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 یماهی کپور معمول الشهتاثیر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید جیره بر رشد و ترکیب 
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 33/4/33؛ تاريخ پذيرش: 4/3/33تاريخ ارسال: 
  

 چکیده
هاي غذايی که در باال بردن ايمنی و بهبود استفاده از مکمل توسعههاي اخیر تحقیقات فراوانی در در سال

د. ها هستنها از جمله اين مکملفاکتورهاي رشد و تغذيه در آبزيان نقش دارند، صورت گرفته است. نوکلئوتید
غذيه ماهی د و تهاي رشاين مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیبات بیوشیمیايی الشه و فاکتور

درصد به جیره غذايی اضافه 0/1، و 1، 50/5کپور معمولی انجام شد. بدين منظور، مکمل نوکلئوتید در سه سطح 
شد و گروه شاهد با جیره فاقد نوکلئوتید تغذيه گرديد. هر جیره به صورت تصادفی به يک تیمار با میانگین وزن 

هفته تغذيه، نتايج نشان داد که بیشترين  8ده شد. پس از گرم با سه تکرار اختصاص دا 44/4±2/5اولیه ماهیان 
داري نشان داد ها اختالف معنیدرصد نوکلئوتید بوده است که با ساير تیمار 1غذاي مصرفی در تیمار حاوي 

(50/5>Pدر ساير فاکتور .) هاي رشد، نظیر میزان افزايش وزن، ضريب تبديل غذايی، نرخ رشد ويژه و نرخ رشد

(. در ترکیب شیمیايی الشه، باالترين میزان رطوبت P> 50/5ها مشاهده نشد )داري بین تیمارختالف معنیروزانه ا
(. در ساير ترکیبات الشه P< 50/5ها داشت )داري با ساير تیماردرصد مشاهده شد که اختالف معنی 0/1در تیمار 

(. نتايج اين تحقیق P> 50/5ها مشاهده نشد )تیمارداري بین نظیر مقدار چربی، پروتئین و خاکستر اختالف معنی
هاي رشد و ترکیب الشه درصد جیره تأثیري در بهبود فاکتور 0/1و  1، 50/5نشان داد که نوکلئوتید در سطوح 

توان اين را ناشی از کوتاه بودن دوره پرورش و همچنین کم بودن مقدار ماهی کپور معمولی نداشته است که می
 رفی در اين تحقیق دانست. نوکلئوتید مص

 1: تغذيه، نوکلئوتید، رشد، ترکیبات الشه، کپور معمولیکلیدي واژگان
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 مقدمه

تواند شناختي را در امر پروري ميداشتن اطالعات مورد نياز در زمينه مطلوبيت غذايي در آبزي

هاي الباشد. در س دهنده تأثير بسزايي داشتهفيزيولوژي تغذيه ايجاد نمايد كه در موفقيت يک پرورش

اخير مواد زيادي به عنوان جاذب در جيره غذايي آبزيان مورد استفاده قرار گرفته است كه از جمله آنها 

ها، شکر و ديگر ها و مواد چشايي كالسيک، نوكلئوتيدها، آلدئيدهاي آمينه، الکلتوان اسيدمي

 (.Sudagar et al.2007 ,)برد  هاي آلي و مخلوطي از اين مواد را نامها، اسيدهيدروكربن

تواند در سرعت رشد و افزايش توليد حائز اهميت باشد. ست كه ميكيفيت و كميت جيره از مواردي ا

توان با دستيابي به تركيبات بهينه اقالم غذايي و مقادير مناسب آنها در يک جيره باالنس كه ميطوريبه

(. با توجه به تحقيقات انجام شده، Afshar mazandaran, 2002شده، روند رشد را بهبود بخشيد )

هاي ايمني بدن )ذاتي و هاي متابوليک متعددي از جمله بهبود شاخصنوكلئوتيد جيره داراي نقش

اي هاكتسابي(، افزايش رشد، تاثير بر متابوليسم چربي و پروتئين، توسعه ميکروفلور روده و بهبود پاسخ

