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چکیده
ویتامین ث از مواد مغذی مهم در تغذیه آبزیان بوده و در باال بردن مقاومت آبزی در برابر عوامل استرسزا و افزایش رشد آنها
اهمیت زیادی دارد .تأثیر افزودن مقادیر متفاوت ویتامین ث بهشکل ال اسکوربیل -2-پلی فسفات در جیره غذایی بهمدت  01هفته بر
رشد ،بازماندگی و برخی شاخصهای خونی پاکوی قرمز  Piaractus brachypomusبررسی شد .تعداد  241قطعه بچهماهی با
میانگین وزن اولیه  3/10±1/22گرم (تعداد  21ماهی در هر آکواریوم و هر کدام در سه تکرار) با چهار جیره غذایی حاوی سطوح ،1
 411 ،211و  011میلیگرم ویتامین ث در کیلوگرم جیره تغذیه شدند .نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی ویتامین ث
دارای میزان و درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه باالتری نسبت به تیمار شاهد بودند ( .)p<1/11افزایش نرخ رشد ویژه و
بهبود ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده از ویتامین ث نسبت به تیمار شاهد مشخص بود ،هرچند از اختالف معنیداری برخوردار
نبودند ( .)p>1/11هموگلوبین و پروتئین کل خون ماهیان تیمارهای مختلف از اختالف معنیداری برخوردار نبود ،ولی ماهیان تغذیه
شده با  411و  011میلیگرم ویتامین ث ،هماتوکریت بیشتری نسبت به ماهیان تیمار شاهد داشتند ( .)p<1/11استفاده از ویتامین ث
در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بهدلیل بهبود شاخصهای رشد و افزایش میزان هماتوکریت قابل توصیه میباشد.
کلمات کلیدی :ویتامین ث ،شاخصهای رشد ،خونشناسی ،پاکوی قرمز Piaractus brachypomus
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مقدمه
ماهي پاكوی قرمز  Piaractus brachypomusاز خانواده
 Characidaeو بومي آمریکای جنوبي در مناطق آمازون و حوضه
رودخانه اورینوكو ميباشد ( Nascimentoو همکاران.)0202 ،
این ماهي یک گونه با اهمیت در آبزیپروری و صید در مناطق
آمریکای جنوبي و مركزی و همچنین شرق و جنوبشرقي آسیا
بهشمار آمده و از نظر صنعت ماهیان زینتي هم جزو ماهیان گران
قیمت بهخصوص در جنوبشرقي آسیا ميباشد ( Lochmannو
همکاران .)0222 ،پاكوی قرمز همهچیزخوار بوده و از منابع غذایي
گیاهي ،بيمهرگان ،میوههای بومي و مواد پودهای تغذیه ميكند
( Fernandesو همکاران .)0222 ،در خانواده  ،Characidaeماهیان
جنس  Piaractusبهعلت رشد باال ،قابلیت پرورش متراكم ،سازگاری
باال به غذای دستي و مصنوعي و تحمل شرایط فیزیکي و شیمیایي
بهطور وسیعي پرورش داده ميشوند ( Fernandesو همکاران،
0222؛  Lochmannو همکاران .)0222 ،با توجه به سابقه پرورش
این ماهي در بسیاری از كشورها ،ميتوان از این گونه بهعنوان
یک گونه پرورشي در صنعت آبزیپروری در ایران جهت باالبردن
توان تولید مزارع پرورش ماهي استفاده نمود .این گونه اخیراً
توسط سازمان شیالت ایران وارد كشور شده است و تحقیقات
اولیه برای ارزیابي قابلیت معرفي آن به مزارع درحال انجام است.

