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تاثیر اضافه کردن کلرید کلسیم و گلوتامین به جیره و نقش آنها در
غذاگیری و شاخصهای رشد ماهی کپور معمولی ()Cyprinus carpio
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 .3دانشیار گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
 .2دانشجوی دکترا شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
تاریخ دریافت1394/6/11 :

تاریخ تصویب1394/8/11 :

چکیده
اسرررتفاده از محرکهای غذایی در جیره آبزیان عالوه بر افزایش غذاگیری ،منجر به کاهش مدت زمان تغذیه و در نتیجه کاهش هدر رفت
غذا میشرود .در این مطالعه اررات افزودن کلریدکلسیم و اسیدآمینه آزاد گلوتامین بر میزان مصرف غذا ،پارامترهای رشد و ترکیبات الشه
در کپور معمولی مورد بررسری قرار گرفت .تیمارهای غذایی مورد آزمایش شرامل :غلظت  7/9موالر کلرید کلسریم ،غلظت  7/2موالر اسید
آمینه گلوتامین و غلظت ترکیبی از  7/9موالر کلرید کلسیم با  7/2موالر اسید آمینه گلوتامین و تیمار شاهد بودند که هر کدام در  0تکرار
انجام شرد .نتایج حاصرل از این مطالعه نشران داد که افزودن این ترکیبات به غذای کپور معمولی میتواند باعث تغییر در پارامترهای رشد
گردد .بطوریکه باالترین میزان افزایش وزن و درصرد افزایش وزن بدن در تیمار حاوی گلوتامین مشراهده شرد که با شاهد تفاوت معنیدار
داشرت ( .)P≤7/75باالترین ضریب رشد روزانه و کمترین ضریب تبدیل غذایی بدون اختالف معنیدار با شاهد مربوط به تیمار اسید آمینه
گلوتامین بود( .)P≥7/75با توجه به نتایج بدسرت آمده میتوان بیان داشرت که اسید آمینه فوق میتواند به عنوان محرک غذایی در جیره
کپور معمولی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اسید آمینه آزاد ،کپور معمولی ،کلرید کلسیم ،گلوتامین
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 .5مقدمه
اسرررتفراده از محرکهای غذایی جهت افزایش
مطلوبیت غذاهای فرموله شررده برای آبزیان میتواند با
افزایش در غرذای گرفتره شرررده در نهرایرت منجر به
کراهش در مدت زمان تغذیه و متعاقبا کاهش در هدر
رفت غذا شود ( .)Carr et al., 1996در سالهای اخیر
از مواد جراذب مختلفی برای خوش خوراک کردن غذا
اسرتفاده شده است .مواد جاذب با وزن مولکولی پایین
میتوانند سبب افزایش خوشخوراکی و درنتیجه رشد
شوند ( .)Soudagar et al., 2008تعدادی از ترکیبات
شرررامرل اسررریردهرای آمینه آزاد ،بتائین ،نوکلئوزید،
نوکلئوتید ،عصاره موجودات دریایی و سایر ترکیبات با
وزن مولکولی پایین به عنوان محرکهای غذایی ماهی
مورد اسرررتفاده قرار میگیرند ( Papatryphon and
 .)Soares, 2000برره عنوان مثررال در کپور معمولی
سررریسرررتئین ،پرولین ،گلوتامین ،گلوتامیک اسرررید،
آسررپارتیک اسررید و آالنین به عنوان اسررید آمینههای
محرک شرررنراختره شررردهاند ( Wood and Arce
 .)Azócar, 2013گرلروتررامریرن یکی از فراوانترین
اسیدآمینههای موجود در جریان خون است .همچنین
پیش سراز مهم برای ساخت اسید آمینهها ،نوکلئوتید،
پروتئینها ،و بسرریاری دیگر از مولکولهای بیولوژیکی
مهم اسرت .روده محل اصلی تبدیل گلوتامین به سایر
اسیدهای آمینه است (.)Hong et al., 2014
شناسایی محرکهای غذایی از نقطه نظر علمی
و عملی حائز اهمیت اسررت .مطالعات نشان داده است
کره محرکهای غذایی باعث افزایش غذاگیری در الرو
و بچه ماهیان ( Metailler et al., 1983;Kamstra
 ،)and Heinsbroek, 1991افزایش مصرررف غذاهای
برا مطلوبیت پایین ( )Takeda and Takii, 1992و
بنابراین افزایش رشد ( Heinsbroek and Kreuger,
 )1992میشوند .مکمل های غذایی با گلوتامین منجر
بره افزایش رشرررد ،کرارایی تغذیه و فعالیت آنزیمهای
گوارشرری در ماهی  Sciaenops ocellatusشررده بود
( .)Hong et al., 2014مطلوبیت غذاهای تجاری را
میتوان بررا افزودن محرکهررای غررذایی افزایش داد.
محرکهای شرریمیایی ارر گذار بر رفتار غذایی ماهیان
متنوع بوده و ویژگیهررای عملکردی متفرراوتی دارنررد.
وجود یررا عرردم وجود این ترکیبررات در غررذا تعیین

