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آالی های رشد ماهی قزلبر شاخص Cو Eهای تاثیر سطوح مختلف ویتامین

 (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین

 
 95977 -777: پستیصندوقدانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیالت، : *ارغوان میار 

 95977-6996 :پستیصندوقموسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران، : فرعباس متین 

 95977 -777: پستیگروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق: مهدی شمسائی 

 95977-6573: پستیصندوقدانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، : یمهدی سلطان 

 666: پستیصندوقواحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه شیالت، : یالله رومیان 

 95977 -777: پستیگروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق: مریم جعفرپور 

 
 9319اسفند  :تاریخ پذیرش                                          9319آذر : تاریخ دریافت

 

 چکیده
کمان پرورشی آالی رنگینهای رشد و بقای ماهی قزلجیره بر شاخص Cو  Eهای ویتامین منظور اثر سطوح مختلفاین مطالعه به

(Oncorhynchus mykiss ) 0931تا بهمن ماه  0931از آذر ماه ( استان مازندران –کالردشت )در استخرهای پرورشی واقع در مرزن آباد 

روز قرار  01مدت گرم به 07عدد بچه ماهی با میانگین وزنی  911در هر تکرار . ندهای غذایی متفاوت در نظر گرفته شدتیمار با جیره 7. انجام شد

گرم در میلی 01و  Cرم ویتامین گگرم در کیلومیلی 01در تیمار ( انحراف استاندارد ±) نتایج نشان داد که باالترین متوسط وزن کسب شده. گرفتند

حداکثر ضریب تبدیل (. >10/1P) دار بودکه این اختالف از نظر آماری معنیحظه گردید، ترین آن در تیمار شاهد مالو کم Eرم ویتامین گکیلو

دار با تیمار مشاهده گردید، که دارای اختالف معنی Cو  Eگرم ویتامین وگرم در کیلمیلی 01در تیمار شاهد و حداقل آن در تیمار ( FCR) غذایی

ترین درصد افزایش وزن روزانه، ترین شاخص وضعیت و کمچنین بیشهم. دار آماری نداشتعنی، ولی با سایر تیمارها تفاوت م(>10/1P) شاهد بود

 دار آماری داشتسرعت رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین، درصد کارایی تبدیل غذا در تیمار شاهد مشاهده گردید، که با سایر تیمارها تفاوت معنی

(10/1P<) .های مود که ویتامینتوان اظهار نبر اساس نتایج فوق میE  وC توانند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه ماهی می

 . کمان پرورشی ایفا نمایندآالی رنگینقزل

 

 های رشد، شاخصCو Eهای کمان، ویتامینآالی رنگینماهی قزل :کلمات کلیدی
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 مقدمه
ز نظر ترين جنس اكمان مهم آالي رنگين بدون شك گونه قزل

كمان آالي رنگين ماهي قزل. باشد اقتصادي در خانواده آزادماهيان مي

هاي باكتريايي در بسياري  اي با ارزش تجاري باال است و بيماري گونه

. باشد از مزارع پرورشي يكي از داليل عمده كاهش ميزان توليد آن مي

زان اي حدود نيم قرن دارد و ميسابقهايران آال در پرورش ماهي قزل

 00888هاي اوليه انقالب به حدود تن در سال 088توليد آن از حدود 

 (.9818سالنامه آماري شيالت ايران،)رسيده است  9801تن در سال 

براي موفقيت در توليد متراكم و انبوه و كنترل بيماري، استفاده از 

نظر هاي دفاع طبيعي جاندار ضروري به هايي براي تقويت سيستم روش

كه سهم خوراك در رشد و بازماندگي چنين با توجه به اينهم .رسد مي

هاي متراكم بسيار ويژه در سيستمهاي توليد بهآبزيان پرورشي و هزينه

 درصد  08نحوي كه بيش از هقابل توجه و حائز اهميت است، ب
گيرد، فرموالسيون جيره غذايي با توجه توليد را در بر مي هايهزينه

يي گونه و استفاده از مواد اوليه با كيفيت مطلوب به احتياجات غذا

و همكاران،  Trenzado) تاثير زيادي بر بهبود روند توليد دارند

9881.) 

