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  ها ترین یافته مهم
 اثـر افـزودن    در غـذایی  تبـدیل  ضریب میزان و کمترین  وزن افزایش بیشترین دهش استفاده محرك مواد بین در ◄

 ي برخـودار  باالتر دار معنی تفاوت از )جیره غذایی پایه  ( شاهد به نسبت که شد مشاهدهبه جیره غذایی پایه      گلوتامین
  .بود

چربی در بـین     و خاکستر نمیزا رطوبت، درصد الشه، پروتئین میزان بین،  داد نشان آمده دست هب مقادیر بررسی ◄
  . اشتند وجود داري معنی اختالف گونه هیچتیمارهاي مختلف 

 شـصت روزه   دوره در و نداشـته تـاثیري    کپـور  ماهیـان  بچـه  در بقـا  میزان بر شده اضافه محرك مواد از یک هیچ ◄
 .نشد مشاهده تلفاتی آزمایش

 کپور معمولی، محرك غذایی، اسید آمینه، کلرید کلسیم : کلیديهاي واژه

 90- 295- 13 شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 شیدا گلی - نوري  گلی- جعفري اله ولی ):گان(نویسنده

  عنوان محرك غذایی در تغذیه کپور معمولی لسیم بهاستفاده از اسید آمینه آزاد گلوتامین و کلرید ک :عنوان

  90-295-13 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
که  مواد این از زیادي قادیرم ،ها ماهی فیزیولوژیک ، ضمن تامین نیازهايغذایی مواد از غنی مصنوعی هاي جیره

را به دنبال  پروري آبزي در استفاده مورد آب یوتریفیکاسیون ها،آنورود  نتیجه .کندبرگشت می زیست محیط به
 باید غذایی ضایعاتاین  آب، کیفیت بر غذایی ضایعات بالقوه تاثیر و غذا باالي هاي هزینه دلیل به. خواهند داشت

 از استفاده .است غذامربوط به  هاي هزینهکاهش این صنعت نیازمند  ،پروري آبزي رشد با توجه به د،نیاب کاهش
 کاهش به نهایت در  وگردد می آبزیان ترمصنوعی، سبب تغذیه بیش غذاهاي مطلوبیت افزایش با هیتغذ هاي محرك

 .شود می منجر غذا رفت هدر کاهش نیز و تغذیه زمان مدت

  )شرح مساله(مقدمه 
، ضمن افزایش میزان رشد، ممکن است بر ترکیب الشه کپور معمولی افزودن گلوتامین و کلرید کلسیم به جیره

از آنجا که کپور معمولی . هاي غذایی کپور معمولی انجام شد تعیین محركاین مطالعه با هدف . داشته باشد تاثیر
در می اطالعات کهاي کپور معمولی  هاي رایج پرورشی در کشور است اما در رابطه با محرك ترین گونه یکی از مهم
 و غذا مصرف میزان بر کلسیم، کلرید گلوتامین و آزاد اسیدآمینه افزودن اثرات مطالعه این در. دست است

  .گرفت قرار بررسی مورد معمولی کپور در الشه ترکیبات و رشد هاي فراسنجه
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 چند هر دنندا نشان را تفاوتی شاهد و محرك مواد حاوي مختلف هاي جیره در وضعیت شاخص و ویژه رشد ضریب

 و رطوبت چربی، میزان کمترین.بودند برخوردار بهتري وضعیت از گلوتامین آمینه اسید به مربوط هاي میانگین که
 از بعد و کلسیم کلرید تیمار درنیز  الشه پروتئین میزان باالترین. شد مشاهده نگلوتامی آمینه اسید تیمار در خاکستر

 نسبت ماهی ماهی، پودر باالیی مقادیر حاوي مثالً ،باشند مطلوب جیره ترکیبات که  زمانی.گردید مشاهده شاهد در آن
 مطلوبیت افزایش باعث محرك دموا افزودن باشد، پایین جیره کیفیت که زمانی اما ،نیست حساس هیتغذ هاي محرك به

 عمل محرك عنوان به خود احتماالً ماهی پودر در موجود ترکیبات از برخی که دلیل این امر آن است. شود می جیره
 این در پایه جیره ساخت در اینکه به توجه با .است تفاوت بی شده افزوده محرك مواد افزودن به نسبت ماهی و کنند می

هاي مربوط بین میانگین دار معنی تفاوت عدم ،شد استفاده ماهی آرد پروتئینی ازمنبع و باال فیتکی با منابع از پژوهش
  .دانست ارتباط در موضوع این با توان می را غذایی تبدیل ضریب و ویژه رشد ضریب میزان به

  
  .ماهیان کپور در تیمارهاي مختلف هاي رشد در بچه وضعیت شاخص - 1 جدول

 هاي رشدشاخص

 )SGR(ضریب رشد روزانه  )FCR(ضریب تبدیل غذایی   )CF(شاخص وضعیت 
 تیمار

 شاهد  89/0 ± 17/0 48/3 ± 2/0 29/1 ± 6/0

 گلوتامین 02/1 ± 19/0  8/2 ± 6/0 18/1 ± 6/0

 کلرید کلسیم  96/0 ± 09/0  24/3 ± 4/0 24/1 ± 8/0

 کلرید کلسیم+ گلوتامین  1 ± 0 /03  52/3 ± 4/0 17/1 ± 5/0

  
 .اثر مواد محرك اضافه شده در جیره بر ترکیب الشه کپور معمولی -2 جدول

 ترکیبات الشه/ تیمار پروتئین چربی خاکستر رطوبت
a6/0±24/76 a15/0±43/6  a9/0±75/21  a42/2±69/69 شاهد 
a72/0±77/75  a21/0±95/5  a92/0±69/19  a22/2±61/67 گلوتامین 
a78/0±77/75  a66/0±7/6  a52/0±66/20  a23/3±19/71  کلرید کلسیم 
a82/0±79/75  a68/0±23/6  a95/0±66/20  a42/4±69/66  کلرید + گلوتامین 

   استLSD  در آزمون درصد5احتمال دار در سطح   معنیوجود اختالفدهنده عدم   مشابه در هر ستون نشانحروف
 