کنندهی این است که آیا غذا توسط ماهی مصرف شود
یا خیر (.)Hara, 2012
افزایش جذابیت چشرررایی غذاهای مصرررنوعی
ماهی نهتنها هدر رفت مسررتقیم غذاهای مصررنوعی در
پرورش مراهی را کراهش میدهد ،بلکه تبدیل کارآمد
غذا برای رشررد ماهی را آسرران میکند ،زیرا مصرررف
بیشرررتر غذاهای جاذب با ترشرررح بیشرررتر آنزیم های
گوارشری همراه است (.)Takeda and Takii, 1992
بنابراین با افزودن مواد محرک به جیره نه تنها مصرف
آن بهبود مییرابد بلکه قابلیت هضرررم آن نیز افزایش
مررییررابررد (.)Kasumyan and Doving, 2003
همچنین امکان اسررتفاده از منابع پروتینی غیرمطلوب
و ارزان را بررای آبرزی پروری معنیدار میسررررازد
( .)Houlihan et al., 2008در برخی از گونررههررا،
ترکیرب اسررریدهای آمینه به تنهایی میتواند سرررطح
مطلوبیررت مشرررابرره ارگررانیزمهررای غررذایی را فراهم
کند( Johnsen and Adams, 1986; Mearns et
 .)al., 1987محققرران بر این عقیرردهانررد مواد محرک
غررذایی کرره منجر برره تغییر در رفتررار غررذایی مرراهی
میشررود در هرگونه اختصرراصرری بوده و هر گونه مواد
محرک مخصوص به خود را دارد ( Kasumyan and
 .)Doving, 2003مطالعات پیشرررین بر روی ترجیح
چشرایی و مطلوبیت اسیدهای آمینه در کپور معمولی
نشران داده اسرت که گلوتامین (جزو اسرریدهای آمینه
آزاد) و کلرید کلسررریم (جزو مواد ایجاد کنندهی طعم
تل ) از جمله مواد محرک برای این گونه میباشررد .از
اینرو ،و با توجه به اهمیت اقتصررادی این گونه در این
مطالعه سررعی شررده اسررت که تاریر اسرریدآمینه آزاد
گلوتامین و کلرید کلسررریم بر شررراخصهای رشرررد و
ترکیب الشهی این ماهی مورد بررسی قرار گیرد.

