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  یبریس یتاسماه بچه یکبد یها میآنز و ییایمیوشیب ،یخون یها شاخص از یبرخ نییتع

(Acipenser baerii) یچربمختلف  سطوح باشده  هیتغذ 
 

 3تجن ینصر مهرداد و 2محسنی محمود* ،1یرمضان بایفر

المللیبینتحقیقاتپژوهشی،موسسهاستادیار2رشت،واحدیاسالمآزاددانشگاهالت،یشارشدکارشناسآموختهدانش1

،رشتکشاورزی،ترویجوآموزشسازمانتحقیقات،کشور،شیالتیعلومتحقیقاتموسسهخزر،دریایتاسماهیان
یانزلبندرواحدیاسالمآزاددانشگاهالت،یشگروهاریاستاد3

5/11/1391تاریخپذیرش:؛9/7/1391تاریخدریافت:
 

 1دهیچك

هایشاخصبرخیازرشد،برعملکردجیرهچربیمختلفسطوحاثرمقایسهمنظوربهاینپژوهش

12مدتبه(Acipenser baerii)سیبریتاسماهیبچهخونکبدیهایآنزیموبیوشیمیاییخونی،

گردیداجراوطراحیهفته 6/15±33/1)ماهیبچهعدد135تعدادمنظوربدین. تانک9درگرم(

سطوحمحتویآزمایشیجیرهسه.شدندتوزیع(تانکهردرعدد15تعداد)بهیتریل511فایبرگالس

12)یکسانینوباال(باپروتئینه،بهیینعنوانسطوحپابهدرصد)21و11،15شاملچربیمتفاوت

باردر3یصورتدستبهدرطولدورهپرورش،یاندادهشد.ماهیانماهیاردرصد(فرمولهودراخت

حدس تا نتایهتغذیریروز پایجشدند. پرورشحاکیانروندرشددر کهماهیدوره آنبود یاناز

شاخصو(WGازوزنکسبشده)یداریمعنطورهدرصد،ب15یچربیمحتویرهشدهباجیهتغذ

SGR)ویژهرشد 21حاویتیمارباشدهتغذیهماهیانبهسبتباالترین( برخوردارچربیدرصد

بودند بالذکرفوقتیمارماهیانغذاییتبدیلضریبکهحالیدر. معنه، ساتریینپایداریطور یراز

،(گلبولسفیدوگلبولقرمزهموگلوبین،هماتوکریت،)خونیهایشاخصازبرخیهمچنینبود.یمارهات

گلوکزوپروتئینکل)بیوشیمیایی (آمینوترانسفرازآسپارتاتوآمینوترانسفراز)کبدیهایآنزیمو(
                                                           

 mahmoudmohseni73@gmail.com:مکاتبهمسئول*
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باجیهتغذیانماه 15یچربیحاویرهشده باشدهتغذیهماهیانبهنسبتداریمعنیطوربهدرصد،

سطحافزایشنمود،اذعانتوانمیحاضرمطالعهنتایجبهتوجهبا.یافتبهبودچربیدرصد21چربی

ویخونیهاغذاوشاخصیی،کارارشدروندعملکردبهبودسبب،درصد15سطحتاجیرهدرچربی

 خواهدشد.سیبریماهیتاسبچهیمنیایستمس



(Acipenser baerii)سیبریماهیتاسایمنی،سیستمی،خونیفاکتورهاچربی،:یديکلهاياژو

 

 مقدمه

بههیبریدگیریوخاویارتولیدهدفبا1335سالاز(Acipenser baerii)سیبریتاسماهی

درپرورشتیبرایموفقیپرورشیآبزی،ازشروطضرورهایگونهسایرهمانند.دیگردواردکشور

یستیباکهاستآنمناسبغذاییهایجیرهوفرموالسیونهیتوجهبهتغذیالتیارزشمندشگونهنیا

هاآنغذایینیازهاییتمامپاسخگوی به نمایدمینأترا اختصاصیغذاییجیرهحاضرحالدر.

کهشودمیفرمولهشدهاستفادههایخوراكریساازعموماًونبودهموجودایراندرسیبریتاسماهی

نآهمبهلحاظاقتصادیوهزینهتمامشدهتولیدچندانمنطقینبودهوهممطابقبانیازهایغذایی

پژوهش(.2111همکاران،ویمحسن)باشدمین باید نیازهایمورددربعدیچندهاییبنابراین،

تمامهزینهبرعالوهازماهیانصورتپذیردکهگونهاینوفرموالسیونغذاییمناسببرایایتغذیه

دارایراندمانیباالبهلحاظرشدنیزبودهوازسویدیگرتوانطبیعیماهیرابهلحاظتر،پایینشده

محیطیماننداسترسناشیازدرجهحرارت،های)استرسبیرونیزایاسترسعواملمقاومتدربرابر

اکسیژنوشوری، قلیایی، کاهشندهد...اسیدیتی، (وعواملبیماریزا دنگ،وهانگ،2111)دنگ،

2112.)

