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تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد
()Acipenser ruthenus
سارا پورحسین سارمه* ،1امیرهوشنگ بحری ،2بهرام فالحتکار ،3مهتاب یارمحمدی ،4علیرضا ساالرزاده
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران.
 .2استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .3استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،ایران.
 .4دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ،رشت ،ایران.
تاریخ دریافت1396/2/14 :

تاریخ تصویب1396/12/28 :

چکیده
تاثیرات بلند مدت ( 6ماهه) ناشی از جایگزینی روغن ماهی (کیلکا) در جیره غذایی با روغن گیاهی (کلزا) بر عملکرد رشد تاسماهی استرلیاد
( )Acipenser ruthenusتا رسیدن به مرحله تخمریزی ،مورد ارزیابی قرار گرفت .سه جیره غذایی حاوی روغن ماهی ( ،)FOروغن گیاهی
( )VOو مخلوطی برابر از روغن ماهی و روغن گیاهی ( )FO+VOفرمول نویسی شدند .ماهیان تغذیه شده با جیره ( )FO+VOوزن بیشتری
نسبت به سایر تیمارها دارا بودند .این در حالی بود که ماهیان تیمار  VOکمترین وزن را به نمایش گذاشتند ( .)P<0/05میزان شاخص
وضعیت ،میانگین رشد روزانه و افزایش وزن بدن بهطور معنیداری در ماهیان تغذیه شده با جیره  FO+VOافزایش و در ماهیان تغذیه شده
با جیره  VOکاهش یافت ( .)P<0/05ارزیابی عملکرد ایمنی غیراختصاصی نشان داد که گلبولهای سفید خون تحت تاثیر جیرههای غذایی
حاوی روغنهای ماهی و گیاهی قرار نگرفت .نتایج این تحقیق نشان میدهد استفاده ترکیبی از منابع روغن گیاهی و روغن جانوری میتواند
بهطور قابل توجهی چربی مورد نیاز ماهیان استرلیاد را تامین نماید .این تحقیق اهمیت برنامهریزی غذایی در ماهیان خاویاری را بهمنظور
بهبود عملکرد رشد و حفظ وضعیت سالمت اثبات مینماید.
واژگان کلیدی :ماهی استرلیاد ،چربی ،روغن گیاهی ،روغن ماهی ،رشد ،تغذیه.

* نویسنده مسئول:

تلفن+9811344546568 :

ایمیلsarameh.sps@gmail.com :
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 .1مقدمه
ماهیان خاویاری در طول حیات خود از نظر
جنسی دیر به بلوغ میرسند ،این بدان معناست که
پرورش و تولید ذخایر مولدین کاری هزینه بر بوده و
مدت زمان طوالنی را در بر میگیرد
( .)Szczepkowski et al., 2015استرلیاد
 Acipenser ruthenusبه دلیل بلوغ جنسی زودرس
و اهمیت اقتصادی ،به یکی از گونههای متداول
پرورشی ماهیان خاویاری در بسیاری از کشورها تبدیل
شده است ( ،)Williot et al., 2005بنابراین میتواند
بهعنوان یک گونه مدل برای تحقیقات درباره سایر
گونههای ماهیان خاویاری به کار گرفته شود (Williot
.)et al., 2005
بیشک تغذیه مولدین ،یکی از مهمترین مقوله-
های مربوط به تغذیه ماهیان است که بیشترین ضعف
در زمینه شناخت و تحقیقات را به خود اختصاص داده
است ( .)Luo et al., 2015مطالعات متعددی گزارش
نمودهاند که روغن گیاهی تا زمانی که بتواند نیازهای
اسید چرب پایه را تامین نماید ،میتواند بهصورت جزئی
یا بهطور کامل در جیرههای غذایی ،جایگزین روغن
ماهی گردد بدون آنکه تفاوت چشمگیری در عملکرد
رشد ایجاد نماید ( ;Caballero et al., 2002
.)Turchini et al., 2003
روغن گیاهی کلزا ،یک نماینده بالقوه برای
جایگزینی روغن ماهی میباشد .چراکه این روغن دارای
سطح متوسطی از اسید لینولئیک ( )18:2n-6و اسید
آلفا لینولنیک ( )18:3n-3میباشد و از نظر اسید
اولئیک ( )18:1n-9نیز غنی است .به عالوه ،نسبت 2:1
 18:2n-6/18:3n-3در روغن کلزا ،برای سالمت انسان
مفید در نظر گرفته شده است (.)Ackman, 1990
اکثر مطالعات درباره ماهیان خاویاری محدود به
بچهماهیان ،ماهیان انگشت قد و ماهیان جوان میباشد
( ;Huang et al., 2014; Falahatkar et al., 2016
 )Zhu et al., 2016این در حالی است که تاثیرات
ناشی از لیپید غذایی بر عملکرد رشد ماهیان استرلیاد
در مرحله رسیدگی جنسی و آمادگی برای تولیدمثل،
هنوز مشخص نشده است .هدف اصلی از مطالعه حاضر،
تعیین این مطلب بود که آیا جایگزینی روغن ماهی با
روغن گیاهی ،نقشی در توانایی آنان برای بهرهگیری از
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اسیدهای چرب در غذا در زمانی که با یک جیره غذایی
بر اساس روغن کیلکا یا روغن کلزا تغذیه شدند ،ایفا
مینمایند .بدیهی است که نتایج این بررسی به مدیریت
صحیح تغذیه و سالمت این ماهی ارزشمند کمک
شایان توجهی می کند .هدف اصلی این مطالعه ،تحقیق
درباره مقدار پتانسیل اسیدهای چرب بهعنوان تنظیم
کنندگان برنامه ریزی اولیه غذایی در ماهیان خاویاری
بهمنظور بهره برداری بهتر از روغن ماهی و روغن
گیاهی و روشن سازی اثر ناشی از جایگزینی FO
غذایی با  VOبر عملکرد رشد ماهی استرلیاد بود.

