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مقدمه
چربی جیره نقش مهمی در تامین انرژي و فراهم کردن 

چربی . اسیدهاي چرب ضروري براي رشد ماهی برعهده دارد
عنوان منبع انرژي جلوگیري کند تواند از استفاده پروتئین بهمی

، Leeو Kim(اعث محدود کردن تولید آمونیاك شودو نیز ب
و De Silva؛ 2001و همکاران، Alvarez-González؛ 2005

از سوي دیگر محتواي )Kaushik،1990و Cho؛1991همکاران،
چربی باال در رژیم غذایی ممکن است باعث کاهش مصرف 

چنین ممکن چربی باالي جیره هم. خوراك و کاهش رشد شود
عث افزایش رسوب چربی در بدن شود و کیفیت گوشت است با

بنابراین . )2004و همکاران، Ai(ماهی را تحت تاثیر قرار دهد
باید تعادل سطوح مختلف پروتئین و چربی در جیره به دقت 

.مورد ارزیابی قرار گیرد
ماهی سیبريتاسپرورشورشدامردربهینهبراي مدیریت

درآننقشوتأثیروجیرهدرانرژيبعمنبهاطالعاتی راجع
وهاچربیازخاویاريماهیان. استالزامیماهیبافتساختار و

غیرپروتئینی استفادهانرژيمنبعیکعنوانها بهکربوهیدرات
توجهباجیره ماهیاندرغیرپروتئینیانرژيازاستفاده. کنندمی
سایرمصرفازجلوگیريو) پرچربماهیانتولید(آن معایببه

موردباید دقیقاً)Stinkney ،1981وWinfree(مغذيمواد
تا10معموالً.)2004و همکاران، Quinghui(گیردقرارارزیابی

رشدبرايمنفیتأثیرماهی بدونجیرهدرچربیدرصد20
شناخت. )Anderson ،1995وDe Silva(شودمیتوصیه

ر شناخت فیزیولوژي آبزيفاکتورهاي خونی و سرمی عالوه ب
و منحصر به فرد هر گونه است که آن را از سایرشاخص مهم

اهمیت این شناخت نه تنها در تشخیص. کندماهیان متمایز می
تواند در شناسایی گونه مهم است بلکه از نظر اقتصادي نیز می

ها و تعیین شرایط بهداشتی و سالمت ماهی مفید باشدبیماري
)Abdel-Tawwab ،2006و همکاران(.

مختلفهايگونهتغذیهدرخصوصمطالعاتیتاکنون
(Acipensertransmontanus)سفیدماهیتاسجملهازماهیانتاس

)Hung ،برون قره،)1997و همکاران(Acipenser persicus)

)Mohseniماهیفیلو)2013همکاران،و(Huso huso)

؛ 1388فکجور و همکاران، احمدي؛1390ابراهیمی و زارع، (
اي ولی مطالعه. صورت گرفته است)1383، همکارانابراهیمی و 

بیوشیمیایی و، هاي خونیاثرات چربی جیره روي شاخصروي 
لذا .ري صورت نگرفته استماهی سیبهاي کبدي بچه تاسنزیمآ

این مطالعه به بررسی سطوح مختلف چربی برروي عملکرد 

ماهی تاسبچهکبديهاينزیمآوبیوشیمیاییویخونپارامترهاي 
.ري پرداخته استسیب

هاشمواد و رو
با میانگین ماهی سیبري پرورشی بچه تاسعدد 120

وان12در گرم6/15±39/0اولیهوزن)معیارانحراف±(
51و105ترتیب قطر و ارتفاع به(لیتري500فایبرگالس 

در ستم هوادهی و تخلیه آب مرکزي مجهز به سی) مترسانتی
ماهیان بخش تکثیر و پرورش موسسه تحقیقات بین المللی تاس

مدت همنتقل و به منظور سازگاري با شرایط محیط بدریاي خزر
و Mohseni(شدندتغذیهبرحسب اشتهابا جیره پایهروز14