هرچندباشد،میمحدودماهیانتاسهایگونهازبسیاریدریچربنهیبهحدخصوصدراطالعات

ودانبرن)(Acipenser tranasmantanus)سفیدماهیتاسیروبرنهیزمنیادرمطالعاتی

،2112همکاران،ومحمدی،2111همکاران،ویمیابراه)(Huso huso)ماهیفیل(،1933همکاران،

2116همکاران،ویمحسن Acipenser persicus)ایرانیماهیتاسو( همکاران،ویمیابراه)(

.استشدهانجام(2111وهمکاران،یحسندیوس2117همکاران،ویمحسن،2111
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ویانرژازیغنمنبعهاآن.باشندیمانیآبزیهارهیجدریضرورچربیدهایاسمنابعها،یچرب

.باشندیمیاتیحوغشاهایساختارباتیترکعنوانبهدهایپیلفسفونیاوهستندییغذایدهایپیفسفول

یهانیتامیوجملهازجذبقابلییغذاعناصرگریدحامالنعنوانبهنیهمچنییغذایهایچرب

منبعوروندیمکاربهیمصنوعاییعیطبیهارنگدانهوE, D, A, Kنیتامیومانندیچربدرمحلول

باشندیمزیندهایپیفسفولویضروریهااسترول ودارندیاریبسیکیولوژیبفیوظاهااسترول.

ازیماههیتغذبهمربوطقاتیتحق.روندیمکاربههاهورمونونیتامیوسنتزدرسازشیپموادعنوانبه

مراحلدرنیهمچنومختلفیهاگونهنیبدر.اندداشتهیدیکلنقشانیآبزیغذاشرفتیپدر،یچرب

اثباتبهیضرورچربیدهایاساجاتیاحتدریاعمدهیهاتفاوتهرگونه،یفردیزندگمختلف

شدهمشخصهاآنیضرورچربیدهایاسیازهاینکهانیماهآزادمثلییهاگونهیبرا.دهاستیرس

یانرژمجموعهدرهاآننقشوییغذاعناصرگریدوهایچربنیبمناسبتعادلیروبهشتریباست،

شودیمتوجهرهیجیمحتو مورددرزینگویمویماهیهافرآوردهکنندگانمصرفنیابرعالوه.

آننقشوگوشتتیفیکیروهاآناثرلحاظبهواناتیحنیاییغذایهارهیجدرهایچربازاستفاده

نسبتکهاستشدهثابتنیهمچن(.1917استعفان،داردگود)دارندیادیزتوجهانسانسالمتدر

داردیانرژونیپروتئازانیماهنهیبهاستفادهدریمهمنقشییغذارهیجیانرژبهنیپروتئمناسب

مهمشاخصآبزیفیزیولوژیشناختبرعالوهخونیفاکتورهایشناخت(.1997همکاران،وهانگ)

درتنهانهشناختایناهمیت.کندمیمتمایزماهیانسایرازراآنکهاستگونههرفردبهمنحصرو

شرایطتعیینوهابیماریشناساییدرتواندمینیزاقتصادینظرازبلکهاستمهمگونهتشخیص

(.2111همکاران،ویبهمن،2115همکاران،وتوواب-عبدل)باشدمفیدماهیسالمتوبهداشتی

راافتدیماتفاقهااندامازیبعضعفونتیاصدماتخاطربهکهیماهیخونیهاشاخصدرتغییرات

نموداستفادهیآلودگعدمییدأتویبررسجهتتوانیم دریخونیهاشاخصماهیاندربنابراین.

هستندرشدوتکثیر،یماهماندنزندهیرواثرقبیلازهااندامهمهپاسخباارتباط اگرچه.