 (.Li et al., 2004 باشد )استرس، مي

ا لکولي پايين هستند كه از يک بنيان پورين يوها از جمله تركيبات داخل سلولي با وزن منوكلئوتيد

صورت و ب شده يا دي اكسي ريبوز و يک يا تعدادي گروه فسفات تشکيل پيريميدين، يک قند ريبوز

در بسياري از  ها(. نوكلئوتيدCosgrove, 1998) شوندپيوسته در سلول سنتز، تجزيه و بازيافت مي

فرآيندهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي شامل ذخيره، انتقال و بيان اطالعات ژنتيکي نقش داشته و 

ک هاي آلومتريعنوان تركيبات كوآنزيم و محرکگري در متابوليسم انرژي، بههمچنين داراي نقش ميانجي

ب روي تركي بر اثير بر متابوليسم بدنت توانند باهمچنين ميها نوكلئوتيد (.Cosgrove, 1998باشند )مي

رو اين تحقيق با هدف بررسي اثرات نوكلئوتيد اپتيمون از اين (.Li and Gatlin, 2006اثرگذار باشند ) عضله

هاي رشد و تركيب بيوشيميايي الشه ماهي كپور معمولي طراحي عنوان يک ماده ريز مغذي بر شاخصبه

 و اجرا گرديد.

 

 هامواد و روش

در آزمايشگاه مهندسي آبزيان دانشگاه گنبدكاووس انجام شد. بچه ماهيان  32تحقيق در مهرماه اين 

گرم از كارگاه تکثير و پرورش ماهيان گرم آبي  44/4 ±2/3متوسط وزن بندي با پس از عمليات رقم

به هر عدد ماهي  23دهي ماهيان با جيره آزمايشي تعداد استان گلستان تهيه گرديدند. پس از عادت

مخزن معرفي گرديد. توزيع ماهيان  12عدد ماهي به  243ليتر، مجموعا  43مخزن با حجم آبگيري 

داري بين مخازن وجود اي صورت گرفت كه در ابتداي آزمايش از لحاظ بيوماس اختالف معنيگونهبه

ته در طول آزمايش صورت پيوستکرار در نظر گرفته شد. هوادهي به 3تيمار با  4نداشته باشد. در مجموع 
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مدت ساعت تاريکي به 8ساعت روشنايي و  11انجام گرفت. آزمايش در يک سالن سرپوشيده با دوره نوري 

دهي سيفون گرديده تا غذاي احتمالي ها هر روز قبل از غذاهفته انجام شد. الزم به ذكر است آب تانک 8

زيکوشيميايي آب نيز در طول دوره پرورش هاي فيمصرف نشده و فضوالت از محيط خارج گردد. پارامتر

 .شدمي گرفت. تلفات نيز بصورت روزانه ثبت و خارجصورت روزانه و هفتگي مورد سنجش قرار ميبه

، 30/3سطح صفر )شاهد(،  4هاي تعيين شده، شامل با توجه به تيمار ترکیب جیره و نحوه غذادهی:

سوئيس( به جيره غذايي  Chemoforma)ساخت شركت Optimun درصد جيره، مکمل تجاري  0/1، و 1

غذاي استفاده شده در اين ماهيان اضافه و جيره فاقد نوكلئوتيد براي تغذيه گروه شاهد استفاده شد. 

تحقيق از غذاي تجاري كپور )ساخت شركت خوراک دام و طيور و آبزيان گنبد( كه آناليز تقريبي آن در 

ين منظور ابتدا غذا بصورت خمير در آورده شد سپس مکمل اپتيمون آمده است استفاده شد. بد 1جدول 

به ميزان مورد نظر به غذا اضافه گرديد. پس از مخلوط كردن   Chemoformaبراساس دستورالعمل شركت

هاي غذا به منظور زني متناسب با سايز دهان ماهيان صورت گرفت. سپس پلتاجزاي جيره مجددا پلت

سازي در ظروف ها پس از آمادهعت در معرض هواي آزاد قرار گرفتند. جيرهسا 24خشک شدن به مدت 

