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 چکیده 

دوره رشد به  ماهیان خاویاری طوالنی بودن دوره رشد و هزینه غذا است. ماهیان خاویاری دررو در پرورش های پیشیکی از چالش

زینه غذا وجود هشود. دو راه جهت کاهش درصد آن از طریق پودر ماهی تامین می 60تا  50دارند که درصد پروتئین نیاز  45تا  40

ح مشخص،کارایی دارد. راه اول آن است که با افزودن موادی نظیر چربی و کربوهیدات به عنوان منابع تولیدکننده انرژی در سطو

ت هستند جایگزین دوم آن است که منابع پروتئین گیاهی که ارزان قیم پروتئین را در جهت افزایش رشد ماهیان بهبود بخشید و راه

، کاهش کیفیت پودر ماهی شوند. اما افزودن چربی در جیره غذایی و استفاده از منابع پروتئین گیاهی موجب رسوب چربی در بدن

هایی است که از مکمل کارنیتین یکی-کند. ال  تواند از منابع فوق به عنوان منبع انرژی استفادهشوند و ماهی نمیالشه و کبد چرب می

است. این مکمل  در چند سال اخیر در صنعت پرورش آبزیان در جهت ارتقاء کیفی غذا به منظور افزایش رشد مورد توجه قرار گرفته

ئین شده و در نهایت پروتجویی در مصرف باتاثیر بر متابولیسم لیپید به عنوان یک ناقل فعال، باعث افزایش اکسیداسیون چربی و صرفه

حقیقات ماهیان ت. تحقیقات محققین انستیتو رشد را بهبود می بخشدگشته و کیفیت باال باباعث تولید گوشت با میزان چربی کم و 

ه جیره غذایی ماهیان خاویاری در  مرحل کارنیتین به -گرم در کیلوگرم ماده المیلی 600تا  350خاویاری نشان داده است که افزودن 

 10ذا را به میزاندرصد شده و هزینه غ 5جوبی در مصرف پروتئین به میزان پرواربندی موجب افزایش رشد، بهبود کیفیت الشه و صرفه

 درصد کاهش داده است. 

 

 کارنیتین، پروتئین، رشد، ترکیب الشه  –: ماهیان خاویاری، ال لمات کلیدیک 
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 مقدمه

