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چكیده

1

شاخصهای

بهمنظور مقایسه اثر سطوح مختلف چربی جیره برعملکرد رشد ،برخیاز 
 اینپژوهش  
بهمدت 12
آنزیمهای کبدی خون بچه تاسماهی سیبری ( )Acipenser baerii
خونی ،بیوشیمیایی و  
بدین منظور تعداد  135عدد بچه ماهی (15/6±1/33گرم) در  9تانک
هفته طراحی و اجرا گردید  .
فایبرگالس511لیتری(بهتعداد15عدددرهرتانک)توزیعشدند.سهجیرهآزمایشیمحتویسطوح
بهعنوانسطوحپایین،بهینه وباال)باپروتئین یکسان (12
متفاوت چربی شامل  15،11و 21درصد( 
بهصورتدستی  3باردر
درصد)فرمولهودراختیار ماهیان دادهشد.ماهیان درطولدورهپرورش ،
روزتاحدسیری تغذیه شدند.نتایج روندرشد درپایان دورهپرورشحاکی ازآنبودکهماهیان
یداری ازوزنکسبشده()WGو شاخص
تغذیه شدهباجیره محتوی چربی  15درصد،بهطورمعن 
رشد ویژه ( )SGRباالترین سبت به ماهیان تغذیه شده با تیمار حاوی  21درصد چربی برخوردار
یداری پایینتر از سایر
فوقالذکر ،بهطور معن 
حالیکه ضریب تبدیل غذایی ماهیان تیمار  
بودند .در  
شاخصهایخونی(هماتوکریت،هموگلوبین،گلبولقرمزوگلبولسفید)،

تیمارهابود.همچنینبرخیاز
آنزیمهای کبدی (آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز)
بیوشیمیایی (پروتئینکل و گلوکز) و  
*مسئولمکاتبهmahmoudmohseni73@gmail.com:
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به ماهیان تغذیه شده با
معنیداری نسبت  
بهطور  
ماهیان تغذیه شدهباجیره حاوی چربی  15درصد ،
میتواناذعاننمود،افزایش سطح
چربی  21درصدچربی بهبود یافت .باتوجه به نتایجمطالعهحاضر 
غذاوشاخصهایخونیو

چربیدرجیرهتاسطح15درصد،سبببهبودعملکردروندرشد،کارایی
سیستمایمنیبچهتاسماهیسیبریخواهدشد.

اژهايکلیدي:چربی،فاکتورهایخونی،سیستمایمنی،تاسماهیسیبری()Acipenser baerii
و
مقدمه
 تاسماهی سیبری ) (Acipenser baeriiاز سال  1335با هدف تولید خاویار و هیبریدگیری به
گونههای پرورشیآبزی،ازشروطضروری برایموفقیت درپرورش
کشور وارد گردید.همانند سایر 
جیرههای غذایی مناسب آن است که بایستی
نگونه ارزشمندشیالتی توجهبهتغذیه وفرموالسیون 
ای 
آنها را به تأمین نماید .در حال حاضر جیره غذایی اختصاصی
پاسخگوی تمامی نیازهای غذایی  
میشود که
خوراكهای فرمولهشدهاستفاده 

تاسماهی سیبری در ایران موجود نبوده و عموماً از سایر 
همبهلحاظاقتصادیوهزینهتمامشدهتولیدچندانمنطقینبودهوهممطابقبانیازهایغذاییآن
میباشد (محسنی و همکاران .)2111 ،بنابراین ،باید پژوهشهایی چند بعدی در مورد نیازهای
ن 
عالوهبر هزینه تمام
تغذیهای وفرموالسیونغذاییمناسببرایاینگونه ازماهیانصورتپذیردکه 

پایینتر،دارایراندمانیباالبهلحاظرشدنیزبودهوازسویدیگرتوانطبیعیماهیرابهلحاظ
شده 
(استرسهایمحیطیماننداسترسناشیازدرجهحرارت،