شکل  :1ماهی پاکوی قرمز Piaractus brachypomus

در صنعت آبزیپروری بهینهسازی رشد و افزایش بازماندگي
و در نتیجه تولید ماهي بیشتر با حفظ وضعیت سالمتي ماهیان
از اهداف اصلي است .برای افزایش تولید در آبزیپروری ،معموالً
ماهیان بهصورت متراكم پرورش داده ميشوند اما پرورش ماهي
بهصورت متراكم زماني ميتواند اقتصادی باشد كه ماهي از سرعت
رشد مناسب و میزان بازماندگي باالیي برخوردار باشد تا بتواند
هزینههای مصرفي را جبران كند .همچنین جهت پیشگیری از
خسارتهای اقتصادی و تاثیر نامطلوبي كه احتماالً شرایط محیطي
در اثر تراكم باالی ماهیان بر ساختار فیزیولوژیکي ماهي وارد
ميسازند ،تقویت مکانیزم دفاعي بدن بهمنظور مقاومت در برابر
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عوامل بیماریزا در آبزیپروری امری ضروری است (،Blazer
0220؛  Bartonو  .)0220 ،Iwamaكیفیت غذا ،یک فاكتور مهم
در عملکرد رشد ،بازماندگي و نگهداری وضعیت سالمت ماهي و
تقویت آن است .ویتامینها تركیبات آلي هستند كه برای رشد و
بازماندگي بیشتر و برای باال بردن سطح سالمتي در جیره غذایي
ماهیان در شرایط پرورش متراكم استفاده ميگردند ( Abbasو
همکاران0222 ،؛  Panushو  .)0221 ،Delafuenteویتامین ث
كه اسید آسکوربیک نیز نامیده ميشود ،ناپایدارترین ویتامین
محلول در آب است و یکي از مواد مغذی مهم در پرورش ماهي
بهحساب ميآید .این ویتامین در ساخت هورمونهای استروئیدی
مؤثر بوده و مقاومت بدن را در برابر استرس و عفونتها افزایش
ميدهد ( Trenzadoو همکاران0222 ،؛ .)0220 ،Dabrowski
بیشتر ماهیان از جمله ماهي پاكوی قرمز توانایي سنتز این
ویتامین را در بدن ندارند و حتماً باید این ماده مغذی در جیره
غذایيشان وجود داشته باشد .در این ماهیان آنزیم سازنده این
ویتامین یعني ال -گلونوالكتون اكسیداز وجود ندارد و در نتیجه
بهطور كامل به منابع خارجي این ویتامین وابسته ميباشند
(0220 ،Dabrowski؛  Dabrowskiو همکاران .)0222 ،بنابراین
با اعمال تغذیه درست كه با درك صحیح از نیازهای غذایي
ماهي و تنظیم یک فرمول غذایي متعادل و متناسب با نیاز
آبزیان پرورشي انجام ميشود ،ميتوان به رشد باال ،افزایش
تولید و در نتیجه به یک تولید اقتصادی دست یافت (،Lovell
 .)0220اثرات مثبت افزودن ویتامین ث به جیره غذایي بر
شاخصهای رشد و بازماندگي برخي گونههای ماهیان در
مطالعات مختلف گزارش شده است .در گربهماهي روگاهي
 Wilson( Ictalurus punctatusو همکاران0222 ،؛  Miyasakiو
همکاران )0221 ،و گونههایي نظیر طوطي ماهي Oplegnathus
 Wang( fasciatusو همکاران )0222 ،افزایش رشد پس از
تغذیه با مقادیر مختلف ویتامین ث مشاهده گردیده است .اضافه
نمودن این ویتامین به جیره غذایي ماهي كپور هندی Labeo
 rohitaپرورش یافته در شرایط متراكم باعث افزایش رشد و
بهبود ضریب تبدیل غذایي در ماهيها شد ( Misraو همکاران،
 .)0222در قزلآالی رنگین كمان نیز تأثیر مثبت ویتامین ث بر
شاخصهای رشد در برخي مطالعات ( Dabrowskiو همکاران،
 )0222و عدم تأثیر آن بر شاخصهای رشد در مطالعات دیگر
( Trenzadoو همکاران )0222 ،گزارش شده است .در بررسي
تاثیر تغذیه ماهیان شانک سرطالیي  Sparus aurataنگهداری
شده در شرایط متراكم با جیره حاوی ویتامین ث نیز مشخص
گردید كه افزودن ویتامین در جیره غذایي تأثیری بر
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(Montero

رشد و ضریب تبدیل غذایي در این گونه دریایي ندارد
و همکاران .)0222 ،در خصوص شاخص های خون شناسي نیز
در ماهي كپور هندی  Labeo rohitaاز لحاظ تعداد گلبولهای
سفید خون و میزان هموگلوبین تفاوت معنيداری در تیمارهای
تغذیه شده با سطح متوسط ویتامین ث مشاهده شد ولي از
لحاظ میزان پروتئینكل خون و آلبومین تفاوت معنيدار آماری
بین تیمارها مشاهده نگردید ( Misraو همکاران .)0222 ،در
مقابل ،عدم تأثیر ویتامین  Cدر جیره غذایي بر مقدار هموگلوبین
خون در ماهي شانک سر طالیي ( Ortunoو همکاران0220 ،؛
 Monteroو همکاران )0222 ،و طوطي ماهي Oplegnathus
 Wang( fasciatusو همکاران )0222 ،گزارش شده است.
افزودن ویتامین ث به جیره غذایي نتایج متفاوتي درخصوص
شاخصهای رشد ،خونشناسي و ایمني در گونههای مختلف
ماهیان نشان داده است .با توجه به معرفي گونه جدید وارداتي
پاكوی قرمز  Piaractus brachypomusبه تحقیقات آبزیپروری
كشور ایران و این نکته كه اطالعات زیادی از عملکرد رشد و
بازماندگي آن در شرایط پرورشي در كشور در دسترس نیست
هدف از این مطالعه بررسي عملکرد رشد ،میزان بازماندگي و
برخي شاخصهای خوني بچهماهیان پاكوی قرمز تغذیه شده با
جیره حاوی ویتامین ث ميباشد .نتایج تحقیق حاضر ميتواند