پس از طی دوره سازگاري، تیماربندي به. )2007همکاران، 
.تیمار در سه تکرار صورت گرفت4تصادفی با صورت کامالً

با مقادیر مختلف جیره غذایی4صورت دستی با ها بهماهی
یکسان و در سه پروتئین و )درصد25و 20، 15، 10(چربی 

وعده 4غذادهی در .تغذیه شدندهفته12مدت بهتکرار
.و براساس اشتها انجام گرفت) 20و 16، 12، 8ساعات (

و اکسیژن، دمامانندفیزیکی و شیمیایی آب خصوصیات
pHاکسیژن.شدندگیري طور روزانه و در طول پرورش اندازهبه

در طول . گیري شداندازهمتر pHبا pHمتر دیجیتال و با اکسی
گراد، اکسیژندرجه سانتی90/22±53/0دمادوره آزمایشی، 

.بودpH09/0±92/7میلی گرم در لیتر و 21/0±90/6
هاي آزمایشی براساس ترکیبات غذایی هر یک از جیره

فرموالسیون تغذیه بخش تکثیر و پرورش موسسه تحقیقات 
. ارایه شده است1ماهیان دریاي خزر در جدول المللی تاسبین

ها ابتدا مواد اولیه خشک توسط ترازوي براي تهیه جیره
مدت بات خشک بهترکیجهت همگن ساختن، ودیجیتال توزین 

مواد سپس. ندزن برقی مخلوط شده در دستگاه همقدقی20
مخلوطاولیه مایع نظیر روغن ذرت، روغن ماهی و مالس به 

. زن برقی همگن گردیدطور کامل با هماضافه شده و ترکیب به
پس از افزودن مقداري آب به خمیر، مخلوط از یک چرخ گوشت 

3قطر به ايهاي استوانهلتبزرگ عبور داده شد تا غذا به پ
ها در در انتها، پلت. متر تبدیل گرددمیلی6متر و طول میلی

ساعت خشک 24مدتگراد بهسانتیدرجه30دمايدرکنخشک
. متر بودمیلی6ها متر و طول آنمیلی3هاقطر پلت. شدند

بندي هاي مناسب و غیرقابل نفوذ بستهها را در بستهسپس پلت
ترکیب . داري شدندنگهگرادیدرجه سانت-15دماي و در

2هاي آزمایشی براساس ماده خشک در جدول تقریبی جیره
.ارایه شده است
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هفته12ماهیان سیبري در مدت هاي آزمایشی براي تغذیه تاسترکیبات غذایی جیره: 1جدول 
%25چربی %20چربی %15چربی %10چربی (%)ترکیبات جیره

44455/455/45)کیلکا(هی پودرما
5555پودر گوشت
5555پودر خون

12121212کنجاله سویا
1499/55/4آرد گندم

5/255/79روغن ماهی
5/255/79روغن ذرت

2222مالس
5555مخمر
5410سلولز

2222*مکمل ویتامینی
1111**مکمل معدنی

g): *مینیمکمل ویتا 100 g-1 vitamin premix except A, 160000 IU and D3, 40000 IU): E, 4; K3, 0.2; B1, 0.6; B2, 0.8; B3, 1.2; B5, 4; B6, 0.4; B9, 0.2; B12, 0.8; H2,
0.02; C, 6; Inositol, 2; BHT (butylated hydroxyl toluene), 2.

g): **مکمل معدنی 100 g-1 mineral premix): Fe, 2.6; Zn, 1.25; Se, 0.2; Co, 0.048; Cu, 0.42; Mn, 1.58; I, 0.1; Cholin chloride, 1.2.