اما از نظر كيفي  ،يكي از اقالم غذايي كه از نظر كمي جزء ناچيز

با . ها هستندگردد، ويتامينجزء ضروري و مهم جيره آبزيان تلقي مي

دليل تاثير ها نقشي در توليد انرژي ندارند، اما به كه ويتامينوجود اين

يندهاي حياتي اهميت خاصي در جيره غذايي داشته و آها در فرآن

طور به. ت شديدي در بدن خواهد شدها باعث بروز اختالالفقدان آن

هاي عنوان تركيبات كوآنزيم باعث تسريع فعاليتها بهكلي ويتامين

هاي افزوده شده به غذاي كه ويتامين جايياز آن. گردندزيستي مي

 و يا نگهداري در انبار از بين آماده و پلت آبزيان طي فرايند توليد 

تري به جيره غذايي اضافه شود ميزان بيشروند، بنابراين توصيه ميمي

 . (9880و همكاران،  Puangkaew) شوند

هاي محلول يا اسكوربيك اسيد يكي از ويتامين Cويتامين 

 هاي متابوليك متعددي استب بوده كه داراي نقشدر آ

(Alishahi  ،9899و همكاران) .مين يتاوE توكوفرولآلفا -يا دي 

 هاينقشمحلول در چربي است كه  هايويتامينيكي از 

هاي كمبود  ترين نشانه معمول. سودمندي در تغذيه ماهيان دارد

د، اي شامل نكروز عضالت سفي ديستروفي ماهيچه Eويتامين 

و  Clerton) باشدها و آنمي ميگي قلب، عضله و بافتآوردآب

 . (9889همكاران، 

بر برخي از  Cتاثير ويتامين ( 9800)فالحتكار و همكاران

ماهي پارامترهاي رشد، نرخ بازماندگي و شاخص كبدي در فيل

 . پرورشي را ارزيابي كردند

 ساخت اسيد اسكوربيك در سه گونه از( 9800)فالحتكار 

ماهيان خاوياري و نقش آن در پارامترهاي كمي رشد را مورد 

 اسكوربيل-اثر ال( 9801) سلطاني و همكاران. بررسي قرار داد

هاي جيره بر شاخص Cعنوان منبع ويتامين پلي فسفات به-9

 . رشد تاسماهي سيبري را مورد مطالعه قرار دادند

 هايينويتاماين تحقيق با هدف مطالعه تاثير سطوح مختلف 

C  وE آالي هاي رشد و بقا ماهي قزلبر برخي از شاخص

 . كمان پرورشي انجام گرفته استرنگين

 

  هامواد و روش
 در مزرعه پرورش 9818تا بهمن  9818اين تحقيق از آذر 

( استان مازندران -كالردشت)آال واقع در مرزن آباد ماهي قزل

 . انجام پذيرفت

 
 مورد استفاده در طول مدت پرورش مشخصات تیمارهای: 1جدول 

 تيمار رديف

گرم ويتامين  ميلي 08غذاي اكسترود غني شده با  9 C به ازاء هر كيلوگرم  غذا   

 به ازاء هر كيلوگرم غذا Cگرم ويتامين  ميلي988غذاي اكسترود غني شده با  9

گرم ويتامين  ميلي 08غذاي اكسترود غني شده با  8 E ذابه ازاء هر كيلوگرم غ   

 به ازاء هر كيلوگرم غذا Eگرم ويتامين  ميلي 988غذاي اكسترود غني شده با  4

 به ازاء هر كيلوگرم غذا Eگرم ويتامين  ميلي 08و  Cگرم ويتامين  ميلي 08غذاي اكسترود غني شده با  0

 ر كيلوگرم غذابه ازاء ه Eگرم ويتامين  ميلي 988و  Cگرم ويتامين  ميلي 988غذاي اكسترود غني شده با  0

 تيمار شاهد شامل غذاي اكسترود بدون هر گونه افزودني 1
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 آاليقزلبچه ماهي  قطعه 0888تعداد منظور اين براي