،نشدهیبررسیکافاندازهبهیخارجعواملبهنسبتیبیوشیمیایوفیزیولوژیکواکنشیهامکانیسم

ترمناسبرشددلیلبه(.1999رز،ورز)داردوجودماهیاندرهاآنازیمتفاوتانواعتکهروشناساما

آبدرزیستنتواناییماهی،فیلبهنسبتترسریعجنسیرسیدگیویبریسیتاسماهبهنسبت

پرورشاصلیهایگزینهازیکیاکنونهمباالرشدسرعتودستیغذایباسازشقابلیتشیرین،

آیدمیشماربهجهاندرماهیانتاس بهیابیدستمنظوربه،یاهیتغذمختلفقاتیتحقانجاملذا.
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منظوربهاریخاووگوشتتولیدمنظوربهمختلفاوزاندروهرگونهیبراییغذارهیجنیترمناسب

.رسدمینظربهضروریانقراض،حالدرهایگونهعنوانبهماهیانتاسطبیعیذخایربرفشارکاهش

یهاشاخصرشد،رونددرییغذارهیجدریچربمناسبسطوحنییتعباهدفحاضرمطالعهن،یبنابرا

.دیگرداجراویطراح،کسالیریزیپرورشیبریسیماهتاسیماهیمنیاستمیسویخون



 ها  روش و مواد

جهتموردنیازغذاییترکیباتابتداغذایی،هایجیرهتهیهمنظوربه:آنتهیهنحوهوغذاييهايجیره

یالمللنیبتحقیقاتموسسهوکشوردامیعلومتحقیقاتمرکزغذاییآنالیز)آزمایشگاهبهزیآنال

تنظیمبهنسبتاولیهموادترکیبازصحیحاطالعاتبراساستادیگردمنتقل(خزریایدرانیماهتاس

کنجالهوینیپادمایدرشدهآوریعملکیلکاماهیپودرازاستفادهبا(.1جدول)گردداقدامهاجیره

چربیمنبععنوانهب(مساوینسبتبه)کیلکاماهیروغنوذرتروغنپروتئینی،منبععنوانبهایسو

(پروتئیندرصد12)یکسانخامپروتئینباآزمایشیجیرهسهکربوهیدرات،منبععنوانهبآردگندمو

اجزایازهریکدرصدتعیینوتنظیمازپس.شدندفرمولهیچربدرصد21و15-11سطوحیوتمح

2قطربههاپلت.شدCPMپلتزندستگاهتوسطهاآنسازیآمادهوترکیببهاقدامها،جیرهسازنده

کاهشمنظوربهگرادسانتیدرجه31دمایکندرخشکدستگاهدرساعت21مدتبهوتهیهمترمیلی

شدنددادهقراردرصد11تا9زانیمبهدنیرستارطوبت بندی،بستهشدن،خشکازپسهاجیره.

قبلیکساعت.شدنددادهقرارگرادسانتیدرجه13یمنفیدمادرمصرفتازمانوشدهگذاریشماره

ترازویازاستفادهبااتاقدمایباشدنمتعادلازپسوخارجهاجیرهغذا،توزیعومصرفاز

.گرفتقرارماهیاناختیاردروتوزیندیجیتال

وزنبا(تانکهردرعدد15)یبریسیماهتاسبچهعدد135تعداد:پرورشنحوهوماهیانتهیه

53متر،سانتی111قطر)یتریل511فایبرگالستانک9درتصادفیطورهبگرم6/15±33/1متوسط

آبتخلیههوادهی،سیستمبهمجهزسرپوشیدهفضایدر(لیتر351آبدیمفحجموارتفاعمترسانتی

(سفیدرودآبرودخانه)دقیقهدرلیتر75/1آببادبی(ایفوارهصورتهب)آبتنظیمشیرهایومرکزی

بههرجیره.شدنددادهپرورشهفته12مدتهبخزریایدرماهیانتاسبینالمللیتحقیقاتموسسهدر

شددادهفایبرگالستانک3 صورتبهییرایسحدتا21و16-3ساعاتدرروزدربار3ماهیان.

انیماهغذادهیسنجی،زیستازبعدوقبلساعت12استرس،کاهشمنظور.شدنددهیغذایدست
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گردیدمیقطع بیهوشمیخکگلدرامپویپیپ211محلولتوسطماهیانسنجی،زیستجهت.

(.2116همکاران،ویمحسن)شدندمی


.شيآزمادراستفادهموردييغذامختلفيهارهیجونیفرموالس-1جدول

 یشیآزمایهارهیج

 3 2 1 رهیجباتیترک

 51 51 51 (درصد)یآردماه

 5/12 16 13 (درصد)آردگندم

 5 5 5 (درصد)رخشکیش

 3 3 3 (درصد)ایسوکنجاله

 5/3 6 3 (درصدوروغنذرتی)ماهروغن

 5 5 5 (درصد)گلوتنذرت

 3 3 3 (درصد)مخمر

 2 2 2 (درصد)*یمعدنموادمخلوط

 1 1 1 (درصد)*ینیتامیوموادمخلوط

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

Potassium Iodate, 0.3 mg  
:(شامل)هرگرمینیتامیوموادمخلوط*

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.  
 