 .2مواد و روشها
 .5.2روش کار
پژوهش حاضر در آزمایشگاه آبزی پروری شهید
فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگران از آبران تا آذر ماه سرررال  2092انجام گرفت.
 077قطعه بچه ماهی کپور معمولی مورد اسرررتفاده از
کارگاه تکثیر وپروش سرریجوال تهیه و به آزمایشررگاه
انتقال داده شررردند .ماهیان ابتدا به مدت  27روز و به
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منظور سرازگاری با شرایط آزمایشگاه ،نگهداری شدند.
بعد از سرررپری شررردن مدت سرررازگاری ماهیان مورد
آزمایش به مدت  67روز با جیره های آزمایشرری تهیه
شده تغذیه شدند.
مواد مورد نیراز برای سررراخت جیره بصرررورت
جداگانه با آسرریاب خرد شرردند .پس از مخلوط کردن
مواد خشرک ،روغن ماهی مقدار کمی آب اضافه شد و

خمیر حاصل با استفاده از چرخ گوشت به صورت پلت
در آورده شرد .پلتها در هوای آزاد خشک و در اندازه
قابل مصرررف برای بچه ماهیان ریز شرردند .بعد از این
مرحله غذا در بستههای مناسب بسته بندی و تا زمان
مصررررف در یخچرال برا دمای  6درجه سرررانتی گراد
نگهداری شد.

جدول  .1ترکیبات جیره پایه

مواد غذایی

مقدار بر حسب درصد

پودر ماهی

25

گندم نامرغوب خرد شده

25

جو خرد شده

25

آرد گندم

27

ذرت خرد شده

25

آرد کنجاله سویا

16/5

روغن ماهی
مخلوط ویتامینی
مخلوط مواد معدنی

پژوهش حاضرررر در  6تیمار و سررره تکرار انجام
گرفت .تیمارهای مورد آزمایش در این پژوهش شررامل
تیمار  ،2جیره حاوی غظت  7/2موالر از اسرررید آمینه
گلوتررامین .تیمررار  ،1جیره حرراوی غلظررت  7/9موالر
سررردیم کلراید .تیمار ،0جیره حاوی مقادیر  7/2موالر
اسرررید آمینه گلوتامین و  7/9موالر سررردیم کلراید و
تیمار شاهد فاقد مواد محرک بود.
ابتدا غذای مورد نیاز هر تانک توزین و سرررپس
محلول حاوی غلظت هریک از مواد تهیه شرررد .قبل از
غرذادهی ،غرذای هر تیمار در محلول مورد نظر غوطه
ور شرررد تا پلتها با مواد مورد نظر به خوبی پوشرررش
داده شوند .استفاده از محرکها در سطح پلتها دارای
یک مزیت اسررت چراکه مقادیر مورد نیاز مواد محرک
را کاهش میدهد و به فرایند جسررتجوی غذا توسررط
مراهی کمک میکند ( Kasumyan and Doving,
 . )2003جیره شراهد در آب فاقد مواد خیسررانده شد.
غذا دهی دوبار در روز و تاحد سررریری انجام شرررد .در
پایان روز غذای باقی مانده و مواد دفعی با تعویض 57
درصدی آب از تانک خارج گردید.

6
7/5
2

 .2.2تجزیه و تحلیل رشد
در انتهای دوره پرورش ،عوامل رشد بچه ماهیان
کپور شرررامرل میزان افزایش وزن بردن ( ،)gدرصرررد
افزایش وزن بدن ،ضرریب رشرد ویژه ( ،)SGRضریب
تبدیل غذایی ( ،)FCRشاخص وضعیت ( )CFو درصد
بازماندگی با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شد.
( )gوزن اولیه )g( -وزن نهایی = ( )gافزایش وزن بدن
 × 277وزن اولیه ]/وزن اولیه )-(gوزن نهایی )[(g

=درصدافزایش وزن بدن
 × 277زمان )[/وزن اولیه)) -( Ln (gوزن نهایی( [(Ln

= (gضریب رشد ویژه
0( × 277طول /وزن)= شاخص وضعیت
مقدارگوشت تولید شده /مقدارغذای خورده شده =ضریب
تبدیل غذایی
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( ×277تعداداولیه /تعدادنهایی) = درصدبازماندگی