استخر به مساحت  1گرم در  91 وزني ميانگين با كمانرنگين

هر استخر به . روز نگهداري شدند 08مدت متر به 98×9×9

سه قسمت تقسيم شد، كه  عنوان يك تيمار توسط تور فلزي به

به . به اين ترتيب هر استخر شامل سه تكرار از يك تيمار بود

براي . عدد بچه ماهي قرار گرفت 888طور ميانگين در هر تكرار 

هر تيمار فرمول غذايي خاصي در نظر گرفته شد كه در جدول 

مقدار غذاي روزانه هر گروه از بچه . مشخص شده است 9

ماي متوسط آب استخرها و با استفاده از ماهيان با توجه به د

صورت دستي در نوبت به 4اي مربوطه تعيين و در جداول تغذيه

 .ها قرار گرفتاختيار آن

ها از غذاي اكسترود در اين تحقيق براي تغذيه ماهي

Skretting ها وزن بچه ماهي. شد محصول كشور ايتاليا استفاده

دستورالعمل كارخانه از ها نتغذيه آبراي  و گرم بود 91در ابتدا 

آناليز جيره غذايي در ايتاليا انجام شد، كه شامل . استفاده شد

درصد  1درصد رطوبت،  1درصد پروتئين،  44درصد چربي،  98

غذادهي طبق دستورالعمل . درصد فيبر بود 8خاكستر و 

كارخانه توليد كننده و با توجه به درجه حرارت و وزن ماهي از 

 :ير صورت گرفتطريق فرمول ز

 ميزان غذادهي روزانه=  N×وزن ماهي ×تعداد ماهي

N  ضريبي است كه با توجه به درجه حرارت در جدول ارائه

صورت درصد شده است و به شده كارخانه توليدكننده تبيين

ها كه در ابتداي انجام پروژه وزن ماهي جايياز آن. شودبيان مي

برابر  Nگراد و ضريب درجه سانتي 98گرم و درجه حرارت  91

در آغاز درصد در جدول غذادهي تعيين شده بود، غذادهي  0/9

گرم،  988گرم و در هفته سوم  10ميزان روزانه در هر تكرار به

گرم در روز انجام  908گرم و هفته هفتم  988هفته پنجم 

كه براي  α-tocopheryl acetateصورت به Eويتامين . پذيرفت

د، تهيه و به ميزان معين به هر وش فاده ميغذادهي ماهيان است

كه اين  جايياز آن. هاي غذايي اضافه گرديديك از جيره

ويتامين محلول در چربي است، ميزان مورد نظر ابتدا در محلول 

ذكر است الزم به. لستين حل و بعد به روي غذا اسپري شد

. صورت روزانه تهيه شدميزان غذاي الزم براي هر تيمار به

. درصد خالص بود 988مورد مصرف در اين تحقيق  Eيتامين و

باشد و به جايي كه اسيد اسكوربيك محلول در آب مياز آن

منظور جلوگيري از هدر رفتن آن در آب در اين تحقيق از 

به شكل آسكوربيل پالميتات كه قابل  Cويتامين 

روش اضافه نمودن آن به . انحالل در چربي است استفاده شد

، Sunderland و Anderson) بود Eشابه ويتامين غذا م

گيري به اين ترتيب كه ميزان مورد نظر بعد از اندازه. (9889

هر دو . داخل لستين حل و به روي جيره غذايي اسپري شد

 .آلمان بودند Merckويتامين مورد استفاده محصول شركت 

و  Barrows) صورت زير محاسبه شدندپارامترهاي رشد به

  .(9880ان، همكار

فته هبا استفاده از وزن و طول و هردو  (CF)شاخص وضعيت -

 :بار بر اساس فرمول زير انجام پذيرفتيك
 CF = W × 100/L

3 

 : صورت زير محاسبه گرديدبه( FCR) ضريب تبديل غذا -
 ضريب تبديل غذا=مقدار غذاي جذب شده / {(گرم)وزن ثانويه -(گرم)وزن اوليه

از تقسيم ميزان وزن اضافه شده   (PER)تئيننرخ كارايي پرو -

 . به ميزان پروتئين مصرفي محاسبه شد

 : از فرمول زير محاسبه گرديد  (SGR)سرعت رشد ويژه -

 لگاريتم طبيعي وزن ابتدايي(/ روز)دوره پرورش}×988

 سرعت رشد ويژه= {(گرم)لگاريتم طبيعي وزن نهايي  -(گرم)