 .2مواد و روشها
 .1.2ماهی ،شرایط پرورش و غذادهی
این مطالعه در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر
ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی (رشت ،گیالن)
انجام شد 45 .قطعه ماهی استرلیاد با میانگین وزنی
 990/33±20/05گرم که در آنها  GVنزدیک موقعیت
مرکزی بود ،تخمدان در مرحله زردهسازی قرار داشت
(مرحله  ،)IIIرسوب زرده ایجاد و اووسیت ها زرد،
بزرگ و کروی بود ( Falahatkar and Poursaeid,
 ،)2014پس از پالکگذاری در ناحیه باله سینهای و
بیومتری در  9مخزن فایبرگالس با عمق آب 30
سانتیمتر و حجم آبگیری  1100لیتر ( 5عدد ماهی در
هر مخزن) و دبی  0/3لیتر بر ثانیه توزیع شدند.
میانگین دمای آب  11/97±0/6درجه سانتیگراد،
میانگین اکسیژن محلول  8/43±0/13میلیگرم در
لیتر و  6/8-7/5 pHبود .آب مورد نیاز برای پرورش از
رودخانه سفیدرود تامین و بعد از فیلتر شدن وارد
مخزنها شد.
اقالم غذایی مورد استفاده ابتدا طبق روشهای
موجود در  )1995( AOACآنالیز و سپس
فرموالسیون جیره ها توسط نرمافزار UFFDA
(جورجیا ،آمریکا) انجام گرفت .جیرههای غذایی ،به
شکل دستساز تهیه شدند .مولدین روزانه بسته به
اشتها  2وعده در روز در ساعات  8صبح و  3بعدازظهر
تغذیه شدند .ماهیان با یکی از  3تیمار مختلف از نظر
روغن (تیمار جیره حاوی  6درصد روغن ماهی کیلکا
( ،)FOتیمار جیره حاوی  6درصد روغن گیاهی کلزا
( )VOو تیمار جیره حاوی 3درصد روغن ماهی کیلکا
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جدول  - 1اقالم غذایی و آنالیز تقریبی جیرههای مورد مطالعه در تحقیق حاضر (.)n=3
اقالم جیره (درصد)
1

پودر ماهی
کنجاله سویا
2
سبوس گندم
2
آرد گندم
2
لسیتین
2
روغن ماهی
3
روغن کلزا
2
مکمل معدنی
2
مکمل ویتامینه
4
پروبیوتیک
5
ضد قارچ
آنالیز تقریبی ()n=3
پروتئین خام
چربی خام
رطوبت
خاکستر
انرژی قابل هضم )(MJ/kg
2

