ(رف ـشده    ههای حرکتی ویژفعالیت

افه ورت نیتروژن آمونیومی دفم میه تر از آن بو اـض ود. ـص ـش

ابراین ب   ،بـن اهی، موـج از ـم ازاد نـی افزایش پروتئین جیره ـم

ت  تنش در موجود ز اـی د و در نـه ه تولـی افزایش هزیـن ده،  ـن

 گردد.  کاهش رشد می

ــتن پروتئین مرغوب و ـقابلـیت دان  آرد ـماهی ـبه دلـیل داشـ

نتی عمده ب به طور ـس دن مناـس کننده  ترین منبم تامینـش

، هر چند که به دلیل افزایش استپروتئین در غذای آبزیان  

ــگی آن  ــترس نبودن همیشـ ــا، قیـمت باال و در دسـ تـقاضـ

ا ایگزین منبم دیگر ـتتحقیـق ادی برای ـج ده  کمینأ ت زـی نـن

ــگی و قیمت نازل ــی همیش ــترس تر پروتئین با قابلیت دس

ای که عالوه بر این، نیاز به تهیه جیره صـورت گرفته اسـت.

ــد و فرایـند   ــفر با آن برای ماهـیان به حداقل برسـ دفم فسـ

ــبب جایگزین   ــیون آب نیز به تعویق بیفتد، سـ یوترفیکاسـ

ودآرد ماهی با منابم کم پروتئین میـشدن    Qinghui)  ـش

et al. 2004.)   

اـی ان    دـب ه    کرداذـع اهی  ـک اده از مواد گـی ــتـف داسـ انـن ه   ـم داـن

آرد  (،legume seed)  ـبـقوالت ـمـخـتـلف  ــه  اـنوا   هــای دان

انتره پروتئینی برگ ها و آرد روغنی، آرد برگ و جوانه، کنـس

ــه ) ــتن مواد root tuber mealتکمه ریش ( به دلیل داش

د تد  تغذیه در جیره غذایی آبزیان محدوـض . از این مواد اـس

د تغذیه اکاریدهای پ یــــتوان به  پلای میـض روتئاز،  ـــــس

ــاپونین،  ـها، ـتاننگلوکوزیـناتـها،  فیـتات ـــهای سـ تین، یلسـ

ای،  ســـاکاریدهای غیرنشـــاســـتهاولیگوســـاکاریدها و پلی

اشـاره غیره  و  ژنها، الکالوئیدها، ترکیبات آنتیفیتواسـترول

ثیر  أ تدر رســـد که . ذکر این نکته ضـــروری به نظر میکرد

ــدتغذیهعوامل  ــد ماهیان اتفان نظر وجود  ای برض روند رش

دهد  ان مین مورد در مواقعی بیشــتر خود را نشــندارد و ای

ــد  أ ـهای تـغذـیه فقم ـبه ـتـکه در آزـمایش ثیر ـیك ـفاکتور ضـ

ه می ان پرداخـت اهـی ه در ـم ذـی ل تـغ اـب اثیر متـق ه ـت ــود و ـب شـ

فاکتورهای ضــدتغذیه دیگر موجود در جیره غذایی توجهی 

ه گردد. تولید آرد ماهی نیز در بعضــی از نقاج جهان  بنمی

ن آن کردـشود، اما  گران ـشدن و تهیه  ـسنتی انجام میطور  

یاری از نقاج جهان در آینده، آن را به معـضلی جدی    در بـس

د  برای آبزی ل خواـه دـی ــرورت کردپروری تـب . از این رو ضـ

ایگزین   اهی  کردـج ه ـجای آرد ـم اهی ـب ابم پروتئین گـی ن مـن

 . در غذای آبزیان قابل مشاهده است

ــتئین از گرو ــیس ــیدمتیونین و س ددار های گوگرآمینهه اس

ــتئین برای  ــیس ــتند. وجود مقادیر کافی متیونین و س هس

اخت پروتئین و   ت.   دیگرـس اعمال فیزیولوژیك بدن الزم اـس

  د، ســیســتئین در ماهیان یك اســید آمینهســربه نظر می

ــت آن را از طریق  ــت که ماهی قادر اسـ ــروری اسـ غیرضـ

ـــیدآمیـنه ــروری مانـند متیونین جبران  اسـ ، در کـندهای ضـ

ــورتی ــروری و مورد نیاز ص ــیدآمینه ض که متیونین یك اس



 58 ( /  1401تابستان ، سوم، شماره هشتمتغذیه آبزیان )سال 

متیونین در ماهیان سـه   (.Lovell, 1998) ماهیان اسـت

ه عـمده بر عـهده دارد از   :وظیـف ــنتز پروتئین مورد نـی در سـ

سـنتز ترکیبات بیوشـیمیایی سـولفور ضـروری    برایاسـت، 

ت، یك دهنده متیل در واکنش ت که اـس یمیایی اـس های ـش

ــازی ـهای متـیلنـیاز را برای واکنش  تواـند متـیل موردمی سـ

ــازد ) مقدار مورد نیاز  .(Wu & Davis, 2005مهیا سـ

د ـــی ه  اسـ ان  آمیـن اهـی ای گوگرددار برای اکثر ـم ا    2ـه  %3ـت

 پروتئین باشد.  

ــت که باید در  10ن یکی از الیزی ــروری اس ــید ض آمینواس

د. همچنین یمیایی   ،غذای ماهیان موجود باـش در ترکیب ـش

ــیاری از گونه ــه بسـ های ماهیان، مقادیر باالی الیزین  الشـ

دارد ود  ـمـهم   .وـج از  ـیـکی  ـگر،  الـیزـین  دـی ــوـیی  رـین  از سـ ـت

آمینواســــیدـهای مـحدود کنـنده موجود در پروتئین آرد غالت  

های غذایی، به  بنابراین بایستی مقادیر بهینه آن در جیره اـست و  

ه  ویژه جیره  اهی ـب اد پروتئین گـی ادیر زـی ایی ـغذایی ـحاوی مـق ـه

ت تعیین شـــود   ;Murillo-Gurrea et al. 2001)   دـق

Tantikitti and Chimsung, 2001 ) .   