بار در روز در حد سيري  4دهي گراد و دور از نور قرار داده شدند. غذادرجه سانتي 4پالستيکي، در دماي 

 (.Hancz, 1982شد )انجام مي
 

 ان تجزيه تقريبی جیره پايه مورد استفاده براي تغذيه کپور ماهی -1جدول 

 درصد اجزا مغذي جيره نوع تركيب

 8 چربي خام
 21 پروتئين خام

 13 خاكستر

 2333 )كيلوژول بر كيلو گرم( انرزي ناخالص

 

شدند. جهت بيومتري ابتدا ماهيان در طول دوره ماهيان هر دو هفته يکبار بيومتري مي سنجی:زيست

وسيله ترازوي طول و وزن ماهيان به بيهوش شدند. سپس ppm333وسيله پودر گل ميخک با دوز به

 گيري شد.متر اندازهميلي 1سنجي با دقت گرم و تخته زيست 331/3ديجيتالي با دقت 

اي و سنجش وزن و طول كل هفته 2هاي انجام شده در فواصل با توجه به بيومتري هاي رشد:فاکتور

 (:Misra et al., 2006)هاي زير محاسبه گرديد ماهيان، پارامتر

 ميانگين وزن اوليه )گرم( -)گرم(  ( )گرم(= ميانگين وزن نهاييWG) افزايش وزن

 133 ×وزن اوليه )گرم(( / روزهاي پرورش )روز(( ln -وزن ثانويه )گرمSGR(( =)ln  )ضريب رشدويژه )

 133 ×]وزن اوليه(/تعداد روزهاي پرورش-)وزن نهايي[=(ADG) ميانگين رشد روزانه
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 (گرم) وزن اوليه –( گرم) وزن نهايي( / گرم) مقدارغذاي مصرف شده= (FCR) ضريب تبديل غذايي

عدد ماهي به ازاي هر  3جهت تعيين آناليز تقريبي الشه تعداد تعیین ترکیبات بیوشیمیايی الشه: 

طور تصادفي صيد شدند. وجهت سنجش مقادير رطوبت، خاكستر، چربي و تيمار در پايان آزمايش به

استفاده گرديد. جهت تعيين رطوبت از آون با دماي  (AOAC, 1990) از روش مندرج درپروتئين الشه 

 1مدت گراد بهدرجه سانتي 003ساعت، خاكستر از كوره با حرارت  24گراد به مدت درجه سانتي 130

 ساعت، چربي از دستگاه سوكسله و پروتئين از كجدال استفاده گرديد.

ه ريزي و اجرا گرديد. كليين تحقيق در قالب طرح كامال تصادفي برنامها ها:تجزيه و تحلیل آماري داده

ثبت و برخي محاسبات در اين برنامه انجام پذيرفت. ساير  2334نسخه  Excelافزار ها در نرمداده

با استفاده از  Kolmogronov-Smirnovوسيله تست ها بهمحاسبات پس از كنترل نرمال بودن توزيع داده

 افزاردرصد توسط نرم 30سطح اطمينان در و تست دانکن  On Way ANOVAآناليز واريانس يک طرفه 

SPSS  انجام پذيرفت. 13نسخه 

 

 نتايج
نشان  2هفته تغذيه با جيره حاوي نوكلئوتيد در جدول  8هاي رشد پس از نتايج سنجش شاخص

افزايش وزن، وزن نهايي، نرخ رشد ويژه و نرخ رشد روزانه داده شده است. براين اساس بيشترين ميزان 

درصد و كمترين ميزان آنها نيز در تيمار شاهد مشاهده گرديد. با اين وجود در هيچ يک از 1در تيمار 

(. بيشترين ميزان غذاي مصرفي توسط P>30/3ها مشاهده نشد )داري بين تيمارموارد اختالف معني

 داري با تيمار شاهد نشان داددرصد نوكلئوتيد مشاهده شد كه اختالف معني1 ماهيان نيز در تيمار حاوي

(30/3>P.) 