روغن کیلکا

روغن کلزا

روغن کیلکا و کلزا

55
13
11/5
8
4
0
6
1
1/5
0/02
0/2

55
13
11/5
8
4
0
6
1
1/5
0/02
0/2

55
13
11/5
8
4
3
3
1
1/5
0/02
0/2

45/2±0/01
18/7±0/07
3/68±0/01
8/46±0/06
20/04

43/87±0/63
17/75±0/1
5/79±0/00
8/37±0/06
19/88

44/84±0/44
18/32±0/01
4/19±0/06
8/48±0/07
20/01

 1پودر ماهی ،شرکت پودر ماهی خزر ،کیاشهر ،گیالن
 2کنجاله سویا ،سبوس گندم ،آرد گندم ،لسیتین ،روغن ماهی ،مکمل معدنی ،مکمل ویتامینه ،شرکت خوراک آبزیان مازندران ،ساری،
مازندران ،ایران.
3روغن کلزا ،کارخانه کشت و صنعت شمال ،ساری ،ایران
4پروبیوتیک ( ،)Bactocellشرکت  ،Lallemandفرانسه
5ضد قارچ ( ،)Biotoxشرکت آرین دام البرز ،البرز ،ایران

و  3درصد روغن گیاهی کلزا به صورت توام ( FO+
 ،)VOبه مدت  6ماه قبل از فصل تکثیر تغذیه شدند.

برای هر تیمار  3تکرار به شکل کامال تصادفی در نظر
گرفته شد .فرموالسیون و ترکیب شیمیایی آنالیز شده
در جیره های غذایی مورد آزمایش ،در جدولهای  1و
 2بهترتیب نشان داده شدهاند .جیرههای غذایی به
صورت پلتهای فشرده غرق شونده ( sinking
 )extruded pelletsبا قطر  5میلیمتر تهیه شدند
(.)Luo et al., 2015

 .2.2آنالیز شیمیایی ،تجزیه و تحلیل اسید چرب
مقادیر مربوط به پروتئین خام ،لیپید خام،
رطوبت و خاکستر جیره های غذایی ،مطابق با روش
استاندارد تعیین شدند ( .)AOAC, 1995برای تجزیه
و تحلیل اسید چرب ،استخراج چربی کل نمونه ها با
سه تکرار مطابق با روش اصالح شده )1957( Folch
انجام گرفت.

 .3.2پارامترهای رشد
ماهیان به مدت  18ساعت پیش از ریخت سنجی،

گرسنه نگه داشته شدند .سپس با دوز  400 ppmبه
روش غوطه وری با عصاره گل میخک بیهوش ( Ghiasi
 )et al., 2014و زیستسنجی صورت گرفت .وزن تمام
ماهیان بهصورت انفرادی در آغاز آزمایش و پس از آن
بهصورت ماهیانه با دقت  0/1گرم اندازهگیری گردید.
شاخصهای رشد در تمام تیمارها با استفاده از فرمول
زیر تعیین شد ( ;Falahatkar et al., 2012
Saravanan et al., 2012; Soleimani et al.,
:)2016
وزن اولیه  -وزن نهایی = (گرم) WG
(لگاریتم وزن  -لگاریتم وزن نهایی)[ = (درصد/روز) SGR
] × 100مدت زمان آزمایش  /اولیه
]وزن اولیه ( /وزن اولیه -وزن نهایی)[ = )درصد( BWI
× 100
(وزن اولیه × -وزن نهایی)[ = (روز/ماهی/گرم) ADG
] × 100تعدادروزهای پرورش)(/وزن اولیه
غذای خشک مصرفی  - /بیومس نهایی)[ = )درصد( FE
(] × 100بیومس اولیه
( × 100طول کل( / 3وزن ماهی) = CF
تعداد ماهی  /غذای مصرفی در طول [ = (ماهی/گرم) FI
]دوره
 × 100 / / 2( /مقدار جیره ورودی[ = )درصد( VFI
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جدول  -2پروفایل اسیدهای چرب جیرههای آزمایشی ( n = 3رای هر تیمار).
جیره های آزمایشی
منبع لیپید
C14:0
C15:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1(n-9)C
C18:2(n-6)C
)C18:3(n-6
)C18:3(n-3
C20:0
C20:1
C20:2
)C20:3 (n-3
)C20:3 (n-6
C20:4(n-6) ARA
C22:0
C22:1
C20:5(n-3) EPA
C22:4 (n-6) DTA
C24:0
)C22:5 (n-6
C22:5 (n-3) DPA
C22:6(n-3) DHA
SFA
MUFA
PUFA
n-6 PUFA
n-3 PUFA
n-3/n-6 Total
n-3/n-6 PUFA
n-3/ n-6 MUFA
DHA/EPA
EPA/ARA
DHA/ARA