استرسزایبیرونی

مقاومتدربرابرعوامل
شوری ،اسیدیتی،قلیایی،اکسیژنو)...وعواملبیماریزاکاهشندهد(دنگ ،2111،هانگ و دنگ،
.)2112
میباشد،هرچند
تاسماهیانمحدود 
گونههای 
 اطالعاتدرخصوصحدبهینهچربیدربسیاریاز 
برندان و
تاسماهی سفید ) ( (Acipenser tranasmantanus
مطالعاتی در این زمینه بر روی  
فیلماهی )((Huso husoابراهیمیو همکاران ،2111،محمدی و همکاران،2112،
همکاران ،)1933،
تاسماهی ایرانی (( )Acipenser persicusابراهیمی و همکاران،
محسنی و همکاران )2116 ،و  
،2111محسنیوهمکاران2117،وسیدحسنیوهمکاران)2111،انجامشدهاست.
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آنها منبع غنی از انرژی و
یباشند .
رههای آبزیان م 
یها ،منابع اسیدهای چرب ضروری در جی 
 چرب 
یباشند.
بهعنوان ترکیبات ساختاری غشاها و حیاتی م 
فسفولیپیدها  
فسفولیپیدهای غذایی هستند و این  
نهای
جمله ویتامی 
بهعنوان حامالن دیگر عناصر غذایی قابل جذب از  
ی غذایی همچنین  
یها 
چرب 
یروند و منبع
بهکار م 
رنگدانههای طبیعی یا مصنوعی  

محلول در چربی مانند ویتامین  E, D, A, Kو 
استرولها وظایف بیولوژیکی بسیاری دارند و

یباشند .
استرولهای ضروری و فسفولیپیدها نیز م 

یروند.تحقیقات مربوط بهتغذیه ماهیاز
بهکارم 
هورمونها 

بهعنوان موادپیشساز در سنتز ویتامینو 

گونههایمختلفوهمچنیندرمراحل
داشتهاند.دربین 
چربی،درپیشرفتغذایآبزیاننقشکلیدی 
عمدهای در احتیاجات اسیدهای چرب ضروری به اثبات
تفاوتهای  

مختلف زندگی فردی هرگونه ،
آنهامشخصشده
گونههاییمثل آزادماهیانکه نیازهای اسیدهای چرب ضروری 
رسیدهاست .برای  
آنها در مجموعه انرژی
یها و دیگر عناصر غذایی و نقش  
بهروی تعادل مناسب بین چرب 
است ،بیشتر  
فرآوردههای ماهی و میگو نیز در مورد

مصرفکنندگان 

عالوهبر این 
یشود  .
محتوی جیره توجه م 
آنهارویکیفیتگوشت ونقشآن
رههایغذاییاینحیواناتبهلحاظاثر 
یهادرجی 
استفادهازچرب 
در سالمت انسان توجه زیادی دارند (گود دارد استعفان .)1917 ،همچنین ثابت شده است که نسبت
مناسب پروتئین به انرژی جیره غذایی نقش مهمی در استفاده بهینه ماهیان از پروتئین و انرژی دارد
عالوهبرشناخت فیزیولوژی آبزی شاخصمهم
(هانگ وهمکاران.)1997 ،شناختفاکتورهای خونی  
بهفرد هر گونه است که آن را از سایر ماهیان متمایز میکند.اهمیت این شناخت نه تنها در
منحصر 

و
بیماریها و تعیین شرایط

میتواند در شناسایی 
تشخیص گونه مهم است بلکه از نظر اقتصادی نیز  
بهداشتی و سالمت ماهی مفید باشد (عبدل -توواب و همکاران ،2115 ،بهمنی و همکاران.)2111 ،
یافتد را
اندامها اتفاق م 
بهخاطر صدمات یا عفونت بعضی از  
شاخصهای خونی ماهی که  

تغییرات در 
شاخصهای خونی در

یتوان جهت بررسی و تأیید عدم آلودگی استفاده نمود.بنابراین در ماهیان 
م
اندامها از قبیل اثر روی زنده ماندن ماهی ،تکثیر و رشد هستند .اگرچه
ارتباط با پاسخ همه  
بهعوامل خارجی به اندازه کافی بررسی نشده،
مکانیسمهای واکنش فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نسبت  

بهدلیلرشدمناسبتر
آنهادرماهیانوجوددارد(رز ورز .)1999،
اماروشناستکهانواعمتفاوتیاز 
سریعتر نسبت به فیل ماهی ،توانایی زیستن در آب
نسبت به تاسماهی سیبری و رسیدگی جنسی  
شیرین ،قابلیت سازش با غذای دستی و سرعت رشد باال هم اکنون یکی از گزینههای اصلی پرورش
بهمنظور دستیابی به
بهشمار میآید .لذا انجام تحقیقات مختلف تغذیهای  ،
تاسماهیان در جهان  
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بهمنظور
بهمنظور تولید گوشت و خاویار  
مناسبترین جیره غذایی برای هرگونه و در اوزان مختلف  


بهنظر میرسد.
بهعنوان گونههای در حال انقراض ،ضروری  
تاسماهیان  
کاهش فشار بر ذخایر طبیعی  
شاخصهای

بنابراین،مطالعهحاضرباهدفتعیینسطوحمناسبچربیدرجیرهغذاییدرروندرشد،
تاسماهیسیبریپرورشیزیریکسال،طراحیواجراگردید.
خونیوسیستمایمنیماهی 