سال      سازمان شیالت تا  تن  10000تولید  1404افق برنامه 

شت و   ستا باید به    تن خاویار می 100گو شد. در این را با

حدودی       21181طور متوسطططی میزان  به ارزش  غذا  تن 

اقدام ضططروری جهت  میلیارد ریال تولید شططود. دو  5618

توسطططعه پایدار این صطططنعت الزم اسطططت. نخسطططت  باید 

صوص هزینه غذا که  هزینه صد   60تا  50های تولید بخ در

دهد را کاهش داد و در مرحله  هزینه تولید را تشطططکیل می 

صوالت با کیفیت و متنوع با ارزش   بعد تالش بر تولید مح

نه      کاهش هزی باالتر متمرکز گردد. جهت  غذا  های  افزوده 

دهندگان اسططت. راه اول حرکت  دو راه پیش روی پرورش

به سطططمت کاهش پروتئین غذایی و سطططهم پودر ماهی در 

های کاهش  جیره غذایی اسططت. در این راسططتا یکی از راه 

نه از آن، افزایش      فاده بهی غذایی و اسطططت پروتئین در جیره 

ماهی           یازهای انرژی  تامین ن چربی و کربوهیدرات جهت 

تواند از پروتئین و انرژی وسططیله ماهی میاسططت که بدین 

نه      یدآمی تامین انرژی خود بهره گیرد و از اسططط های   جهت 

زایی اسطططتفاده نماید. اما اگر  پروتئین جهت رشطططد و اندام

کننده  میزان چربی در جیره کم باشد پروتئین به عنوان تأمین

انرژی مصرف خواهد شد ولی در صورت تأمین انرژی از    

ند       طریق پروتئین، باید طی فرای تدا  ای  های پیچیده  ماهی اب

زدایی و سطططپز از اسطططکلت کربنی    باید از پروتئین آمین  

پروتئین استفاده کند که این امر متضمن صرف انرژی زیاد    

زایی است. به و کاهش کارایی پرو تئین جهت رشد و اندام

 protein)های اخیر اسطططتفاده از عملهمین علت در دهه

sparing) زای غیرپروتئینی  ایگزینی مواد انرژییعنی جطط

ند چربی در جیره غذایی قزل    آال و ماهیان خاویاری و      مان

یان              ماه یان و  ماه غذایی کپور  یدرات در جیره  کربوه

  خاویاری به جای پروتئین در جیره مورد توجه قرار گرفته      

شود تا سهم بیشتری     استفاده از این مواد موجب می  است. 

ماهی توسطططی منابع غیرپروتئینی تامین    از انرژی مورد نیاز  

صرف اندام     شتری  شد  شود و پروتئین به مقدار بی زایی و ر

سریع و    گردد. در نتیجه بازده غذایی باال رفته، رشد و نمو 

نه  کاهش می   ورهای پر هزی ماهی  بد. ولی افزایش     ش  یا

چربی در جیره غذایی موجب کاهش قابلیت هضطططم جیره  

گیرد و موجب  اختیار ماهی قرار میشده، انرژی کمتری در 

شططود حمحسططنی و همکاران،   رسططوب چربی در اندام می 

هططای گیططاهی بجططای    (. از طرفی افزایش پروتئین        1384

های چربی ساز  پودرماهی نیز موجب افزایش فعالیت آنزیم

در کبد شده که خود را به صورت رسوب چربی در کبد و    

هش رشططد و بافت نشططان داده و در دراز مدت موجب کا

ید ماهیان پرچرب و بی    کیفیت خواهد شطططد    الغری و تول

(. از این رو اسططتفاده از 1400حسططیدحسططنی و همکاران،  

غذی  عت         -هایی نظیر ال ریزم ند سطططر که بتوان کارنیتین 

ساز چربی را در ماهی افزایش         سوخت و  سیون و  سیدا اک

کارنیتین یک ماده   -ال دهد مورد توجه قرار گرفته اسطططت.

شیمیایی شبه ویت  شد که  می 3NO16H7C امین با فرمول  با

به طور طبیعی در بدن جانوران، از اسید های آمینه لیزین و 

غالباً در بافت کبد و کلیه سنتز   Cمتیونین به کمک ویتامین 

با  این  (.Harpaz, 2005) می شطططود تاثیر بر   مکمطل 

متابولیسطططم لیپید به عنوان یک ناقل فعال، باعث افزایش             

سی    سیدا صرفه ون چربیاک صرف پروتئین  ها و  جویی در م

شده و در نهایت باعث تولید گوشت با میزان چربی کم و   

. مطالعات بخشططدرشططد را بهبود میگشططته و کیفیت باال 

ماهی و میگو از جمله   زیادی بر روی گونه    های مختلف 

سططیم سططر   (، Dicentrarchus labraxح باس دریایی

 سطططفیططد هنططدی    میگوی   (، Pagros majorح دریططایی 

 کططمططان آالی رنططگططیططن قططزل(، Penaeus indicusح

هی ح       ( و Oncorhynchus mykissح لمططا ی  Husoف

huso)     کارنیتین را بر روند    -تاثیر مثبت مکمل غذایی ال

ضریب تبدیل غذایی این گونه    شد و  سانده   ر ها را اثبات ر

است. این مقاله سعی دارد تا اطالعاتی را در مورد این ماده  
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زشططمند و دسططتورالعمل اسططتفاده از آن در جیره   موثر و ار

 غذایی ماهیان خاویاری در مرحله پروار بندی را ارائه دهد. 