روغن کلزا
1/75b
0/38b
17/47c
2/68c
0/36c
0/17c
4/07b
35/77b
21/74a
0/09b
3/19a
0/31a
0/58c
0/46b
0/16c
0/26
0/27c
0/31a
0/32a
2/28b
0/16a
0/41b
0/37b
0/14b
6/57b
25/06
14/16
34/05
22/01
12/04
0/54
0/55
0/34
2/88
8/44
24/33

روغن کیلکا
2/37a
0/57a
20/48a
3/86a
0/63a
0/53a
4/42a
30/95c
16/43c
0/14a
2/15c
0/28b
1/01a
0/31c
0/26a
0/12
0/49a
0/12b
0/04c
3/57a
0/14b
0/56a
0/53a
0/25a
9/81a
29/43
38/14
32/45
16/92
15/53
0/91
0/91
0/55
2/75
7/28
20/02

روغن کلزا  +روغن کیلکا
1/77b
0/39b
17/68b
2/85b
0/43b
0/27b
3/97c
36/01a
21/39b
0/09b
3/07b
0/32a
0/65b
0/55a
0/21b
0/21
0/38b
0/06b
0/29b
2/25b
0/02c
0/40b
0/35b
0/15b
6/49c
25/02
41/65
33/58
21/77
11/81
0/54
0/54
0/54
2/88
5/92
17/08

مقادیر با حروف متفاوت ،به طور معنی داری متفاوت می باشند (.) P<0/05

]بیومس انتهایی  +بیومس ابتدایی) تعداد روزهای تغذیه

 .4.2سنجش پارامترهای خون
در انتهای آزمایش ،تغذیه قطع و  48ساعت بعد
از قطع تغذیه ،ماهیان بیهوش و خونگیری از ناحیه
ساقه دمی توسط سرنگ آغشته به هپارین صورت
گرفت .تعداد گلبول سفید خون توسط الم
هموسیتومتر ( )Yuan et al., 2008و درصد افتراقی
گلبول های سفید خون بر اساس روش )1994( Klont

شمارش گردیدند.

 .5.2آنالیز آماری
مقایسه میانگین ها با استفاده از آنالیز واریانس
یک طرفه ( )One-Way ANOVAو اختالف میانگین
در سطح معنی داری  P<0/05تعیین گردید .تجزیه و
تحلیل با نرم افزار ( Version 16, Chicago,
 SPSS )USAانجام شد .داده ها به صورت میانگین ±
خطای استاندارد ( )SEارایه شدند.
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جدول  -3میانگین شاخص های رشد در ماهی استرلیاد پس از  6ماه تغذیه با جیرههای حاوی روغن های ماهی و گیاهی ( n= 15برای
هر تیمار).
پارامترهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
وزن کسب شده (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد/روز)
افزایش وزن بدن (درصد)
میانگین رشد روزانه )روز/ماهی/گرم)
شاخص وضعیت
میزان کارایی غذا (درصد)
غذای مصرف شده )ماهی/گرم)
میزان غذای مصرف شده در روز (درصد)

روغن کیلکا

روغن کلزا

روغن کیلکا و کلزا

983/33±11/61
1154±32/25ab
170/67±32/93ab
0/09±0/01ab
17/38±3/36ab
0/1±0/02ab
0/44±0/01ab
13/41±2/49
430/12±8/89
0/21±0/01

958/87±34/90
1079±74/93b
120/13±48/43b
0/06±0/02b
12/33±4/68b
0/07±0/02b
0/42±0/01b
9/72±3/76
414/93±3/57
0/22±0/01

1028/8±47/05
1334/8±37/76a
306±27/1a
0/14±0/01a
30/01±3/68a
0/17±0/02a
0/48±0/01a
24/2±4/18
448/08±45/96
0/22±0/01