ــر ه ـحاضـ الـع ا  مـط ــطوح مختلف اـهداف    ـب ابی اثرات سـ ارزـی

شــده، کنجاله ســویای روغن کنجاله ســویای روغن کشــی  

)الیزین و   کشــی شــده حاوی آمینواســیدهای ضــروری

شـده حاوی مکمل متیونین( و کنجاله سـویای روغن کشـی

ید و ال اخص-های آمینواـس وماتیك کارنتین روی ـش های ـس

ه  بهیـن ذایی  ان معرفی جیره ـغ ه منظور امـک ـب ك  ادـی و گـن

ده غذا( طراحی  ریب تبدیل غذا و قیمت تمام ـش )حداقل ـض

 و انجام شد.

 

 هامواد و روش

 و شرایط پرورش ماهی

ب ماهیان  آزمایش  شرو   گرسنه   24مدت  ه  در  ساعت 

  300نگهداری شدند و بعد از بیهوش شدن با گل میخك )

(، به صورت 1382گرم در لیتر( )محسنی و همکاران،  میلى

ماهیان به مدت  پیش از شرو  آزمون،    .انفرادی وزن شدند

دو هفته با شرایم آزمایشی سازگار شدند. بررسی فون در  

لیتری در فضای سرپوشیده مجهز    4000فایبرگالس    مخازن

و شیرهای تنظیم آب    رکزیمب  ه آتخلیبه سیستم هوادهی،  

فواره ه  )ب آصورت  آب  که  سفیدرود  ای(  رودخانه  توسم  ن 

انجام  تامین می پریدن   برای.  شدشد،  بیرون  از  جلوگیری 

روی   توری  مخازنماهیان،  شد.  با  پوشانده  مخ(و   های 

از   ماهیان  )آداپتاسیون(،  سازگاری  دوره  اتمام  از  بعد 

 اجرای پروژه تغذیه شدند.   برایهای غذایی تهیه شده جیره 

پرورشی    80در این تحقیق تعداد   ایرانی    4عدد تاسماهی 

و    32ساله شامل   نر  اساس مراحل عدد م  48عدد  بر  اده، 

گرم با    3850رسیدگی جنسی و جنسیت با میانگین وزنی  

ت  جیره ایزونیتروژنتیك و ایزولیپیدیك در سه تکرار به مد  8

تقسیم  52 این  شدند.  تغذیه  اثر    برایبندی  هفته  تعیین 

)گنادوجیره گنادیك  رشد  روند  بر  غذایی  گامتوژنز(  - های 

بندی بر اساس جنسیت ها صورت گرفت، مبنای تقسیم آن

 ها بود.  ماده( و مرحله رسیدگی جنسی آن-)نر

)  3ها  ماهی روز  در  سیری  9-17-1بار  حد  تا  دست  با   )

 ( شدند  نور   برایغذادهی  از  تاریکی  ساعات  در  تغذیه 

ن استفاده  متوسم  شدم(نوعی  آزمایش  دوره  طول  در   .)

آب   حرارت  سانتی  21/ 02  ±  1/ 28درجه  و درجه  گراد 

دوره    گرم در لیتر بود.میلی  64/6  ±  35/0ل  لواکسیژن مح

در ابتدا  در نظر گرفته شد.    ساعت  12:12روشنایی و تاریکی  

مقدار ماده خشك، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، خاکستر 

اندازهفیبر    و غذایی  اجزای  از  یك  با  گیرهر  سپس  و  ی 

و با در نظر      Excelریزی خطی در محیماستفاده از برنامه

گرفتن میزان انرژی آزاد شده از سه منبم پروتئین، ع(اره  

با   برابر  ترتیب  به  چربی  و  ازت  از    5/9و    1/4،  2/5عاری 

حاوی درصدهای    کیلوکالری در گرم هشت جیره آزمایشی 

شده  کشی  روغن  سویای  کنجاله   Dehulled)   مختلف 

Soybean Meal)    بدون    %20،  15،  10،  صفرشامل

با آمینواسید الیزین و    %20و    15آمینواسید و   جایگزینی 

و   ال  %20و    15متیونین  آمینواسید  با  و  جایگزینی  یزین 

 ,DHSM0 ,   DHSM10)  متیونین و مکمل ال کارنتین

DHSM15, DHSM20, DHSM15+AA , 

DHSM20+AA, DHSM15+AA+L.car. , 

DHSM20 + AA+L.car  )  جداول    شد طراحی و تولید(

اساس وزن انفرادی ماهیان بر   های آماری برررسی(. ب2و  1

وزن   که  داشت  اذعان  نکته  در  این  ماهیان  اولیه  متوسم 

تمامی تیمارها یکسان و اختالف معنی داری بین تیمارهای  

نگردید  مشاهده  بررسی  وزن   مشخ(ات  (.p>05/0)  مورد 

ای و )فاصله بین باله سینه  PVکل، طول کل، طول فورك،  

)فاصله بین پایه باله مخرجی تا فورك( و    LXباله شکمی(،  

وسیله  ه  دور شکم اندازه گیری و ثبت گردید. اندازه طول ب

متر، وزن کل توسم ترازوهای سانتی  1/0متر نواری با دقت 

 گرم محاسبه گردید.    100پاندولی )قپان( با دقت 
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ــاـخت ـغذا ابـتدا کلـیه ترکیـبات )آرد ـماهی، کنـجاـله   برای سـ