 کارنیتین -ال

کارنیتین از واژه کارنیز به معنی گوشت گرفته شده  نام

 1905در سال ، این ماده  محلول در آب برای اولین بار است

 و یا TB ویتامین و  تحت عنواناز عصاره گوشت جدا 

 11B 3 شده بود. فرمول شیمیایی آنشناختهNO15H7C ،

نظر ساختار  ازاست و  مول بر گرم 2/161وزن مولکولی 

می باشد که در تغذیه  D و L شیمیایی دارای دو ایزومر

  شود و فرماستفاده می  L فرمو ماهی از  انسان و حیوان

Dلحاظ بیولوژیک غیرفعال است از. 

 

متابولیکی مهمی در انتقال اسیدهای  هایکارنیتین نقش-ال

چرب بلند زنجیره به داخل میتوکندری برای ورود به مسیر 

کارنیتین با حمل  -بتا اکسسیداسیون و تولید انرژی دارد. ال

اسیدهای چرب بلند زنجیره به داخل میتوکندری باعث 

افزایش اکسیداسیون این اسیدهای چرب شده و موجب 

 در میتوکندری  A نزیمافزایش غلظت استیل کوا

باعث فعال شدن انزیم پیرووات  A شود. استیل کوانزیممی

گردد و این آنزیم موجب تبدیل پیروات به کربوکسیالز می

و  A شود. در مرحله بعد استیل کوانزیماگزوالواستات می

کنند و موجب فعال شدن اگزالواستات تولید سیترات می

سنتز اسیدآمینه از  این چرخه شده که منجر به افزایش

ت پروتئین و تولید انرژی از اسیدهای چرب شده که در نهای

 منجر به استفاده بهینه و کارآمد از

زایی منابع چربی جهت تولید انرژی و پروتئین جهت اندام

 گردد.و رشد می

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ...              کارنتین درجیره غذایی-کاربرد الو همکاران                                                                                             محسنی
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 

کارنیتین در آبزیان می توان به موارد  -بطورکلی اثرات ال

 زیر اشاره داشت:

کند، مخصوصاً افزاینده رشد عمل میبه عنوان یک -1

 دراستفاده از مقادیر باالی چربی درجیره کمک می کند و

 .باعث صرفه جویی درمصرف پروتئین می شود

از ماهی در مقابل مقادیر سمی آمونیاک ناشی از تراکم  -2

 .کندمی حفاظت استخر زیاد ماهیان در

ات زیاد زای محیطی مانند تغییرمقابله با شرایی استرس -3

 .وناگهانی دمای آب را در ماهی تسهیل می نماید

ها، بلوغ و را از طریق افزایش تعداد اسپرم اسپرماتوژنز -4

 خشدبمی بهبودها حرکت آن

 .به کارگیری چربی رادرجیره آبزیان بهبود می بخشد -5

 ددرآبزیان می گرد های رشدشاخص موجب بهبود -6

(Harpaz, 2005). 

 شود: در سه فرم مختلف به بازار عرضه میال کارنتین -

کارنیتین بیشترین تاثیر -کارنیتین: این نوع ال-ال-استیل

در انسان دارد و  مثبت را بر بهبود سالمت و عملکرد مغز

 گرم در روز متغیر است.میلی 600 -2500مصرف از  میزان

  

 

 

کارنیتین -تارترات: این نوع ال-ال-کارنیتین-لا-دی

ر مثبت را در بهبود عملکرد تمرینات ورزشی بیشترین تأثی

در  گرم در روز میلی 1000-4000دارد. میزان مصرف از 

 متغیر است.ورزشکاران 

کارنیتین بیشترین تأثیر -کارنیتین: این نوع ال-ال-پروپیونیل

مثبت را در بهبود جریان خون در افراد مبتال به فشار خود 

. میزان مصرف از باال و مشکالت جسمی ناشی از آن دارد

 گرم در روز متغیر است.میلی 1000-400

ال کارنتین به شکل پودر استفاده  -در ماهیان بیشتر از دی -

-لا-کارنتین فرم تجاری دی  -شود، این شکل از المی

تواند می باشد و پرورش دهنده می تارترات-ال-کارنیتین

 آن را به قیمت مناسب خریداری نماید. 