اطالعات مفیدی را در اختیار مسئولین آبزیپروری كشور بهمنظور
آشنایي با جنبههای مختلف زیستي گونه پاكویقرمز و توسعه
پرورش آن قرار دهد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر از اردیبهشت ماه  0220در كارگاه تکثیر
ماهیان زینتي آبي شهرستان اسالم آباد غرب در استان كرمانشاه
بهمدت  02هفته انجام شد .به این منظور از آكواریومهای با
ابعاد  02×22×12سانتيمتر بهمنظور سازگار نمودن و پرورش
بچهماهیان استفاده شد .پس از سازگاری كامل بچهماهیان با
شرایط پرورشي ،تعداد  022قطعه بچهماهي پاكوی قرمز با میانگین
وزن اولیه  2/10±2/00گرم با تعداد  02قطعه در هر آكواریوم و
در  00آكواریوم توزیع شدند .آزمایش در قالب  2تیمار با سطوح
مختلف ویتامین ث و سه تکرار برای هر تیمار انجام شد .یک
جیره غذایي پایه بدون افزودن ویتامین ث بهعنوان جیره شاهد
و سه جیره آزمایشي براساس مقادیر ( 022تیمار ( 222 ،)0تیمار
 )0و ( 222تیمار  )2میليگرم ویتامین ث در كیلوگرم جیره غذایي
بهعنوان تیمارهای آزمایشي در نظر گرفته شدند (جدول .)0

جدول  :1اجزاء جیره غذایی (گرم بر کیلوگرم) و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد ماده خشک) بچهماهیان پاکوی قرمز طی  11هفته پرورش
اجزاء جیره غذایی (گرم بر کیلوگرم)

پودر ماهي كیلکا
آرد گندم
آرد سویا
نشاسته
مکمل معدني (شامل مواد معدني مس ،آهن ،روی ،منگنز)
آنتي اكسیدان (از نوع بوتیل هیدروكسي تولوئن ))Butylated hydroxytoluene (BHT
ضد قارچ (توكسيبان پریمیکس و تركیبات آن شامل آلومینوسیلیکات ،زئولیت ،بنتونایت ،پروپیونات آمونیوم)
پركننده (بنتونیت تهیه شده از كاني رس)
ویتامین ث (میليگرم بر كیلوگرم) (ال اسکوربیل -0-پلي فسفات)
مکمل ویتامیني (شامل  D3 ،E ،B1 ،B2 ،B6 ،K3و )A

شاهد

تیمار
تیمار 1تیمار2

تیمار3

12
01
02
02
0/1
2/01
2/01
1
2
0

12
01
02
02
0/1
2/01
2/01
1
222
0

12
01
02
02
0/1
2/01
2/01
1
222
0

12
01
02
02
0/1
2/01
2/01
1
022
0

ترکیب شیمیایی جیره ()%
پروتئین
چربي
خاكستر
انرژی (مگاژول بر كیلوگرم جیره)

ویتامین ث بهشکل ال اسکوربیل -0-پليفسفات از شركت
( F. Hoffman-La Rocheبازل -سوئیس) خریداری شد .پس از
تهیه مقدار الزم از تركیبات غذایي ،نمونههایي از این تركیبات به
آزمایشگاه آنالیز شیمیایي مواد غذایي برای تعیین

20/02
00/21
00/22
02/20

20/22
00/20
00/22
02/00

20/10
00/01
00/02
02/01

20/22
00/20
00/01
02/21

مقدار ماده خشک ،پروتئین ،چربي و انرژی ارسال شد تا با
سنجش مقدار مواد مغذی در این تركیبات غذایي بتوان با
حداقل خطا جیرههای غذایي را فرموله نمود .جیرههای غذایي از
نظر انرژی و پروتئین اختالف معنيداری نداشته و از این نظر
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دارای پروتئین و انرژی تقریباً یکسان (ایزونیتروژنیک و ایزوكالریک)
بودند .پس از باالنس كردن جیرهها ،مقادیر تعیین شده از اقالم
غذایي وزن شده و مخلوط گردیدند .سپس با اضافه نمودن تدریجي
آب ،مخلوط خمیری شکلي بهدست آمد و با استفاده از چرخ
گوشت بهصورت پلتهایي با قطر سه میليمتر شکل داده شدند.
پلتهای خارج شده از چرخ گوشت روی پالستیک گسترده و در
دمای اتاق كامالً خشک شدند .در طول مدت خشک شدن ،غذاهای
پلت شده مرتب بههم زده شدند تا بهصورت یکنواخت مخلوط
شوند .پس از خشک شدن ،جیرههای غذایي در كیسههای پالستیکي
ضخیم بستهبندی و شمارهگذاری شده و در فریزر در دمای -22
درجه سانتيگراد تا زمان استفاده نگهداری شدند.