مواد و روشها
جیرههایغذایی،ابتداترکیباتغذاییموردنیازجهت
بهمنظورتهیه 
جیرههايغذاييونحوهتهیهآن :

ی
نالملل 
آنالیز به آزمایشگاه (آنالیز غذایی مرکز تحقیقات علوم دامی کشور و موسسه تحقیقات بی 
تاسماهیاندریایخزر)منتقلگردیدتابراساساطالعاتصحیحازترکیبمواداولیهنسبتبهتنظیم

عملآوری شده در دمایپایین وکنجاله
ماهیکیلکا 
جیرهها اقدام گردد(جدول.)1با استفاده ازپودر 

بهعنوان منبع پروتئینی ،روغن ذرت و روغن ماهی کیلکا (به نسبت مساوی)بهعنوان منبع چربی
سویا  
و آردگندم بهعنوان منبع کربوهیدرات ،سه جیره آزمایشی با پروتئین خام یکسان ( 12درصد پروتئین)
محتویسطوح15-11و21درصدچربیفرمولهشدند.پسازتنظیموتعییندرصدهریکازاجزای
آنها توسط دستگاه پلتزن  CPMشد.پلتها به قطر 2
آمادهسازی  
جیرهها ،اقدام به ترکیب و  
سازنده  
بهمنظور کاهش
سانتیگراد  

بهمدت  21ساعت در دستگاه خشک کندر دمای  31درجه 
میلیمتر تهیه و  

بستهبندی،
بهمیزان  9تا  11درصد قرار داده شدند.جیرهها پس از خشک شدن  ،
رطوبت تا رسیدن  
سانتیگرادقراردادهشدند.یکساعتقبل
شمارهگذاریشدهوتازمانمصرفدردمایمنفی13درجه 
جیرهها خارج و پس از متعادل شدن با دمای اتاق با استفاده از ترازوی
از مصرف و توزیع غذا  ،
دیجیتالتوزینودراختیارماهیانقرارگرفت.
عدد بچه تاسماهی سیبری ( 15عدد در هر تانک)با وزن
تهیه ماهیان و نحوه پرورش :تعداد   135
سانتیمتر53 ،
متوسط  15/6±1/33گرم بهطور تصادفی در  9تانک فایبرگالس  511لیتری (قطر   111
بهسیستمهوادهی،تخلیهآب
سانتیمترارتفاعو حجممفیدآب351لیتر)در فضایسرپوشیدهمجهز 

فوارهای)بادبیآب1/75لیتر در دقیقه (آبرودخانه سفیدرود)
مرکزی وشیرهایتنظیم آب (بهصورت  
تاسماهیان دریای خزر بهمدت  12هفتهپرورش داده شدند.هرجیرهبه
درموسسه تحقیقات بینالمللی 
بهصورت
 3تانک فایبرگالس داده شد.ماهیان  3بار در روز در ساعات  16-3و  21تا حد سیرایی  
زیستسنجی ،غذادهی ماهیان

دهی شدند.منظور کاهش استرس 12 ،ساعت قبل و بعد از 
غذا 
دستی  
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یامپو در گل میخک بیهوش
یپ 
زیستسنجی ،ماهیان توسط محلول  211پ 

میگردید .جهت 
قطع  
میشدند(محسنیوهمکاران.)2116،


رههايمختلفغذاييمورداستفادهدرآزمايش.
جدول-1فرموالسیونجی 
جیرههایآزمایشی
ترکیباتجیره

1

2

3

آردماهی(درصد)

51

51

51

آردگندم(درصد)

13

16

12/5

شیرخشک(درصد)

5

5

5

کنجالهسویا(درصد)

3

3

3

روغن(ماهیوروغنذرتدرصد)

3

6

3/5

گلوتنذرت(درصد)

5

5

5

3

3

3

مخمر(درصد)
*

مخلوطموادمعدنی (درصد)

2

2

2

مخلوطموادویتامینی*(درصد)

1

1

1

*مخلوطموادمعدنی(هرگرمشامل):
;Iron, 5 mg; Zinc, 15mg; Copper, 3 mg; Manganese, 20 mg; Calcium lactate, 327 mg; Nacl, 43.5 mg
Potassium Iodate, 0.3 mg

*مخلوطموادویتامینی(هرگرمشامل):
;Vitamin A, 5000 I.U; Vitamin D3, 500 I.U; Vitamin E, 3 mg; Vitamin K3, 1.5 mg; Vitamin B2, 1 mg
Ca. pantothenate, 4 mg; Vitamin B3, 15 mg, Vitamin B6, 0.3 mg.