 دستور العمل ترویجی 

  های فیزیکیویژگی

جهت تغذیه طیور و آبزیان با توجه به تحقیقات انجام شده  -

 گردددرصد پیشنهاد می 5کارنیتین-پرمیکز ال

  (Harpaz, 2005 ح
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کارنیتین  گرم ال 50پریمیکز حاوی این هر کیلوگرم از  -

 .باشدمی

به زرد دارد کارنتیین پودری رنگی سفید مایل  -الانواع  -

 .ای باشدو نباید بشکل گرانول و گلوله

طبیعی و مزه  باید دارای بوکارنیتین پودری  -ال -

غیر و مزه  مخصوص بخود بوده و عاری از هر گونه بوی

بنا  طبیعی بخصوص تندشدگی ناشی از اکسیداسیون باشد.

 به تجربیات شخصی مزه آن شیرین است 

جوشان و یا مایع نیز یافت شکل قرصهای کارنیتین به-ال -

می شود،اما به دلیل آن که حاللیت زیادی در آب دارد ، 

سازی بخش عمده آن از بین ممکن است طی فرایند غذا

 رود ،استفاده از چنین منابعی توصیه نمی شود.  

 .در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود -

 و نشانه گذاری بندیستهب

های پالستیکی و آلومینیومی و کیسهکارنتین باید در  -ال -

 فاقد نفوذ بسته بندی شود.

روی هر بسته مشخصات زیر باید به زبان فارسی و در  -

زبان کشور خریدار به صورت صدور به زبان انگلیسی و یا 

 نوشته و یا برچسب شود:

 و نوع ال کارنیتین مصرفی و میزان خلوص  ( نام1

 (، مایع و یا قرصپودر ،سب شکل ظاهری( نوع حبرح2

 ( وزن خالص3

 ( نام و آدرس تولیدکننده4

 ( شماره پروانه ساخت5

 ( دستورالعمل نگهداری و روش استفاده6

 ( تاریخ تولید7

 ( درصد مواد متشکله8

 فرموالسیون جیره و ساخت جیره غذایی 

گرم( به جیره  250تا  20فیلماهی در دوران رشد ح -

گرم در کیلوگرم، چربی  410ین خام به میزان پروتئ حاوی

گرم در کیلوگرم، انرژی خالص به  120خام به میزان 

نیاز دارد حمحسنی و  میکروژول در کیلوگرم 20میزان 

 (.1396همکاران، 

توان پروتئین کارنیتین در جیره فوق می-با استعمال ال -

گرم در  140گرم در کیلوگرم و چربی را به  360را به 

 .کیلوگرم بدون تاثیر منفی بر شاخصهای رشد افزایش داد

نمایش داده شده  1نمونه ای از جیره غذایی در جدول 

 است.

با توجه به تحقیقات محققین انستیتو تحقیقات ماهیان 

های کارنیتین بر شاخص-خاویاری در خصوص تاثیر ال 

رشد و ترکیب الشه فیلماهی در دوران مختلف رشد 

شده به جیره کارنیتین اضافه-که میزان ال شودتوصیه می

گرم در کیلوگرم جیره باشد و از میلی 600تا  300بین

 مقادیر فوق تجاوز نکند.

کارنیتین به جیره در شرایی  -جهت اضافه کردن ال

کارگاهی حشرایی ساخت جیره در مزرعه( موارد زیر 

 شود توصیه می

مواد خشک قبل از ترکیب با مواد مرطوب با استفاده  -

 میکرون تبدیل شوند  800به سایز کمتر از   از آسیاب

-ها، مواد معدنی و المواد ریز مغذی از قبیل ویتامین -

دقیقه با استفاده از  15کارنیتین با پودر گندم به مدت 

دیگر ک با یالًکامبرقی و یا مکانیکی  دستگاه همزن

 ند.شومخلوط 

دستگاه زن حیا محصول حاصل با استفاده از دستگاه پلت-

متر حبسته به اندازه میلی 8تا  4( به قطر چر  گوشت صنعتی

 دهانی ماهیان مزرعه( تولید شود.