)براساس ماده خشک(ماهیان سیبري هاي آزمایشی تاسترکیب تقریبی جیره: 2جدول 
%25چربی %20چربی %15چربی %10چربی (%)ترکیبات جیره

9/441/452/458/45پروتئین
8/104/156/203/25یچرب

1/212/224/217/21کلکربوهیدرات
6/98/96/95/9رطوبت

8/189/194/215/22)کیلوژول بر گرم(انرژي 

منظور ساعت به24مدت در پایان دوره پرورش ماهیان به
سرنگتوسطدفع محتویات لوله گوارش ماهیان غذادهی قطع و 

گیريخوندرجه45ايزاویهبادمیساقهحیهناازسیسی2
سیسی5/0). هوش کنندهبدون استفاده از مواد بی(آمد عملبه

ي اپندروف آغشته به ماده ضدانعقاد هاداخل تیوباز خون به
انجام مطالعات فاکتورهاي جهتشدهگذاريشماره)هپارین(خون
سیسی5/1و گردد تا یکنواخت شددادهتکانامالًکریخته،خونی
گذاري هپارینه شمارههاي اپندروف غیرداخل تیوبمانده بهباقی

و سپس شده جهت انجام مطالعات فاکتورهاي ایمنی ریخته 
. منتقل گردیدندهماتولوژيها در کنار یخ به آزمایشگاه نمونه

هاي جهت انجام مطالعات سرولوژي خون موجود در لوله
اد هپارین توسط سانتریفوژ با دور اپندورف فاقد ماده ضدانعق

دقیقه سانتریفوژ شده، سرم جدا و 10مدت در دقیقه به3000
درجه - 80هاي تازه ریخته و در دماي با سمپلر در اپندورف

براي انجام آزمایشات تنش نیز به . داري شدندگراد نگهسانتی

سی از ماهیانی که مورد آزمایش قرار گرفتند سی5/1میزان 
هاي خونی و گیري کلیه شاخصاندازه. عمل آمدگیري بهخون

.انجام گرفتدکتر میرعلمی ایمنی در آزمایشگاه تشخیص طبی
ها پس نمونه خوند،یقرمز و سفيهاشمارش گلبوليبرا

کننده به کمک پیپت مالنژور و محلول رقیقيسازاز همگن
) انیماهیخونيهااختهیيعلت تراکم باالبه(رقیق س،یرنگی ر

يهاتعداد گلبولياو روي الم هموسیتومتر نئوبار دو حجره
متر مکعب خون براي هر نمونه سفید در میلیيهاقرمز و گلبول

يهاگلبوليرقت انجام شده برا.گشتدر دو حجره محاسبه 
در نظر 1:20خون دیسفيهاگلبوليو برا1:200قرمز خون 
با لنز دیسفيهاگلبولو 40با لنز قرمزيهاگلبول. گرفته شد

شدند شمارش E600 مدلکونینينورکروسکوپیبرابر م20
).1378،عامري مهابادي(

RBC (N/mm3) = (R1+R2+R3+R4+R5) ×5×10×200
مربعمترمیلیR=(5/1(مربع5مساحت200/1=کنندهرقیقمحلولدرخونرقت

متر مربعمیلیR= (10/1(ارتفاع هر مربع =الملفاصله الم و
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4)/10×20×4W+3W+2W+1W (=)3 WBC(N/mm
متر مربعمیلیW=(1(مساحت هر مربع 20/1=کنندهرقیقمحلولدرخونرقت

متر مربعمیلیW = (10/1(ارتفاع هر مربع = فاصله الم و المل 
روش سیان مت هموگلوبین و با گیري هموگلوبین بهاندازه

لیتر دسیدرگرمحسبنانومتر بر540با طول موج اسپکتوفتومتر
).2000و همکاران، Feldman(انجام شد

سنجی با اتواناالیزر با گلوکز براساس واکنش رنگآزمایش
از کالیبراتور و . سنجش شد) لیترگرم بر دسیمیلی(واحد 

. هاي تجارتی براي صحت و دقت روش فوق استفاده شدرلکنت
و (ALT)هاي کبدي آالنین آمینو ترانسفراز سنجش آنزیم