بچهماهیان بهمدت  02روز با غذای آزمایشي در فواصل زماني
منظم در دو نوبت (ساعت  2/22و  )00/22و براساس سیری
ظاهری تغذیه شدند .غذا به آرامي به آكواریومهای پرورش ماهي
اضافه ميشد و هنگاميكه ماهیان دیگر غذا نميخوردند بهعنوان
سیر شدن ماهیان تلقي شده و غذادهي قطع ميگردید .زیست
سنجي ماهیان یکبار در اول دوره و یکبار در انتهای دوره انجام
شد .وزن با ترازوی دیجیتال با دقت  2/0گرم اندازهگیری شد و
شاخصهای رشد نظیر افزایش وزن بدن ( ،)BWIدرصد افزایش
وزن بدن ،میانگین رشد روزانه ،نرخ رشد ویژه ( )SGRو پارامترهای
تغذیهای شامل ضریب تبدیلغذایي ( )FCRو نسبت كارایيپروتئین
( )PERمورد بررسي قرار گرفتند ( Wangو همکاران.)0222 ،

میانگین وزن ابتدای دوره به گرم – میانگین وزن انتهای دوره به گرم = افزایش وزن بدن
( ×022میانگین وزن انتهای دوره به گرم (/میانگین وزن ابتدای دوره به گرم – میانگین وزن انتهای دوره به گرم)) = درصد افزایش وزن بدن
(تعداد روز آزمایش (/میانگین وزن ابتدای دوره به گرم – میانگین وزن انتهای دوره به گرم)) = میانگین رشد روزانه
{×022تعداد روز آزمایش  ( /لگاریتم طبیعي میانگین وزن اولیه به گرم – لگاریتم طبیعي میانگین وزن نهایي به گرم)}= نرخ رشد ویژه
(وزن اولیه به گرم – وزن نهایي به گرم)  /مقدار غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایي
مقدار مصرف پروتئین (گرم)  /افزایش وزن بدن (گرم) = نسبت كارایي پروتئین
( ×022تعداد بچه ماهیان ابتدای دوره  /تعداد بچه ماهیان باقیمانده در انتهای دوره) = درصد بازماندگي

بعد از هفته دهم ،ماهیان هر تیمار با استفاده از پودر گل
میخک بيهوش شده و خونگیری از ساقه دمي ماهیان با برش
كامل ساقه دمي انجام شد .نمونههای خوني وارد لولههای آزمایش
حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAشده تا برای بررسي شاخصهای
خوني مورد استفاده قرار گیرند .سپس نمونهها بههمراه یخ به
آزمایشگاه انتقال داده شدند .جهت تعیین شاخصهای خوني از
روشهای متداول آزمایشگاهي استفاده شد .مقدار هموگلوبین
بهروش سیان مت هموگلوبین و هماتوكریت هم با سانتریفیوژ
خون در دور  2222gبهمدت  1دقیقه مورد سنجش قرار گرفت.
مقدار پروتئین كل خون ( )Blood Total Proteinنیز بهروش
فتومتریک با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر SINNOWA D- 280
اندازهگیری شد ( .)0222 ،Houstonتجزیه و تحلیل دادهها در
ارتباط با شاخصهای رشد و خونشناسي براساس آزمون دانکن
 Duncanدر قالب طرح كامالً تصادفي با استفاده از آنالیز واریانس
یکطرفه ( )One-Way-ANOVAدر نرمافزار  SPSSدر سطح
 2/21انجام گردید.

نتایج
نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای رشد و بازماندگي
و همچنین پارامترهای تغذیهای در بچهماهیان پاكوی قرمز تغذیه
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شده با جیرههای آزمایشي در جدول  0ارائه شده است .نتایج نشان
داد از لحاظ میزان افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن بدن و
میانگین رشد روزانه ،ماهیاني كه از جیره حاوی ویتامین ث تغذیه
شده بودند نسبت به تیمار شاهد اختالف معنيداری داشتند
( .)p<2/21ماهیان تیمار شماره  2كه با جیره حاوی 222
میليگرم ویتامین ث مورد تغذیه قرار گرفته بودند بیشترین
افزایش وزن بدن ،بیشترین درصد افزایش وزن بدن و بیشترین
میانگین رشد روزانه را داشتند (جدول  .)0همچنین نتایج بهدست
آمده از این تحقیق نشان داد از لحاظ نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل
غذایي و نسبت كارایي پروتئین بین تیمارهای مختلف تغییراتي
وجود دارد .افزایش نرخ رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایي
در تیمارهای تغذیه شده از ویتامین نسبت به تیمار شاهد
مشخص بود ولي از لحاظ آماری این تغییرات دارای اختالف
معنيداری نبود ( .)p>2/21تمامي تیمارهای آزمایشي بازماندگي
 022درصد نشان دادند و اختالف معنيداری بین تیمارها
مشاهده نشد (( )p>2/21جدول  .)0نتایج حاصل از اندازهگیری
شاخصهای خونشناسي بچه ماهیان پاكوی قرمز تغذیه شده با
جیرههای آزمایشي در جدول  2ارائه گردیده است .براساس نتایج
بهدست آمده از لحاظ هموگلوبین و پروتئین كلخون بین تیمارهای
مختلف از لحاظ آماری اختالف معنيداری مشاهده نشد (.)p>2/21