در دمای ها با استفاده از دستگاه خشک کن طبقاتی پلت -

ساعت تا رطوبت تقریبی  48گراد بمدت درجه سانتی 40

 درصد، خشک شوند.  10

مدت بیست دقیقه در داخل دستگاه  بعد از قرار گرفتن به

های شکسته و کننده، از الک حجهت جداسازی پلتخنک

گذاری ها شمارهنامناسب( عبور داده شوند. در نهایت جیره
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رف بندی و تا زمان مصهای عاری از هوا بستهو در محفظه

 گراد نگهداری گردند. درجه سانتی -18در دمای

ها از فریزر یک ساعت قبل از مصرف و توزیع غذا، جیره

شدن با دمای اتاق، با استفاده از خارج و پز از متعادل

 ترازوی دیجیتال توزین و در اختیار ماهی قرار گیرند.

در راستای تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر ال 

 الشه و تاثیر بر عملکردلکرد رشد، ترکیب عمکارنتین بر 

جویی در مصرف پروتئین، محسنی و همکاران صرفه

هفته تا رسیدن  12گرمی را به مدت  150( فیلماهی 1396ح

های ذیل تغذیه کردند. در جیره گرم با جیره 450به وزن 

-درصد چربی بدون مکمل ال 12درصد پروتئین و  40اول 

درصد پروتئین  40ر تیمار دوم کارنیتین به کار رفت، د

ار گرم در کیلوگرم ال کارنتین و در تیممیلی 350همراه با 

 350درصد کاهش و به جیره  35سوم میزان پروتئین به 

 گرم در کیلوگرم ال کارنتین افزوده شد. نتایج نشانمیلی

نهایی، درصد افزایش  ر پایان دوره پرورش، وزندادکه د

شده با تیمار محتوی یان تغذیهماهنر  رشد ویژه وزن و 

غذایی به  جیره کیلوگرم در کارنیتین–میلی گرم ال 350

اقد ف شده با جیرهاز ماهیان تغذیهالتر میزان قابل توجهی با

ود ال کارنیتین بود. ترکیب الشه متاثر از وجود یا عدم وج

 وال کارنیتین در جیره بود. در جیره دوم میزان پروتئین 

 داری بیشتر از ماهیان تغذیه شدهچربی الشه به طور معنی

جیره  با جیره شاهد بود.  پروتئین الشه ماهیان تغذیه شده با

نداشت، ولی چربی  داری با تیمار شاهدسوم تفاوت معنی

شده با جیره داری کمتر از ماهیان تغذیهکل الشه بطور معنی

 (. 3و  2شاهد گزارش شد حجداول 

یره جکارنیتین در -سطح الاین تحقیق بوضوح نشان دادکه  

تواند باعث بهبود گرم در کیلوگرم میمیلی 350به میزان 

جویی در مصرف پروتئین عملکرد رشد، مصرف غذا، صرفه

 در فیلالشه به واسطه منابع چربی، کیفیت بافت ماهیچه و 

 .ورشی شودرماهی جوان پ
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 کارنتین جهت پرواربندی فیلماهی  -های غذایی حاوی الای از جیره:  نمونه1جدول 