مقادیر با حروف متفاوت ،به طور معنیداری متفاوت می باشند (.) P<0/05

شکل  -1میانگین وزن ماهی استرلیاد تغذیه شده با جیرههای حاوی روغن های ماهی ) (FOو گیاهی ) (VOدر طی  6ماه آزمایش
( n= 15برای هر تیمار) .مقادیر با حروف مختلف به طور معنیداری متفاوت می باشند (.)P<0/05

 .3نتایج
 .1.3عملکرد رشد
وزن کسب شده ،نرخ رشد ویژه ،افزایش وزن بدن،
میانگین رشد روزانه و شاخص وضعیت در ماهیان تیمار
 FO+VOبه طور معنی داری باالتر ( )P<0/05از
ماهیان تیمار  VOبود (جدول .)3
ماهیان تیمار  FOکاهش وزن معنیداری را در
اولین ماه تغذیه نسبت به ماه های دیگر نشان دادند
( .)P<0/05در آخرین ماه پرورش ،تیمار  VOکاهش
وزن معنی داری را در مقایسه با تیمار FO+VO
نمایان ساخت (شکل .)1

 .2.3پاسخ ایمنی
پاسخ های گلبول های سفید به تغییرات روغن در

جیره غذایی در جدول  4ارایه شده است .تغییرات در
ترکیب لیپید غذایی تاثیری بر روی تعداد گلبول های
سفید خون و درصد افتراقی گلبولهای سفید نشان
نداد(.)P>0/05
 .4بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر مولدین ماهی استرلیاد به
خوبی با جیرههای آزمایشی سازگاری یافتند ،چرا که
هیچ مرگ و میری در ماهیان تغذیه شده با منابع
مختلف روغن موجود در جیره غذایی در طول  6ماه
آزمایش وجود نداشت و رشد نسبتاً مناسبی یافتند .به
نظر میرسد افزایش معنیدار وزن ماهیان تغذیه شده
با  FOدر طول دوره پرورش در مقایسه با شروع تغذیه
در تحقیق حاضر به دلیل نیاز به مقدار باالتری از LC-
 PUFAبه ویژه  n-3 LC-PUFAمیباشد که در روغن
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جدول  -4پارامترهای خون در ماهی استرلیاد پس از  6ماه تغذیه با جیرههای حاوی روغن های ماهی و گیاهی ( n= 15برای هر
تیمار).
پارامترهای خونی
(cell/mm3) WBC
لنفوسیت ()%
نوتروفیل ()%
مونوسیت ()%
ائوزینوفیل ()%

روغن کیلکا
5306/67±353/28
74/33±0/8
21/07±0/56
4/13±0/27
1/13±0/09

روغن کلزا

روغن کیلکا و کلزا

5720±389/04
74±0/92
21/33±0/71
4±0/29
1/47±0/13

5246/67±360/14
75/8±0/83
20/20±0/67
3/68±0/27
1/27±0/12

مقادیر با حروف متفاوت ،به طور معنیداری متفاوت می باشند (.) P<0/05

ماهی موجود است ( )De Silva et al., 2010و برای
رشد بهینه و سالمت ماهیان پرورشی ضروری شناخته
شده است ( .)Turchini et al., 2009با این وجود ،در
انتهای دوره پرورش ،اثرات افزایش دهنده رشد ناشی
از سری های  n-6و  n-3اسیدهای چرب ،مقدم بر
اثرات ناشی از سری های  n-3و  n-6به تنهایی بود ،به
طوری که ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی FO+
 VOافزایش وزن معنیداری را به نمایش گذاشتند.
چنین به نظر میرسد که ماهی استرلیاد در اوایل
مرحله رسیدگی جنسی به اسیدهای چرب  n-3نیاز
بیشتری داشته اما در ادامه و در انتهای رسیدگی
جنسی به هر  2اسیدهای چرب  n-3و  n-6نیازمند
است.
افزایش چشمگیر نرخ رشد ویژه ،افزایش وزن
بدن ،میانگین رشد روزانه و شاخص وضعیت در ماهیان
تیمار  FO+VOنسبت به سایر تیمارها می تواند نشان
دهنده تاثیر در صرفه جویی منبع پروتئینی در ماهیان
گروه  FO+VOباشد .عموماً افزایش در سطح لیپید
غذایی موجب بهبود رشد ،بازده غذا و پروتئین میگردد
چرا که موجب نگاه داشتن پروتئینهایی میگردد که
میتوانند بهطور متفاوت کاتابولیز شده و بهعنوان
منبعی از انرژی به کار گرفته شده باشند ( Skalli et
 .)al., 2004با این وجود گزارشها مبین آن است که
ماهیان دارای یک سطح مطلوب از لیپیدهای غذایی
می باشند که بر اساس آنها چربی غذایی می تواند
موجب کاهش رشد گردند ( .)López et al., 2006به
طوریکه لیپید غذایی مازاد ممکن است موجب
کاهشی در فعالیت آنزیم های گوارشی یا بازده جذب
مواد تشکیل دهنده غذا گردد ()Zhao et al., 2015
که میتواند کاهش در میزان افزایش وزن بدن ،نرخ
رشد ویژه و میانگین رشد روزانه ماهیان تغذیه شده با
جیره  VOرا توضیح دهد.