برای بررسری ارر هر یک از مواد اضررافه شده بر
ترکیبات الشررره ماهیان تجزیه بافت بدن انجام گرفت.
از ماهیان هر تانک تعدادی ماهی به صررورت تصررادفی
برداشرررتره و بعداز بیهوش کردن با پودر گل میخک،
احشا ،پوست و استخوان بدن ماهی جدا و بافت عضله
برای انجام آزمایشات برداشته شد .بافت گرفته شده تا
زمان انجام آزمایشررات (به مدت  68سرراعت) در فریزر
 -17نگهداری شرررد .در آزمایشرررگاه ،پروتئین ،چربی،
خاکسررتر و رطوبت نمونههای گرفته شررده با اسررتفاده
روشهرای اسرررتاندارد اندازهگیری شرررد ( AOAC,
 )1990برای اندازهگیری رطوبت از آون  275درجه به
مدت  16سراعت برای اندازهگیری خاکستر از کوره با
دمای  557درجه سانتیگراد به مدت  21ساعت ،برای
اندازه گیری پروتئین از روش کلدال و برای اندازهگیری
میزان چربی خام بعد از عصاره گیری با دی اتیل اتر از
روش سوکسله استفاده گردید.

چنرد دامنهای دانکن انجام شرررد .وجود یا عدم وجود
اختالف معنی دار در سرررطح اطمینرران  7/75تعیین
گردید .آنالیز دادههای آماری با استفاده از نرم افزار20
 SPSSانجام شد.

 .9نتایج
 .5.9افزایش وزن
افزایش وزن در تیمرارهرای مختلف تفاوتهای
معنیدار را نشررران داد ( .)P≥7/75بیشرررترین مقدار
افزایش وزن در تیمار اسررید آمینه گلوتامین مشرراهده
شرد که با اختالف معنیداری باالتر از گروه شاهد بود.
همچنین در جیرههای حاوی کلرید کلسرریم و ترکیب
گلوتامین و کلرید کلسیم نیز مقدار افزایش وزن باالتر
از شررراهرد بود ولی از نظر آماری اختالف معنیدار را
نشان نداد (( ) P≤7/75جدول .)1

 .2.9درصد بقا

 .9.2تجزیه و تحلیل آماری
تجزیره وتحلیرل دادهها به روش آنالیز واریانس
یک طرفه ومقایسررره میانگین تیمارها به کمک آزمون

هیچ یک از مواد محرک اضررافه شررده بر میزان
بقا ارری نداشرررت و در دوره آزمایش تلفات مشررراهده
نشد (جدول .)1

جدول  .1وضعیت شاخصهای رشد در بچه ماهیان کپور در تیمارهای مختلف

تیمار /شاخص رشد

وزن اولیه) (gافزایش وزن) (gدرصد افزایش وزن درصد بازماندگی

27/09±7/09a
شاهد
27/09±7/61a
گلوتامین
a
27/96±7/66
کلرید کلسیم
گلوتامین+کلرید کلسیم 27/02±7/9a

0/02±7/60b
9/25±2/2a
8/50±7/9ab
8/56±7/56ab

52/76±0/29b
05/75±5 a
59/6±6/60ab
60/60±1/60ab

277a
277a
277a
277a

حروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار میباشد () P≤ 5/50

 .9.9ضریب رشد روزانه
در بین تیمارها مختلف مورد آزمایش بیشترین
مقدار ضرریب رشرد روزانه در تیمار گلوتامین مشاهده
شرد اگرچه با سایر تیمارها تفاوت معنیداری را نشان
نداد (جدول .)0

 .4.9شاخص وضعیت
در بیولوژی ماهی از شرراخص وضعیت به عنوان
معیراری برای اندازهگیری تغییرات مورد انتظار وزن به