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314
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جدول  :2مقایسه میانگین شاخصهای رشد و پارامترهای تغذیهای ماهی پاکوی قرمز در تیمارهای مختلف طی  11هفته پرورش
شاخص مورد بررسی
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایي (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)
درصد افزایش وزن بدن
میانگین رشد روزانه
نرخ رشد ویژه
ضریب تبدیل غذایي
نسبت كارایي پروتئین
بازماندگي (درصد)

پارامتر
شاهد
2/10±2/00a
00/21±2/20a
00/22±2/10a
22/10±2/00a
2/01±2/20 a
2/22±2/02a
0/21±2/02a
0/00±2/21a
022a

تیمار 2
2/02±2/00a
02/22±0/02b
02/20±0/22bc
22/20±0/02b
2/02±2/20c
2/02±2/00a
0/01 ± 2/00a
0/22±2/22a
022a

تیمار 1
2/20±2/02a
00/22±0/21ab
02/02±0/20b
22/20±0/02b
2/00±2/22 b
2/22±2/02a
0/22 ± 2/00a
0/02±2/00a
022a

تیمار 3
2/22±2/01a
02/01±0/21b
02/02±0/22c
21/22±0/02c
2/02±2/22 c
2/01±2/20a
0/02 ± 2/22a
0/02±2/22a
022a

میانگین و انحراف از معیار ( )Mean ± S.Dبا حروف متفاوت در ردیفهای یکسان نشاندهنده اختالف معنيدار در تیمارها ميباشند ()P<2/21

جدول  :3مقادیر شاخص های خونی هموگلوبین ،پروتئین کل خون و هماتوکریت ماهی پاکوی قرمز تغذیه شده با سطوح مختلف ویتامین ث در جیره
شاخصهای خونی
هموگلوبین (گرم بر دسيلیتر)
پروتئین كل خون (گرم بر دسيلیتر)
هماتوكریت ()%

تیمار
شاهد
2/20 ± 2/22a
0/22 ± 2/00a
22/02 ± 2/20a

تیمار 1
2/12± 2/02a
0/12 ± 2/02a
22/12 ± 2/20ab

تیمار 2
2/12 ±2/21a
0/00 ± 2/02a
20/01± 2/02bc

تیمار 3
2/22±2/01a
0/20 ± 2/22a
20/20 ± 2/00c

میانگین و انحراف از معیار ( )Mean ± S.Dبا حروف متفاوت در ردیفهای یکسان نشاندهنده اختالف معنيدار در تیمارها ميباشند ()P<2/21

ماهیان تغذیه شده با تیمارهای مختلف فاقد و حاوی ویتامین
ث از لحاظ درصد هماتوكریت دارای اختالف معنيداری با یکدیگر
بودند ( .)p<2/21بدینصورت كه تیمارهای  0و  2دارای اختالف
معنيدار آماری با تیمار شاهد بودند ( .)p<2/21بین تیمار شاهد
و تیمار  0اختالف معنيداری از نظر میزان هماتوكریت مشاهده نشد
( )p>2/21ولي ماهیان تیمار  0كه از جیره حاوی  022میليگرم
ویتامین ث در كیلوگرم جیره تغذیه نموده بودند بهطور معنيداری
دارای میزان هماتوكریت كمتری نسبت به ماهیان تیمار  2بودند كه
از جیره  222میليگرم ویتامین ث تغذیه شده بودند (.)p<2/21

بحث
در تحقیق حاضر ،بچهماهیان پاكوی قرمز تغذیه شده با
سطوح مختلف ویتامین ث در جیره غذایي ،از لحاظ میزان
افزایش وزن بدن ،درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه
نسبت به تیمار شاهد دارای اختالف معنيداری بودند (جدول .)0
نتایج حاصل از این بررسي نشان داد كه افزودن ویتامین ث به
جیره غذایي ماهي پاكویقرمز ،تأثیر زیادی در بهبود شاخصهای
رشد این ماهي دارد .ویتامین ث نقش مهمي را در فرایندهای
مختلف فیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بدن ماهي ایفا ميكند و در
مطالعات مختلف به نقش مثبت این ویتامین در عملکرد رشدی
ماهیان اشاره شده است .در ماهي بني Barbus sharpeyi

میانگین رشد روزانه و میزان نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه
شده با ویتامین ث بهمیزان  222و  0222میليگرم در كیلوگرم
غذا اختالف معنيداری را با تیمار شاهد نشان داد (جواهرزاده و
همکاران .)0222 ،همچنین در ماهي كپورهندی Labeo rohita
( Misraو همکاران )0222 ،و قزلآالی رنگینكمان Oncorhynchus
 Dabrowski( mykissو همکاران )0222 ،نیز به تأثیر مثبت
ویتامین ث بر وزن نهایي ماهیان و میانگین رشد روزانه اشاره
شده است .افزایش رشد پس از تغذیه با جیره حاوی مقادیر
مختلف ویتامین ث در گربهماهي روگاهي Ictalurus punctatus
( Wilsonو همکاران0222 ،؛  Miyasakiو همکاران )0221 ،و
طوطي ماهي  Wang( Oplegnathus fasciatusو همکاران،
 ) 0222نیز گزارش شده است .اضافه نمودن این ویتامین به
جیره غذایي ماهي كپورهندی  Labeo rohitaپرورشیافته در
شرایط متراكم نیز باعث افزایش وزن نهایي و درصد افزایش وزن
بدن در ماهيها شد ( Misraو همکاران .)0222 ،در مقابل،
گزارشهایي هم در خصوص عدم تأثیر ویتامین ث اضافه شده
در جیره غذایي بر شاخصهای رشد و وزن نهایي و افزایش وزن
بدن در ماهیان شانک سرطالیي  Montero( Sparus aurataو
همکاران )0222 ،و قزلآالی رنگینكمان ( Trenzadoو همکاران،
 )0222وجود دارد .بهطوركلي ویتامین ث از تركیبات ضروری
جیره غذایي در بسیاری از گونههای ماهیان بوده و در
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سورینژاد و همکاران