( با استفاده غیره پودر گوشت و استخوان و سویا، آرد گندم،

دقیقه  20از دستگاه آسیاب ب(ورت پودر در آمد و به مدت 

با اـستفاده از دـستگاه میکـسر، با یکدیگر مخلوج ـشدند. بعد  

ــل، ترکیـبات ـبا مـقادیر کم از قبـیل نـمك،  ـبه مخلوج ـحاصـ

ویتـامین   مکمـل معـدنی،  پریمکس،  ، کولین، Cویتـامین 

ارنتین و  -میتونین، ال ه ازای هر کیلوگرم جیره غیرهـک ... ـب

ســی آب مقطر مخلوج و ســپس به ســی   700خشــك در 

ــك ـب  20ـمدت   ا جیره خشـ ه ـب طور همگن مخلوج ه  دقیـق

ســپس روغن )گیاهی و جانوری( به مخلوج جدید    شــدند،

ا یـکدیگر    دقیـقه  15افزوده و ـبه ـمدت   ـکل ترکـیب مـجدداً ـب

دســـت آمده وارد دســـتگاه چر  همخلوج شـــد. مخلوج ب

گوشت تجاری شد و به صورت پلت بیرون آمد و در دستگاه  

.  ـشدخـشك   Co30  ـساعت در دمای 24کن به مدت  خـشك

پس از خـشك ـشدن غذا، بـسته بندی و ـشماره گذاری و در 

تا زمان م(ــرف، نگهداری شــدند.   -Co 20دمای   فریزر در

های سـاخته  ، جیرهمخازنقبل از توزیم غذا در یك سـاعت  

ــده از فریزر خارو و در دمای اتان نگهداری و پس از هم   ش

ان، با اســـتفاده از ترازوی دیجیتال وزن و  اتدمایی با دمای  

 به ماهیان داده شد.

جیره،   اولیــه  مواد  و  ترکیبــات  تقریبی  هــای  جیرهآنــالیز 

آزمایشــی و الشــه ماهیان با روشــهای اندازه گیری ترکیب 

ــد.  AOAC  (1995  )  تقریبی جیره ـهای ـغذایی انـجام شـ

  6ـمدت  ه  بـ  Co 105ـها و ـماهی در  جیره  ـبدین منظور نموـنه

ـــیدن ـبه ـیك وزن ـثاـبت، برای اـندازه ــاـعت ـتا رسـ گیری سـ

کل  نیتروژنگیری رطوبت، خشـك شـدند. پروتئین با اندازه

(25/6=N با استفاده از دستگاه کلدال، چربی با استفاده از )

کســله با اســتفاده از حالل کلروفروم با نقطه دســتگاه ســو

ســـاعت اســـتخراو و    6تا   4به مدت    Co  60تا    50جوش  

 Co  550خاکســتر با ســوزندان در کوره الکتریکی با دمای  

ریمتر اندازه ساعت و انرژی با استفاده از بمب کال 9به مدت 

گیری شد. با اطالعات به دست آمده از طول و وزن ماهیان،  

ــریب چاقی  مقادیر ــریب تبدیل غذا )(،  CF)  ض (،  FCRض

د ویژه ) ریب رـش بت بازده پروتئیSGRـض (، PER)ن  (، نـس

ــوماتیك )(FEکارایی غذا   ــاخص هپاتوسـ بر   (HSI( و شـ

 های زیر محاسبه گردید:اساس فرمول

 
 100     (Martinez- Liornes et al. 2007)× (BWF/ TL3) = شاخص وضعیت 
BWF =  )متوسم وزن نهایی )گرم  

TL= متر(طول کل )سانتی  
                                                                                       
 BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi  (Hung et al. 1989) درصد افزایش وزن بدن 

  = BWI متوسم وزن اولیه )گرم(

  = BWF متر(متوسم وزن نهایی )سانتی

 

ضریب رشد ویژه  SGR =( lnWt -lnW0 )/t ×100 (Ronyai et al. 1990)   

W0= گرمه میانگین بیوماس اولی()   

Wt= ()گرم ی میانگین بیوماس نهای        

T= )روز(  ی دوره زمان   

نسبت بازده پروتئین  PER =(Bwf-Bwi)/TF × CP  (Moore et al. 1988) 

کارایی غذا    FE = (Bwf-Bwi)× 100/TF (Kofi et al. 1992) 

 CP  =ی کل پروتئین م(رفی هر ماه   ،TF =هر ماهی کل خوراك م(رفی                             
هپاتوسوماتیك شاخص  HSI = (liver weight / body weight) ×  100  (Hillestad et al. 2001)  

 =Liver weightوزن کبد )گرم( 
  =Body weightوزن بدن )گرم( 

 