ازای طول هر مراهی یرا گروههرای مراهی اسرررتفرراده
میشرود .شاخص وضعیت در جیرههای مختلف حاوی
مواد محرک اضرافه شرده و شاهد تفاوتی را نشان نداد
اگرچره مقرادیر مربوط بره اسررریرد آمینه گلوتامین از
وضعیت بهتری برخوردار بود (جدول .)0

 .1.9ضریب تبدیل غذایی
مقادیر باالی ضریب تبدیل غذایی نشان دهنده
عملکرد ضرررعیف جیره مورد مصررررف در افزایش وزن
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است .همان طور که در جدول  0نشان داده شده است
کمترین میزان ضرررریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی
اسررید امینه گلوتامین مشرراهده میشررود .و باالترین

مقدار آن در جیره شرراهد و تیمار حاوی کلریدکلسرریم
مشاهده شد (جدول .)0

جدول  .3وضعیت شاخصهای رشد در بچه ماهیان کپور در تیمارهای مختلف

ضریب رشد روزانه) (SGRضریب تبدیل غذایی( )FCRشاخص وضعیت)(CF

تیمار /شاخص رشد

7/69±7/26 a
7/90±7/20 a
7/69±7/76 a
7/69±7/ 71a

شاهد
گلوتامین
کلرید کلسیم
گلوتامین+کلرید کلسیم

0/68±7/1 a
1/8±7/6a
0/16±7/6 a
0/51±7/6 a

2/19±7/6a
2/28±7/6a
2/16±7/8a
2/20±7/5a

حروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار میباشد () P≤ 5/50

 .9.9آنالیز الشه
به منظور بررسری ارر هریک از مواد اضافه شده
در جیره بر برافت ،بافت الشرررهی ماهیان با روشهای

اسرتاندارد آنالیز شد .نتایج عدم اختالف معنیدار بین
میزان پروتئین الشه ،درصد رطوبت ،میزان خاکستر و
چربی بین تیمارهای مختلف و با شرراهد را نشرران داد.
(جدول .)6

جدول  .4اثر مواد محرک اضافه شده در جیره بر ترکیب الشه کپور معمولی

تیمار /ترکیبات الشه

پروتئین

69/69±1/61a
شاهد
60/62±1/11a
گلوتامین
a
02/29±0/10
کلرید کلسیم
گلوتامین +کلرید کلسیم 66/69±6/61a

چربی

خاکستر

رطوبت

06/16±7/6a 6/60±7/25a 12/05±7/9a
05/00±7/01a 5/95±7/12a 29/69±7/91a
05/00±7/08a 6/0±7/66a 17/66±7/51a
05/09±7/81a 6/10±7/68a 17/66±7/95a

حروف انگلیسی مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار میباشد (.) P≤ 5/50

 .4بحث و نتیجه گیری
جذابیت اسیدهای آمینه آزاد و چهار مزه اصلی
در گونههای مختلف آبزیان با توجه به رژیم غذاییشان
متفراوت اسرررت .بره عنوان مثرال گونه های علفخوار
بیشرتر به ترکیبات اسریدی ،مانند اسرید آسپارتیک و
اسررید گلوتامیک پاس ر میدهند ( Kasumyan and
 .)Prokopova, 2001ترکیبراتی که در آزمایشرررات
رفتارشررناسرری در ارتباط با سرریسررتم چشررایی کپور
معمولی معرفی شررردهاند شرررامل :اسررریدهای آمینه
سریستئین ،پرولین ،اسید گلوتامیک ،اسید آسپارتیک،
آالنین و گلوتررامین هسرررتنررد و در میرران چهررار مزه