هاي رشد ماهی کپور معمولی پس از دوره نتايج تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید اپتیمون بر شاخص -2جدول

 ايهفته 8اي تغذيه

باشد مي هاي مذكوردار در پارامتردهنده اختالف معنيوجود حروف انگليسي غير مشابه در هر ستون، نشانSD. ±ميانگين 
(30/3>P.) 

ضريب 
 غذاييتبديل

ميانگين 
وزن افزايش

(g) 

ميانگين 
 مصرفيغذاي

(g) 

ميانگين رشد 
 روزانه )%(

نرخ رشد 
 ويژه )%(

ميانگين 
 نهاييوزن

(g)  

ميانگين 
 ابتداييوزن

(g)  

مقدار 
 نوكلئوتيد

)%( 

33/1 ± 12/3  21/3 ± 34/3  3/32±3/34c 44/0 ± 11/3  84/3 ± 38/3  33/8 ± 33/3  44/4 ± 34/3  3 

83/3 ± 34/3  31/3 ± 30/3  3/02±3/30b 03/1 ± 03/3  31/1 ± 30/3  43/8 ± 41/3  40/4 ± 11/3  30/3 

34/3 ± 13/3  31/4 ± 31/3  3/81±3/34a 44/1 ± 13/3  33/1 ± 34/3  83/8 ± 31/3  44/4 ± 38/3  1 

31/3 ± 11/3  44/3 ± 18/3  3/02±3/32b 23/1 ± 14/1  34/3 ± 14/3  44/8 ± 41/3  42/4 ± 23/3  0/1 
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هفته تغذيه با جيره  8نتايج مربوط به آناليز تركيبات شيميايي الشه كپور ماهيان را پس از  3جدول 

درصد مشاهده 0/1دهد. بر اين اساس بيشترين ميزان رطوبت در تيمار حاوي نوكلئوتيد اپتيمون نشان مي

(. در ميزان ماده خشک نيز P<30/3ت )داري در مقايسه با تيمار شاهد داشگرديد كه افزايش معني

درصد كمترين مقدار ماده خشک را دارا بود  0/1ها مشاهده گرديد و تيمار داري بين تيماراختالف معني

(30/3>Pدر ساير تركيبات الشه نظير ميزان چربي، پروتئين و خاكستر اختالف معني .)ها تيمار داري بين

 (.P> 30/3مشاهده نشد )
 

نتايج تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید اپتیمون بر ترکیبات بیوشیمیايی الشه ماهی کپور معمولی پس از  -9جدول

 ايهفته 8اي دوره تغذيه

باشد هاي مذكور مياختالف معني دار در پارامتر دهندهوجود حروف انگليسي غير مشابه در هر ستون، نشانSD. ±ميانگين 
(30/3>P.) 

 

و ميزان  4آب حدود  PH، گرادسانتي22 ±3/2در طول دوره پرورش دماي آب هاي کیفی آب:فاکتور

 گيري گرديد.گرم در ليتر اندازهميلي 0/1 ±0/3اكسيژن محلول 

 گیريبحث و نتیجه
غيرميکروبي به منظور بهبود فلورميکروبي روده و نقش بالقوه آنها هاي غذايي ايده استفاده از مکمل

هاي اخير مورد توجه قرارگرفته است. زا در روده آبزيان طي سالهاي بيماريدر ممانعت از تجمع باكتري

ها تحقيقات مختلفي صورت آيند كه پيرامون اثرات آنها به حساب ميها از جمله اين مکملنوكلئوتيد

هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي نقش ها در بسياري از فرآيند(. نوكلئوتيدBurrells, 2001ت )گرفته اس

رژي، گري در متابوليسم انها شامل ذخيره، انتقال و بيان اطالعات ژنتيکي، نقش ميانجيدارند. اين فرآيند

ها همچنين وكلئوتيدن (.Cosgrove, 1998باشد )هاي آلومتريک ميبه عنوان تركيبات كوآنزيم و محرک

هاي متابوليک متعددي از جمله افزايش سطح جذب دستگاه گوارش، موثر بودن در متابوليسم داراي نقش

 Li and Gatlin, 2006; Frankie et) باشدافزايش جذب آهن در روده مي و همچنين چربي و پروتئين

al., 2006.) 