 60 ( /  1401تابستان ، سوم، شماره هشتمتغذیه آبزیان )سال 

ــتفاده ازماهیان هر دو هفته یك ــورت انفرادی با اس  بار ب(

گرم وزن و بر اسـاس  01/0ترازوی دیجیتال با حسـاسـیت  

د تنظیم شـــد.   ه بـع ذایی برای دو هفـت دار جیره ـغ آن مـق

به همچنین به منظور کاهش اســترس بعد از توزین، تغذیه  

.  (Hung and Lutes, 1987)  ـشدمدت یك روز متوقف 

ــاـقه دمی مـقدار ـحدود   از انتـهای ـباـله مخرجی و در زیر سـ

ــد و در  500 ــرنف گرفته ش ــیله س میکرولیتر خون به وس

د انعقاد هپارین   میلی لیتر 5/1ظرف  ته به ـض اپندورف آغـش

ریخته ـشد و پس از مخلوج ـشدن از آن گـسترش تهیه ـشد  

ــت گیری اـندازهـها  ـهای هـماتولوژی در نموـنهو برخی از تسـ

ــد. تعد ــیتش ــیت (RBCا )هاد اریتروس  هاو تعداد لکوس

(WBC) متر مکعب خون به وـسیله محلول رقیق   یدر میل

ه و درصـــد  ـــب اسـ ــیتومتر مـح ده رنگی و الم هموسـ کنـن

ت و   اتوکرـی ه روش ســــانتریفیوژ میکروهـم ت ـب اتوکرـی هـم

پکتروفتومتریك و حجم یك گلبول  هموگلوبین به روش اـس

)ـقرـم ـقرـم(MCVز  ـگـلـبول  یــك  ـهـموـگـلوـبـین  ـمیــاـنـگـین  ز ، 

(MCH)    ك ت هموگلوبین در ـی ــد غلـظ انگین درصـ و مـی

های  . شــمارش افتراقی گلبولشــدبول قرمز محاســبه گل

 ها نیز محاسبه شد. سفید و درصد فراوانی آن

مخزن از هر  جمعـیت ـماهـیان    %20در انتـهای دوره آزـمایش  

  - Co  20تعیین ترکیب تقریبی الشـه در  برایآوری و جمم

 .  شدمنجمد 

ــت آـمده از هر تیـمار تـحت آـنالیز وارـیانس  داده ـهای ـبه دسـ

ه الیز    (ANOVA)  یکطرـف د،  و آـن ــتگی قرار گرفتـن همبسـ

تفـاوت کـه  معنی  وقتی  بودهـا  آزمون    (،p<05/0)  دار  از 

های تیمارهای مختلف استفاده دانکن برای مقایسه میانگین

د. وجود یا عدم وجود اختالف معنی ط  اعتماد    دار درـش ـس

  SPSS 14 آنالیز آماری با اسـتفاده از  .تعیین گردید 95%

 انجام شد.

 های آزمایشی )درصد از وزن خشک(ترکیب جیره 1جدول 

 های آزمایشی   جیره

 ترکیبات غذایی
0DHSM 10DHSM 15DHSM 20DHSM 

DHSM 
15+AA 

DHSM 

20+AA 

DHSM 
15+AA+Lcar. 

DHSM 

20+AA+Lcar. 

 های آزمایشی تقریبی جیرهآنالیز  

 6/10 8/10 1/10 8/10 5/10 8/10 7/10 2/10 رطوبت 

 7/44 6/44 3/44 7/44 7/44 6/44 9/44 0/45 پروتئین خام 

 5/13 2/13 5/13 3/13 6/13 6/13 5/13 4/13 د خام یلیپ

 7/11 4/11 6/11 2/11 5/11 0/12 5/11 6/11 خاکستر 

 

های غذایی مورد بررسی )درصد از وزن خشک( اسیدهای ضروری جیرهپروفیل آمینو  2جدول   

 های آزمایشی   جیره

 0DHSM 10DHSM 15DHSM 20DHSM آمینواسید 
DHSM 
15+AA 

DHSM 

20+AA 

DHSM 
15+AA+Lcar. 

DHSM 

20+AA+Lcar. 

Arginine 37/3 36/3 29/3 29/3 30/3 31/3 30/3 31/3 
Histidine 15/1 18/1 17/1 18/1 18/1 20/1 18/1 20/1 
Isoleucine 28/2 26/2 20/2 19/2 20/2 21/2 20/2 21/2 
Leucine 49/4 62/4 60/4 66/4 63/4 68/4 63/4 68/4 
Lysine 51/3 51/3 28/3 23/3 22/4 35/4 22/4 35/4 
Methionine 94/1 59/1 82/1 79/1 42/2 59/2 42/2 59/2 
Phe + Tyr 8/3 88/3 84/3 88/3 88/3 84/3 88/3 84/3 
Threonine 15/2 15/2 11/2 11/2 12/2 13/2 12/2 13/2 
Tryptophan 49/0 51/0 5/0 51/0 6/0 56/0 6/0 56/0 
Valine 61/2 61/2 56/2 56/2 58/2 66/2 58/2 66/2 
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  نتایج

نشد.   مشاهده  تیمارها  در  تلفاتی  آزمایش  مدت  طول  در 

بیشترین مقادیر وزن نهایی متعلق به تاسماهیان ماده تغذیه  

و    الیزینحاوی مکمل    DHSM15شده با جیره محتوی  

 SGRو شاخص    WGص  کارنتین بود. شاخ -میتونین و ال

محتوی   جیره  با  شده  تغذیه  حاوی   DHSM15ماهیان 

ال  میتونین  و   الیزینمکمل   معنی-و  بطور  داری کارنتین 

تیماربزرگ با  شده  تغذیه  ماهیان  از    DHSM20 تر 

گونه اختالف  هر چند هیچ(.  p<05/0)بود     DHSM15و

الذکر بین ماهیان تغذیه  های فون دار آماری در شاخصمعنی

جیره با  غذاییشده    DHSM0 ،  DHSM10های 
DHSM15 + AA,. DHSM20 + AA+L.car 

نشد   DHSM20 + AAو کارایی    (.p>05/0)  مشاهده 

تیمار  یغذا با  شده  تغذیه  ماده   DHSM0  ماهیان 

+DHSM15 AA+L.car  و  DHSM20 +  

AA+L.car  تغذیه  طور معنیه  ب ماهیان  از  بزرگتر  داری 

تیمار   با  DHSM15،  (05/0>p  .)و    DHSM20شده 

معنی اختالف  هیچگونه  ماهیان  هرچند  بین  در  آماری  دار 

جیره با  شده   ,DHSM0, DHSM10 های   تغذیه 

DHSM15 + AA , DHSM20 + AA, 

DHSM15 + AA+L.car., DHSM20 + 

AA+L.car.    نشد میزان p<05/0)مشاهده  همچنین   .)

جیره  با  تغذیه  ماهیان  پروتئین    کارایی 

DHSM15+AA+L.car  طور معنی داری بزرگتر از  ه  ب

با جیره    ،(p<05/0)  بود  DHSM20ماهیان تغذیه شده 

هیچ معنیاما  اختالف  کارایی گونه  میزان  در  آماری  دار 

)پروتئ جیره  (PERین  با  شده  تغذیه  ماده    های ماهیان 

DHSM0 ،  DHSM10،   DHSM15 + AA  

DHSM20 + AA  ، DHSM15 + AA+L.car.,  

DHSM20 + AA+L.car.    نشد ؛  p<05/0)مالحظه 

 . (3جدول 

PV  ان ـم اهـی ا  ـم ـب ه شـــده  ذـی ا جیرهاده تـغ ار ـب ای تیـم   ـه
DHSM15 + AA+L.car., DHSM20 + 

AA+L.car.  تر از ـماهـیان تـغذـیه  داری کوـچكبطور معنی

 DHSM0  ،DHSM10، DHSM15های  شده با جیره

هر چند بین ماهیان تغذیه    (.  p<05/0)بود    DHSM20و  

ای   ارـه ا تیـم  ، ,.DHSM15 + AA+L.carشـــده ـب

DHSM20 + AA+L.car.  DHSM20 + AA، 

DHSM15 + AA  ــد داری مالحـظه ناختالف معنی   شـ

(05/0<p.) 

