
 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌاٍری سیست ٍ سیستی ػلَم هطالؼات

 9922 تاتستاى، 2، ضوارُ 6دٍرُ 

 920 -922 صفحات

Online ISSN: 2674-6644  

Print ISSN: 2342-2222  

www.irijournals.com 

 

 بچه بیوشیمیائی و هماتولوژی فاکتورهای روی بز غذادهی دفعات تاثیز بزرسی 

  پزورشی (Asipenser nudiventris) شیپ ماهی تاس
 

 3خارا حسین ،2ساداتی یزدانی محمدعلی ،*1جعفزی مهشید

 ایزاى رضت، گیالى، تحقیقات ٍ ػلَم ٍاحد اسالهی آساد داًطگاُ ضیالت ارضد کارضٌاط 9

 ایزاى رضت، دادهاى، دکتز خاٍیاری هاّیاى الوللی تیي قیقاتتح اًستیتَ 2

 ایزاى الّیجاى، ضیالت، گزٍُ طثیؼی، هٌاتغ داًطکدُ الّیجاى، ٍاحد اسالهی آساد داًطگاُ 9

 

 چکیده

تاط  قطغِ تچِ 02ایي هطالؼِ تِ هٌظَر تؼییي تاثیز دفؼات غذادّی تز رٍی فاکتَرّای ّواتَلَصی ٍ تیَضیویائی اًجام گزدید. 

هاّی در ّز تاًك( در یك  0لیتزی ) 622ٍاى 92( در g 9± 626تا )ٍسى هتَسط  Acipenser nudiventrisهاّی ضیپ 

، یك ًَتت غذای 9ساػت تزرٍی تیوار  20گزم در طی  91% غذادّی 9سیستن تاس ًگْداری ضد. هاّیاى تا جیزُ هکول تجاری 

( ٍ سِ ًَتت 0.6.6ضة )ٍاى  1صثح ٍ  1گزهی در ساػات  2ٍ ًَتت غذای ، د2(، تیوار 9.2.9صثح )ٍاى  1گزهی درساػت  91

( صَرت گزفت. گزٍُ تغذیِ کاهل، در حد اضثاع در کل 0.1.2ضة )ٍاى  99تؼد اس ظْز ٍ  9صثح،  1گزهی در ساػات  6غذای 

یکثار هاّیاى سیست سٌجی  رٍس 21ّطت ّفتِ تغذیِ ضدًد. تزای هحاسثِ هیشاى غذای هَرد ًیاس ٍ آگاّی اس ػولکزد رضد، ّز 

ضدًد ٍ اطالػات ٍسى ٍ طَل هاّیاى ثثت گزدید. دهای َّا، آب، هیشاى اکسیضى هحلَل آب در ٍاًْای فایثزگالط تِ صَرت 

دراتتدا ٍ پایاى دٍرُ آسهایص ًوًَِ خَى اخذ گزدید.  هَرد سٌجص قزار گزفت. WTWرٍساًِ تِ کوك دستگاُ پزتاتل 

صَرت گزفت. ًتایج ًطاى دادکِ تیي  Excel  ٍSPSSا تزرسی ٍ تا استفادُ اس ًزم افشاّایاختالفات ٍجَد تیي تیوارّ

( ٍدر P< 0.05تیوارّای هَرد تزرسی اس ًظز هیشاى کلستزٍل ٍ آلثَهیي سزم خَى اختالف هؼٌی دار آهاری ٍجَد دارد )

ایص یافتِ است. اها اس ًظز هیشاى پزٍتییي کل، تیوارسَم هیشاى آلثَهیي افشایص یافتِ است ٍ در تیوار یك هیشاى کلستزٍل افش

( ّوچٌیي تیي تیوار ّای هَرد تزرسی اس P> 0.05گلَکش ٍ تزی گلسیزید سزم خَى اختالف هؼٌی دار آهاری ٍجَد ًدارد )

ص هیشاى ضزیة تثدیل غذایی، ضزیة رضد ٍیضُ، درصد افشایص ٍسى تدى، افشای ًظز ٍسى تدى ٍ طَل ٍ پاراهتزّای رضد هاًٌد

، MCVرٍساًِ ٍسى، ضزیة چاقی ٍ پاراهتزّای ّواتَلَسی ـ گلثَلْای سفید ٍ گلثَلْای قزهش، ّوَگلَتیي، ّواتَکزیت، 

MCH ،MCHC ( سزم خَى اختالف هؼٌی دار آهاری هطاّدُ ًگزدیدP> 0.05 در ضوارش افتزاقی گلثَلْای سفید هیشاى )

 ( .P> 0.05ًَتزٍفیل اختالف هؼٌی دار ًطاى داد )
 

 ضیپ، دفؼات غذادّی، فاکتَرّای رضد، فاکتَرّای تیَضیویایی، فاکتَرّای خًَیهای کلیدی:  اژهو
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