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 عملکرد رشد ماهی کپور معمولی ) در جیره برCitrus sinensis( ثیر سطوح مختلف پودر پوست پرتقالأت

)Cyprinus carpio(   
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   25/5/1396؛ تاریخ پذیرش: 6/5/1396تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
هاي مختلف آبزیان ثبت شده محرك رشد و تغذیه در گونهعنوان اثر گیاهان داروئی به هاي زیادي دربارهگزارش  

عنوان محرك رشد هاي متراکم پرورشی آبزیان و ضرورت استفاده از گیاهان داروئی بهاست، با توجه به توسعه سیستم
پوست پرتقال سطوح مختلف  يحاو ییغذا هايیرهج ثیرأت یینمطالعه تع ینهدف از ا مطالعه حاضر انجام گردید.

)Citrus sinensis( کپور معمولی یرشد ماه هاي) بر شاخصCypinus carpio.بچه  قطعه 240بدین منظور  ) بود
 يحاو ییغذا هايیرهشد و با ج لیتري توزیع 150فایبر گالس  تانک 12 در) گرم 0/13±20/50وزن ( یانگینبا م یماه

روز  56مدت  بهتکرار  3در غذاي تجاري به  شدهاضافه پودر پوست پرتقال یلوگرمگرم در ک 5و  3، 1، 0سطوح 
 يدر انتهاوزن زنده صورت گرفت.  درصد 3بار در روز و به میزان  2تغذیه ماهیان در دوره آزمایش  شدند. یغذاده

دهد که با افزایش پوست هاي پرورشی نشان میها در بین تیمارمقایسه میانگین .گیري شداندازه دوره عملکرد رشد
گونه اختالف  گرم در کیلوگرم سبب بهبود تمام فاکتورهاي مربوط به رشد گردید اما هیچ 5جیره غذایی تا پرتقال در 

هاي رشد شامل وزن اولیه، وزن نهایی، طول اولیه، طول نهایی، معناداري بین تیمارهاي آزمایشی در تمام شاخص
وزن بدن، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل  افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش

)، این مسئله ممکن است ناشی از عدم استفاده از دوزهاي مناسب و یا دوره کم غذادهی P>05/0غذایی مشاهده نشد (
گونه تفاوت معناداري در تمام فاکتورهاي مربوط به  با جیره اصالحی بوده باشد. بر اساس نتایج بررسی حاضر هیچ

  حاوي پوست پرتقال نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد.رشد ماهی با غذاي 
  

  هاي رشد، شاخصکپور معمولیبچه ماهی ، محرك رشدپوست پرتقال،  :یديکل هاي واژه
  

  1مقدمه

رده ماهیان  از )Cyprinus carpio( کپور معمولی  
است و در  کپور ماهیان استخوانی و متعلق به خانواده

                                                   
 ahajimoradloo@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

تجن و تمام   هاي دریاي خزر، رودخانه  حوضه
هاي آبریز ایران پراکنش دارد (ستاري و  حوضه

گونه استنوهالین آب  ). این ماهی یک1382همکاران، 
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 25شیرین است و دماي اپتیمم براي رشد آن حدود 
 )2003گراد است (متز و همکاران، درجه سانتی

 عنوان بهگزارشات زیادي درباره اثر گیاهان دارویی   
هاي مختلف آبزیان محرك تغذیه و رشد در گونه

ویی با ). گیاهان دار2012لی و گائو، (است  شده ثبت
جاذب به غذا  عنوان بهتوانند  یمداشتن موادي 

و موجب جذب ماهی از طریق تغییر  شده اضافه
الگوي غذایی، ترشح مایعات گوارشی و مصرف غذا 

ي موادي ساز فعالشوند. تحریک ترشح مواد گوارشی، 
هاي گوارشی، صفرا و موکوس را در مثل بزاق، آنزیم

جاذب  عنوان بهویی پی دارد. استفاده از گیاهان دار
مطرح باشد این دسته مواد سبب  تواند میغذایی هم 

محرك تغذیه،  عنوان بهو  افزایش رشد ماهی شده
آدامس، دهد (ماهی را به خوردن غذاي بیشتر سوق می

یک  عنوان به تواند میآلیسین موجود در سیر  ).2005
محرك تغذیه قوي در تغذیه آبزیان مطرح باشد که 

گردد. غذا در آبزیان می مصرفاشتها و  سبب افزایش
به  تواند می). از دیگر این ترکیبات 2012(لی و گائو، 