 : محاسبه شددرصد افزايش وزن از طريق زير  -
 درصد افزايش وزن= {وزن نهايي –وزن اوليه / وزن اوليه }×988

 . درصد كارايي تبديل غذا نيز به صورت زير محاسبه گرديد -
 كارايي تبديل غذا ={وزن نهايي -وزن اوليه/ غذاي مصرف شده }×988

 : درصد ميانگين رشد روزانه نيز از روش زير محاسبه شد -
 درصد ميانگين رشد روزانه ={وزن اوليه –وزن نهايي×988}/ وزن اوليه×روز

خر و بعد برداري قبل از ورود به استبررسي كيفي آب نمونه

هاي فاكتور. ورت روزانه انجام پذيرفتصاز خروج از هر استخر به

. نيتريت، نيترات و آمونياك مورد سنجش قرار گرفتند

وزانه و صورت رو دما نيز به pHفاكتورهاي اكسيژن محلول، 

گيري منظور حفظ شرايط مطلوب زيستي ماهي اندازههزمان بهم

در اين بررسي سنجش غلظت فاكتورهاي كيفي آب . شدند

 هايمدل Lamotte هايكيتبا  ترتيببه NO2،NO3،NH3 شامل

LM3352 ،LM3304  وLM7297 مقدار اكسيژن . انجام شد

ورت صمحلول و دماي آب توسط دستگاه تزريق اكسيژن به

 Waterproofاز كيت  pHگيري براي اندازه .شد گيريروزانه اندازه

pen  مدلYTH 10 آناليز الشه ماهي نيز انجام . استفاده گرديد

 . شد

مورد تجزيه و تحليل  SPSS17افزار ها توسط نرمكليه داده

اي از براي مقايسه ميانگين بين تيمارهاي تغذيه. قرار گرفتند

و براي ( ANOVA One-Way)طرفه آناليز واريانس يك
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اختالف . استفاده شد LSDهاي همگن از آزمون جداسازي گروه

درصد  0ها در تيمارهاي مختلف در سطح احتمال بين ميانگين

 .تعيين گرديد

 

 نتایج

 09/1، مقدار اكسيژن محلول pH 99/8±4/0ميانگين 

يتريت گراد، آمونياك، ندرجه سانتي 14/1گرم در ليتر، دما ميلي

گرم ميلي 19/8±89/8و  84/8±89/8و نيترات به ترتيب صفر، 

 .در ليتر گزارش شد

روز  08آال پس از نتايج سنجش پارامترهاي رشد ماهي قزل

باالترين درصد افزايش وزن كسب . آمده است 8و  9درجداول 

گرم ويتامين ميلي 08و  Cگرم ويتامين ميلي 08شده در تيمار 

E ترين كه كمدست آمده است، در حاليهب در كيلوگرم غذا

كه شاهد است، محاسبه  1ميزان درصد افزايش وزن در تيمار 

 دار بوده استاين اختالف از نظر آماري معني. شده است

(80/8P< .) 

 

 

 پرورشروز  06در مدت  Eو  Cهای آال تغذیه شده با مقادیر مختلف ویتامیننتایج حاصل از توزین ماهیان قزل : 2جدول