جدول-2ترکیباتتقريبيجیرهپايه.
رههایآزمایشی
جی 

ترکیبتقریبی(درصد)
رطوبت

خاکستر

پروتئین

چربی

فیبر

جیره1

9/2±1/1

7/9±1/12

13/5±1/3

11/1±1/2

2/1±1/1

جیره2

11/2±1/1

3/1±1/11

11/2±1/3

15/1±1/2

2/1±1/1

جیره3

9/3±1/1

3/3±1/11

13/7±1/3

21/3±1/2

2/1±1/1
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ستسنجیهرتانک،فاکتورهایمحاسباتیشاملوزن
شاخصهايرشد:استفادهازاطالعاتزی 

تعیین
کسبشده(،)WGشاخصرشدویژه(،)SGRضریبتبدیلغذایی(،)FCRضریبچاقی()CFو
نسبتبازدهپروتئین()PERمحاسبهشد.
وزنابتدایی-وزنانتهایی=میزانافزایشوزن()WG
×111دورهپرورش(/لگاریتموزنابتدایی-لگاریتموزنانتهایی)=نرخرشدویژه()SGR
(3×111طول)/وزن=شاخصوضعیت()CF
وزنترتولیدشده/وزنغذایخوردهشده=ضریبتبدیلغذایی()FCR
×111پروتئینمصرفشده/وزنترتولیدشده=نرخبازدهپروتئین()PER

بهمنظور دفع محتویات لوله گوارش
بهمدت  21ساعت  
 در پایان دوره پرورش غذادهی ماهیان  
شاخصهای خونی (هماتوکریت ،هموگلوبین،

بهمنظور بررسی 
ماهیان قطع و عملیات خونگیری  
گلبولقرمزوگلبولسفید)،بیوشیمیایی(پروتئینکلوگلوکز)،آنزیمهایکبدیشاملآالنینآمینوترانسفراز
اندازهگیری لیزوزیمخونماهیان
(،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز (،)ASTفاکتورهایایمنی ازقبیل  
تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف چربی از سیاهرگ دمی واقع در پشت باله مخرجی
ازسرنگهایی باحجم

انجاممطالعاتخونشناسی 

تاسماهی سیبری پرورشی صورت گرفت .جهت 

 2 ccاستفادهگردید.بعد ازگرفتن 2 ccخونتوسطسرنگازورید ساقهدمی این ماهیان1/5cc ،
ضدانعقادخون(هپارین) شمارهگذاری شدهجهت
وبهای اپندروف آغشتهبهماده 
خونبهداخلتی 
وبهای اپندروفغیر هپارینه
انجاممطالعاتفاکتورهای خونی ریخته و 1/5 ccباقیمانده بهداخلتی 
نمونههادریککلمنحاوییخخشکو
شمارهگذاری شدهجهتانجاممطالعاتفاکتورهای ایمنی  ،
مطالعهتعدادگلبولهایقرمز

بهدورازتکانهایشدیدبهآزمایشگاههماتولوژیارسالگردید.دراین

خون(،)RBCتعدادگلبولهایسفیدخون(،)WBCمیزانهماتوکریت()PCVوهموگلوبین()Hb
با استفاده از روشهای آزمایشگاهی متداول اندازهگیری شد (فلدمنوهمکاران .)2111،جهت انجام
لولههای اپندورففاقدمادهضدانعقادهپارین توسطسانتریفوژ
مطالعاتسرولوژی خونموجوددر 
بهمدت 11دقیقه
(مدلLabofugeساختشرکت Heraeus sepatchآلمان)بادور 3111دردقیقه 
یگراد
اپندورفهای تازهریخته ودردمای  -31درجهسانت 

سانتریفوژ شده ،سرم جداوباسمپلردر
اندازهگیری این شاخصها با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی (شرکتپارس آزمون،
نگهداری شدند  .
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اندازهگیری گلوکز به
تهران)و بهوسیله دستگاه اتوآناالیزر ()Eurolyser, Belgiumصورتگرفت .
روش گلوکز اکسیداز ،پروتئین تام به روش بیوره ( ،)Biuretصورت گرفت .سنجش آنزیم آالنین
رنگسنجیکینتیک صورتگرفت
آمینوترانسفراز (،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ()ASTبهروش 
(شهسهوانیوهمکاران.)2111،
یلیتر ازسوسپانسیون (سیگما -آمریکا)
اندازهگیری سطوحلیزوزیم درسرمخون 1/75،میل 
 برای  
یسودیکتیکوس ( )Micrococcus lysodeikticusمعادل مقدار 1/375
باکتری میکروکوکوس ال 
ازنمونههای

