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ویتامنن  cدر کنلو رم جنره به مدت  29روا و رواانه  6مرتباه و باه
منزان  9%وان بدن تغذیه شدند

در انتها دوره اا ر تنیار  2طعه ماا ا اا طریاو وریاد ساا ه دماا

( )Caudal veinخون نر شد و پارامتر ا خون ش اسا اا جیلاه
شاایارش کلااا و تیریسااا لبولهااا ساایند بااه روش ااا متااداول

آامایشگا ا اندااه نر

ردیداا منان فاکتور اا ماورد بررساا در

شیارش کلا لبولها اا جیله مونوسنت ا ،ائوای وفنل او ل یوسنت ا،

تیاوت مع ا دار بنن تنیار ا مشا ده نشد()P≥0.05

تعداد لبولها سیند و نوتروفنال اا ،افازای

مع اا دار (در ساط

اطین ان  )%21در سایر تنیار ا نتبت به روه شا د داشت د()P≥0.05
واژههای کلیدی :ویتامنن  ،cما ا شنربت ،سنتتا ایی ا ،فاکتور اا

خونا
مقدمه

این ما ا جز راسته کپور شکالن و خاانواده
کپور ما ناان اسات خاانواده کپاور ما ناان

بزر تاارین خااانواده ما نااان اسااتخوانا را

تشکنل ما د د که شامل  659جا

و 6959

وسانعا اا شااور و دمااا باادون اان

ونااه

مشااکلا ایتاات مااا ک ااد (سااتار )5986،

افزای

حتاسنت ما ا در مسابل اساترس و

تااترش سااریع بنیااار در آ پاارورش

ونه ماا باشد(ساتار  )5986،ایان ماا ا

د ااد ان را مجبااور ماااک ااد تااا مااا ا را در

اکثر م ابع آبا ایران انتشار داشته اماا آنهاه

ساالمت

متعلو به ج

باربوس ماباشد وتسریباا در

متلا است این وناه در م اابع آباا ار و

ج ااو

اار کشااور بااه ویاا ه در آبهااا

خواسااتان حرااور تااترده دارد (کاااییا،

 )5988پاااراک

ایااان وناااه در حو اااه

رودخانه ا دجله و کارون  ،ا ره  ،خلنج و
رمز است ماا ا شانربت در تیااما آبهاا

داخلا استان خواستان حراور وسانع دارد
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وایاان مااا ا در آبهااا اسااتان و دام ااه

مسابل استرس اا و بنیاار
ا تصاد

اا بارا م اافع

ابل تحیال ک اد افازای

ما ا نناا دارد به ای که مکاننتا اا دفااعا

بر علنه عوامل پاتوژن افزای

یابد که توساط

ایی ا نار اختصاصاا و ایی اا اختصاصاا

پاسخ داده ماشود ایی ا نر اختصاصا در
ما ا در مسایته با پتتانداران ا ینّت بنشاتر

دارد (. (Iwama et al , 1996
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کنینت تغذیها

ذا ،فاکتور مهیا در نگهدار

سالمت ماا ا اسات و نشاان داده شاده کاه

سنتتا ایی ا توسط اساتیاده اا فاکتور اا

مختلف آبزیان توسط به کار نر مکیل ا

ویتامنن  cبهبود ما یاباد

()C.J.secombes 2004

افزای د ده ایی ا مان د ویتاامنن اا آنتاا

تحسنسات ایاد در مورد تاثنر ویتامنن  Cبر

کارت وئنااد ا و دیگاار افزودنااا ااا مجاااا

و در سایر ما نان اا بنل زل االو ناپلنوس

اکتاااندانا باااه طاااور مثاااال ویتاااامنن ،

خااااوراکا ماااااتوانااااد مساااااوم شااااود

((Iwama et al , 1996

بعرا فاکتور ا اا بنل رشد ،سنتتا ایی اا

ارتینا  ،ما ا اااد ,اطل

,خاماه ماا ا و …

انجام رفته است تا به حال تحسنسا با ع وان

طا تحسنسات بتنار که انجام شده مشخص

تاثنر ساطوح مختلاف ویتاامنن  Cبار پاساخ

مساومات آبزیاان

دف اا این تحسنو به دست آوردن اطالعاات

شده است که اا منان ویتامنن ا  ،ویتامنن c

بر سنتتا ایی ا و افازای
نس

مؤثرتر نتبت به بسناه

ویتاامنن اا

دارد اا ن ر فرمول شنینا یا این ویتاامنن

اا ساده ترین انواع ویتامنن است و شبا ت
سااختیانا نتاابا باا اسااند اسااکوربنک دارد