 41ح جیره حاوی   0L شاهد ترکیبات غذایی ح%(

 350حاوی  تئیندرصد  پرو 

 -میلی گرم در کیلو گرم ال

 کار نتین(

0.035L   36حجیره حاوی 

 350حاوی  تئیندرصد  پرو 

 -میلی گرم در کیلو گرم ال

 کار نتین(

 38 46 46 پودر ماهی

 5 5 5 پودر شیر خشک 

 10 10 10 پودر گوشت

 14 12 12 آرد سویا

 14 12 12 آرد گندم

 6 4 4 روغن ماهی

 6 4 4 روغن سویا

 5/1 5/1 5/1 1مخلوط مواد معدنی

 2 2 2 2مخلوط ویتامینه

 3/0 3/0 3/0 الیزین

 22/0 22/0 22/0 ضد قارچ

 98/2 98/2 98/2 پرکننده حسلولز(

 035/0 035/0 0 ال کار نتین  

 100 100 100 مجموع

 31/8 35/7 1/7 رطوبت

 215/36 5/41 5/41 پروتئین

 98/14 97/12 97/12 چربی

 07/17 46/16 46/16 خاکستر

ناخالص  انرژی3
 حمگاژول / کیلو گرم(

87/18 87/18 21/19 

گرم(،  397/0گرم(، ید ح 4گرم(، کبالت ح 88/33گرم(، روی ح 20گرم(، آهن ح 68/39گرم پرمیکز معدنی حاوی منگنز ح 1000شرکت البراتورهای داروسازی ارس بازار، هر 1
 .باشدکیلوگرم( می 1گرم( و کریر حتا  100گرم(، کولین کلراید ح 08/0سلنیوم ح

میلی گرم  E ،800گرم ویتامین  3D ،4/14ویتامین  A ،IU800000ویتامین  IU 3600000گرم پرمیکز ویتامینه حاوی  1000شرکت البراتورهای داروسازی ارس بازار، هر 2
میلی گرم بیوتین،  9B ،40گرم ویتامین  6B ،4/0گرم ویتامین  176/1گرم کلسیم پنتتونات،  92/3گرم نیاسین،  2B ،88/11گرم ویتامین  1B ،64/2گرم ویتامین  3K ،7ویتامین 
 میلی گرم کولین کلراید 100000
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 جیره فاقد ال کارنتین و دارای ال کارنتین در سطوح مختلف پروتئین( تغذیه شده با مخلوطی از Huso huso: عملکرد رشد فیلماهی )2 جدول

میلی  350درصد  پرو تئین حاوی  41جیره حاوی ح  شاهد ها/ جیرهشاخص

 (کار نتین -گرم در کیلو گرم ال

 0L 350درصد  پرو تئین حاوی  41جیره حاوی ح 

 (کار نتین -میلی گرم در کیلو گرم ال

 0.035L  درصد  پرو تئین  36جیره حاوی ح

 کار نتین( -میلی گرم در کیلو گرم ال 350حاوی 

7/150 وزن اولبه ح گرم(  ± 44/3   29/167 ± 04/7   08/151 ± 43/2  

 36/39b 703/8 ± 18/1a 788/00 ± 27/05a ±652/6 وزن نهایی حگرم(

47/35 متر(طول اولیه حسانتی  ± 41/0   3/35 ± 16/1   4/35 ± 39/0  

11/50 متر(طول نهایی حسانتی  ± 66/0  5/54 ± 16/3   15/58 ± 54/0  

51/0 ضریب چاقی ± 001/0  52/0 ± 001/0  54/0  ± 001/0   

 a 345/4 ± 56/4 b 386/07 ± 24/8 b 20/31± 298/68  درصد افزایش وزن درصد در طول دوره( 

 0/073a 2/33 ± 0/24 b 2/65 ± 0/09 b± 2/00 نر  رشد ویژه حدرصد در روز( 

 a 12/89 ± 1/63 b 13/1 ± 0/09 b 0/53±7/08 رشد روزانه حگرم در روز( 

 0/023a 1/1± 0/ 21 b 1/01 ± 0/42 b ±1/63 ضریب تبدیل غذا 

 b 1/81± 0/23b 1/93 ±0 /029 ab 0/23±1/75 نسبت بازده پروتئین  

    

 
 
 

 

 

 



 1400 پاییز و زمستان ،7چهارم ، شماره سال                                                    دوفصلنامه ترویجی ماهیان خاویاری
 

35 
 

 

 

 مخلوطی از جیره فاقد ال کارنتین، و دارای ال کارنتین در سطوح مختلف پروتئین( تغذیه شده با Huso huso:  تر کیب الشه فیلماهی )3جدول