 انحراف استاندارد درصد افزايش وزن (گرم)وزن ثانويه  (گرم)وزن اوليه  تيمار

9 10/90 9/81  ab 19/989 40/9 

9 0/90 0/49  ab 44/948 00/90 

8 0/90 81  ab 11/980 11/0 

4 8/90 0/48  ab 81/908 89/94 

0 0/90 40  b 84/900 49/1 

0 91 44  ab 08/940 01/99 

1 0/90 0/80  a 01/991 00/9 

 .دار نبودن اختالفات در پارامترهاي مذكور استها نشان دهنده معنيحروف مشابه در ستون                 

 
حداكثر مقدار ضريب تبديل غذا در تيمار شاهد و حداقل 

( در كيلوگرم غذاE و  Cگرم ويتامين ميلي 08) 0آن در تيمار 

، (>80/8P) را نشان دادند داريحاصل شد، كه اختالف معني

(. <80/8P) دار آماري نداشتندولي با ساير تيمارها تفاوت معني

و در تيمار ( 80/9) تريننرخ كارايي پروتئين در تيمار شاهد كم

 داري را نشان دادندبود، كه اختالف معني( 49/9) ترينشبي 0

(80/8P< .)ترين شاخص وضعيت يا ضريب چاقي در تيمار بيش

در  Cگرم ويتامين ميلي 988) 9ترين آن در تيمار شاهد و كم

دار آماري با هم محاسبه شد، كه تفاوت معني( كيلوگرم غذا

 ، ولي با ساير تيمارها تفاوت آماري نداشت(>80/8P) داشتند

(80/8P> .) 

ان و در تيمار ترين ميزبيش 0نرخ كارايي پروتئين در تيمار 

ترين مقدار برخوردار بود و از تفاوت آماري باالئي شاهد از كم

درصد كارايي تبديل غذا نيز در (. >80/8P) برخوردار بودند

ميزان را داشت، كه ترين باالترين و در تيمار شاهد كم 0تيمار 

 (.>80/8P) داري برخوردار بوداز تفاوت معني

گرم ميلي 08) 0الشه تيمار  با توجه به نتايج فوق، آناليز

و تيمار ( در كيلوگرم غذا Eگرم ويتامين ميلي 08و  Cويتامين 

با هم مقايسه ( غذاي اكسترود بدون هر گونه افزودني)شاهد 

 40/04±90/8 0شدند، كه طي آن ميزان رطوبت در تيمار 

درصد  94/91±10/8درصد، پروتئين  89/0±98/8درصد، چربي

 1/01±09/8ود و در تيمار شاهد رطوبت درصد ب 90/9±81/8و 

درصد و  91/99 ±19/8 پروتئين درصد، 9/0±98/8 درصد، چربي

 . دست آمدندهدرصد ب 94/9±99/8خاكستر 
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 روز پرورش 06آال در زمان بر پارامترهای رشد ماهیان قزل Eو  Cهای استفاده از مقادیر مختلف ویتامین( انحراف استاندارد ±میانگین)نتایج  :3جدول

نرخ كارائي  ضريب تبديل غذا شاخص وضعيت تيمار

 پروتئين
درصد كارائي  سرعت رشد ويژه

 تبديل غذا
درصد ميانگين رشد 

 روزانه

9 89/8±
ab04/8 89/8±

ab90/9 89/8±
a90/9 89/8±

ab48/9 09/8±
a9/40 84/8±

ab99/9 

9 88/8±
a41/8 98/8±

ab88/9 99/8±
ab98/9 99/8±

ab40/9 10/4±
ab49/41 91/8±

ab84/9 

8 88/8±
ab09/8 88/8±

ab81/9 89/8±
ab91/9 84/8±

ab40/9 11/8±
ab01/41 81/8±

ab89/9 

4 88/8±
ab08/8 90/8±

ab10/9 98/8±
ab90/9 81/8±

ab09/9 80/4±
ab00/08 98/8±

ab08/9 

0 888/8±
a0/8 81/8±

b91/9 81/8±
b49/9 80/8±

b09/9 84/8±
b40/00 90/8±

b10/9 

0 88/8±
ab09/8 98/8±

ab10/9 90/8±
ab91/9 90/8±

ab41/9 81/0±
ab09/08 81/8±

ab49/9 

1 80/8±
b09/8 91/8±

a88/9 89/8±
a80/9 89/8±

a91/9 90/9±
a84/48 84/8±

a10/9 

 .دار نبودن اختالفات در پارامترهاي مذكور استدهنده معنيها نشانحروف مشابه در ستون

 