ا ایی ا ما ا شنربت انجام نگرفتاه اسات

پایه در ارتباط با تأثنر ویتامنن  cبر سنتاتا

ایی ا ما ا  Barbus grypusاست
روش کار

مطالعات نشاان ماا د اد کاه اکثار ما ناان

جمعآوری نمونه و تیماربندی

ع ااوان ال -لونوالکتااون اکتاانداا ااادر بااه

 29/6/51در دانشااکده دامپزشااکا دانشااگاه

اارور اساات کااه مساادار مااورد نناااا ایاان

( )6..1±6.1اارم اا یکااا اا ماازارع تکثناار و

(رسااولا )5984 ،ویتااامنن  cبااه راحتااا اا

ردیاد و باه طاور تصاادفا در 51

استخوانا به دلنل عدم وجاود آنزییاا تحات

تعداد  999طعه بهه ما ا شنربت در تاریخ

ساا تز ویتااامنن  cااال -لااوکز نبااوده لااذا

شاااهند چیاااران ا اااواا باااا وان متوساااط

ویتامنن اا راه تغذیه خارجا تامنن ما شاود

پاارورش مااا ا آااد ااان در ج ااو ا ااواا

دسااتگاه ااوارش جااذ منشااود و بااه طااور
تترده در تیاام بادن پخا

واک

خریدار

تانک به تعداد  69ما ا در ار تاناک معرفاا

مااشاود ایان

شدند این ما ا ا به صورت کامالً تصاادفا

داشته و

 9،699،499،899،5299منلا رم در کنلو ارم

ویتامنن به منزان ایاد در افازای

ا ایی ا و ساا ار نس

و تاداوم

فعالناات ااا بنولااوژیکا مان ااد مساوماات در
برابر استرس اا یه انن متایومنت اا و
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فعالنت اا ایی اا در الرو اا

وناه اا

باااه  1تنیاااار باااه ترتناااب باااا ل ااات اااا
جنره تستناب د شدند

)(Mohsen et al .̛,2008
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جدول 1-اجزای غذایی و درصد ترکیبات آنها در جیره

اجزای غذایی

درصد

پودر ما ا

22

پودر سویا

11/20

کاائنن

1

آرد ذرت

16/6

آرد جو

13

آرد دم

3/ 7

سبوس برنج

14/2

سبوس دم

6/ 1

رو ن آفتابگردان

7/44

پودر ائولنت

2/47

5

مخلوط ویتامنن

1

6

مخلوط مواد معدنا

غذادهی نمونه ها
در طااول دوره

آامااای

اا یااک جنااره

ذایا با آنالنز ایر استیاده شاد (جادول )-5

کااه بااه ایاان جنااره ویتااامنن  cبااا مسااادیر

 9 ،699، 499، 899،5299منلا ارم در کنلاو

1

رم ذا ا افه و ما ناان بارا یاک دوره

 29رواه و بااه مناازان  %9وان باادن بااا ایاان
جنره ا تغذیه شادند

تکرار با جنره مشابه ولا فا د ویتاامنن  cدر

ن ر رفته شد

جدول -2آنالیز جیره

آنالیز تقریبی ( %در وزن خشک)
ماده خشک
پروتئنن خام

61/98

خاکتتر

./6

فنبر

NFE
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%
./29

چربا خام

اروه ک تارل در ساه

56/6
2/.1

92/6.
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فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب

آامای

فاکتور ا کنیا آ در طا دوره

و بل اا مخلوط نیودن نیونه با پاارین یاک
طره خاون بار رو الم ارار ماا رفات و

با مشخصات دما  68درجاه ساانتا اراد،

ا اادام بااه تهنااه

تااترش خااون ردیااد

معادل  ppm 2.1 -8و  PHمعادل  8بود

ما ردید و سپ

با استیاده اا رنگ نیتاا

منااانگنن اکتاان ن باارا تیااام آکواریااوم ااا

به مدت  69د نسه رنگ آمنز ما شد و پا

اا پایااان رنااگ آمنااز و شتتشااو الم و

خون گیری نمونه ها

پ

 ،اا

خشک شدن تترش با عدسا رو ا تعاداد

یاتولوژ انتخاا شاد

یک اا سلول ا محاسابه و ثبات ماا ردیاد

اا پایان دوره 29رواه

آامای

ر تنیار 2نیونه به صاورت تصاادفا بارا

سج

فاکتور ا

بدین م ور پ

تترش ا تهنه شده با الکل متنلنک فنک

اا بنهوش نیودن ماا ا اا

 599سلول سیند مورد شیارش و درصد ر
(ن نیا )59.2،

توسااط  ، MS222خااونگنر بااا اسااتیاده اا
سرنگ ا انتولنن پاری ه شده اا سا ه

روش آماری مورد استفاده

دمااا انجااام شااد و نیونااه ااا خااون بااه

برا آنالنز اطالعات تحسنو اا نرم افزار spss

بااود م تساال ردیااد منکروتنو

ااا شاایاره

یاوژن باودن

در مراحاال بعااد آماااده ساااا

ردیدنااد

منکروتنو

ایا کاه حااو  µL 69پاارین

ذار وبرا انجام آامایشات خون ش اسا

))Thrall,2004

شمارش کلی گلبول های سفید

بااااه روش دسااااتا و بااااا اسااااتیاده اا الم
یاساانتومتر نئوبااار( )Thrall,2004انجااام

ویرای

 52استیاده ردیاد ابتادا اا آاماون

 Leven statistic testبرا

انحراف معنار اطالعات استیاده ردیاد پا

اا اطین ااان اا یااوژننتا انحااراف معنااار

اطالعااات  ،اا ()Anova One Wayباارا

بررسا تیاوت منانگنن تنیاار اا در مراحال
مختلف نیونه نر استیاده شد منانگنن اا

در سط مع ا دار 9/ 91با اساتیاده اا تتات

تکینلا  Duncanبا ا مسایته ردیدند

ماشود

نتایج
شمارش تفریقی گلبول های سفید

برا شیارش تیریسا لبول ا سیند ا ادام
به تهنه
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تترش خون ردید برا این کار

در ایاان تحسنااو برخااا پارامتر ااا خااون

ش اسا در ماا ا  Barbus grypusماورد

بررسا و مطالعه رار رفت
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بدین م ور اا 29طعه ما ا اا طریو وریاد

سا ه دما ( )Caudal veinخون نر شد و
پارامتر ا خون ش اسا اا جیلاه شایارش

کلا و تیریسا لبولها سیند ،باه روش اا
متداول آامایشاگا ا انادااه نار

ردیاد و

منانگنن و خطا استاندارد منانگنن ر یک اا

در نیودار  5مشا ده ما شود بنشترین تعداد
لبول سایند در تنیاار  899مشاا ده ردیاد

( )P≥0.05تنیار ااااااااااااااااااااااااااااا
5299،899،499افزای

مع ا دار را نتابت

به تنیار شا د نشان دادند ()P≥0.05

پارامتر ا مذکور تعننن ردید یا نطور که

20

16

b

14

a

a

12
10
8

6
4

میانگین تعداد گلبول سفید

c

c

18

2
0
1600

800

400

200

0

تیمارهای ویتامین (Cمیلی گرم بر کیلوگرم)
نمودار -1میانگین گلبول سفید (سلول /میکرولیتر) درماهی شیربت  Barbus grypusتغذیه شده باتیمارهای
مختلف ویتامین  ( cمیلی گرم بر کیلو گرم) درسال 1302

منانگنن شیارش تیریسا لبول ا سیند در

( )P≥ 0.05اما در مورد تعاداد مونوسانت و

در جدول  6خالصه شده اسات یانطور کاه

مع اااا دار مشاااا ده نگردیاااده اسااات در

ل یوسنت در روه شا د مشا ده ردیدو بنن

و سایر تنیار ا اختالف مع ا دار مشاا ده

ما ا شنربت در تینار ا مختلف ویتامنن c

در جدول  6مشا ده ما شود ،بنشترین تعداد
تنیار ااا و تنیااار شااا د در تعااداد ل یوساانت
اختالف مع ا دار مشاا ده نگردیاده اسات
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ائوای وفنل بنن تنیار ا و تنیار شا د اختالف

صورتنکه در تعداد نوتروفنل بنن تنیاار 699
ردیده است
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جدول  -2میانگین شمارش تفریقی گلبول های سفید در ماهی شیربت  Barbus grypusتغذیه شده با تیمارهای
مختلف ویتامین)Mean±SD( (mg/kg) cدر سال .1302