هیچهم معنی  گونــهچنین  مقــادیر  اختالف  در  آمــاری  دار 

ــم ــرـیب ـچاقی(LX) متوسـ ـهای  ، تـعداد ـیاخـته(CF)  ، ضـ

فید و میزان پروتئین کل خون   (RBCز )، قرم(WBC) ـس

ه نشــــد   ال پروتئین،    .(p>05/0)مالحـظ ای توـت اکتورـه ـف

WBC    وRBC  ه اختالف معنی ل   داریهیچگوـن در مراـح

د  دادـن ــول مختلف نشــــان ـن دگی در ف(ـ ـــی   مختلف رسـ

(05/0<p)  . 

ــده ـبا    4ـجدول   ــد و ـکارایی ـغذا تـغذـیه شـ نـتایج روـند رشـ

ای روغن کـشی ـشده  ـسطوح مختلف جایگزینی کنجاله ـسوی

کارنتین بر روند  -های ضروری و مکمل الحاوی آمینو اسید

رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی نر پرورشی را نشان می  

ــاخص وز(W2)دهد. وزن ثانویه  ــاخص   (WGن )، ش و ش

ویژ ــد  )رشــ بــا  (  SGRه  ــده  شــ تغــذیــه  نر  مــاهیــان 

بطور    DHSM10و   ,.DHSM15 + AA+L.carهجیر

تیمـار معنی ا  ـب ــده  شــ تغـذیـه  مـاهیـان  از  بزرگتر  داری 

DHSM20  ـبود  (05/0>p  .)ـهـیچ اـخـتالف رـچنــد  ــه  ـگون

ا جیره معنی ـب ه شــــده  ذـی تـغ ان  اهـی اری در بین ـم دار آـم

ــای  ,DHSM0, DHSM10, DHSM15هـــ

DHSM15 + AA , DHSM20 + AA, 

DHSM15 + AA+L.car.,    و DHSM20 + 

AA+L.car.,   مشـــاهده نشـــد(05/0<p)    میزان کارایی

 DHSM15ماهیان تغذیه شــده با جیره محتوی  نپروتئی

از ـماهـیان تـغذـیه   ترکوـچكداری  بطور معنی  DHSM20و  

مــار   ـی ـت ــا  ب ــده  ود    DHSM15 + AA+L.carشــ ـب

(05/0>p)،   دار آـماری در ه اختالف معنیگوـنهر چـند هیچ

های شـــاخص فون الذکر بین ماهیان تغذیه شـــده با جیره

 + DHSM0, DHSM10, DHSM15هــایغــذایی

AA , DHSM20 + AA, DHSM15 + 

AA+L.car., و  DHSM20 + AA+L.car.,  مالحظه

ه اختالف معنی(.  p>05/0)نشـــد   اری در هیچگوـن دار آـم

م فید   ، تعدادLX  ،PV  ،CF  مقادیر متوـس ،  یاخته های ـس

ــده ـبا  و میزان پروتئین ـکل  ز  قرم خون ـماهـیان نر تـغذـیه شـ

 (.p>05/0)های مختلف غذایی مالحظه نشد  جیره

ای   دـه ــالـی ــی از اسـ اسـ ـــن ت شـ اـف ای ـب ــی ـه ایج بررسـ نـت

میکروـسکوپی گنادهای تاـسماهی ایرانی پرورـشی نـشان داد 

در ـپاـیان دوره    ـماده بودـند.  %46نر و    %54  ،ـهاـکه از ـکل آن

ان نر   اهـی انگین وزن ـم اده    5250آزمون مـی گرم   6500و ـم

اده اختالف ل جنسبود. همچنین بین وزن ـک ای نر و ـم ـه

ه میزان    ،در مجمو   (p>05/0)دار وجود داشـــت  معنی ـب
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ـسوماتیك ماهیان نر نـسبت بـسیار ناچیز ـشاخص های رـشد 