اثر افزودن ویتامین ث به جیره غذایی بر عملکرد رشد ،میزان بازماندگی و برخی....

فرایندهای متابولیسمي از جمله سوخت و ساز مواد معدني
شركت ميكند .این ویتامین ميتواند از طریق جلوگیری از
تغییرات هورموني و حفظ توان سیستم ایمني كه بهواسطه نقش
آن بهعنوان یک آنتي اكسیدان قوی زیستي در حفاظت سلولها
در برابر آسیب اكسایشي و همچنین كاهش استرس ناشي از
تراكم و دستكاری ميباشد ،به مواد مغذی این اجازه را بدهد
كه صرف تولید پروتئین و افزایش رشد ماهي و درصد باالی
بازماندگي شوند ( Adhamو همکاران0222 ،؛  Ikedaو همکاران،
0220؛  Merchieو همکاران0222 ،؛ .)0222 ،Dabrowski
ویتامین ث اصوالً در تشکیل پروكالژن و در نتیجه كالژن كه جزء
تركیبات استخوان است دخالت داشته و برای تشکیل ،ترمیم و
كلسیمدار شدن بافت استخوان ضروری است ( Adhamو
همکاران0222 ،؛  Ikedaو همکاران .)0220 ،مطالعات نشان
دادهاند كه كمبود ویتامین ث در جیره غذایي باعث تشکیل
ناقص كالژن در ماهیان ميشود كه برای مثال ميتوان به
مطالعات انجام شده در قزلآالی رنگینكمان ( Satoو همکاران،
 ،)0202گربهماهي روگاهي  Mustin( Ictalurus punctatusو
 )0220 ،Lovellو گربهماهي آفریقایي Clarias gariepinus
( )0222 ،Eyaاشاره نمود .بنابراین جیرههای غذایي فاقد
ویتامین ث عالئم كمبود ویتامیني مثل بدشکليهای استخواني
و همچنین كاهش اشتها و رشد را نشان ميدهند .بههر حال،
تأثیر ویتامینهای موجود در جیرههای غذایي بر عملکرد رشد
ماهیان ميتواند بهعوامل مختلفي از جمله دوز ویتامینهای
افزوده شده به جیرههای غذایي ،گونه و نژاد ،سن ،وزن ماهي،
عوامل و شرایط محیطي و طول مدت غذادهي بستگي داشته
باشد (0220 ،Dabrowski؛  Merchieو همکاران .)0222 ،در
مسائل پرورشي یکي از مهمترین عوامل نشاندهنده بازده
اقتصادی عامل ضریب تبدیل غذایي ميباشد .در تحقیق حاضر
افزایش نرخ رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایي در ماهیان
تغذیه شده با سطوح  222و  222میليگرم ویتامین ث در
كیلوگرم نسبت به تیمار شاهد مشخص بود ،هرچند این اختالف
معنيدار نبود .در ماهي بني  Barbus sharpeyiمیزان ضریب
تبدیل غذایي و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با ویتامین
ث به میزان  222و  0222میليگرم در كیلوگرم غذا اختالف
معنيداری را با تیمار شاهد نشان داد (جواهرزاده و همکاران،
 .)0222گزارشهایي نیز از تأثیر ویتامین ث بر بهبود ضریب
تبدیل غذایي در قزلآالی رنگینكمان منتشر شده است
( Dabrowskiو همکاران .)0222 ،در تیالپیای نیل Oreochromis
 niloticusنیز كمبود ویتامین ث در جیره باعث افزایش ضریب
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تبدیل غذایي و كاهش كارایي پروتئین شد ( Solimanو همکاران،
 .)0222گزارشهایي نیز درخصوص عدم تأثیر ویتامینهای
اضافه شده در جیره بر ضریب تبدیل غذایي در ماهي شانک سر
طالیي  Sparus aurataوجود دارد ( Ortunoو همکاران0220 ،؛
 Monteroو همکاران .)0222 ،طول مدت غذادهي با جیره
حاوی ویتامین در بروز تأثیرات بر شاخصهای رشد ماهیان
نقش مهمي دارد ( Limو همکاران0222 ،؛  Wahliو همکاران،
0222؛  Matusiewiczو همکاران .)0222 ،با توجه به تحقیق
حاضر و آشکار شدن نسبي تفاوت در نرخ رشد ویژه و ضریب
تبدیل غذایي در تیمارهای تغذیه شده از جیره حاوی ویتامین
ث ،بهنظر ميرسد با افزایش طول دوره تغذیه از ویتامین
متناسب با طول دوره پرورش بازاری پاكوی قرمز بهبود معنيدار
ضریب تبدیل غذایي و نرخ رشد ویژه مشاهده گردد .در مورد
شاخص بازماندگي و تأثیر تغذیه با جیره حاوی ویتامین ث بر این