تنیار

شا د(mg/kg ) 9

(mg/kg )200

(mg/kg)400

(mg/kg)800

(mg/kg)1600

ل یوسنت

69.9±2.8ª

68.8±3ª

67.2±2.9ª

66.4±2.4ª

68.8±2.8ª

مونوسنت

1.7±0.56ª

1.9±0.5ª

2.1±0.54ª

2.3±0.3ª

2.1± 0.4ª

نوتروفنل

21.3±2.5a

19.3±2.8a

21.6±1.4b

23±2.7b

23.1±2.1b

ائوای وفنل

2.6±0.15a

2.2± 0.13ª

2.4± 0.17ª

2.5±0.13ª

2.2±0.12ª

بحث

شاااخص ااا خااونا مهیتاارین پااارامتر در

تواند اطالعات میناد را فارا ا آورد کاه در

تکامل و اعنت فنزیولاوژیکا ماا ا اسات

مطالعات دیگار مان اد بررساا بنیاار

سن ،بلوغ ج تا و و عنت سالمت موجاود

این ما ا مورد استیاده رار بگنرد

تغننر شاخص ا خونا تحت تااثنر وناه،
ارار دارد .(Blaxhall, 1972; 1983; Golovina

and, 1989; Zhiteneva et al., 1989; Bielek
and Strauss,
;1993;Golovina, 1996
)Luskova, 1997; Hrubec et al., 2001

شاخص ا خونا ارتباط نزدیکا با شرایط

اا

مختلف و راه ا پنشگنر و درمان آنها در

بررسا تاثنر ویتامنن  cبر سنتتا ایی ا در

این آامای

و مسایته

آنها با تحسنو اا

مشابه محسسنن داخلا و خارجا مشخص ما

ک د که تیاوت ا و تشابه ایا بنن نتایج ایان

ایتت محنطا جانور دارد و بنان ماا شاود

آامای

بر فاکتور اا خاونا آن تاأثنر اذار اسات

و بتنار

ما و نتایج سایر محسسنن وجود دارد

که محنطا که موجود در آن اند ا ماا ک اد

عوامل محنطا ،ونه

)(Selvaraj et al.,2005
دف اا این تحسنو به دست آوردن اطالعاات

وجود آمدن بتنار اا این تیاوت ا باشد

پایه در ارتباط با تأثنر ویتامنن  cبر سنتاتا

ایی اا ماا ا  Barbus grypusاسات تعننن
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اثر ویتامنن  cبر سنتتا ایی ا این ما ا ما

ما ا،شرایط آامای

اا عوامل دیگر ما تواند عامل باه

بر اساس نتایج ایان تحسناو تعاداد لبولهاا

ساایند در تنیار ااا 5299،899،499افاازای
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مع ا دار را نتبت باه تنیاار ک تارل نشاان

فعالنت انیجار ت یتاا در لباول اا سایند

عیده ا در سنتتا دفاعا ما ا دارناد

 Muleroدر سال 5228تاثنر ویتامنن  Eیا C

دادند با توجه باه ای کاه لباول اا سایند

نس

تغنناار تعااداد ایاان ساالول ااا تحاات تاااثنر
محرک ا ایی ا م طسا به ن ر ما رسد

را بر فا وسنتوا در Sparus aurataبررسا
کردند و به این نتنجه رسندند که مصرف این

 Tatinaو یکاااران ،در سااال 6959تاااثنر

ویتامنن ا سبب افزای

بنوشنینایا در )Acipencer ruthenus( starlet

 Repiratory Burstفسط در صورتا افزای

ویتااامنن  Eو Cرا باار فاکتور ااا خااونا و
بررسااا کردناادوافزای

مهاجرت لبول ا

ساایند و فا وساانتوا خوا ااد شااد در حالنکااه

تعااداد لبااول ساایند

پندا خوا د کرد که این دو ویتامنن به صورت

ویتامن هااا بااه ع ااوان محاارک ایی ااا اازارش

مواد محرک عیدتاً باال بردن ایی ا نار

تاااس مااا ا را بااه دنبااال اسااتیاده اا ایاان

نیودند

توأم مورد استیاده رار بگنرند
نس

اختصاصا است وینیه

ل یوسنت ا تولناد

) (Tawwab et al.,2006تااثنر اساپنرولن ا

آنتا باد در برابر آنتا ژن ا ماا باشادلذا

( )Oreochromis niloticusمااورد مطالعااه

ایی ا ما ا به علات کاارایا بنشاتر سنتاتا

را بااه ع ااوان یااک محاارک رشااد و ایی ااا در
رار دادندو در تحسنسات خاود باه ایان نتنجاه