یلیترازبافرفسفاتسدیم1/15موالرباpHبرابر)6/2با251میکرولیتر
یگرمدرمیل 
میل 
فسنجی و با استفاده از دستگاه
سرم مخلوط و جذب نوری پس از  15و  131ثانیه به روش طی 
بهعنوانبالنکاستفادهشد.
اسپکتروفتومتردرطولموج671نانومترقرائتشد.ازبافرفسفاتسدیم 
آنالیزآماري:تحقیق حاضر در قالبطرحآماری کامالً تصادفیمتعادلدرسه تکرار رویبچهماهیان
گروهها و تکرارها جهت تشکیل
دادهها در  
بهمنظور بررسی توزیع نرمال  
مورد بررسی قرار گرفت  .
دادههای حاصل از
بهمنظور مقایسه آماری  
تیمارها از آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد  .
گروهها در تیمارها آزمون آنالیز
شاخصهای بیوشیمیایی بین  

شاخصهای رشد ،ترکیب الشه و 

واریانس یکطرفه ()One-way ANOVAبهکار گرفتهشد وپس از انجامآزمون همگنیواریانسها،
گروهها با یکدیگر از آزمون دانکن استفاده شد .کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از
جهت مقایسه  
یدارآماریباسطحP≤1/15درنظرگرفتهشد.
نرمافزارSPSSنسخه12صورتگرفت.اختالفمعن 

دادههایاینمطالعهبهصورتMean ± SDنشاندادهشدهاست.


نتایج
 نتایج پارامترهای کیفی آب هیچگونه اختالف معنیداری را طول دوره پرورش در تیمارهای مورد
بررسی نشان ندادند.بر اساسآزمونتجزیه واریانس یکطرفه وآزموندانکندرمیانگین وزننهایی
بچه ماهیان (جدول  )2تغذیه شده از سطوح مختلف چربی اختالف معنیدار آماری مشاهده شد
( .)P≤1/15بیشترین میانگین وزن نهایی متعلق به ماهیان تیمار  15درصد چربی بود که بهطور
یدارآماریبین
به ماهیانتغدیه21درصدچربیبرتریداشت.هرچنداختالفمعن 
یدارینسبت 
معن 
ماهیانتغذیهشدهتیمارهای11و15درصدچربیمشاهدهنشد.

7

بهرهبرداري و پرورش آبزیان ( ،)4شماره ( )2تابستان 1314
رههايمختلفغذاييدرپايان
شاخصهايرشددربچهتاسماهيسیبريتغذيهشدهباجی 

جدول-3مقايسهمیانگین
مدت12هفتهآزمايش(.)mean± SD, n=3
رههایآزمایشیموردمطالعه
جی 
شاخصها

تیمار1

تیمار3

تیمار2

(سطح11درصدچربی) (سطح15درصدچربی) (سطح21درصدچربی)
وزننهایی(گرم)

113/1±3/26a

125/1±6/13a

93/1±1/53b

613±16/11

a

693±12/11

512±9/11

2/16±1/15

a

2/59±1/13

1/62±1/22

c

1/22±1/26

وزنکسبشده(درصد)

a

شاخصرشدویژه(درصددرروز)

a

ضریبتبدیلغذا

b

b
b
a

2/26±1/21

2/19±1/19

یداربینتیمارهااست(.)P≤1/15
حروفمتفاوتدرهرردیفنشاندهندهوجوداختالفمعن 


یده د.ماهی ان
تاسماهیانسیبریدرپایانهفته12رانشانم  
شاخصهایخونی 

 جدول1نتایج
تغذیهکردهازچربی 21درصدکمترینمیزانهموگلوبینوهماتوکریترابهخوداختصاصدادندکه
یداریراباتیمارهای11و15درصدچربینشاندادند(.)p≤1/15بیشترینمیزانگلبول
اختالفمعن 
قرمزخونمتعلقبهماهیانتغذیهشدهباتیمارهایحاویچربی11درص دو15درص دب ودک هب ا
یک هب االترینتع داد
یدارآماریبود(.)p≤1/15درص ورت 
تیمار21درصدچربیدارایاختالفمعن 
یدارآماریداشت
گلبولسفیددرتیمارچربی21درصدرویتگردیدکهباسایرتیمارهااختالفمعن 
شاخصهایبیوشیمیایی،ماهیانتغذیهکردهازچربی21درصدباالترینمی زانگل وکز