شاخص ،با توجه به بازماندگي  022درصد بچه ماهیان در تیمار
شاهد و تیمارهای آزمایشي نميتوان بهطور قطعي نتیجهگیری
نمود .نتایج تحقیق بیانكننده این مطلب بود كه میزان استفاده
از ویتامین در جیره در حد قابل تحمل ماهیان بوده است و
اثرات سمیت در دوز باال مشاهده نگردیده است .مروری بر
مطالعات پیشین نیز نشان ميدهد كه رژیم غذایي حاوی
ویتامین ث اثر معنيداری بر میزان بازماندگي بچهماهیان قزل
آالی رنگینكمان نداشته است ( Wahliو همکاران0222 ،؛
 Dabrowskiو همکاران .)0222 ،در مقابل ،تأثیر ویتامین ث بر
میزان بازماندگي در كپورهندی  Misra( Labeo rohitaو
همکاران )0222 ،اثبات شده است .با افزودن ویتامین ث به جیره
غذایي بچهماهیان پاكوی قرمز در مطالعه حاضر ،از لحاظ میزان
هموگلوبین و پروتئین كل خون بین تیمارهای مختلف از لحاظ
آماری اختالف معنيداری مشاهده نشد .عدم تأثیر ویتامین ث
در جیره غذایي بر مقدار هموگلوبین خون در ماهي شانک
سرطالیي ( Ortunoو همکاران0220 ،؛  Monteroو همکاران،
 )0222و طوطي ماهي  Wang( Oplegnathus fasciatusو
همکاران )0222 ،گزارش شده است .گزارشاتي نیز از تأثیر
ویتامینهای موجود در جیره غذایي بر هموگلوبین خون ماهیان
كپور هندی  Misra( Labeo rohitaو همکاران )0222 ،و قزل
آالی رنگینكمان ( Dabrowskiو همکاران )0222 ،وجود دارد.
شرایط محیطي بر مقدار هموگلوبین خون ماهي مؤثر است.
نگهداری ماهي در شرایط نامساعد محیطي و تراكم بیش از حد
منجر به كاهش اكسیژن محلول آب و بهدنبال آن كاهش
اكسیژنرساني به بافتهای بدن ميشود .در این
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شرایط افزایش میزان هموگلوبین خون بهعنوان یک واكنش كه
ميتواند باعث افزایش ظرفیت اكسیژنرساني در خون گردد
محسوب ميشود .بههمین علت با بروز شرایط نامطلوب محیطي و
افزایش تراكم ،ماهي جهت سازگاری و تطابق با شرایط ایجاد
شده مجبور به افزایش هموگلوبین برای حمل بیشتر اكسیژن
خون جهت مقابله با كمبود اكسیژن است ( Hoseinifarو
همکاران0200 ،؛ رفعتنژاد و همکاران0222 ،؛ سورینژاد و
همکاران .)0222 ،میزان پروتئین كل خون نیز در تحقیق حاضر
تحت تاثیر افزودن ویتامین ث به جیره غذایي قرار نگرفت .در
تطابق با نتایج تحقیق حاضر ویتامینهای افزوده شده به جیره
غذایي ماهي قزلآالی رنگینكمان با دوزهای متفاوت تأثیری بر
میزان پروتئین كل خون نداشت ( Misraو همکاران0222 ،؛
 Trenzadoو همکاران .)0222 ،بهطوركلي ،كاهش پروتئین كل
خون نشاندهنده وضعیت بد تغذیهای و شرایط نامساعد محیطي
است .در ماهیان نگهداری شده در تیمارهای با تراكم بیش از
حد و شرایط نامساعد محیطي ،دسترسي محدود به غذا و
كاهش سطح تغذیه به ازای هر ماهي باعث ایجاد طبقات
مختلف وزني و در نتیجه نامساوی شدن سهم هر ماهي در
گرفتن غذا و در نهایت افزایش نوسان در وزن و كاهش میزان
كارآیي و ثمربخشي غذا ميشود .بنابراین ماهیان از لحاظ
شرایط تغذیه ای در وضعیت نامناسبي قرار داشته و همچنین
مشکالتي از قبیل كاهش اكسیژن محلول آب ،تولید فضوالت و
مدفوع ماهیان و همچنین تولید آمونیاك پیش ميآید و در
نتیجه در این شرایط نامساعد محیطي میزان پروتئین كل خون
كاهش ميیابد ( Rameshو 0222 ،Saravanan؛  Adhamو
همکاران .)0222 ،در تحقیق حاضر ،با توجه به شرایط مطلوب
محیطي در آكواریوم محل پرورش بچهماهیان و تراكم مناسب و
جمعآوری روزانه ضایعات غذایي و مدفوع ماهیان ،میزان
هموگلوبین خون و میزان پروتئین كل خون تغییرات معنيداری
را در تیمارهای مختلف شاهد و ویتامیني نشان نداد .در تحقیق
حاضر ماهیان تغذیه شده با سطح باالی ویتامین ث بهمیزان
 222میليگرم در كیلوگرم جیره دارای میزان هماتوكریت بیشتری