مختلف ،مز های ترش و تل بیشترین جذابیت را برای
این گونره داشرررته اند ( Kasumyan and Morsi,
 .)1996ترراریر ترکیبی از مواد محرک چشرررایی روی
رشررد بیشررتر از حالت جداگانه آنها اسررت ( Takeda
 .)and Takii, 1992در این مطالعه تیمار حاصررل از
ترکیرب دو ماده از لحا پارامترهای بررسررری شرررده
تفاوت معنیداری را با شراهد نشان نداد .این نتیجه با
نترایج حراصرررل از تاریر ترکیبی از چندین محرک بر
شررراخصهرای رشرررد در فیرل ماهی همخوانی دارد
(.)Soudagar et al., 2008
در بین مواد محرک اسررتفاده شررده بیشررترین
افزایش وزن در تیمار اسرریدآمینه گلوتامین مشرراهده

391

تاثیر اضافه کردن کلرید کلسیم و گلوتامین به جیره و نقش آنها در غذاگیری و شاخصهای رشد ماهی کپور معمولی

شرررد کره برا تفراوت معنیداری باالتر از شررراهد بود
( .)P≤7/75نرتررایررج مشررررابرره در کپور آیینررهای
)،)Hong et al., 2014( (Cyprinus carpio L.
)Cheng et ( )red drum Sciaenops ocellatus
 )al., 2011والرو کرفشررررک مرراهی زبرران گرراوی
(Liu et ( )Cynoglossus semilaevis Günther
 )al., 2015گزارش شرررده اسرررت .این افزایش وزن
ممکن اسرت به دلیل سررنتز پروتئین عضرالت توسررط
گلوترامین ( ،)Hong et al., 2014افزایش فعرالیررت
آنزیمهای گوارشی و چین های روده باشد .با توجه به
اینکه بستر اصلی فعالیت گلوتامین در روده میباشد و
طول روده در مراهیران گوشرررتخوار ،گیاهخوار و همه
چیزخوار متفاوت اسرررت ،عملکرد گلوتامین در ماهیان
مختلف ممکن اسرررت متفاوت باشرررد .هنوز مطالعات
بیشرتری جهت مشرخص شدن مکانیسمهای مولکولی
گلوتامین در ارتباط با رشررد مورد نیاز اسررت ( Liu et
.)al., 2015
میزان مصرررف غذا در ماهیان این گروه بیشررتر
بود برا این حال از کمترین ضرررریب تبدیل غذایی نیز
برخوردار بودند ،که نشران دهنده مصرررف بهینه غذای
داده شررده میباشررد .مقادیر ضررریب رشررد روزانه و
شاخص وضعیت عدم تفاوت معنیدار را بین تیمارهای
مختلف نشران داد .مطالعات صورت گرفته در رابطه با
تاریر اسریدهای آمینه نشران داده اسررت که اسیدهای
آمینه اسررید آسررپارتیک ،اسررید گلوتامیک ،سرررین و
آالنین محرک تغذیهای خوبی در تغذیه تیالپیا هستند
(Johnsen and ; Johnsen and Adams, 1986
 . )Adams 1986همچنین در بررسررری روی کپور
علفخوار ،اسررید آمینه گالیسررین تاریر جاذبی را ایجاد
کرررده بررود (.)Kasumyan and Sidorov, 2010
تحقیقررات کمی روی مزهدار کردن غررذا برای آبزیرران
صررورت گرفته اسررت .در این میان نتایج پژوهشهای
مشابه نشان داده است که طعم شیرین ،که با استفاده
از سررراکارز ایجاد میشرررود ،در کپور علفخوار و ماهی
مینو جاذب میباشررد .همچنین گونههای مانند قزلآال
و تیالپیای نیل ( (Tilapia niloticaبه مصرف غذای
حاوی مزه ترش راغب بودهاند (.)Xie et al., 2003
در الی مراهی( )Tinca tincaنیز طعم تل به عنوان
مزهی جراذب معرفی شرررده اسرررت که باعث افزایش
مصرررف غذا در این گونه شررده اسررت ( Kasumyan