(.)p≤1/15در
یداریب ینماهی انتغذی هش دهب اتیماره ای11و15
رابهخوداختصاصدادندکهازاختالفمعن 
درصدبرخورداربودند.
 ماهیانتغذیهکردهازتیمارحاویچربی21درصدباالترینمیزانآنزیمهایکب دیآن زیمآالن ین
آمینوترانسفراز(،)ALTآسپارتاتآمینوترانسفراز()ASTرانشاندادند(.)p≤1/15همچنیناخ تالف
یداریبینتیمارهای11و15درصدچربیدرمقادیرآن زیمه ایکب دیASTوALTمش اهده
معن 
نگردید.
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جدول-4مقايسهمیانگینشاخصهايخوني،بیوشیمیاييوآنزيمهايکبديخونبچهتاسماهيسیبريتغذيهشده
رههايمختلفدرپايانمدت12هفتهآزمايش(.)mean ± SD, n=3
باجی 
رههایآزمایشی
جی 
شاخصها

تیمار1

تیمار3

تیمار2

(سطح11درصدچربی) (سطح15درصدچربی) (سطح21درصدچربی)
هماتوکریت(درصد)

22/3±2/21a

22/3±2/53a

21/1±3/53b

هموگلوبین)(g/dl

a

1/3±1/16

1/9±1/19

3/6±1/27

گلبولهایقرمز


ab

a

513±52/2

گلبولهایسفید


b

12/2±1/13

گلوگز)(mg/dl

b

33/3±2/17

آالنینآمینوترانسفراز()ALT; U/L

a

آسپارتاتآمینوترانسفراز
()AST;U/L
توتالپروتیین)(g/dl

لیزوزیم)(µg/ml serum

a

16/2±1/21

a

13/5±2/33

311±3/95

b

b

12/3±1/11

b

33/6±2/11

312±9/23

a

516±53/9

329±3/79

2/36±1/11a

2/31±1/11a

3/93±1/13

a

1/11±1/15

a

1/11±1/11

3/17±1/17

b

3/16±1/19

a

7/23±1/22

b



536±19/7

c

1/17±1/29b

a



a

b


بحث
تاسماهی سیبری با میانگین وزنی تقریباً 16
 نتایج این مطالعه نشان داد میزان چربی در جیره بچه  
وزن نهایی،افزایش وزن (،)WGدرصدافزایش وزن بدن ()BWIو
برشاخصهای رشد شامل  

گرم 
میزانرشدویژه()SGRتأثیرگذاراست.بامقایسهبینسهسطحمختلف(باال،متوسطوپایین)چربی
مطلوبتری بر رشد این ماهیان

جیره میتوان اذعان نمود که جیره حاوی میزان متوسط چربی اثرات 
یدهد.وجود چربی در
شاخصها در تیمار ذکر شده نشان م 

یداری را در این 
داشته و اختالف معن 
یزای
یشود ،زیرا هم سهم منابع انرژ 
جیره ماهیان باعث بهبود رشد و ضریب تبدیل خوراك م 
ییابدوهمدفعنیتروژنکاهشخواهدیافت(حسن.)2111،
غیرپروتئینیدرجیرهافزایشم 
 نتایج روندرشد در پایان دورهپرورشحاکی ازآنبود کهماهیان تغذیه شدهبا جیره محتوی
یداری ازوزنکسبشده()WGو شاخصرشد ویژه ()SGRباالترین
چربی  15درصد،بهطورمعن 
نسبتبهماهیانتغذیهشدهباتیمارحاوی21درصدچربیبرخورداربودند(.)p≤1/15
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لماهیان زیر
 در مطالعه ابراهیمی و همکاران ( ،)2111محسنی و همکاران ( )2116بر بچه فی 
یکسال ،میزان بهینه افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی ،در تیمار با سطوح
آنرا در ماهیان
به مصرف  
آنها مطلوبیت غذای پرچرب و تمایل  
مناسب چربی جیره مشاهده شدکه  
عاملتأثیرگذاربرافزایششاخصرشدو کاراییضریبمصرفغذادانستند.افزایشچربیدررژیم
غذاییبامحتوایپروتئینییکسانمنجربهبهبوددرعملکردرشدوبازدهغذاییشدهودرواقعانرژی
لماهیانذکرکردند(محسنیوهمکاران.)2116،ازطرفی
چربیرایکمنبعیدکیبرایپروتئیندرفی 
محسنی و همکاران ( ،)2116باال بودن ضریب مصرفغذادر تیمارهای حاوی چربی پایینجیره رابه
بهعلت مصرف کمتر روغندرغذاهایبا چربی کمتر و در
دانههایغذایی  
دلیل سختو خشن بودن 
آنها وافزایش پرت غذا دانستند.در تأیید این نظریهگزارش
نتیجه عدم تمایل بچه ماهیانبه مصرف  
دانههای
یدهند ،زیرا سخت بودن  
دانههای غذایی نر متر را ترجیح م 
شده که ماهیان خاویاری نیز  
یدهد(کواینقویوهمکاران.)2111،آجیبوی()2112بیانداشتند
آنهاراکاهشم 
غذاییمطلوبیت 
بههمراه خواهد
نکمان نوعی صرفهجویی اقتصادی را  
قزلآالی رنگی 
که وجود چربی در جیره ماهی  
داشت ،زیرا چربی با تولید انرژی موردنیاز ماهی موجبات استفاده بهینه از پروتئین جیره را در ساخت
تهای
یآوردومانعازتجزیه پروتئین وتبدیل آنبهانرژی برای فعالی 
بافتها و رشد بیشتر فراهمم 