ــل  تری برخودار بودند.  به ماهیان ماده از مقادیر کم در ف(ـ

نتایج جراحی  .  شــدندزمســتان ماهیان جراحی و بیوپســی 

غدد جنســی در دو   عدم همســانی مراحل رشــد ،همچنین

ـــیدگی   . پس رفتی راکـندمیجنس را ـتأیـید   در مراـحل رسـ

ا جیره محتوی   ــده ـب ه شـ ذـی اده تـغ ان ـم اهـی ــی در ـم جنسـ

DHSM0 و   DHSM20ان داد ب طوری که ماهیان  ه نـش

ی تنزل یافته    IIبه   Iبه مرحله    IIاز مرحله   یدگی جنـس رـس

ار محتوی   ا تیـم ه شـــده ـب ذـی تـغ ان  اهـی د. در مورد ـم بودـن

DHSM15 و  DHSM10   ــکون و عدم پیش نیز یك س

د  اهده ـش یدگی جنـسی مـش   . (p>05/0)رفت در مراحل رـس

ــده ـبا جیره  ــی ـماهـیان تـغذـیه شـ ـــناسـ ــی ـباـفت شـ بررسـ

DHSM15+AA   ماهیان در مرحله  %50نشـــان داد که

II    ها در مرحله آن  %50وII-III    قرار رســیدگی جنســی

ده با جیره  ی ماهیان تغذیه ـش ناـس ی بافت ـش تند. بررـس داـش

DHSM20+AA     ه ــان داد ـک ان در   %25نیز نشـ اهـی ـم

ه   ه    Iمرحـل ــی،    IIـب ـــیدگی جنسـ ان    %50رسـ اهـی   IIدر  ـم

ی یدگی جنـس یدگی   II-IIIها در مرحله  آن %25و  رـس رـس

ررسـی بافت  این در حالی اسـت که ب  قرار داشـتند.جنسـی 

مــار   ـی ـت ــا  ب ــده  شــ غــذیــه  ـت یــان  مــاـه شــــنــاســــی 

نشـــان از پیشـــرفت   .DHSM15+AA+L.carحاوی

ــته و تمامی   ــی در این ماهیان داش ــیدگی جنس مرحله رس

ــی انتـهای  آن ـــیدگی جنسـ ه رسـ   II-IIIو    IIـها در مرحـل

ــتند. در حالی ــی قرار داشـ ــیدگی جنسـ  %50که تنها رسـ

ان   اهـی ار محتوی  ـم ا تیـم ــده ـب ه شـ ذـی  + DHSM20تـغ

AA+L.car.    ه ای مرحـل دگی    II-IIIو    IIدر انتـه ـــی رسـ

تند و بقیه در مرحله ی قرار داـش ی   II  جنـس یدگی جنـس رـس

بودند. زمان سـکون و گذر از مرحله دوم رسـیدگی جنسـی 

در جنس نر تاـسماهی ایرانی نـسبت به جنس ماده کوتاه تر 

ــریعتر ر  داد. ــی در باالترین مرحل  و س ــیدگی جنس ه رس

ــد ـکه از جیره ای ـغذایی ـحاوی   ــاـهده شـ ـماهـیان نری مشـ

DHSM15 + AA+L.car.    ــه ــد کــردتــغــذی بــودن ه 

(05/0>p).  ــاخص فون کم اـلذکر در ـماهـیان  ترین مـقدار شـ

مشـــاهده شـــد  DHSM0تغذیه شـــده با تیمار شـــاهد  

(05/0>p)  ی ماهیان نر یدگی جنـس اخص رـس ترین ـش بیـش

جیره   بــا  ــده  شــ تغــذیــه  مــاهیــان   + DHSM15در 

AA+L.car.   که بررســی بافت  طوریه  مالحظه گردید، ب

شــناســی این ماهیان در پایان دوره پرورش نشــان داد که 

ـــیدگی و   75% آن در مرحـله   %25آنـها در مرحـله چـهار رسـ

III-IV    ی ماهیان تغذیه ناـس ی بافت ـش تند. بررـس قرار داـش

نیز نـشان داد   .DHSM20 + AA+L.carـشده با جیره 

ـها در مرحـله آن  III-IV  ،25%ـماهـیان در مرحـله    %25ـکه  

II-III  آنها در در مرحله   %50  وII   قرار رسـیدگی جنسـی

 داشتند. 

ــده ـبا جیره  ــی ـماهـیان تـغذـیه شـ ـــناسـ ــی ـباـفت شـ بررسـ

DHSM20+AA  در مرحله    %25اد که  نشان دII-III ،  

رسیدگی جنسی  I-II در مرحله    %25  و  IIدر مرحله    50%

ماهیان تغذیه   %25این در حالی اســـت که  قرار داشـــتند.

و    II-IIIدر مرحله     DHSM15 + AAشــده با جیره

دون هیچ ان ـب اهـی ابقی ـم ه  ـم ــرفتی در مرحـل ه پیشـ   IIگوـن

ی بودند. همچنین  یدگی جنـس ده   %50رـس ماهیان تغذیه ـش

در مرحله  DHSM15و   DHSM20با جیرهای محتوی

I-II   مابقی در مرحله  50و %II    .رســیدگی جنســی بودند

ــده ـبا جیره    DHSM0  و  DHSM10ـماهـیان تـغذـیه شـ

رـسیدگی    I-II مرحله %25و   IIمرحله  %75نـشان داد که 

   .دادند را به خود اخت(ا جنسی 
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 بحث  

ان دوره آزمون اـی ـپ ان نر    ،در  اهـی انگین وزن ـم و    5250مـی

ـهای نر ل جنسچنین بین وزن ـکگرم بود. هم  6500ـماده  

ــدار وجو ماده اختالف معنی ــبه عبارت. ود داشــتـــ ی  ـــ

شـرایم طبیعی در هر دو جنس های رشـد همانند  شـاخص

های رشـد در بودند. در این میان شـاخص  فاقد همپوشـانی

تر از جنس نر می باشـــد که جنس نر به مقدار ناچیزی کم

ــوماتیك  ــد س ــان برتری رش جنس ماده را در این گونه نش

ــانی دو جنس نر و ـماده رهم  ،دـهد. این نـتایجمی ه  پوشـ ا ـب

ــخص می ــانده و نیز مش ــن کند  اثبات رس که با افزایش س

ــانی دو جنس نر و ماده   ــی، میزان همپوشـ ماهـیان پرورشـ

های رشـد سـوماتیك در کاهش یافته و به عبارتی شـاخص

مجمو  به میزان بســیار شــوند، در نس به هم درو میدو ج

های رشــد ســوماتیك ماهیان نر نســبت به ناچیز شــاخص

 دار بودند.رتری برخوماهیان ماده از مقادیر کم

های گنادهای تاـسماهی ایرانی پرورـشی نـشان نتایج بررـسی 

تن  %46نر و   %54ها،  نداد که از کل آ ماده بودند. قرار داـش

گر ـسن در مراحل رـسیدگی جنـسی یکـسان، بیانماهیان هم

ماهی ایرانی در  ی تاـس د و نمو غدد جنـس رعت رـش برابری ـس

ــی و هم ــد جنسـ چنین بـیانگر طوالنی  مراـحل ابـتدایی رشـ

ــی در هر دو جنس بود.    IIبودن مرحـله  ـــیدگی جنسـ رسـ

های حاوی کنجاله ـسویا با ـسطوح مناـسب پروتئین بر جیره

ها در هر دو  رـسیدگی جنـسی ماهیان و روند مثبت رـشد آن

ذایی جیره،   د. نقش اجزای ـغ ذار بودـن اثیرـگ د جنس ـت انـن   ـم

هپ  ـــیاری از موـلدین گوـن ه اثـبات ـهای آبزی ـبروتئین در بسـ

ها  بلوغ جنـسی، باروری و کیفیت تخمكزیرا  رـسیده اـست. 