دست یافت د که جنره ا کاه حااو 59- 6.1
درصد اسپنرولن ا است سابب افازای
لبول اا

تعاداد

سایند در Oreochromis niloticus

خوا د شد و تعداد آنهاا در محادوده ×591

 9.62-4.6سااالول  /منکرولنتااار ااارار دارد

کیترین تعداد لبول سیند در اروه شاا د و

تعداد آن ×9.959 ×591سلول /منکرولنتر بود

 Ortunoو یکاااران ،در سااال  6995تااأثنر

دوا ااا باااال ویتااامنن  Eو  Cرا برایی ااا

طبنعا  Sparus aurataبررسا کردناد ودر
نتایج خود بنان داشت د که مصرف ویتامنن E

و Cبااه صااورت ااا امااان ساابب افاازای
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بخ

داما کلنه خوا د شد

در ایی ااا اختصاصااا نساا

دارند سنتااتا

ایی ااا ناار اختصاصااا نتاابت بااه ایی ااا
اختصاصا(نتبت به حنوانات خونگرم) تاثنر

مواد محرک ایی ا را بنشتر نشان ما د د

در بررسا که در امن ه

تأثنرویتامنن  cبر

ما ا شنربت انجاام شاد در مناانگنن تعاداد

ل یوسنت ا بنن تنیار ک ترل با سایر تنیار ا

اختالف مع ا دار مشا ده نشد

در تحسنسااا کااه اثاار ویتااامنن  Cو  Eباار
فاکتور اااااااا

یااااااااتولوژ ماااااااا ا

mesopotamicus

 Piaractusرا نشااااان

مند د به این نتنجه رسنده اند که ل یوسنت ا

نتبت به روه شا د تغننر چ دانا نداشت د و

بنن تنیار ا و شا د ن اختالف مع ادار
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وجاااااااااااااااااااود نداشااااااااااااااااااات

باکتر

در نتایج حاصل اا پ و شاا کاه انجاام شاد

است (لنلو )5982 ،

درتنیااار ک تاارل بااا سااایر تنیار ااا اخااتالف

که تعداد نوتروفنل در یه

() Roberts 1996.,Secombes

مشا ده ردیدکه در منانگنن تعداد مونوسنت

مع ادار وجود نداشت

ماکروفاژ ا فعالنت انیجار ت یتا تترده تر

نتایج حاصل اا این تحسنو حاکا اا آن اسات

به تنیار ک ترل افزای

تنیار ا نتابت

یافته است در منانگنن

V. Selvarajو یکاران ،در سال  6991تاثنر

تعااداد نوتروفناال باانن ااروه  899و 5299

اختصاصاااااا و نااااار اختصاصاااااا در

 Yuan-Kun Leeو یکاران ،در سال 6996

مخیر لوکان را بر نار بااماناد ا و ایی اا

اختالف دار مشا ده ردید

 Cyprinus carpioبررسااا کردنااد و بنااان

فعالنت فا وسانتوادر سالول اا خاونا و

مونوسنت در  Cyprinus carpioخوا د شد

 Penaeus merguiensisبه دنبال تغذیاه باا

کردند که تزریو این ماده سبب افزای

تعاداد

نوتروفنل ا مان اد ماکروفاژ اا سالول اا

ایجاااااااااد مساوماااااااات در منگااااااااو

اسپنرولن ا مورد مطالعه رار دادند و مشا ده

فعال فا وسنتنک تت د آنزیا اا لنتناک و

کردنااااد مصاااارف اسااااپنرولن ا فعالناااات

ااا اولنااه و ثانویااه اند دانااه ااا بزر تاار

فعاااال کاااردن

مواد

د منکروبا نوتروفنلها به صورت دانه

و لنظ  Azorophilیک نوع لنازوایا تات د
کااه دارا پراکتاانداا،لنزوایا و انااواعا اا
آناازیا ااا

ناادرولنتنک تاات د دانه ااا

فا وسنتوا سلول ا خونا را افزای
د اااد و ایااان در نتنجاااه

ما

ومئوسنت است سلول ا فا وسنت فعال

شده ا توانایا بنشاتر در بلعنادن عوامال

بنگانه دارند و اا سارعت فا وسانتوا آنهاا

کوچکتر ثانویاه دارا کالژنااا ،الکتاوفرین و

افزای

ثانویه به فا واوم متصل ما شاوند و شابنه

ایی ا افزای

پندا ما ک د در ارتباط باا عیال

مااا ک د فا وساانتوا ساالولا فرآی ااد خ ثااا

نوتروفنل ا

عنف تر عیل ما ک د و درت

بنیااار اا مااا باشااد در فا وسنتوا،ساالول

ائوای وفنل ا به یکتر عوامل و فاکتور ا

رادیکالهااا آااد تولنااد منک ااد کااه باارا

آید یه نن محصوالتا که اا کیپلیان بوجود

لنزوایا تت د ر دو نوع دانه اا اولناه و

ماکروفاژ ا ،محتویات آنها را تجزیه و راا
ساا  ،کشتن و راا منگروار اننتاا اا

فا وسنت ک ده در طا فرآی ادانیجار ت یتاا
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ا سیا اسات درنوتروفنل نتابت باه