یشود .هانگ و همکاران ( )2112در این رابطه گزارش کردند که ضریب تبدیل
ضروری ماهی م 
بهویژه از
خوراكباانرژی مصرفی ارتباطداشتهودرصورتتأمین انرژی موردنیاز تاسماهی سفید ( 
یشودکهبانتایج
طریقمصرفچربی)بهازایهرگرمخوراكمصرفیافزایشوزنبیشتریحاصلم 
مطالعه حاضر همخوانی دارد .درمطالعهاخیر افزایش بهینه سطح انرژی از  11به 15درصد منجربه
ازشاخصهایخونی(گلبولقرمز،گلبولسفید،هماتوکریتوهموگلوبین)،بیوشیمیایی

بهبود برخی
(پروتئین کل و گلوکز)وآنزیم آالنین آمینوترانسفراز (،)ALTآسپارتاتآمینوترانسفراز ( )ASTبچه
نشاندهنده تأثیر مثبت انرژی در صرفهجویی پروتئین
تاسماهی سیبری گردید .این امر احتماالً  

یباشد .این اثر در تاسماهی ایرانی (( )A. Persicusمحسنی و همکاران،
( )Protein-Sparingم 
نکمان
قزلآالی رنگی 
 ،)2117آزادماسو(()Oncorhynchus masou Brevoortلی وکیم ،)2111 ،
قهوهای (آرزلوهمکاران)1991،وگونهآزاداقیانوس اطلس
(وسهروپوهمکاران،)1997،آزاد 

(هیلستاد و همکاران )1993 ،مشاهده و گزارش شده بود .نتایج دستاوردهای اکوریو و همکاران
یتواندباعثتسریع در
رههای غذایی حاوی انرژی بهینه ( 11-15درصد)م 
()2117نشاندادکهجی 
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شاخصهای خونی در گونه کفشک ماهی ()Paralichthys olivaceus

روند رشد ،کارایی غذا و 
گردید که با نتایج دستاورد مطالعه حاضر همخوانی دارد .در مطالعه حاضر اختالف معنیداری بین
جیرههای مختلف غذایی مشاهده شده است .گلبول
تعداد گلبولهای سفید خون ماهی تحت تأثیر  
سفیدخونماهییاهرموجوددیگریبهعنوانیکعاملایمنیومقاومتموجودبهبرخیبیماریها
گزارش شده است (گبور و همکاران .)2116 ،افزایش گلبول سفید ممکن است بر اثر مهاجرت
گلبولهایسفیدازطحالبهجریانخونباشد (نیکووهمکاران .)2111،دربررسیحاضرکاهش

تعدادگلبولهایقرمز،هماتوکریتوهموگلوبینخونباافزایشمقادیر چربی جیره مشاهده گردید

ازنقطهنظرکاربردیتعدادگلبولهایقرمزمیزانهماتوکریتوهموگلوبینبررویتعیین

(.)P<1/15
بهکار میرود .کاهش تعداد گلبولهای قرمز ،میزان هماتوکریت و هموگلوبین توانایی
محل اکسیژن  
حملاکسیژنکاهشمییابد(گبوروهمکاران.)2116،