 ،)and Prokopova, 2001امررا در مرراهرری لررو
( )Barbatula barbatulaکه آن نیز از کپور ماهیان
اسررررت تفرراوت معنی داری ایجرراد نکرده اسررررت
( .)Kasumyan and Sidorov, 2010همچنین در
کررلررمرره ( )Rutilus rutilusو گرروپرری( Poecilia
 )reticulateنیز از تاریر خنثی برخوردار بوده اسرررت
( .)Kasumyan and Doving, 2003در این مطالعه
تیمرار کلرید کلسررریم که جهت ایجاد طعم تل مورد
اسررتفاده قرار گرفت از لحا فاکتورهای رشررد تفاوت
معنی-داری را در کپور معمولی ایجرراد نکرد .ترراریر
مزههرای مختلف و اسررریردهرای آمینه آزاد بر میزان
مصررف غذا در گونههای مختلف نشرران داده است که
هنوز ارتباط کامال روشنی بین جاذبیت یک مزه با بوم
شرررناسررری موجود و ویژگیهای شررریمیایی آب محل
زیسرررت موجود وجود نردارد (ترکیبراتی مانند کلرید
سرردیم ،کلرید کلسرریم و اسرریدهای آمینه آزاد بطور
طبیعی در غلظررتهررای مختلف در آبهررای طبیعی
وجود دارند) ()Kasumyan and Nikolaeva, 2002
و پژوهشگران جذابیت انواع اسیدهای آمینه و مزههای
مختلف را از ویژگیهای اختصرراصرری گونه دانسررته اند
(.)Kasumyan and Doving, 2003
آنالیز ترکیبات الشه نشان داد هیچ یک از مواد
مورد آزمایش تغییرات معنیدار را در ترکیبات الشررره
ایجرراد نکردهانررد .علررت عرردم تفرراوت معنیدار بین
تیمرارهای مختلف را نیز میتوان به کیفیت جیره پایه
نسربت داد .در بیشتر مطالعات صورت گرفته تغییر در
کیفیرت الشررره همراه با تغییر در پارامترهای رشرررد
صرورت گرفته است .تغییر در ترکیبات الشه بخصوص
در زمرانی کره منرابع پروتئینی و یا چربی جیره دچار
تغییر شرده اسرت بیشتر بوده و ترکیبات الشه در این
مواد بیشرررتر دچار تغییر شررردهاند ( Yang et al.,
 .)2002; Ahmadi et al., 2009رابطه معکوسررری
بین پروتئین جیره غررذایی و ذخیره چربی در الشررره
وجود دارد .افزایش سرررطح اسررریدهای آمینه سررربب
کاهش ذخیره چربی مازاد میشررود .در مطالعه حاضررر
اگرچه مقدار چربی الشررره بین تیمارها معنیدار نبود
امرا مقردار آن در ماهیان تغذیه شرررده با جیره حاوی
گلوتامین کمتر از سرررایرین بود .بنابراین میتوان بیان
داشرررت که گلوتامین از ذخیره چربی مازاد جلوگیری
کرده اسررت .نتایج مشررابه در رابطه با تاریر اسرریدهای
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 همچنین با بحران.پذیرش آن توسرط موجود میشود
 برای بهینه،روبه رشررد منابع آبی در سررراسررر جهان
کردن مصررررف آب و جلوگیری از افزایش بررار آلی
فاضرررالبهای مزارع پرورشررری که بخشررری از آن از
غذاهای نامطلوب مصرف نشده و یا جذب نشده منشاء
 ترکیبات محرک با افزایش.میگیرد نیز کاربردی است
در مصررررف غرذا و نیز افزایش میزان جذب غذا باعث
کاهش چشمگیر در هدر رفت مواد آلی موجود در غذا
بره محیط شرررده و در مدیریت کیفیت آب نیز کمک
 از اینرو مطابق با نتایج حاصرررل از.کننده خواهند بود
این مطرالعره میتوان اسررریدآمینه گلوتامین را جهت
 افزایش مصرررف،افزایش مطلوبیت جیره کپور معمولی
.غذا و به دنبال آن افزایش رشد پیشنهاد کرد
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