عنوان  موجود در دارچین اشاره کرد که به سیناماهید
تواند سبب تحریک بزاق و  اي می یک محرك تغذیه

توانند سبب ها میتولید آمیالز شود. افزایش آنزیم
مواد مغذي در بهبود هضم و افزایش دسترسی به 

). کاهش مقدار 1978تغذیه حیوان گردد (چسون، 
نشده عبوري درون روده بزرگ، مقدار مواد هضم

هاي  يباکتردسترسی شرایط را براي گسترش 
جات در کند. همچنین ادویهزا محدود می یماريب

شود  یمهاي گوارشی  یمآنزي غذایی سبب ترشح جیره
افزایش مصرف که نتیجه این عمل تحریک اشتها و 

غذا و بازده است. محرك رشد گیاهان، منجر به 
خاطر سنتز  رونویسی و سطوح باالي پروتئین (به

  ).2010گردد (کیتاراسو، یمپروتئین) 
) یک گیاهی از Citrus sinensisپرتقال شیرین (  

عمده در مناطق نیمه  طور بهخانواده مرکبات است و 

شامل  شود. روغن ضروري مرکباتحاره کشت می
درصد مواد غیر فرار  15/1درصد مواد فرار و  99-85

لیمو) و مونوترپن (هستند. ترکیبات فرار مخلوطی از 
یدروکربن و مشتقات اکسیژن هها و سزکوئی کربن

). اثرات 2001اسمیت و همکاران، باشند (ها می آن
باکتریایی یافت شده در پرتقال شیرین توسط محتواي 

خصوص  هر گرفته شده است (بباال از ترکیبات فرا
هاي اخیر نشان داد که روغن ضروري لیمونن). مطالعه

هر دو خواص ضد میکروبی (موریرا و  1مرکبات
  ) و ضد قارچ2006شارما و ترپاتی،  ؛2005 همکاران،

(چ و  دارند را 2در برابر قارچ تریکوفیتوم روبروم
پوست پرتقال شیرین شامل  .)2009همکاران، 
، پلی متوکسی التید 4ها، پیگمنت3هافالوونوئید
 باشندمی 7، فالوون گلیکوزید6، تري ترپن5فالونوئید

). با توجه به نتایج 2012(میلیند و چاتورویدي، 
جات و گیاهان دارویی این  یهادواز سایر  آمده  دست به

ت مطالعه به بررسی افزودن سطوح مختلف پودر پوس
یر آن تأثپرتقال به جیره غذایی ماهی کپور معمولی و 

  پردازد. ي رشد ماهی میها شاخصبر برخی از 
عنوان اي پوست میوه پرتقال شیرین بهدر مطالعه  

اي جهت پرورش جوجه مورد استفاده قرار منبع تغذیه
گرفت، بدین صورت که پوست پرتقال خشک و 

 6ی گردید. آسیاب شده جایگزین ذرت در جیره غذای
بندي شدند  اي کد جیره آزمایشی و سه تکرار به گونه

پرتقال جایگزین ذرت با سطوح مختلف در که پوست
هاي آغازي و پایانی قرار گرفت جیره آزمایشی جوجه

هاي آزمایشی غذادهی صورت روز با جیره 180و 
هاي فاز   گرفت، نتیجه بدین صورت بود که در جوجه

                                                   
1- Eos 
2- Trichophyton rubrum 
3- Flavonoids 
4- Pigment 
5- Polymethoxylated flavones 
6- Triterpene 
7- Flavone glycosides 
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غذایی روي مقدار غذاگیري و  جیرهاستارتر و نهائی، 
 ثیري نداشتأت و ضریب تبدیل غذایی مصرف آب

). امیت آکار و همکاران در 2010(آگو و همکاران، 
نشان که اسانس استخراج شده از پوست  2015سال 

تواند سبب افزایش عملکرد رشد و افزایش  پرتقال می
   .پاسخ ایمنی ذاتی در تغذیه ماهی تیالپیا گردد

توجه به نتایج مطالعات گذشته و همچنین با   
پرتقال و اهمیت ماهی کپور معمولی خواص پوست

عنوان یک گونه پرورشی این تحقیق با هدف بررسی  به
پرتقال به جیره غذایی ماهی کپور ثیر افزودن پوستأت

دست آوردن بهترین عملکرد رشد (با  همعمولی براي ب
 د.پردازکم کردن ضریب تبدیل غذایی) می