تقیم از چگونگی و   ت آمده به طور مـس و بچه ماهیان به دـس
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ــود. پ  ــی می شـ ای  روتئین مادهکیفیت تغذیه مولدین ناشـ

ــاخـتاری و دارای وـظایف متـعدد و ـتامین کنـنده  انرژی   سـ

ــاخت بافت ــتها  برای س مهمی در تخمریزی،    که نقش اس

ار ان دارـب اهـی ال جنین در ـم اـمل نرـم -Garciaد )وری و تـک

Guerrero et al. 2003).  نتایج به دســت آمده در این

د این  و  روند رـش ت آمده در خـ( آزمایش با نتایج به دـس

)محسـنی و همکاران، منتشـر  pre-adult گونه در مرحله 

 نشده( در خ(و  گونه شیپ پرورشی مطابقت دارد.   

غذایی از نقطه های جیرهکه    شـددر بررسـی حاضـر سـعی 

ای تاســماهی ایرانی با اســیدهای آمینه  نظر نیازهای تغذیه

چربی کبد و وزن آن با افزایش مقادیر باالی    .باشند  متعادل

ــویا افزایش یاف ــماهی به کنجاله س ــان داد که تاس ت و نش

ویا در رژیمغلظت اس های باالی کنجاله ـس های غذایی حـس

ــت.     تولـیدمـثل  برایموـلد  ـماهـیان  تـغذـیه و نحوه تـغذـیه  اسـ

های حاصـل به نوزادبسـیار مهم اسـت چون کیفیت تخم و 

 Hernandez et) اـستیزه غذایی ماهیان مولد وابـسته ج

al. 2001  .) از غـذایی  جیره  پروتئینی  منـابم  و  پروتئین 

زیرا   ،شـوندهای تجاری محسـوب مین اجزای جیرهتریمهم

های رشـد ف گران بوده و از طرف دیگر  شـاخصاز یك طر

(. بر Thompson et al. 2005به آن وابســته هســتند )

ــاس گزارش   دین  Harrison  (1997اسـ بلوغ   برای(، موـل

های جنســی و تولید تخمك در مقایســه با ماهیان در اندام

غذایی نیاز دارند،  تری در جیره حال رشــد به پروتئین بیش

اد ه در آن پروتئین ـبچون بلوغ گـن ــت ـک ا فرآیـندی اسـ ه ـه

برای شــود.  میتولید خ(ــو  در دوره وتیلوژنز ه ب  شــدت

ال ه ـهای ـغذایی دارای غلـظت، تـمامی جیرهمـث ــاـب ـهای مشـ

ــده با مقادیر   چربی و پروتئین بودند، ولی ماهیان تغذیه شـ

ــتند. مقادیر   ــویا، بزرگترین کبدها را داشـ باالی کنجاله سـ

باالی کنجاله سویا منجر به بزرگ شدن کبد در ماهی کپور 

ــ، تاســماهی ســیبCyprinus carpioمعمولی  ری ــــ

Acipenser baeriکمان و ماهی ساکر  آالی رنگینزلـ، ق

ماهی جوان  و فیل  Catosromus commersoniســفید

د   نی و همکاران )مپرورـشی ـش بب 1385حـس (، این ماده ـس

  آالی رنگین کمان افزایش ســطوح چربی کبد در ماهی قزل

(Austreng et al. 1977)  ــطوح گلیکوژن ، افزایش سـ

 ,Bandeen, Leatherlandکبد در ماهی ـساکر ـسفید )

ـهـم1997 و  ـبی(  ـکبــد  ـچـنـین  ـقرـنـگی  مــاـهی  آالی زلدر 

؛ 1385محســنی و همکاران )  ماهی شــدکمان و فیلرنگین

Austreng et al. 1977  .)یش اندازه و مقدار چربی افزا

ــاـند.  کـبد، نمی ـــیب برسـ تواـند ـبه عملکرد کلی ـماهـیان آسـ

ــده ـبا    + DHSM20ی ـحاوی  ـهاجیرهـماهـیان تـغذـیه شـ

AA  +  DHSM20 ه خود ، دومین مـقدار بزرگی کـبد را ـب

ــا  دادند، ولی   ــت آمده را در ه وزن بترین  یشباخت( دس

 . شتندآزمایش دا

ــره جــی ــر،  حــاضــ ــه  ــع ــطــال م حــاوی در  ــی  غــذای ی 

DHSM20+AA+L.car.   ه اهی ایرانی ـک ـــم اسـ برای ـت

ـــیدـهای آمیـنه و مـقدار   کربوهـیدرات آن لـحا   پروفـیل اسـ

ــد، می ــده باش ــد ش ــرفت مراحل تواند در رش بهینه و پیش

ی در ماهیان نر و ماده م یدگی جنـس د. بؤرـس عالوه  ه  ثر باـش

ده در اجزای کاربردی غذا   تفاده ـش تحقیقات مواد مغذی اـس

نیازمند اثبات این نتیجه اسـت. در مطالعاتی که به بررسـی 

L-  ،ــد و روند تولید مثل ماهی پرداخته اند کارنیتین بر رش

ا روـند تولـید مثلی  -Lرابـطه مثـبت مکـمل   ـکارنیتین جیره ـب

ماهی ثابت ـشده اـست. عالوه بر این مـشخص ـشده اـست که 

L-ــه راکم ـــــها و افزایش تکارنیتین در افزایش وزن بیض

ــپرم در ماهی ـت  یاخـته ـــته أ های اسـ ــت ثیر مثـبت داشـ اسـ

(Jayaprakas et al. 1996; Harpaz, 2005  .)