سنجی کینتیک و روش رنگبه(AST)آسپارتات آمینو ترانسفراز 
گرفتنجام ا)ساخت ایران(زیست شیمی کارگیري کیت هب
)Shahsavani ،اور پروتئین کل در مایع شن.)2010و همکاران

خون،سرمدرلیزوزیمسطوحگیرياندازهبراي. گیري شداندازه
Micrococcusباکتريسوسپانسیونازلیترمیلی75/1

lysodeikticus)درگرممیلی375/0مقدارمعادل) (سیگما
با) 2/6برابرpHباموالر05/0سدیمفسفاتبافرازلیترمیلی
ازپسنوريجذبولوطمخسرمهاينمونهازمیکرولیتر250
دستگاهازاستفادهباوسنجیطیفروشبهثانیه180و15

بافراز. شدقرائتنانومتر670موجطولدراسپکتروفتومتر
.)Watanabe ،2000(شداستفادهبالنکعنوانبهسدیمفسفات

-Shapiroآزمون از کنترل نرمال بودن از طریقپسهاداده

wilkطرفه له آنالیز واریانس یکوسیبه)One-Way ANOVA (
آزموندار، از طریق اختالف معنیمشاهدهباسپسوشدندمقایسه
ها، بین تیمارها در سطح مقایسه میانگین داده)Duncan(دانکن 

.صورت گرفت18نسخهSPSSافزارنرمطریقازودرصد5اطمینان

نتایج
در سیبريماهیان تاسخونیهاي صنتایج شاخ3جدول
چربی ماهیان تغذیه کرده از . دهدنشان میرا 12پایان هفته 

هاي قرمز را بهباالترین میزان هموگلوبین و تعداد گلبول15%
و 20داري را با تیمارهاي خود اختصاص دادند که اختالف معنی

ترین میزان گلبولبیش. >P)05/0(درصد چربی نشان دادند25
تیمارهاي حاوي چربی ماهیان تغذیه کرده از به متعلقخونقرمز
طرفه و بود که براساس آزمون تجزیه واریانس یک%15و10%

دار درصد چربی اختالف معنی25و 20آزمون دانکن با تیمار 
دار هر چند اختالف معنی.>P)05/0(آماري را نشان دادند 

درصد چربی 25و 20آماري در شاخص فوق الذکر بین ماهیان 
درصد چربی 15و10چنین ماهیان تغذیه شده با سطوح و هم

باالترین تعداد گلبول سفید در تیمار چربی . مشاهده نگردید
طرفه و رویت گردید که براساس آزمون تجزیه واریانس یک25%

دار آماري داشت آزمون دانکن با سایر تیمارها اختالف معنی
)05/0(P<.

ماهیان تغذیه کرده از هاي بیوشیمیایی، شاخصدر 
خود ترین میزان گلوکز را بهپایین% 15و 10نشاسته چربی 

طرفه و اختصاص دادند که با توجه به آزمون تجزیه واریانس یک
داري بین ماهیان تغذیه شده با آزمون دانکن اختالف معنی

.)1؛ شکل >05/0P(درصد مشاهده گردید 25و 20تیمارهاي 
%25و 20تیمار حاوي چربی ماهیان تغذیه کرده از 

را نشان دادند GPTو GOTهاي کبدي باالترین میزان آنزیم
)05/0P< و 10داري بین تیمارهاي اختالف معنی) 3و 2؛ شکل

درصد چربی در 25و 20چنین بین تیمارهاي درصد و هم15
زمون تجزیه براساس آGPTو GOTهاي کبدي مقادیر آنزیم
.طرفه و آزمون دانکن مشاهده گردیدواریانس یک

) 5شکل(و لیزوزیم) 4شکل(ترین میزان پروتئین کلبیش
مشاهده گردید، براساس آزمون % 15و 10چربیتیمار حاويدر

الذکر طرفه و آزمون دانکن تیمارهاي فوقتجزیه واریانس یک
ماهیان تغذیه شده با تیمارهاي دار آماري باداراي اختالف معنی