  
  مواد و روش

یشگاهی و آزما یطبه شرا يو سازگاری ماه یهته
 پرورييدر مرکز آبز 95پاییز  این مطالعه،: تیماربندي

و  يدانشگاه علوم کشاورز برآباديیفضل ناصر یدشه
 یقطعه بچه ماه 240گرگان انجام گرفت.  یعیمنابع طب

 از گرم )50/13 ± 20/0با وزن متوسط ( یکپور معمول

فرد شهرستان تحقیقات و آموزش روحانی مرکز
منتقل شدند.  محل انجام آزمایشبه یه و ته کردکوي

 ید،جد یطبا شرا يهفته سازگار 2حدود  یط ازپس 
با  هرکدام یمارچهار ت در یصورت تصادف به هایماه
شدند. آب  یعتوز ماهی 20تانک با  12تکرار در  سه

شدند.  ینتأم یهمراه با هواده یکش لوله ز آبا هاتانک
  .بود گراد یسانت درجه 19 ± 55/0 ي آبدما

ی و ترکیب جیره و غذاده پوست پرتقالپودر  تهیه
کار رفته در این آزمایش  هپوست پرتقال ب :مورداستفاده

بود که  )Thompson nave( تامسوناز واریته پرتقال 
هاي جیرفت واقع در استان کرمان تهیه و در از باغ

سپس پوست پرتقال  گرگان انتقال یافت.حداقل دما به 
درجه  35در شرایط سایه و در آون و در دماي 

به  یابو با استفاده از آس گراد خشک گردید یسانت
ازلحاظ  هاروزانه آب تانکید. گرد یلشکل پودر تبد

 یزانبه مماهیان ؛ و یدگردیم یابیارز یفیتو ک کمیت
ي حاو جیره با نوبت 2روزانه در  بدن وزندرصد  5-3

  .شدند یهتغذ هفته 8پوست پرتقال در 

 
  .) بر اساس اطالعات شرکت سازنده غذاي ماهی فرادانه1معمولی ترکیب شیمیایی جیره غذایی پایه (خوراك ماهی انگشت قد کپور - 1 جدول

 ترکیب

 شیمیایی

پروتئین خام 
 (درصد)

چربی خام 
 (درصد)

فیبر 
 (درصد)

خام خاکستر 
 درصد)(

رطوبت 
 درصد)(

فسفر 
 (درصد)

 فرم خوراك

 پلیت 1,5- 1 11- 5 11- 7 7- 4 8- 4  38- 35  مقدار

  
هاي آزمایشی براساس تیمار: ساخت جیره غذایی1

گرم در  5و  3، 1، 0 هاي غذایی متفاوت شامل:جیره
پرتقال اضافه شده به جیره پایه  پودر پوست یلوگرمک
ذاي اکسترود تجاري شرکت فرادانه) مورد پرورش غ(

قرار گرفتند. دلیل انتخاب این سطوح جهت 
کردن پوست پرتقال به جیره غذایی با توجه به  اضافه

در  2015نتایج مثبت مطالعه امیت آسر و همکاران، 

                                                   
1- FFC 

اضافه کردن این سطوح اسانس پوست پرتقال به جیره 
پودر پوست پرتقال تهیه شده در  سطوح  ایی بود.غذ
(مقدار  درصد 4با استفاده از ژالتین گرم  5و  3، 1، 0

طوري که در هر کیلوگرم غذابود، به سیسی 70
پرتقال و غذا بندي بین پودر پوستچسبندگی و هم

به یک کیلوگرم غذاي  یمصورت مستق بهایجاد شود) 
پودر بدون پایه اسپري گردید. تیمار شاهد 

 .بود پرتقال پوست
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جیره غذایی تهیه شده پس از خشک شدن در   
 تا و بندي شدهبسته پالستیکی مناسب هايپوشش

در فریزر  گراد سانتی درجه -18 دماي در زمان مصرف
نیاز به صورت  مقدار غذاي مورد .شدند دارينگه

 شد.و مصرف میروزانه از فریزر خارج شده 

 3-5یان روزانه به میزان بچه ماه: غذادهی و بیومتري
وعده در روز غذادهی شدند.  2درصد وزن بدن و 

 بر اساس بیومتري هفته 3 هر نسبت غذادهی
 انجام هفته 3 هر نیز شده است، بیومتري یحتصح

هفته در نظر گرفته شد.  8طول دوره پرورش  .گرفت می
ي پرورش ها حوضچهروزانه سیفون کردن  صورت به