نسبت به ماهیان تیمار فاقد ویتامین ث بودند كه این اختالف
معنيدار بود .در طوطيماهي  Oplegnathus fasciatusپس از
یازده هفته تغذیه با جیره حاوی ویتامین ث در سطوح ،22 ،2
 222 ،022 ،002و  0222میليگرم در كیلوگرم جیره ،تفاوت
معنيداری بین میزان هماتوكریت در تیمارهای مختلف مشاهده
نگردید ( Wangو همکاران .)0222 ،در ماهي  shinerطالیي
 Notemigonus crysoleucasنیز ویتامین ث در جیره
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غذایي با مقادیر  22 ،22 ،02و  000میليگرم در كیلوگرم
جیره ،تأثیری بر میزان هماتوكریت خون پس از  02هفته
غذادهي نداشت ( Chenو همکاران .)0222 ،برخالف نتایج فوق،
در گربهماهي روگاهي  Lim( Ictalurus punctatusو ،Lovell
 ،)0202تیالپیای دورگه ()Tilapia nilotica × Tilapia aurea
( Shiauو  ،)0220 ،Janگربهماهي آفریقایيClarias gariepinus
( Adhamو همکاران )0222 ،و ماهي دم زرد Seriola
 Ren( quinqueradiataو همکاران )0222 ،كمبود ویتامین ث
باعث كاهش میزان هماتوكریت خون و كمخوني گردید و با
افزایش سطح ویتامین ،میزان هماتوكریت خون افزایش یافت.
نقش كمبود ویتامین ث در بروز كمخوني در ماهیان به قطعیت
مشخص نشده است اما كاهش همزمان دریافت غذا با كاهش
ویتامین ث جیره و نقش این ویتامین در سوخت و ساز آهن از
دالیل بروز كمخوني عنوان شده است ( Adhamو همکاران،
 .)0222در تحقیق حاضر نیز چنین روندی مشاهده شد و با
افزایش سطح ویتامین ث در جیره ،میزان هماتوكریت خون نیز
پس از ده هفته تغذیه با ویتامین ث افزایش یافت .بهنظر ميرسد
با افزایش طول دوره تغذیه از ویتامین متناسب با طول دوره
پرورش بازاری پاكویقرمز این اختالف در میزان هماتوكریت
آشکارتر گردد .با توجه به نتایج شاخصهای خوني بهنظر ميرسد
اضافه نمودن ویتامین ث در سطوح  222و  222میليگرم بر
كیلوگرم جیره تأثیر مثبتي بر این شاخصها و بنابراین ارتقاء
سیستم ایمني بدن با تأثیر بر تعداد سلولهای خوني و افزایش
آن در پاكویقرمز داشته باشد هرچند شاخصهای خوني ماهیان
بهعوامل مختلف دیگری از قبیل اندازه ،سن ،وضعیت فیزیولوژیکي
و شرایط محیطي نیز بستگي دارد كه بررسي تأثیر همزمان این
عوامل ميتواند در تحقیقات آینده در این گونه مورد توجه قرار
گیرد .در جمعبندی ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه استفاده از
ویتامین ث بهشکل ال اسکوربیل-0-پليفسفات در جیره غذایي
گونه ماهي پاكویقرمز كه به تازگي به صنعت آبزیپروری تجاری
و زینتي كشور معرفي شده است دارای آثار مثبتي بر شاخصهای
رشد و خونشناسي ميباشد .درخصوص عملکرد رشد ماهیان،
بهبود شاخصهای رشد مثل میزان و درصد افزایش وزن بدن،
میانگین رشد روزانه ،نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایي در
ماهیان تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف ویتامین
ث در مقایسه با جیره فاقد ویتامین ث مشخص بود .همچنین
اضافه نمودن ویتامین ث به جیره غذایي ماهي پاكوی قرمز به
میزان  222و بهویژه  222میليگرم در كیلوگرم جیره باعث
افزایش میزان هماتوكریت نسبت به تیمار فاقد ویتامین ث شد.
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سورینژاد و همکاران

 استفاده از ویتامین ث در جیره غذایي ماهي پاكوی قرمز،در كل
توسط پرورشدهندگان با توجه به بهبود شاخصهای رشد و
.میزان هماتوكریت قابل توصیه ميباشد

تشکر و قدردانی

نویسندگان الزم ميدانند از آقای احسان محسني مدیرمحترم
.كارگاه تکثیر ماهیان زینتي اسالم آباد غرب تشکر و قدرداني نمایند
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