 (%) مقدار نوكلئوتيد )%( چربي )%( پروتئين )%(خاكستر )%( رطوبت )%( ماده خشک

20/12±1/82 a 44/88±1/82 b 22/14 ± 30/1  03/04 ± 14/2  33/13 ± 31/2  3 

24/12±3/13 ab 40/88±3/13 ab 14/13 ± 88/3  43/01 ± 31/2  33/23 ± 33/3  30/3 

21/12±1/33 a 43/88±1/33 b 40/12 ± 13/3  48/01 ± 30/3  33/22 ± 43/3  1 

21/44±2/33 b 48/03±2/33 a 83/13 ± 84/3  83/03 ± 41/2  14/22 ± 01/3  0/1 
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نوكلئوتيد به جيره كپور  %1د كه افزودن نتايج بررسي حاضر روي ماهيان كپور معمولي نشان دا

هاي رشد نظير افزايش وزن بدن، نرخ رشد ويژه و نرخ رشد معمولي منجر به افزايش در برخي فاكتور

دار نبود. بيشترين غذاي مصرفي نيز در تيمار روزانه شده است، اگرچه اين افزايش از نظر آماري معني

 افزايش ميزانداري را نشان داد. سبت به شاهد اختالف معنينوكلئوتيد جيره مشاهده شد و ن %1حاوي 

ا هتوان به علت جاذب و محرک بودن نوكلئوتيدهاي تغذيه شده با نوكلئوتيد را ميغذاي مصرفي در تيمار

هاي رشد متأثر از افزايش وزن دانست كه منجر به خوش خوراكي جيره گرديده است. در واقع، شاخص

 Przybilla andفاكتور نيز خود وابسته به خوش خوراكي غذا و افزايش غذاگيري است )باشد كه اين مي

Wei, 1998 .)نوكي و آدرمک (Mackie and Adron, 1978)،  نوكلئوزيد و نوكلئوتيد را مورد  44اثرات

اي هرين محرکتعنوان قويههاي آزمايشي، آنها را بكه با استفاده از تنوع جيرهطوريهب ،مطالعه قرار دادند

 سوداگر و همکاران. عنوان نمودند (Scophtalmus maximus) اي چشايي براي ماهي توربوتتغذيه

Sudagar, et al., 2007)افزودن مواد جاذب شيميايي كه ها بيان كردند كه (، نيز در رابطه با نوكلئوتيد

ب افزايش غذاي مصرفي، كاهش داراي وزن مولکولي كم بوده و در ساختمان خود داراي ازت باشند، سب

يکي از عوامل اقتصادي بودن . گرددرفت غذا و در نتيجه سبب افزايش ميزان رشد در ماهيان ميهدر

هاي غذا و غذادهي به پرورش آبزيان كاهش ضريب تبديل غذايي است، چرا كه عالوه بر كاهش هزينه

ب هاي كيفي آو به تبع آن كاهش پارامترسبب مقدار كمتر غذادهي، از آلودگي ثانويه آب محيط پرورش 

(. در اين مطالعه تيمارهاي تغذيه شده با نوكلئوتيد مقادير Falahatkar, 2006جلوگيري خواهدكرد )

ضريب تبديل غذايي كمتري را نسبت به شاهد نشان دادند و تيمار شاهد بيشترين ميزان ضريب تبديل 

گونه توان اينها مشاهده نگرديد. ميداري بين تيمارمعنيغذايي را نشان داد اما با اين وجود اختالف 

نتيجه گرفت كه مکمل نوكلئوتيد در اين سطوح، كارايي هضم و جذب غذا در دستگاه گوارش را چندان 

توان ناشي از كم بودن مقدار نوكلئوتيد مصرفي و يا كوتاه بودن دوره تحت تاثير قرار نداده است كه مي

(، نيز در تحقيقات خود بر روي Li et al., 2004 and 2005). لي و همکاران باشد پرورش در اين تحقيق

 × Morone chrysopsراه )و هيبريد باس راه (Sciaenopso cellatus)ها شامل شوريده قرمز برخي گونه