میلی گرم در کیلو گرم  350درصد  پرو تئین حاوی  41جیره حاوی ح  شاهد ها/ جیرهشاخص

 (کار نتین -ال

 0L 350درصد  پرو تئین حاوی  41جیره حاوی ح 

 (کار نتین -میلی گرم در کیلو گرم ال

 0.035L  درصد  پرو تئین  36جیره حاوی ح

 کار نتین( -میلی گرم در کیلو گرم ال 350حاوی 

0/73 رطوبت ح%(  ± 28/0   8/74 ± 42/0  98/76  ± 09/0  

 0/14b 19/0 ± 0/14a 19/15 ± 0/07a ± 17/7 پروتئین ح%(

 0/07a 7/05 ± 0/07ab 6/3 ± 0/07b ± 8/05 چربیح%(

± 3 خاکسترح%( 14/0   15/4 ± 49/0   05/3 ± 07/0  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ...              کارنتین درجیره غذایی-کاربرد الو همکاران                                                                                             محسنی
 

36 
 

 توجیه اقتصادی 

 قیمت یک کیلوگرم غذای تولیدی برای فیلماهیان 1399در سال 

د درص 5ریال می باشد، با کاهش  350000در حال رشد برابر با 

ه بریال  350000پروتئین در جیره غذایی قیمت غذای تولیدی از 

یابد. الزم به ذکر است در حال حاضر می ریال کاهش 33815

لید مزرعه در کشور در حال فعالیت است و در افق برنامه تو 127

تن خاویار  100تن گوشت  و  10000برابر با   1404در سال 

 67000سال بایستی  4باشد. جهت نیل به این هدف در طی می

ا کیلوگرم ارتقا یابند. ب 6ماهی از وزن یک کیلوگرم به وزن 

 ، جهت رسیدن به وزن2/1تساب ضریب تبدیل غذایی به میزان اح

 باشیم. تن غذای داخلی می 2857مذکور نیازمند حدوداً 

 =  قیمت  یک کیلو گرم جیره در دوران 350000حریال( 

 رشد 

یال=  قیمت جیره مبتنی بر کاهش ر 338150حریال( 

 رصد پرو تئین  د5

 × 350000=حریال( 000/000/125/000/1حریال(  

ه = قیمت تمام شده غذا با جیر 2857500حکیلوگرم غذا( 

 شاهد 

حکیلوگرم  × 338150= حریال( 000/625/263/966حریال( 

 5= قیمت تمام شده با صرفه جویی در  2857500غذا( 

 درصد  پروتئین  

 000/375/861/33شود که در هزینه تولید غذا، مبلغ مشاهده می

 جویی خواهد شد.ریال صرفه

ارنیتین موجب کاهش ضریب تبدیل غذا و ک -عالوه بر ان که ال

افزایش وزن و تسریع در پرورش گوشتی و زمان تحویل محصول 

بود به بازار خواهد شد، عالوه بر آن که کیفیت گوشت تولیدی به

 یابد.یافته و ارزش غذایی آن ارتقاء می
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Long growing period and food price are a One of the major challenges in sturgeon. Sturgeon need 40 to 

45% of protein during the growth period, that 50 to 60% is supplied by fish meal. There are two ways 

to reduce the cost of food. first way is to improving protein efficiency to fish increase growth by 

substances such as fats and carbohydrates as energy sources at certain levels, and second way is 

replacing fish meal ssubstitute with cheaper plant protein sources. However, lipid supplementation to 

diet and plant protein sources cause lipid deposition in body, carcasses reduce quality and fatty liver, 

such that fish can’t use this energy sources. L-Carnitine is one of the supplements that has been 

considered in recent years in aquaculture industry to improve food quality to fish increase growth via 

Accelerate lipid metabolism as an active transporter and lipid oxidation increase and protein sparing, 

ultimately producing low-fat, high-quality meat and improving fish growth. Investigation at the 

Sturgeon Research Institute have shown that supplementation L-carnitine at a dose of 600 mg/kg to 

sturgeon diet in plumb phase led to growth increases, carcass quality improving, 5% protein sparing and 

10 % reduces food costs.  

Keywords: Sturgeon, L-carnitine, protein, growth, body composition 
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