حذف فضوالت حوضچه که شامل مواد  منظور بهماهی 
غذایی باقیمانده و مدفوع ماهی است، انجام گردید. در 

 درجه 19 ± 4/0طول دوره پرورش دماي آب 

 pHو ) mg/l( 4/7- 8/7گراد، اکسیژن محلول  یسانت
  ثبت گردید. 98/7

یري شده در این مطالعه گ اندازههاي رشد شاخص  
تورنیچین و همکاران، (به شرح زیر بوده است 

2003(:  
BWI = WT – W0   

WT ،(گرم) وزن نهایی ماهی =W0 وزن اولیه ماهی =
  = افزایش وزن بدن (گرم)BWI(گرم)، 

  ضریب رشد ویژه (درصد در روز)
 SGR%= [Ln WT – LnW0 / T] × 100  

W0 ،(گرم) میانگین وزن اولیه =WT میانگین وزن =
  هاي پرورش = تعداد روزTنهایی (گرم)، 

  ین رشد روزانهگمیان
 ADG% = [(WT – W0) / (W0 – T)] ×100  
W0 ،(گرم) میانگین وزن اولیه =WT میانگین وزن =

  هاي پرورش = تعداد روزTنهایی (گرم)، 
  

  درصد افزایش وزن بدن

P	BWI	(%) =	
(final	weight	(g) − initial	weight	(g))

initial	weight	(g)
× 100

  = final weight وزن نهایی ماهی
initial weight = ماهی وزن اولیه  

  

  فاکتور وضعیت
 

  
  = Length  متر مکعبحسب سانتیطول ماهی بر 

Weight = وزن ماهی بر حسب گرم 

  FCR= F/ (WT – W0)ضریب تبدیل غذایی 
F ،مقدار غذاي مصرف شده توسط ماهی =W0 =

= میانگین وزن نهایی WTمیانگین وزن اولیه (گرم)، 
  (گرم)

  
  شاخص بازماندگی (درصد بقا)

Survival =
initial	fish	number − dead	fish	number	

initial	fish	number	
	× 100

 
Initial fish number = تعداد ماهیان در ابتداي دوره

 پرورش
Dead fish number =  در طول تعداد ماهیان مرده

 دوره پرورش

در پایان دوره پرورش ماهبان تک تک به صورت   
جداگانه مورد بیومتري قرار گرفته و طول و وزن 

  ماهیان ثبت شد.
  

  

	 	
	( )

	( 	( ))
		× 100 
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  تجزیه و تحلیل آماري
 از استفاده باها در این بررسی تجزیه و تحلیل داده  
 تجزیه. براي گرفت صورت 16ورژن SPSS  افزار نرم

   طرفه یک واریانس آنالیز از هايداده تحلیل و
)One-Way ANOVA( میانگین مقایسه آزمون و 

) استفاده Duncan(دانکن  آزمون وسیله به تیمارها
داري  معنی سطح در آماري آنالیزهاي کلیهشد. 

)05/0≤P( همراه به هاداده میانگین و گرفت صورت 
  ارائه گردید.استاندارد  انحراف

  
 .روزه آزمایش 56انحراف معیار) در پایان دوره  ±هاي رشد و کارایی غذا (میانگین  نتایج شاخص -2 جدول

 سطوح مختلف پوست پرتقال (گرم بر کیلو گرم)
  هاي رشد شاخص

5  3  1  0  
13⁄51±0 ⁄20a 13⁄51±0 ⁄22a 13⁄50±0 ⁄26a 13⁄48±0 ⁄26a  (گرم)وزن اولیه 

22⁄46±0 ⁄55a 22⁄72±0 ⁄62a 22⁄50±0 ⁄39a 21⁄66±0 ⁄40a (گرم) وزن نهایی 

9⁄06±0 ⁄35a 8⁄85±0 ⁄20a 9⁄16±0 ⁄38a 9⁄09±0 ⁄22a  متر) سانتی( یهاولطول 
10⁄67±0 ⁄15a 10⁄36±0 ⁄25a 10⁄56±0 ⁄14a 10⁄49±0 ⁄23a متر) طول نهایی (سانتی 