Morone saxatils) ق يهاي رشد مشاهده نکردند كه همسو با نتايج اين تحقداري در فاكتوراختالف معني

(، نيز در بررسي اثرات Abdi et al., 2009) باشد. مطابق با نتايج مطالعه حاضر، عبدي و همکارانمي

داري را در هفته تغذيه با جيره حاوي نوكلئوتيد اختالف معني 8نوكلئوتيد در ماهي كپور معمولي پس از 

 بازماندگي مشاهده نکردند. هاي وزن نهايي، افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي و همچنين ميزانپارامتر

هاي رشد و بازماندگي بچه (، شاخصSudagar et al., 2005در تحقيق ديگري سوداگر و همکاران )

ه نتايج آنها نشان داد كه افزودن نوكلئوتيد ب .فيل ماهي را تحت تأثير نوكلئوتيد مورد ارزيابي قرار دادند

يژه، شاخص وضعيت، ميزان بازماندگي و كاهش جيره غذايي فيل ماهي سبب افزايش وزن، نرخ رشد و
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گزارش  (،Burrells et al., 2001بورلس و همکاران )ضريب تبديل غذايي و شاخص قيمت شده است. 

درصد جيره در مدت  20/3كردند كه ماهي آزاد اقيانوس اطلس تغذيه شده با نوكلئوتيد جيره به ميزان 

اما در تحقيق حاضر اختالف هفته داراي وزن نهايي به مراتب بيشتري نسبت به گروه شاهد بود.  8

 . هاي رشد مشاهده نشدداري در فاكتورمعني

عوامل مختلفي از جمله سن، جنس، شرايط محيطي و حتي  تركيبات شيميايي بدن يک ماهي به

فصول مختلف سال بستگي دارد. اما مهمترين عامل در اختالف تركيب شيميايي بدن موجودات بستگي 

تركيبات چربي مهمترين جنبه كيفيت (. Razavi shirazi, 2001به غذاي دريافتي و تغذيه موجود دارد )

شود و بيشترين اختالف را از نظر مقدار در تغذيه ماهي دچار تغيير مي غذايي ماهي بوده كه بسته به نوع

از سوي ديگر پروتئين عاملي مهم براي بيان كيفيت . ((Medina et al., 1995دهد بدن ماهي نشان مي

. در ارتباط با تاثير (Razavi shirazi, 2001)شود گوشت و تعيين خواص كاربردي آن محسوب مي

بر تركيب الشه آبزيان، تحقيقات بسياري صورت گرفته است كه برخي حاكي از تأثيرات نوكلئوتيد جيره 

 Li)لين لي و گاتتأثير گزارش شده است. مثبت نوكلئوتيد بر تركيب الشه بوده و در مواردي ديگر بي

and Gatlin, 2006،)  ركيبات عضله تتوانند روي ها با تأثير بر متابوليسم بدن مينوكلئوتيدبيان داشتند كه

هفته تغذيه  8اثرگذار باشند. در تحقيق حاضر در تجزيه تركيبات بيوشيميايي الشه كپور ماهيان پس از 

 0/1با نوكلئوتيد اپتيمون بيشترين ميزان چربي و همچنين بيشترين ميزان پروتئين در تيمار حاوي 

يمارها داري بين تا تفاوت معنيدرصد نوكلئوتيد مشاهده شد كه نسبت به شاهد افزايش خوبي داشت، ام

كمان آالي رنگين(، گزارش كردند كه تغذيه قزلAdamek et al., 1996و همکاران )آدامک مشاهده نشد. 

 گرم بركيلوگرم سبب افزايش مقدار پروتئين و كاهش مقدار چربي عضله 0/2با نوكلئوتيد جيره به ميزان 

كه اگر  دگزارش كردننيز  (Ojifard et al., 2011همکاران ) فرد و. همسو با نتايج مطالعه حاضر، اوجيشد

درصد به جيره غذايي ميگوي وانامي سبب افزايش چربي الشه  2/3چه اضافه كردن نوكلئوتيد به ميزان 

(، Li et al., 2005و همکاران )لي داري در ساير تركيبات الشه مشاهده نگرديد. شود، اما اختالف معنيمي

ر روي شوريده قرمز بيان كردند كه افزودن نوكلئوتيد به جيره سبب افزايش مقدار در بررسي خود ب

روي اثر سطوح  در تحقيق ، نيز(Bahmani et al., 2010)بهمني و همکاران پروتئين و چربي عضله شد. 

