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  ها ترین یافته مهم
  و رشد ماهی شدمصرف خوراكافزایش تورین جیره باعث کاهش . 

 بولین سرم شدوگلیسرید، کلسترول، پروتئین کل و گل تورین جیره باعث کاهش تري. 

 داري بر الگوي اسید چرب نداشت تورین جیره اثر معنی .  

  )شرح مساله(مقدمه 
حلی مناسب جهت افزایش تولید پروتئین، استفاده بهینه از  د سریعی داشته و راهصنعت پرورش آبزیان رش

.  آن باشدپایدار تولید هکنند تواند تضمین برون می پرورش قره. باشد منابع و کاهش فشار صید بر منابع طبیعی می
و تحمل کیفیت پایین آب، باال پذیري  ، قابلیت تراکممناسبدلیل رشد سریع، ضریب تبدیل غذایی  به

هاي  ترین جایگزین منابع پروتئین گیاهی از مهم. باشند مند به پرورش این گونه می دهندگان ماهی عالقه پرورش
تواند در ولی این منابع داراي تورین اندکی هستند که می. شوند پودر ماهی در جیره ماهیان پرورشی محسوب می

هاي حاوي سطوح باالي پروتئین گیاهی ممکن است  افزودن تورین به جیرهلذا، . پرورش ماهی مشکل ایجاد کند
  . باعث باال رفتن عملکرد ماهی شود

  اهمیت موضوع
برون و عدم بررسی اثر تورین بر عملکرد ماهیان خاویاري، بررسی اثر تورین بر ماهی  با توجه به اهمیت ماهی قره

  . برون از اهمیت خاصی برخوردار است قره
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(العات تکمیلی اط

  
  اثر سطوح مختلف تورین بر وزن نهایی ماهیان

  

  
  اثر سطوح مختلف تورین بر چربی الشه

  

  
  اثر سطوح مختلف تورین بر کلسترول سرم
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  
  گلیسرید سرم ياثر سطوح مختلف تورین بر تر

  

  
  اثر تورین جیره بر میزان تورین کبد ماهیان