.هيپارهیجيبيتقرباتیترک-2جدول

 یشیزماآیهارهیج
 )درصد(یبیتقربیترک

 بریف یچرب نیپروتئ خاکستر رطوبت

 1/2±1/1 1/11±2/1 5/13±3/1 9/7±12/1 2/9±1/1 1رهیج

 1/2±1/1 1/15±2/1 2/11±3/1 1/3±11/1 2/11±1/1 2رهیج

 1/2±1/1 3/21±2/1 7/13±3/1 3/3±11/1 3/9±1/1 3رهیج
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وزنشاملمحاسباتیفاکتورهایتانک،هریسنجستیزاطالعاتازاستفاده:رشديهاشاخصتعیین

و(CF)چاقیریبض(،FCR)غذاییتبدیلضریب،(SGR)ویژهرشدشاخص،(WG)شدهکسب

.شدمحاسبه(PER)پروتئینبازدهنسبت

(WG)وزنشیافزازانی=مییوزنانتها-ییوزنابتدا

(SGR)ژهی=نرخرشدو(ییلگاریتموزنانتها-یی/)لگاریتموزنابتدادورهپرورش×111

 (CF)تی=شاخصوضع/وزن)طول(3×111

(FCR)ییغذالیتبدبی=ضرخوردهشدهی/وزنغذاشدهدیوزنترتول

(PER)نی=نرخبازدهپروتئشدهدی/وزنترتولشدهمصرفنیپروتئ×111



بهساعت21مدتبهانیماهیغذادهپرورشدورهانیپادر محتویاتلوله دفع گوارشمنظور

عمل و قطع بررسبهیریخونگاتیماهیان ن،یهموگلوبت،یهماتوکر)یخونیهاشاخصیمنظور

نوترانسفرازیآمنیآالنشاملیکبدیهامیآنز،گلوکز(لوکنی)پروتئییایمیوشیب،(دیگلبولسفوگلبولقرمز

(ALT،)نوترانسفرازیآمآسپارتات(AST،)انیخونماهمیزوزیلیریگاندازهلیقبازیمنیایفاکتورها

جهیتغذ با چربسطوحیحاورهیشده یمخرجبالهپشتدرواقعیدماهرگیسازیمختلف

باحجمییهاازسرنگیشناسانجاممطالعاتخونجهت.گرفتصورتیپرورشیبریسیماهتاس

cc2دیاستفادهگرد cc 5/1،انیماهنیایساقهدمدیورخونتوسطسرنگازcc2ازگرفتنبعد.

اپندروفیهاوبیتخونبهداخل شدهجهتیگذارشمارهانعقادخون)هپارین(ضدآغشتهبهماده

نهیهپارریاپندروفغیهاوبیبهداخلتماندهیباقcc5/1وختهیریخونیانجاممطالعاتفاکتورها

هادریککلمنحاوییخخشکونمونه،یمنیایشدهجهتانجاممطالعاتفاکتورهایگذارشماره

قرمزیهامطالعهتعدادگلبولنیدرا.دیگردارسالیهایشدیدبهآزمایشگاههماتولوژبهدورازتکان

(Hb)نیهموگلوبو(PCV)تیهماتوکرزانیم(،WBC)خوندیسفیهاگلبولتعداد(،RBC)خون

انجامجهت(.2111)فلدمنوهمکاران،شدیریگاندازهمتداولیشگاهیآزمایهاروشازاستفادهبا

ضدانعقادهپاریهالولهخونموجوددریمطالعاتسرولوژ فوژیتوسطسانترنیاپندورففاقدماده

قهیدق11مدتبهقهیدردق3111آلمان(بادورHeraeus sepatchساختشرکتLabofuge)مدل

گرادیسانتدرجه-31یودردماختهیتازهریهااپندورفجداوباسمپلردرسرم،شدهفوژیسانتر

آزمون،پارس)شرکتیشگاهیآزمایهاتیکازاستفادهباهاشاخصنیایریگاندازهشدند.ینگهدار
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Eurolyser, Belgium)زریاتوآناالدستگاهلهیوسهبو(تهران بهگلوکزیریگاندازه(صورتگرفت.