این نتایج میتوانند گویای آن باشد که نسبت
غذایی  ،n-3/n-6نقش مهمی را در افزایش عملکرد
رشد ماهی استرلیاد ایفا مینماید .باالترین و پایینترین
نسبت اسیدهای چرب  n-3/n-6در تحقیق حاضر به
ترتیب در ماهیان تغذیه شده با جیره  FO+VOو جیره
 VOمشاهده گردید که گویای اهمیت نسبت اسیدهای
چرب  n-3/n-6در عملکرد رشد ماهی استرلیاد است.
در تطابق با نتایج حاضر ،مطالعات قبلی نیز نشان می-
دهند تاسماهی سفید ( )A. transmontanusو
تاسماهی روسی ( )A. gueldenstaedtiiنیز نیازمند
هر دو اسیدهای چرب  n-3و  n-6میباشند ( Şener
 .)et al., 2005در همین راستا بررسی  Huangو
همکاران ( )2014حاکی از آن بود که تاسماهی آمور
( )Acipenser schrenckiiممکن است به 18:3n-3
در جیره غذایی نیاز داشته باشد تا نسبت  n-3/n-6را
متعادل سازد .نتایج بررسی آنها نشان داد که نسبت
غذایی  ،n-3/n-6نقش مهمی در افزایش عملکرد رشد
تاسماهی آمور ایفا مینماید.
مطالعه حاضر تفاوت چشمگیری را از نظر تعداد
گلبولهای سفید خون در بین تیمارهای مختلف نشان
نداد .در این راستا  Thompsonو همکاران ()1996
تفاوتی در تعداد سلولهای خونی ماهی آزاد تغذیه شده
با جیرههای حاوی روغن ماهی یا روغن گیاهی نیافتند.
همچنین سطوح لیپید تاثیر معنیداری روی تعداد
گلبولهای سفید خون تیالپیای نیل نداشت
(.)Kasheif et al., 2011
از اینرو ،مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا
روشن نماید که آیا نسبت غذایی  ،n-3/n-6در تمام
مراحل رشد و رسیدگی جنسی تاسماهی استرلیاد ثابت
است و یا ممکن است یک نیاز تغذیه ای مختص با
مرحله رسیدگی جنسی و فصل تولیدمثل داشته باشد.
تحقیقات بیشتری بهمنظور درک بهتر ارتباط بین

413
مجتمع بازسازی ذخایر تاسماهیان شهید دکتر بهشتی
به ویژه ریاست محترم جناب آقای مهندس درویشی
مراتب سپاس خود را اعالم نموده و همچنین شایسته
است از جناب آقای مهندس کابلی ریاست محترم
 خانم مهندس،شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران
نوری جنگی و دانشجویان محترم رشته تکثیر و پرورش
آبزیان دانشگاه گیالن به جهت کمک و یاری در مراحل
.اجرایی این تحقیق تشکر نماییم

1396  زمستان،4  شماره،70  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

 عملکرد،لیپیدهای غذایی جایگزین برای روغن ماهی
رشد و پاسخ ایمنی مورد نیاز است تا مشخص گردد که
 طول مدت،چگونه نسبت اسیدهای چرب غذایی
 عملکرد، مرحله تکاملی و رسیدگی جنسی، سن،تغذیه
.رشد و سیستم ایمنی را تنظیم می نمایند
تشکر و قدردانی
بدین وسیله ضمن قدردانی از پرسنل محترم
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