لماهی نشان داد ،در سطح
 نتایج مطالعات محسنی و همکاران ( )2113در خصوص گونه فی 
ییابد.عبدل توابو همکاران
یداری افزایش م 
پروتئین و چربی بهینه مقادیر هماتوکریت بهطور معن 
()2111با توجه به مقادیر بهینه هموگلوبین بهترین سطح پروتئین در بچه ماهیان انگشت قد و جوان
نیلتیالپیا )(Oreochromis niloticusرا15درصدجیرهبیانداشتند.
 کیم و همکاران ()2111نیز باالترین میزان هماتوکریت رادرماهیان تغذیه شدهبامیزان پروتئین
یباشد ،هضموجذبآننیازبه
 15درصدجیرهگزارشنمودند.پروتئین دارای خاصیت ترموژنیک م 
رههای بادرصدپروتئین و چربی بهینه،عالوهبر
یتوان اذعاننمود،درجی 
انرژی زیادیدارد.بنابراینم 
صرفانرژیباالیی،دفعآمونیاكودرنتیجهآنسمیشدنمحیطبرایآبزیانرابردارد.
 میزان پروتئین کل در تحت تأثیر جیره غذایی قرار گرفت که بیانگر این است که پروتئین کل
بهعنوانشاخصی
میباشد.البتهغلظتپروتئینکلغالباً  
پالسمایخونتحتتأثیردرصدچربی جیره  
از وضعیت تغذیهای پذیرفته شده است .مطالعات عبدل و همکاران ( )2115نیز نشان داد ،غلظت
پروتئین کل بیشتر تحت تأثیر ترکیبات جیره بوده و با افزایش پروتئین جیره ،افزایش مییابد و با
سالمتماهیرابطهنزدیکیدارد .درمطالعهحاضرباافزایش درصدچربی جیره غذایی میزانگلوکز
نشاندهنده تأثیر میزان
معنیداری ()P>1/15افزایش یافت.احتماالً کاهشمیزانگلوکز  
خونبهطور  
چربیجیرهبرمتابولیسمانرژیدربدنماهیاناست.
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به ماهیان تغذیه شده با جیره محتوای  11و15
 کمترین میزان آنزیم  ALTو  ASTخونمتعلق  
یدار آماری با ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی  21درصد
درصد لیپید بود که دارای اختالف معن 
بچهتاسماهی سیبری بهدلیل استرس

چربی بود.احتماالً در سطوح باالی چربی جیره سیستم ایمنی 
بپذیر خواهد شد ،هر چند نیاز به مطالعات بیشتر
اکسیداتیو ( )Oxidative Stressتحریک و آسی 
یکه سطوح پایین مقادیر عددی آنزیمهای کبدی نشانه
یباشد.در صورت 
در این خصوص ضروری م 
نتر ازحدنرمالباشد
یکه پایی 
بهاین نکتهمهمتوجهنموددر صورت 
سالمت این اندام است،ولی باید  
یتواند دلیل برسوءتغذیه و کمبود پروتئین باشند.نتایج حاکی ازآناستکهباافزایش چربی جیره
م
تاحد 21درصد مقادیر هماتوکریت ( )PVCو لیزوزیم ( )Lysozymeدرحدقابلتوجهی کاهش،
یدارآماری بامیزان چربی  11و 15
قندخونوآنزیمهای کبدی افزایش یافته کهدارای اختالفمعن 
بهعلتافزایش
یتواند 
درصدجیرهدارد.الزمبهذکراستکهباالترینعلتافزایشآنزیمهایکبدیم 
بیشازحدمقادیرچربیجیرهباشد.
شاخصهای رشد شامل وزن نهایی ،طول کل نهایی ،درصد

 با توجه به نتایج بهدست آمده از 
افزایش وزن بدن ،شاخص رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی که در تیمار چربی  15درصد محتوی
یتواناستناد کرد کهاین سطحاز
19/9کیلوژولانرژیخامبر گرمجیرهبهترین وضعیتراداشتند ،م 
چربی در جیره تاسماهی سیبری الزم بوده و سبب افزایش روند رشد ،بهبود کارایی تغذیه ،کیفیت
یتوان
یگردد .از طرف دیگر م 
شاخصهای خونی و بیوشیمایی م 

الشه ،بهبود و تقویت بسیاری از 
اذعان نمود که استفاده بهینه از چربی در شرایط یکسان پرورشی هزینه تولید غذا را کاهش داده و در
یباشد.
نتیجهازنظراقتصادیمقرونبهصرفهم 
سپاسگزاري
 پژوهشحاضردرقالبطرحمصوبشورایتحقیقاتوفناوریاستانگیالن -شهرستانرشت
بهینهسازيجیرهغذاييباهدفافزايش
(باحمایتمالیاستانداریاستانگیالن) درقالبپروژه  ״ 
شاخصهاي  رشد ،بهبود کارايي تغذيه و ارتقاي سیستم ايمني تاسماهیان پرورشي (فاز اول:

موسسهتحقیقاتبینالمللیتاسماهیان

فیلماهيوتاسماهيسیبري) با کد 4-32-32-44144״ در 
دریای خزر ،اجرا گردید .از کلیه همکاران و عزیزانی که طی مراحل اجرایی پروژه از حمایتهای
مندشدیم،صمیمانهتشکروقدردانیمینماییم).
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