گرفتصورت،(Biuret)ورهیبروشبهتامنیپروتئداز،یاکسگلوکزروش نیآالنمیآنزسنجش.

تگرفصورتکینتیکیسنجرنگ(بهروشAST)نوترانسفرازیآمآسپارتات(،ALT)نوترانسفرازیآم

(.2111وهمکاران،ی)شهسهوان

میزوزیسطوحلیریگاندازهیبرا (کایآمر-گمای)سونیازسوسپانستریلیلیم75/1درسرمخون،

(Micrococcus lysodeikticus)کوسیکتیسودیالکروکوکوسیمیباکتر مقدار 375/1معادل

یهاازنمونهتریکرولیم251(با2/6برابرpHموالربا15/1میازبافرفسفاتسدتریلیلیمدرگرمیلیم

جذبنور مخلوطو یسرم 15پساز روشهیثان131و دستگاهیسنجفیطبه از استفاده با و

.شداستفادهبالنکعنوانبهمینانومترقرائتشد.ازبافرفسفاتسد671اسپکتروفتومتردرطولموج

ماهیانبچهرویتکرارسهدرمتعادلتصادفیکامالًآماریطرحقالبدرحاضرتحقیق:يآمارزیآنال

گرفتقراربررسیمورد تشکیلجهتتکرارهاوهاگروهدرهادادهنرمالتوزیعبررسیمنظوربه.

ازحاصلیهادادهآماریمقایسهمنظوربه.شداستفادهKolmogorov-Smirnovآزمونازتیمارها

آنالیزآزمونتیمارهادرهاگروهبینییایمیوشیبیهاشاخصوالشهبیترکرشد،یهاشاخص

،هاانسیواریهمگنآزمونانجامازپسوشدگرفتهکارهب(One-way ANOVA)یکطرفهواریانس

شداستفادهدانکنآزمونازیکدیگرباهاگروهمقایسهجهت ازاستفادهباآماریآنالیزهایکلیه.

.شدگرفتهنظردر≥15/1Pسطحبایآمارداریمعناختالف.گرفتصورت12نسخهSPSSافزارنرم

 .استشدهدادهنشانMean ± SDصورتهبمطالعهنیایهاداده



 جینتا

موردیمارهایتدرپرورشدورهطولرایداریمعناختالفچگونهیهآبیفیکیپارامترهاجینتا

یینهاوزننیانگیوآزموندانکندرمکطرفهیانسیوارهیاساسآزمونتجزبر.ندادندنشانیبررس

2جدول)انیماهبچه شدمشاهدهیآمارداریمعناختالفیچربمختلفسطوحازشدههیتغذ(

(15/1P≤).نهانیانگیمنیشتریب ماهییوزن به چرب15ماریتانیمتعلق طورهبکهبودیدرصد

نیبیدارآماریمعنداشت.هرچنداختالفیبرتریچربدرصد21هیتغدانیماهبهنسبتیداریمعن

مشاهدهنشد.یچربدرصد15و11یمارهایتشدههیتغذانیماه
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انيدرپاييمختلفغذايهارهیجباشدههيتغذيبریسيماهتاسبچهدررشديهاشاخصنیانگیمسهيمقا-3جدول

.(mean± SD, n=3)شيهفتهآزما12مدت

هاشاخص

مطالعهموردیشیآزمایهارهیج

1ماریت

(یچربدرصد11سطح)

2ماریت

(یچربدرصد15سطح)

3ماریت

(یچربدرصد21سطح)