.درصد چربی بودند25و 20محتوي 

12ماهیان سیبري تغذیه شده با سطوح مختلف چربی در پایان هفته هاي خونی تاسمقایسه شاخص: 3جدول 
%25چربی %20چربی %15چربی %10چربی هاي خونیشاخص

a11/0±82/4a07/0±92/4b19/0±35/4b22/0±24/4)لیتردسی/گرم(نیهموگلوب
a56/6±88/518a02/7±55/520b01/5±88/511c04/1±88/483قرمزيهاگلبول
b20/0±35/12b03/0±30/12b06/0±59/12a22/0±58/13دیسفيهاگلبول

.>P)05/0(دارند آماريداراعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیرمشابه هستند، اختالف معنی
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ماهیان سیبري تغذیه شده با در تاسگلوکز نمودار مقایسه: 1شکل 
12سطوح مختلف چربی در پایان هفته 

ماهیان سیبري تغذیه شده با تاسدرGOTکبديمقایسه آنزیم: 2شکل 
12سطوح مختلف چربی در پایان هفته 

ماهیان سیبري تغذیه شده تاسدرGPTکبديمقایسه آنزیم: 3کل ش
12با سطوح مختلف چربی در پایان هفته 

ماهیان سیبري تغذیه شده با در تاستوتال پروتئین مقایسه : 4شکل 
12سطوح مختلف چربی در پایان هفته 

12مختلف چربی در پایان هفته ماهیان سیبري تغذیه شده با سطوح مقایسه لیزوزیم در تاس: 5شکل 
.>P)05/0(دارند آماريدارمشابه هستند، اختالف معنیدي که در هر ردیف داراي حروف غیراعدا
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بحث
دركبهوابستهپروريآبزيفراینداقتصاديهايموفقیت

وپرورشموردگونهايتغذیهرفتاروشناسیزیستازعمیق
و Staykov(استتولیدچرخهیطیمحزیستشرایطمدیریت

هايگونهتولیدپروريآبزياولیهاهدافازیکی. )2007همکاران،
هدف. استذخایربازسازيو یاغذاتولیدبرايآبزيمختلف

زماندرگوشتبهماهیغذايتبدیلاي،تغذیهمطالعاتاصلی
وWebster(باشدمیاقتصاديمزایايوسودهمراهبهوکوتاه

lim ،2002( .محیطیشرایطپرورشیمزارعازبسیاريدر
محلول،اکسیژنبودنپایین،pHدرتغییراتنظیرنامطلوب
مشکالتیاوپرورشجهتآبکیفیتافتدمایی،نوسانات
خارجتراکموحدازبیشتغذیهناکافی،تغذیهشاملمدیریتی

کهنمودهجادایپرورشیماهیانبرراهاییاسترساستاندارداز
هابیماريبرابردرراهاآنوشدهایمنیسیستمتضعیفسبب

.)Winton ،2001(سازدمیمستعد
اي از وضعیت فیزیولوژیک موجود پارامترهاي خونی نشانه

تواند تحت تأثیر مواد غذایی خورده شده توسط آن بوده و می
تیمارهاي دست آمده در بین برطبق نتایج به. باشدجانور 

مختلف، فاکتورهاي خونی گلبول قرمز، گلبول سفید و 
15دار بودند و جیره حاوي هموگلوبین داراي اختالف معنی

ترین مقدار گلبول قرمز و هموگلوبین و درصد چربی داراي بیش
در بررسی سطوح مختلف . ترین مقدار گلبول سفید بودکم

و Yildirim-Aksoyکانالی توسطماهیچربی جیره بر روي گربه
داري اختالف معنی)Ictalurus punctatus()2009(همکاران

بین تیمارهاي مختلف از لحاظ فاکتورهاي خونی فوق مشاهده 
در ماهیان خاویاري .نگردید که مغایر با نتایج این تحقیق بود

عنوان همانند ماهیان استخوانی، افزایش سطح گلوکز سرم به
Bayunova(شودشاخصی در پاسخ به استرس درنظر گرفته می