8⁄95±0 ⁄67a 9⁄20±0 ⁄62a 9⁄00  ±0 ⁄37a 8⁄18±0 ⁄50a (گرم) افزایش وزن بدن 

0⁄ 90±0 ⁄06a 0⁄ 93±0 ⁄05a 0⁄ 91±0 ⁄03a 0⁄ 84±0 ⁄05a ویژه ضریب رشد  
0⁄ 16± ⁄012a 0⁄ 16± ⁄011a 0⁄ 16± ⁄006a 0⁄ 14±0 ⁄008a ) درصدافزایش وزن روزانه( 

66⁄25±5⁄70 a 68⁄08±4⁄90 a 66⁄69±3⁄39  a 60⁄37±4⁄55 a درصد( درصد افزایش وزن بدن(  
1⁄84±0 ⁄03a 1⁄88±0 ⁄08a 1⁄90±0 ⁄05a 1⁄88±0 ⁄14a فاکتور وضعیت 

2⁄41±0 ⁄17a 2⁄34±0 ⁄16a 2⁄39±0 ⁄10a 2⁄64±0 ⁄16a ضریب تبدیل غذا 

100 a 100 a 100 a 100 a ) درصدبقا( 
  .است تیمارها بین) p>05/0( دارامعن اختالف وجود دهنده نشان ستون هر در متفاوت حروف *
  

هاي نتایج آماري داده: غذا نتایج رشد و کارایی
آمده است.  1هاي رشد در جدول مربوط به شاخص

داد  هاي پرورشی نشانها در بین تیمار مقایسه میانگین
گونه اختالف معناداري بین تیمارهاي آزمایشی  که هیچ

هاي رشد شامل وزن اولیه، وزن در تمام شاخص
نهایی، طول اولیه، طول نهایی، افزایش وزن بدن، 
ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش 
وزن بدن، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی 

 ).P>05/0( وجود ندارد
  

  بحث
اي  رشد آبزیان تحت تأثیر عوامل محیطی و تغذیه  

هاي غذایی گیاهی با تأثیر بر قرار دارد. افزودنی
اي و  هاي مانند قابلیت هضم، کارایی تغذیهشاخص

میزان رشد در آبزیان را تحت تأثیر قرار  طعم غذا
عنوان ها به بیوتیک استفاده گسترده از آنتی دهد. می

هاي عنوان درمان در عفونتمحرك رشد و به
پروري منجر به پدیده مقاومت باکتریایی در آبزي

شود، همچنین استفاده از مواد ها می بیوتیک آنتی
نندگان و ک مصرف تواند براي حیوانات، شیمیایی می

). 1998آلدرمان و هاستینگ، ( محیط مضر باشد
منظور  مندي به محصوالت طبیعی به رو عالقه ازاین

پروري  ها در آبزي بیوتیک جاي آنتیجایگزینی به
هاي یافته است. یکی از موارد، استفاده از روغن افزایش

ضروري است که از مواد گیاهی نظیر گل، جوانه، دانه، 
آید (راتاناچایکولونسوپون و ست مید هبرگ، میوه ب
). استفاده از این دسته مواد گیاهی 2009فومخاکون، 
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هاي صنعتی رشد  دیگر محرك عنوان جایگزینی براي به
طور مستقیم و  توجهی یافته است که به افزایش قابل

شود غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد رشد ماهی می
ضی از چنین بع) و هم2002(ماکلنان و همکاران، 

هاي سیستم ایمنی، اثرات مثبت روي رشد محرك
امیت آکار و  ).2009ماهی دارند (گولتب و همکاران، 

گزارش کردند که افزودن  2015همکاران در سال 
اسانس پوست پرتقال سبب افزایش رشد در ماهی 

 )Oreochromis mossambicus( تیالپیاي نیل
گروهاي گردیده است این تحقیق بیان داشت که تمام 

 1تغذیه شده با جیره مکمل روغن استخراجی مرکبات
سبب افزایش وزن گردید، اما نتایج مربوط به ضریب 
تبدیل و ضریب رشد بیانگر آن بود که تیالپیاي تغذیه 

طور  درصد اسانس استخراجی به 1/0شده با سطح 
قابل توجهی نسبت به گروه فاقد اسانس استخراجی و 

دي بهتري داشتند، که با گروهاي دیگر عملکرد رش
توان خوانی ندارد. دلیل این امر را میمطالعه حاضر هم

ناشی از عدم استفاده از دوزهاي مناسب و یا دوره کم 
غذادهی با جیره اصالحی و یا تفاوت در گونه ماهی، 
سن، وزن، شرایط پرورشی دانست. سانتوسو و 

دریافتند که افزودن یک  2013همکاران در سال 
 3و روجینوس کاتوك 2عصاره برگ ساروپوس درصد