a26/3±1/113a13/6±1/125b53/1±1/93(گرم)یینهاوزن

a11/16±613a11/12±693b11/9±512(درصد)شدهکسبوزن

a15/1±16/2a13/1±59/2b21/1±26/2(روزدردرصد)ژهیورشدشاخص

b22/1±62/1c26/1±22/1a19/1±19/2غذالیتبدبیضر

.(≥15/1P)ستامارهایتنیبداریمعناختالفوجوددهندهنشانفیردهردرمتفاوتحروف



ماهی ان.ده دیم نشانرا12هفتهانیپادریبریسماهیانتاسیخونیهاشاخصنتایج1جدول

کهدادنداختصاصخودبهراتیهماتوکرونیهموگلوبزانیمنیکمتردرصد21یچربازکردهتغذیه

گلبولزانیمنیشتریب.(≥15/1p)دادندنشانیچربدرصد15و11یمارهایتبارایداریمعناختالف

ب اک هب وددرص د15ودرص د11یچربیحاویمارهایتباشدهتغذیهماهیانبهمتعلقخونقرمز

تع دادنیب االترک هیص ورتدر(.≥15/1p)بودیآمارداریمعناختالفیدارایچربدرصد21ماریت

داشتیآمارداریمعناختالفمارهایتریساباکهدیگردتیرودرصد21یچربماریتدردیسفگلبول

(15/1p≤.)گل وکززانی منیباالتردرصد21یچربازکردهتغذیهماهیان،ییایمیوشیبیهاشاخصدر

15و11یماره ایتب اش دههی تغذانی ماهنیب یداریمعناختالفازکهدادنداختصاصخودبهرا

.بودندبرخورداردرصد

نیآالن میآن زیکب دیهامیآنززانیمنیباالتردرصد21یچربیحاوماریتازکردهتغذیهماهیان

اخ تالفنیهمچن(.≥15/1p)دادندنشانرا(AST)نوترانسفرازیآمآسپارتات،(ALT)نوترانسفرازیآم

مش اهدهALTوASTیکب دیه امیآن زریمقاددریچربدرصد15و11یمارهایتنیبیداریمعن

.دینگرد
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شدههيتغذيبریسيماهتاسبچهخونيکبديهاميآنزوييایمیوشیب،يخونيهاشاخصنیانگیمسهيمقا-4جدول

.(mean ± SD, n=3)شيهفتهآزما12مدتانيمختلفدرپايهارهیجبا

هاشاخص

یشیآزمایهارهیج

1ماریت

(یچربدرصد11)سطح

2ماریت

(یچربدرصد15)سطح

3ماریت

(یچربدرصد21)سطح

a21/2±3/22a53/2±3/22b53/3±1/21  درصد()تیهماتوکر

a16/1±3/1a19/1±9/1b27/1±6/3(g/dl)نیهموگلوب

ab2/52±513a7/19±536c9/53±516قرمزیهاگلبول

b13/1±2/12b11/1±3/12a21/1±2/16دیسفیهاگلبول

b17/2±3/33b11/2±6/33a33/2±5/13(mg/dl)گلوگز

a23/9±312a95/3±311b79/3±329(ALT; U/L)نوترانسفرازیآمنیآالن

نوترانسفرازیآسپارتاتآم

(AST;U/L)
a11/1±36/2a11/1±31/2b29/1±17/1

(g/dl) نییتوتالپروت
a13/1±93/3a15/1±11/1a11/1±11/1

(µg/ml serum) میزوزیل
b17/1±17/3b19/1±16/3a22/1±23/7



 بحث

16باًیتقریوزننیانگیمبایبریسیماهتاسبچهرهیجدریچربزانیمدادنشانمطالعهنیاجینتا

(وBWI)بدنوزنشی(،درصدافزاWG)وزنشی،افزایینهاوزنشاملرشدیهابرشاخصگرم

یچرب(نییپاومتوسطباال،)مختلفسطحسهنیبسهیمقابا.استرگذاریثأت(SGR)ژهیورشدزانیم

انیماهنیارشدبریترمطلوباثراتیچربمتوسطزانیمیحاورهیجکهنموداذعانتوانیمرهیج

دهدیمنشانشدهذکرماریتدرهاشاخصنیادررایداریمعناختالفوداشته دریچربوجود.

یزایانرژمنابعسهمهمرایزشود،یمخوراكلیتبدبیضرورشدبهبودباعثانیماهرهیج

(.2111حسن،)افتیخواهدکاهشتروژنیندفعهموابدییمشیافزارهیجدرینیرپروتئیغ

پاجینتا پرورشحاکانیروندرشددر کهماهیدوره آنبود جهیتغذانیاز با یمحتورهیشده

نیباالتر(SGR)ژهیورشدشاخصو(WGازوزنکسبشده)یداریطورمعنهدرصد،ب15یچرب

(.≥15/1p)بودندبرخورداریچربدرصد21یحاوماریتباشدههیتغذانیماهبهسبتن
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2116)همکارانویمحسن،(2111)همکارانویمیابراهمطالعهدر ریزانیماهلیفبچهبر(