با توجه به . )1998و همکاران، Cataldi؛ 2002و همکاران، 
چربی %15ترین میزان گلوکز در تیمار نتایج کسب شده، پایین

توان اذعان نمود که جیره فوق اثرات مثبتی می. مشاهده گردید
پروتئین کل یک .دهدرا در جلوگیري از استرس نشان می

پارامتر وابسته براي ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک ماهی است، 
از سوئی . شودبنابراین یک ابزار کمکی تشخیصی محسوب می

اي و سالمتی ماهیان را به تصویر کشاندتواند وضعیت تغذیهمی
)Svetina ،در تحقیق حاضر میزان پروتئین .)2002و همکاران

ترین بود و بیشبرخوردارتیمارهاداري در بینکل از تفاوت معنی
چربی مشاهده شد و میزان %15میزان پروتئین کل در تیمار 

گر این است که آن، تحت تاثیر جیره غذایی قرار گرفت که بیان
پروتئین کل پالسماي خون تحت تاثیر درصد چربی جیره 

ر نیز نشان دادند که د) 2005(و همکاران Rehulka. باشدمی
تر تحت تاثیر کمان غلظت پروتئین کل بیشآالي رنگینقزل

یابد و ترکیبات جیره بوده و با افزایش پروتئین جیره، افزایش می
هاي صورت در بررسی. با سالمت ماهی رابطه نزدیکی دارد

توسط (Paralichthys olivaceus)ماهی ژاپنی گرفته در کفشک
Ye ل تحت تاثیر جیره کمیزان پروتئین ) 2011(و همکاران

زاده و همکاران که در تحقیقات تقیحالیآزمایشی بود در
در ) 1392(ماهی و حسینی فرد و همکاران در فیل) 1389(

هاي مورد داري بین جیرهکمان اختالف معنیآالي رنگینقزل
بررسی تیمارهاي مختلف از نظر پروتئین کل مشاهده نگردید و 

.داشتبا نتیجه این تحقیق مغایرت
هاي مختلف چربی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جیره

هاي هاي آنزیمداري در میزان فعالیتمنجر به تفاوت معنی
درصد 15که جیره حاوي طوريگردید، بهGPTو GOTسرمی 

داري کاهش یافت که طور معنیچربی میزان این فاکتورها به
لوب و مفید این سطح از تواند ناشی از تأثیر مطاین امر می

GOTچون میزان . چربی در جیره بر عملکرد فعالیت کبد باشد

روند و جزء کار میعنوان شاخص فعالیت کبد بهبهGPTو 
هاي با اهمیت در بررسی وضعیت سالمتی ماهیان هستندآنزیم

)Racicot ،هاي صورت گرفته در در بررسی.)1975و همکاران
) 1392(فرد و همکاران توسط حسینیکمان آالي رنگینقزل

تحت تاثیر GPTو GOTهاي سرمی هاي آنزیممیزان فعالیت
تأثیرتحتسرمیهايآنزیمطورکلیبه. جیره آزمایشی بود

براي مثال نوع . گیرندفیزیولوژیک و محیطی قرار میفاکتورهاي
هاي آنزیممیزاندرآبسن ماهی و شوريدماي آب،غذایی،جیره
). 1389غیاثی و همکاران (ها مؤثر است ی و فعالیت آنسرم

محققیندیگرهايیافتهوبررسیایندرموجودهايیافتهبراساس
فصول (شود که فاکتورهایی مانند عوامل محیطی مشاهده می

، عوامل )سال، شوري، دوره نوري، درجه حرارت و تراکم
بلوغ، سن، گونه آبزي، سیکل تولیدمثلی، وضعیت(فیزیولوژیکی 

گیري، چگونگی تهیه ، زمان نمونه)ايجنس و شرایط تغذیه
توانند بر گیري میهاي اندازهنمونه، دقت و حساسیت روش