پندا خوا د کرد

یواره مسدار ائوای وفنل اا در پاساخ اا

فا وساانتوا  ،ائوای وفناال ااا نتاابت بااه
باااکتر کشااا آنهااا کیتاار اساات ا ر چااه

شنینایا مثل مواد که اا باکتر بوجود ما
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ما آید پاساخ ماا د اد ولاا در ارتبااط باا

نتیجه گیری کلی

ما شود مثل نتتامنن ،حتاسانت بنشاتر

ویتامنن  cدر جنره

عواملا که اا سلولها ماثالً بااوفنال ترشا

دارند)( Alishahi et al ., 2010

به طور کلا ما توان نتنجه رفت که افازودن

()B. grypusدر افزای

اذایا ماا ا شانربت
تعداد لبولها سیند

مناازان ائوای وفناال اتااا  %1ااا مااا توانااد

و نوتروفناال مااوثر اساات در ایاان تحسنااو بااا

است در اثر عواملا مثل آلرژ  ،وجاود انگال

دار در تعداد نوتروفنل شده است ما تاوان

درخون وجود داشته باش د این منزان میکان

و بنشتر اا  %1و حتا تا  %59و بنشاتر اا
بشود)( Alishahi et al ., 2010

توجه به ای که ویتامنن  cسبب افازای

مع اا

نتنجه رفت که ایان ویتاامنن سابب تحریاک

فعالنات فا وسانتوا در ماا ا شانربت و در

بر اساس نتایج حاصل اا تحسنساا کاه انجاام

نتنجه بهبود سنتتا ایی اا نار اختصاصاا

ک ترل مشا ده ردیاد کاه البتاه ایان افازای

داده ا که بنن تنیار 899و 5299منلاا ارم

شااد بنشااترین مناازان ائوای وفناال در تنیااار

مع ا دار نبود

 selvarajو یکاران )6992( ،درماا ا کپاور
معیولا بعد اا تجویز لوکان و  LPSباکتر

افاازای

کا

نتاابت نوتروفناال و مونوساانت و

ائوای وفنال و بااوفنال و عادم تغننار

ل یوسنت را زارش نیودند

این ما ا خوا د شد و با توجاه باه نتاایج و
باار کنلااو اارم اخااتالف مع ااا دار وجااود
نداشت و با توجه به ای که افازای

فاکتور اا

بنشتر در تنیار  899منلا رم بر کنلاو ارم

بود ب ابراین مسدار  899منلاا ارم بار کنلاو
رم توصنه ما شود ایرا مسدار  5299منلا
رم بر کنلاو ارم باا توجاه باه دالیال فاو

مسرون به صرفه ننتت

م ابع

ستار ،م ( )5986ما ا ش اسا ( ،)5تشاری و فنزیولاوژ (تالنف) چااو دوم انتشاارات نسا
مهر،تهران شیاره 291-226,1

کاییا،ف ( ،)5988تاثنر نتبت ا مختلف کربو ندرات به چربا جنره در شاخص ا رشاد،
تغذیه و ترکنبات الشه در ما ا ب ا جوان پایان نامه کارش اسا ارشد شیاره295-88 ،2

لنلو ،ه  ،رعایایا،م ( )5985ایی ا ش اسا چاو اول انتشارات سایه ور ص 525
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،) یااتولوژ و بنوشانیا باالن ا پرناد ان ( ردآور و تادوین) چااو اول59.2(  س،ن نیا
29  صیحه،6.6  شیاره،انتشارات دانشگاه شنراا

9 ) مباانا ایی اا ش اساا ما ناان سانیرغ ساال اول شایاره5984 (  ک،  عبد، س،رسولا
5.-56 صیحه

 مجلاه سااامان ن اام دامپزشاکا، محرک ا ایی ا در آبز پرور

) نس5989(  م،علنشا ا

99-98  شیاره سوم ص، سال چهارم،کشور
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