همچنین در برخی مطالعات نشــان داده شــده اســت که 

ل   اثیر-Lمکـم ـت ارنیتین جیره  ه   ـک دازه بـچ اـن مثبتی روی 

ماهی های تولید شده و فاصله زمانی بین تخم ریزی داشته  

(. بنابراین با توجه به Dzikowski et al. 2001اســت )

 داران ازمـثل مهره ـکارنیتین بر تولـید-Lاثرات مثـبت مکـمل 

ه ـم ا  برای اهی، میجمـل ه طور ـخ ل ـب از این مکـم توان 

تفاده  مولدین، بهبود لقاح و کند کردن روند پیری ماهی اـس

 (.  Harpaz, 2005کرد )

از جمله ترکیبات مفید و مؤثر بر دستگاه تولید مثل آبزیان،  

ــتروژن ایتواسـ اوی ـف ذایی ـح   ( Phytoestrogen)  مواد ـغ

ــبـیه   ـــیار شـ ــاخـتار و عملکرد بسـ ــت ـکه از لـحا  سـ اسـ

ــتروئیدی هورمون ــتندهای اس یکی از مواد  ،چنین. همهس

تروژن   غذایی که توجه زیادی از لحا  وجود عوامل فایتواـس

ویا به مله ترکیبات مهم  از ج ـست.آن ـشده اـست، کنجاله ـس

تروژن می اره   Genistein و  Didzeinتوان به فایتواـس اـش

ه میزان    کرد ا    100در هر    mg  3ـکه ـب ــوـی ه سـ اـل گرم کنـج

دارد   ود  بــت  (Latonnelle et al. 2002)وـج ـث ـم ر  اـث  .

Genistein   ــتروژن در ایتواسـ ـف ب  ترکـی ك  ه عنوان ـی ـب

دد  عملکرد   امتوژنزدرونـغ ـگ   ( Gametogenesis)  ریز و 

دید  أیت نکمارنگینآالی قزلدر  تـش  Bernard et)  ه اـس

al. 2001  .)اـثر    ،ـهـمـچـنـینGenistein    وEquol   ــه ب
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مداکای  عنوان ترکیبات فایتواسـتروژن در روند تکامل گناد  

اســــت(  Oryzia Latipes)ژاپنی ده  ـــی ات رسـ اثـب ه    ـب

(Gorden et al. 2003.)   

پروفیل اـسیدهای  اً که تقریبدر مطالعه حاـضر با توجه به این

این آزمایش مشـــابه بود، جیره غذایی حاوی  یطدر  مینه  آ

سـطوح مناسـب کنجاله سـویا نشـان داد که قابلیت هضـم  

اهی ایرانی داردبیش ـــم اسـ ان    .تری در ـت اهـی ت ـم در حقیـق

ده ب ویا با افزودن  %20جایگزینی باالی  ا  تغذیه ـش کنجاله ـس

ید آمینه  دارای  تین،  یکارن-L  و متیونین و مکمل الیزیناـس

رسیدگی جنسی باالتری بودند. ارتباج مستقیم و تنگاتنگی  

میان شــاخص رســیدگی جنســی و جیره غذایی خ(ــوصـا  

ــاـهده    ـکارنیتین-Lمکـمل   ـبه ـکار رفـته در جیره ـغذایی مشـ

ــد ــان طوریه ب  ش ــطوح یکس ــده با س که ماهیان تغذیه ش

د ـــی ا ـبدون افزودن اسـ ــوـی ه سـ اـل ه    ـهایکنـج و   الیزینآمیـن

و    غدد جنسیتین، از روند رشد یکارن-L میتیونین و مکمل

ــو ای که باید به آن اتـیك کمتری برخوردار بودند. نکـتهـمسـ

توجه کرد این اســت که وجود عوامل مضــر و ضــدارزش 

ــتن طعم   ــین، نداشـ غذایی همچون عامل بازدارنده تریپسـ

مثالً کمبود اـسید   آمینههای  نس در اـسیدمطبو  و نبود باال

حیاتی مانند فسفر آمینه متیونین، کمبود ریزمغذی مفید و 

طرف کردن هر ها در سویا دارد که برای برریزمغذی  دیگرو 

تفاده از حالل یا حرارت  راهباال  یك از عوامل  هایی مانند اـس

 (.  Fernandez et al. 1998) دشواستفاده می  

مطالعه حاضـــر در مقایســـه روند رســـیدگی جنســـی در 

تیمارهای مختلف نـشان داد که ماهیان تغذیه ـشده از جیره 

چنین جیره بدون  های با ســطوح باالی کنجاله ســویا و هم

کنجاله سـویا )تیمار شـاهد( از لحا  رسـیدگی جنسـی در 

تری قرار داشتند که تیمارها در سط  پایین  دیگرمقایسه با  

خاطر فرمول این تفاوت در رســـیدگی جنســـی نه تنها به 

ــوـیا(، بلـکه ـبه  مواد ـغذایی )مـقادیر آرد ـماهی ـیا کنـجاـله سـ

ا اطر تـف ذا نیز در شـــاخصـخ ذب ـغ ای وت در میزان ـج ـه

 شــدثیرگذار بود. همانگونه که بیان  أ رســیدگی جنســی ت

  دیگر در مقایســه با    تیمار شــاهد )حاوی پروتئین جانوری(

های تولیدمثلی را در تاـسماهی ایرانی کمتر تیمارها ـشاخص

ــب پروتئین  ــطوح مناس تحریك می کند. تیمار محتوی س

ذایی الزم را   ه مواد ـغ ـــت ه خوبی توانسـ اهی ـب بلوغ   برایگـی

ــیون در اختـیار ماهـیان قرار دهد.   تخـمدان و فرآیـند اووالسـ

ــر ــان داد که ترکـیب جیره مـطالـعه حاضـ های به خوبی نشـ

ــاخص ذایی بر شـ ای تو  ـغ ان ـتـه اهـی د مثلی ـم ذار  أ لـی ثیرـگ

ات و تفریخ تخم ت حـی ابلـی د و ـق ــتـن ادی  هسـ د زـی ا ـح ا ـت ـه

ــوابسته به جی ــغذایی اس  ره هایـ ــبه ن  ،ت. از این روـ ظر ـ

یدها  که  رـسدمی هی و کنجاله در آرد ما  ی آمینهپروفیل اـس

ل تعیین اـم ك ـع ا، ـی ــوـی ذایی  سـ االنس جیره ـغ ده در ـب کنـن

 تاسماهیان مولد پرورشی است. 
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