سطوحباماریتدر،ییغذالیتبدبیضروژهیورشدنرخوبدنوزنشیافزانهیبهزانیمکسال،ی

انیماهدرراآنمصرفبهلیتماوپرچربیغذاتیمطلوبهاآنشدکهمشاهدهرهیجیچربمناسب

میرژدریچربشیافزا.دانستندغذامصرفبیضرییکاراورشدشاخصشیافزابررگذاریثأتعامل

یانرژواقعدروشدهییغذابازدهورشدعملکرددربهبودمنجربهکسانیینیپروتئیمحتواباییغذا

یطرفاز(.2116همکاران،ویمحسن)کردندذکرانیماهلیفدرنیپروتئیبرایدکیمنبعکیرایچرب

بهرارهیجنییپایچربیحاویمارهایتغذادرمصرفبیضربودنباال،(2116)همکارانویمحسن

دروکمتریچرببایغذاهادرروغنکمترمصرفعلتبهییغذایهادانهبودنخشنوسختلیدل

گزارشهینظرنیادییأتدر.دانستندغذاپرتشیافزاوهاآنمصرفبهانیماهبچهلیتماعدمجهینت

یهادانهبودنسخترایزدهند،یمحیترجرامترنرییغذایهادانهزینیاریخاوانیماهکهشده

داشتندانیب(2112)یبویآج(.2111همکاران،ویقونیکوا)ددهیمکاهشراهاآنتیمطلوبییغذا

خواهدهمراهبهرایاقتصادییجوصرفهینوعکماننیرنگیآالقزلیماهرهیجدریچربوجودکه

ساختدررارهیجنیپروتئازنهیبهاستفادهموجباتیماهازیموردنیانرژدیتولبایچربرایزداشت،

یهاتیفعالیبرایآنبهانرژلیوتبدنیپروتئهیمانعازتجزآوردویمفراهمشتریبرشدوهابافت

شود.یمیماهیضرور )هانگو ا2112همکاران در ضرنی( که کردند گزارش لیتبدبیرابطه

ازژهیوبه)دیسفیتاسماهازینموردیانرژنیمأتارتباطداشتهودرصورتیمصرفیخوراكباانرژ

جیشودکهبانتایمحاصلیشتریبوزنشیافزایمصرفخوراكگرمهریازابه(یچربمصرفقیطر

بهمنجردرصد15به11ازیانرژسطحنهیبهشیافزاریدرمطالعهاخ.داردیهمخوانحاضرمطالعه

ییایمیوشی(،بنیوهموگلوبتیهماتوکرد،یسفگلبولقرمز،گلبول)یخونیهاازشاخصیبرخبهبود

بچه(AST)نوترانسفرازی(،آسپارتاتآمALT)نوترانسفرازیآمنیآالنمیآنزگلوکز(ووکلنی)پروتئ

دیگردیبریسیماهتاس انرژریثأتدهندهنشاناحتماالًامرنیا. صرفهیمثبت نیپروتئییجودر

(Protein-Sparingم ای( همکاران،ی)محسن(A. Persicus)یرانیایتاسماهدراثرنیباشد. و

کماننیرنگیآالقزل(،2111م،یوکی)ل(Oncorhynchus masou Brevoortآزادماسو)(،2117

)وسه 1997روپوهمکاران، یاقهوهآزاد(، اق(و1991)آرزلوهمکاران، اطلسانوسیگونهآزاد

نتا(1993همکاران،ولستادی)ه بود. شده گزارش و همکارانویاکوریدستاوردهاجیمشاهده و

درعیتواندباعثتسریدرصد(م11-15)نهیبهیانرژیحاوییغذایهارهیج(نشاندادکه2117)
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کفشکماهیخونیهاشاخصوغذاییکارارشد،روند گونه (Paralichthys olivaceus)یدر

نتادیگرد با مطالعهحاضرهمخوانجیکه اختالفمعنیدارد.یدستاورد مطالعهحاضر داریبیندر

گلبول ماهیتحتتعداد خون أتهایسفید جیرهثیر است. شده گلبولهایمختلفغذاییمشاهده

هاعنوانیکعاملایمنیومقاومتموجودبهبرخیبیماریهسفیدخونماهییاهرموجوددیگریب

 استگزارش شده همکاران، و مهاجرت2116)گبور اثر بر است ممکن سفید گلبول افزایش .)

البهجریانخونباشدحهایسفیدازطگلبول دربررسیحاضرکاهش(.2111)نیکووهمکاران،

دیگردمشاهدهرهیجیچربریشمقادیفزااهایقرمز،هماتوکریتوهموگلوبینخونباتعدادگلبول

(15/1P<.)هایقرمزمیزانهماتوکریتوهموگلوبینبررویتعیینازنقطهنظرکاربردیتعدادگلبول

 میبهمحلاکسیژن گلبولکار کاهشتعداد هموگلوبینتواناییرود. میزانهماتوکریتو هایقرمز،

(.2116یابد)گبوروهمکاران،حملاکسیژنکاهشمی

2113)همکارانویمحسنمطالعاتجینتا سطحدرداد،نشانیماهلیفگونهخصوصدر(

ابدییمشیافزایداریمعنطورهبتیهماتوکرریمقادنهیبهیچربونیپروتئ همکارانوتوابعبدل.