مختلف نوكلئوتيد جيره بر تركيب الشه هامور معمولي گزارش دادند كه نوكلئوتيد جيره داراي اثرات 

حتکار فال ماهي هامور معمولي در شرايط پرورشي آب شور است.بتي بر تركيبات شيميايي عضله بچهمث

در مطالعه اثر نوكلئوتيد روي ماهي كپور معمولي افزايش چربي  (،Falahatkar et al., 2012و همکاران )

اشد. بدرصد نوكلئوتيد مشاهده كردند كه مغاير با نتايج اين تحقيق مي2/3و پروتئين الشه را در سطح 

در خصوص اثر نوكلئوتيد جيره بر تركيبات شيميايي ، (Li et al., 2004در مطالعه لي و همکاران )اما 

( نيز همسو با نتايج تحقيق حاضر، Morone chrysops×Morone saxatili) راهاس راهعضله هيبريد ب
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(، نيز Salimi khorshidi et al., 2011سليمي خورشيدي و همکاران ) داري مشاهده نشد.اختالف معني

كمان تغذيه شده با نوكلئوتيد، گزارش كردند كه آالي رنگيندر مطالعه روي تركيب مغذي الشه قزل

درصد بوده است و در مورد  2/3ترين ميزان چربي و خاكستر و بيشترين ميزان پروتئين در تيمار كم

در تحقيق حاضر نيز بيشترين ها مشاهده نشد. داري بين تيماررطوبت و ماده خشک نيز اختالف معني

 ها مشاهده نشد. داري بين تيمارميزان خاكستر در تيمار شاهد بوده اما اختالف معني

توان نتيجهه گرفهت كه نوكلئوتيد اپتيمون تأثير مثبتي در بهبود طوركلي از تحقيق حهاضهههر ميبهه

دار در اختالف معني پارامترهاي رشههد و تركيبات الشههه كپور ماهيان نداشههته اسههت و عدم مشههاهده

في مصههر توان ناشههي از كوتاه بودن دوره پرورش يا كم بودن مقدار نوكلئوتيدپارامترهاي مورد نظر را مي

ونه توان به گها در نتايج گزارش شده توسط محققين مختلف را ميدانسهت. از سويي ديگر برخي تفاوت

پرورشهههي، اندازه، سهههن، طول دوره پرورش، نوع مواد اوليه به كار رفته در تهيه جيره و كميت و كيفيت 

ه اي كفلور ميکروبي ويژه آنها، فرموالسهههيون جيره غذايي، نحوه اضهههافه كردن مکمل به جيره و احتماالً

اي هقادر به استفاده از آن به عنوان سوبسترا هستند، نسبت داد. اين امر ممکن است بر تأثير انواع مکمل

لذا جهت حصهههول نتايج بهتر افزودن مقادير باالتري از  .غذايي روي رشهههد و بازماندگي نيز م ثر باشهههد

توجهه به مطالعات كمي كه در خصهههوص اثرات  گردد. همچنين بهانوكلئوتيهد در جيره پيشهههنههاد مي

ن و هاي مربوط به سايز، سهاي مختلف نظير نحوه جذب، متابوليسم اثر، پاسخنوكلئوتيد جيره در زمينه

 گردد.ها پيشنهاد ميتر در اين زمينهدوز مناسب و زمان جذب وجود دارد، مطالعات بيشتر و جامع

 

 تشکر و قدردانی

ن و كاركنان محترم دانشگاه گنبدكاووس كه در فراهم كردن امکانات اين از مسئولين، دانشجويا

 شود.تحقيق نهايت همکاري را مبذول داشتند، تشکر و قدرداني مي
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