به جیره غذایی ماهی کفشک باعث افزایش وزن و 
 شود.نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی می

ها علت این امر را وجود مواد مغذي و سطح باالیی  آن
ها، هایی نظیر بتا کاروتن، ویتامیناز ویتامین

مغذي ها و مواد هاي گیاهی، کربوهیدرات اسانس
  اند.موجود در عصاره دانسته

شده با  در مطالعه حاضر سه تیمار غذایی اصالح  
درصد) سبب عملکرد  5و  3، 1پوست پرتقال (

                                                   
1- Eos 
2- Sauropus 
3- Rogynou katuc 

که در  نسبت به گروه شاهد بود رشدي بهتر در ماهی
درصد بهترین عملکرد رشد را در  3بین گروها، تیمار 

پی داشته است. در تیمارهاي پرورشی با افزایش 
 3غذایی تا ر مصرف پوست پرتقال در جیرهمقدا

درصد، ضریب رشد ویژه و روزانه در طول دوره 
طوري که تیمار شاهد داراي  هپرورشی افزایش یافت، ب

ترین مقدار ضریب رشد ویژه و روزانه در بین کم
پوست  درصد 3تیمارهاي پرورشی بوده است و تیمار 

انه را پرتقال بیشترین میزان ضریب رشد ویژه و روز
در بین تیمارهاي پرورشی داشته است، این امر ممکن 

دلیل وجود مواد محرك رشد موجود در  است به
چنین هیسپیریدن و نارنجین و یا پوست پرتقال هم

هاي موجود در پوست پرتقال باشد. سپس با پیگمنت
درصد کاهش در  5بیشتر شدن پوست پرتقال تا 

دوره پرورش  ضریب رشد ویژه و روزانه در انتهاي
دلیل افزایش مدفوع  که احتماال به مشاهده گردید،

توسط مکمل اضافی پوست پرتقال است. فاکتورهایی 
نظیر افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، افزایش 

درصد  3وزن روزانه، درصد افزایش وزن در تیمار 
داراي بیشترین مقدار و تیمار شاهد داراي کمترین 

  مقدار بود. 
این مطالعه با پژوهش فوکودا و همکاران نتایج   

مطالعه اثر استفاده از خوانی دارد. در این ) هم2014(
) در جیره غذایی ماهی Citrus junos( 4پوست یوزو

بررسی گردید،  )Seriola quinqueradiata( دم زرد
 10نتایج به این صورت بود که استفاده از تفاله یوزو 

رم جیره غذایی پایه) گ 1450گرم تفاله یوزو در  10(
بیشترین عملکرد مثبت در تمام پارامترهاي رشد و 

گرم جیره  1450گرم تفاله یوزو در  100( 100یوزو 
غذایی پایه) داراي کمترین عملکرد مثبت براي همه 
پارامترهاي رشدي داشت، با این حال اختالف 

                                                   
4- Yuzo 
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معناداري در وزن بدن، افزایش وزن بدن، میزان تبدیل 
ب رشد ویژه، مصرف خوراك روزانه، خوراك، ضری

در میان تمام تیمارهاي آزمایشی مشاهده نشد. 
دلیل  ممکن است به 100عملکرد رشد کم یوزو 

افزایش مدفوع توسط مکمل اضافی پوست یوزو 
  باشد.
این مطالعه باهدف پیدا کردن اثرات احتمالی  

پرتقال که توسط ضایعات صنعت آبمیوه پوست
عنوان محرك رشد در پرورش کپور  آید، بهدست می هب

معمولی بررسی گردید. مطالعه حاضر اولین تالش 

گرفته روي تعیین عملکرد رشد در کپور معمولی  انجام
نتایج نشان داد  با استفاده از پودر پوست پرتقال بود.

حاوي پودر  شده با جیره که تمام تیمارهاي تغذیه
ت به پوست پرتقال، بهبود فاکتورهاي رشد را نسب

ها  اند. اگرچه این اختالف پی داشته تیمار شاهد در
رسد افزایش طول دوره نظر می همعنادار نبود؛ ب

پرورشی یا اصالح سطح پوست پرتقال در جیره بتواند 
معناداري این اختالفات رو به اثبات برساند. با توجه 

هاي گردد مطالعهبه نتایج این مطالعه پیشنهاد می
  ازه زمانی بیشتر پرورش، انجام گردد.تري در بگسترده
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