جوانوقدانگشتانیماهبچهدرنیپروتئسطحنیبهترنیهموگلوبنهیبهریمقادبهتوجهبا(2111)

.داشتندانیبرهیجدرصد15را (Oreochromis niloticus)ایالپیلتین

نیپروتئزانیشدهبامهیتغذانیرادرماهتیهماتوکرزانیمنیباالترزین(2111)همکارانومیک

بهازیهضموجذبآننباشد،یمکیترموژنتیخاصیدارانیگزارشنمودند.پروتئرهیجدرصد15

برعالوهنه،یبهیچربونیبادرصدپروتئیهارهیاذعاننمود،درجتوانیمنیدارد.بنابرایادیزیانرژ

رابردارد.انیآبزیبراطیشدنمحیآنسمجهیودرنتاكیدفعآمون،ییباالیصرفانرژ

تحتمیزان گرفتییغذارهیجریثأتپروتئینکلدر پروتئینکلکهقرار ایناستکه بیانگر

عنوانشاخصیبهباشد.البتهغلظتپروتئینکلغالباًمیرهیجیدرصدچربثیرأتخونتحتیپالسما

وضعیتتغذیه از است. شده پذیرفته )عبدلمطالعاتای همکاران 2115و غلظت،دادنشانزین(

تحت بیشتر أتپروتئینکل ثیر افزایشپروتئینجیره، با و بوده باافزایشمیترکیباتجیره و یابد

میزانگلوکزییغذارهیجیدرصدچربشیدرمطالعهحاضرباافزاسالمتماهیرابطهنزدیکیدارد.

افتیشیافزا(<15/1P)داریمعنیطورهخونب زانیمثیرأتدهندهنشانکاهشمیزانگلوکزاحتماالً.

.استماهیانبدندرانرژیبولیسمامتبررهیجیچرب



 1314 تابستان( 2(، شماره )4برداري و پرورش آبزیان ) بهره

 

12 

15و11یمحتوارهیجباشدههیتغذانیماهبهمتعلقخونASTوALTمیآنززانیمنیکمتر

درصد21یمحتورهیجباشدههیتغذانیماهبایآمارداریمعناختالفیداراکهبوددیپیلدرصد

بودیچرب استرسلیدلهبیبریسیماهبچهتاسیمنیاستمیسرهیجیچربیباالسطوحدراحتماالً.

شتریبمطالعاتبهازینچندهر،شدخواهدریپذبیآسوکیتحر(Oxidative Stress)اکسیداتیو

باشدیمیضرورخصوصنیادر نشانهیکبدیهامیآنزیعددریمقادنییپاسطوحکهیصورتدر.

ازحدنرمالباشدترنییپاکهیصورتنکتهمهمتوجهنموددرنیابهدیبای،ولاستاندامنیاسالمت

رهیجیچربشیازآناستکهباافزایحاکجینتا.باشندنیئپروتکمبودوهیبرسوءتغذلیدلتواندیم

کاهش،یدرحدقابلتوجه(Lysozyme)میزوزیلو(PVC)تیهماتوکرریمقاددرصد21تاحد

15و11یچربزانیبامیدارآماریمعناختالفیکهداراافتهیشیافزایکبدیهامیقندخونوآنز

شیافزاعلتبهتواندیمیکبدیهامیآنزشیزاعلتافنیدارد.الزمبهذکراستکهباالتررهیجدرصد

.باشدرهیجیچربریحدمقادازشیب

درصد،ینهایکلطول،ینهایوزنشاملرشدیهاشاخصازآمدهدستهبجینتابهتوجهبا

یمحتودرصد15یچربماریتدرکهییغذالیتبدبیضروویژهرشدشاخصبدن،وزنافزایش

ازسطحنیاکهکرداستنادتوانیمداشتند،راتیوضعنیبهتررهیجگرمبرخامیانرژلوژولیک9/19
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بیخونیهاشاخصازیاریبستیتقووبهبودالشه، گرددیمییمایوشیو توانیمگریدطرفاز.
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 .باشدیمصرفهبهمقرونیاقتصادنظرازجهینت
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