 بحث 
هاي مختلف پروري توليد گونهيكي از اهداف اوليه آبزي

هدف . چنين بازسازي ذخاير استآبزي براي توليد غذا و هم

اي با تبديل غذاي ماهي به گوشت در اصلي مطالعات تغذيه

. شودزمان كوتاه و به همراه سود و مزاياي اقتصادي دنبال مي

هاي رشد توسط در شاخص E و Cهاي نقش سودمند ويتامين

و همكاران،  Belo) است محققين زيادي انجام و به ثبت رسيده

. (9888و همكاران،  Wahli؛ 9888و همكاران،  Wang؛ 9880

گرم ميلي 08آال در تيماردرصد افزايش وزن در ماهيان قزل

تر از در كيلوگرم غذا بيش Eگرم ويتامين ميلي 08و  Cويتامين 

در تيمار . دار بوددست آمد و اين اختالف معنيهساير تيمارها ب

در كيلوگرم غذا نيز درصد افزايش  Eگرم ويتامين ميلي 988

اين نتايج بيانگر اين مطلب است كه سطوح . وزن باال بود

ها روي درصد وزن كسب شده ويتاميني استفاده شده در جيره

 Cچنين سطوح باالي تلفيقي ويتامين هم. تاثيرگذار بوده است

 دارمعني در كيلوگرم تفاوت ويتامينگرم ميلي 988در تيمار  Eو 

به تنهائي بودند،  Cيا  Eآماري با تيمارهايي كه داراي ويتامين 

در اين  Eو  Cعبارت ديگر استفاده از ويتامين به. نداشته است

موثرتر  Eاند، ولي ويتامين مطالعه تاثير متقابلي روي هم نداشته

 . بوده است

Hamre  رابطه بين ويتامين ( 9111)و همكارانC و E  در

هيان سالمون جوان اقيانوس اطلس را بررسي كردند و به رشد ما

احتماالً بستگي به  Cاين نتيجه رسيدند كه نياز به ويتامين 

 . در جيره غذايي دارد Eسطوح ويتامين 

 به اين نتيجه رسيدند كه واكنش ( 9819)تاتينا و همكاران

جيره و سطوح  Eمتقابل مثبتي بين سطوح باالي ويتامين 

روي وزن كسب شده ماهيان استرلياد  Cين پايين ويتام

 .پرورشي وجود دارد

منظور اي كه بهدر مطالعه( 9800) فالحتكار و همكاران

گرم و با  9/809±0/8ماهيان جوان با وزن متوسط پرورش فيل

گرم در ميلي 9088و  088، 488، 988، 988 مقادير صفر،

 داريمعني الفاتاختداد،  انجامهفته  90 طي C ويتاميناز  كيلوگرم

. را بين وزن كسب شده در تيمارهاي مختلف مشاهده كرد

Papp  با بررسي اثر سطوح مختلف ويتامين ( 9110)و همكاران

C  گرم در  1/99±9/9در تاسماهي هيبريد با وزن متوسط

درجه  99-98هفته پرورش و در دماي  0شروع آزمايش، پس از 

ر وزن ابتدايي، هيج براب 0گراد و رسيدن ماهيان به سانتي

داري را مشاهده نكردند، ولي اثر مثبت ناچيزي اختالف معني

 . در ميزان رشد مشاهده شد Cدنبال اضافه نمودن ويتامين هب

نتايج حاصل از بررسي فوق نشان داد كه سرعت رشد ويژه 

روز پرورش تحت تاثير  08و درصد افزايش وزن بدن طي 

با گروه  0ه بوده و تيمار جيرE و  Cسطوح مختلف ويتامين 

 ، درحالي(>80/8P) دار آماري داشته استشاهد تفاوت معني

 دار آماري نداشتندختالف معنيشاهد اكه ساير تيمارها با گروه 

(80/8P> .) نتايج بيانگر اين موضوع بودند كه سطوح باالي

 Cگرم ويتامين ميلي 988)هاي مورد استفاده تركيبي ويتامين

تفاوت فاحش در پارامترهاي رشد ماهي  (گرم غذادر كيلو Eو

هاي فوق رهايي كه به صورت تكي از ويتامينآال با تيماقزل

تغذيه خوب  توانددليل ديگر مي .استفاده شده بود، نشان ندادند

 .در اين مطالعه باشد

در بررسي ساخت اسيد اسكوربيك در ( 9800) فالحتكار

ماهي به اين نتيجه و فيل ايتاسماهي سيبري، تاسماهي درياچه

داري تاثير معني Cرسيد، كه استفاده از مقادير مختلف ويتامين 

در تحقيق حاضر تيمار . در نرخ كارايي پروتئين نداشته است

ترين نرخ كارائي پروتئين از بيش  Eو Cتركيبي ويتامين 



 .....های بر شاخص Cو  Eهای تاثیر سطوح مختلف ویتامین       و همکاران                                                            میار

01 
 

 دار آماري با ساير تيمارها داشتبرخوردار بود كه تفاوت معني

(80/8P<) . 