فعالیت پارامترهاي بیوشیمیایی خون تأثیر بگذارند و باعث 
).Warner ،1976و Williams(اختالف در تفسیر نتایج شوند

وخوندرموجودقوينندهکتجزیهآنزیمیکلیزوزیم
درزیادينقشدارايآنزیماین.استماهیانلنفوئیدهايبافت

طبیعیمقاومتدرفاکتورهاترینمهمازیکیوبودهایمنی ماهی
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توسط لیزوزیم). Magnadottir ،2006(شودمیمحسوبماهیان
، Sakai(گرددمیرهاخونداخلبهماکروفاژهاوهانوتروفیل

سطوح باکهتیمارهاییآمده،دستبهنتایجاساسبر. )1999
در میزانراداريمعنیتفاوتبودند،شدهمختلف چربی تغذیه

گیري که حداقل لیزوزیم اندازهطوريبه. دادندنشانلیزوزیم
درصد 15درصد چربی و حداکثر آن در تیمار 20شده در تیمار 

همکارانو Yildirim-Aksoyدر بررسی. چربی مشاهده شد
مقدار ) Ictalurus punctatus(ماهی کانالی بر روي گربه)2009(

طبق بر. یر سطوح مختلف چربی جیره بودلیزوزیم تحت تأث
مطالعات سطح فعالیت لیزوزیم در ماهیان خاویاري به نسبت 

پورغالم و همکاران، (رسد نظر میتر بهماهیان استخوانی کم
1393.(

Okorieتاثیر متقابل پروتئین و انرژي ) 2007(ران و همکا
مارماهی ژاپنیهاي خونی و فاکتورهاي رشد در گونه بر شاخص

در مطالعه آنان میزان . طراحی و مورد مطالعه قرار دادند
GOT،GPT ،در ماهیان تغذیه هماتوکریت، هموگلوبین و گلوکز

مگاژول انرژي 19درصد پروتئین و 45شده با جیره محتوي 
. داري افزایش یافتطور معنیهم جیره بخا

%15به 10در مطالعه حاضر افزایش بهینه سطح چربی از 
هاي خونی، بیوشیمیایی و منجر به بهبود برخی از شاخص

این امر احتماالً. سیبري گردیدماهیهاي کبدي بچه تاسآنزیم
-Protein(جویی پروتئین تاثیر مثبت انرژي در صرفهدهندهنشان

Sparing(ماهی ایرانیدر تاستاین اثر مثب. باشدمی)Mohseni

و Weatherup(کمانآالي رنگین، قزل)2007و همکاران، 
و همکاران، Arzel(ايآزاد قهوهماهی ، )1997همکاران، 

و همکاران، Hillestad(آزاد اقیانوس اطلسماهی و )1994
. مشاهده و گزارش شده بود)1998

هاي خونی، بیوشیمیایی، در این بررسی کارایی شاخص
ماهی سیبري هاي کبدي و سیستم ایمنی در بچه تاسآنزیم

تحریک ) Oxidative Stress(دلیل استرس اکسیداتیو هباحتماالً
شده با سطوح باالي چربی جیره جذب شده، آسیب دیده است، 

شده اضافه) درصد15سطح (که سطوح مناسب چربی درصورتی
به جیره موجب افزایش روند رشد، کارایی غذا، کاهش استرس و 

ماهی سیبري در پژوهش هاي ایمنی در بچه تاسبهبود پاسخ
%15دست آمده از تیمار چربیهبا توجه به نتایج ب. حاضر گردید

ماهی توان استناد کرد که این سطح از چربی در جیره تاسمی
هاي تقویت بسیاري از شاخصسیبري الزم بوده و سبب بهبود و 

. گرددخونی و بیوشیمایی می

نیاتشکر و قدرد
وسیله از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق یاري بدین

و تکثیربخشهمکاران پرتالش ریاست و چنین از و همرساندند 
ماهیان دریاي خزرالمللی تاسموسسه تحقیقات بینپرورش

.گرددخالصانه تشکر میهایشان،خاطر همکاريبه
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