Sealey  وGaatlin (9889 ) با بررسي تاثير واكنش بين

جيره غذائي بر رشد ماهيان جوان باس راه  Eو  Cهاي ويتامين

هفته پرورش يافتند كه  98گرم و بعد از  99راه با وزن اوليه 

امين جيره بوده داري تحت تاثير ويتطور معنيهكارايي غذا ب

نيز  Eو Cمين داري بين سطوح ويتااختالف معني. است

كارايي تغذيه را  Cسطوح مورد استفاده از ويتامين . مشاهده شد

كه در مطالعه فوق درصد كارايي در حالي. افزايش داده بود

و شاهد تفاوت  0با تيمار  0و  4، 8، 9تبديل غذا در تيمارهاي 

تفاوت  9و  0، ولي تيمار (<80/8P) دار آماري نداشتندمعني

 (. >80/8P) تنددار آماري داشمعني

Lenient  با بررسي تاثير سطوح  (9880)و همكاران

 908و  990، 988، 10، 08، 90، 8)جيره  Eمختلف ويتامين 

قد ماهيان انگشتبر رشد بچه( گرم در كيلوگرمميلي

(Heterobranchus longifilis)  دريافتند كه شاخص ضريب

م در گرميلي 08رشد ويژه در ماهياني كه با جيره حاوي 

تغذيه شدند، نسبت به جيره فاقد مكمل و  Eكيلوگرم ويتامين 

اختالف نسبت به گروه شاهد البته اين . تر بودساير تيمارها بيش

دار معني Eهاي ديگر تغذيه شده با سطوح ديگر ويتامين و گروه

 .نبود

دي بودن پرورش آبزيان تعيين يكي از عوامل اقتصا

 ترينمهمز بديل غذايي يكي اضريب ت. هاي رشد آنهاستشاخص

تر باشد بهتر هاي رشد است كه هرچه مقدار آن پايينشاخص

در مطالعه فوق . دهدبوده و كارايي پرورش و توليد را افزايش مي

در كيلوگرم غذا با هم E و  Cگرم ويتامين ميلي 08تيمار 

كه درحالي. كاهش دهد 91/9توانست ضريب تبديل غذا را به 

در كيلوگرم غذا آن را به E و  Cگرم ويتامين ميلي 988تيمار 

توان نتيجه مي(. 88/9نسبت به تيمار شاهد ) كاهش داد 10/9

توانند بر هاي فوق ميگرفت كه حتي سطوح پايين ويتامين

 .آال موثر باشندميزان رشد ماهي قزل
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Abstract
This study was conducted to assay the effects of different levels of dietary vitamins C and

E on growth indices and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in pond culture of
Marzan abad (Kelardasht-Mazandaran Province) from December 2011 to February 2011.
Seven diets were supplemented. 300 fish with the average weight of 17 g were introduced to
ponds for 60 days. The results showed that the highest and the lowest weight gain were in fish
fed with diet containing 50 mg/kg vitamin C and E and 0 mg/kg vitamin C and E,
respectively. The highest and the lowest Feed Conversion Ratio (FCR) were measured in
control and diet 50 mg/kg vitamin C and E.  There is a significant different in their treatments
(P<0.05). Also, the lowest and highest amount of Weight Gain (WG), Specific Growth Rate
(SGR), Protein Efficiency Ratio (PER), Condition Factor (CF) was found in control and
treatment 50 mg/kg vitamin C and E, respectively. In conclusion vitamin C and have an
important role in enhancement of growth performance and feed efficiency of rainbow trout.
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