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چکیده
این مطالعه بهمنظور اثر سطوح مختلف ویتامینهای  Eو  Cجیره بر شاخصهای رشد و بقای ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورشی
( )Oncorhynchus mykissدر استخرهای پرورشی واقع در مرزن آباد (کالردشت – استان مازندران) از آذر ماه  0931تا بهمن ماه 0931
انجام شد 7 .تیمار با جیرههای غذایی متفاوت در نظر گرفته شدند .در هر تکرار  911عدد بچه ماهی با میانگین وزنی  07گرم بهمدت  01روز قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که باالترین متوسط وزن کسب شده ( ±انحراف استاندارد) در تیمار  01میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Cو  01میلیگرم در
کیلوگرم ویتامین  Eو کمترین آن در تیمار شاهد مالحظه گردید ،که این اختالف از نظر آماری معنیدار بود ( .)P<1/10حداکثر ضریب تبدیل
غذایی ( )FCRدر تیمار شاهد و حداقل آن در تیمار  01میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Eو  Cمشاهده گردید ،که دارای اختالف معنیدار با تیمار
شاهد بود ( ،)P<1/10ولی با سایر تیمارها تفاوت معنیدار آماری نداشت .همچنین بیشترین شاخص وضعیت و کمترین درصد افزایش وزن روزانه،
سرعت رشد ویژه ،نسبت بازده پروتئین ،درصد کارایی تبدیل غذا در تیمار شاهد مشاهده گردید ،که با سایر تیمارها تفاوت معنیدار آماری داشت
( .)P<1/10بر اساس نتایج فوق میتوان اظهار نمود که ویتامینهای  Eو  Cمیتوانند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه ماهی
قزلآالی رنگینکمان پرورشی ایفا نمایند.

کلمات کلیدی :ماهی قزلآالی رنگینکمان ،ویتامینهای  Eو ،Cشاخصهای رشد
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میار و همکاران

مقدمه
بدون شك گونه قزلآالي رنگينكمان مهمترين جنس از نظر
اقتصادي در خانواده آزادماهيان ميباشد .ماهي قزلآالي رنگينكمان
گونهاي با ارزش تجاري باال است و بيماريهاي باكتريايي در بسياري
از مزارع پرورشي يكي از داليل عمده كاهش ميزان توليد آن ميباشد.
پرورش ماهي قزلآال در ايران سابقهاي حدود نيم قرن دارد و ميزان
توليد آن از حدود  088تن در سالهاي اوليه انقالب به حدود 00888
تن در سال  9801رسيده است (سالنامه آماري شيالت ايران.)9818،
براي موفقيت در توليد متراكم و انبوه و كنترل بيماري ،استفاده از
روشهايي براي تقويت سيستمهاي دفاع طبيعي جاندار ضروري بهنظر
ميرسد .همچنين با توجه به اينكه سهم خوراك در رشد و بازماندگي
آبزيان پرورشي و هزينههاي توليد بهويژه در سيستمهاي متراكم بسيار
قابل توجه و حائز اهميت است ،بهنحوي كه بيش از  08درصد
هزينههاي توليد را در بر ميگيرد ،فرموالسيون جيره غذايي با توجه
به احتياجات غذايي گونه و استفاده از مواد اوليه با كيفيت مطلوب
تاثير زيادي بر بهبود روند توليد دارند ( Trenzadoو همكاران،
.)9881
يكي از اقالم غذايي كه از نظر كمي جزء ناچيز ،اما از نظر كيفي
جزء ضروري و مهم جيره آبزيان تلقي ميگردد ،ويتامينها هستند .با
وجود اينكه ويتامينها نقشي در توليد انرژي ندارند ،اما بهدليل تاثير
آنها در فرآيندهاي حياتي اهميت خاصي در جيره غذايي داشته و
فقدان آنها باعث بروز اختالالت شديدي در بدن خواهد شد .بهطور
كلي ويتامينها بهعنوان تركيبات كوآنزيم باعث تسريع فعاليتهاي
زيستي ميگردند .از آنجايي كه ويتامينهاي افزوده شده به غذاي
آماده و پلت آبزيان طي فرايند توليد و يا نگهداري در انبار از بين
ميروند ،بنابراين توصيه ميشود ميزان بيشتري به جيره غذايي اضافه
شوند ( Puangkaewو همكاران.)9880 ،

ويتامين  Cيا اسكوربيك اسيد يكي از ويتامينهاي محلول
در آب بوده كه داراي نقشهاي متابوليك متعددي است
( Alishahiو همكاران .)9899 ،ويتامين  Eيا دي-آلفا توكوفرول
يكي از ويتامينهاي محلول در چربي است كه نقشهاي
سودمندي در تغذيه ماهيان دارد .معمولترين نشانههاي كمبود
ويتامين  Eديستروفي ماهيچهاي شامل نكروز عضالت سفيد،
آبآوردگي قلب ،عضله و بافتها و آنمي ميباشد ( Clertonو
همكاران.)9889 ،
فالحتكار و همكاران( )9800تاثير ويتامين  Cبر برخي از
پارامترهاي رشد ،نرخ بازماندگي و شاخص كبدي در فيلماهي
پرورشي را ارزيابي كردند.
فالحتكار ( )9800ساخت اسيد اسكوربيك در سه گونه از
ماهيان خاوياري و نقش آن در پارامترهاي كمي رشد را مورد
بررسي قرار داد .سلطاني و همكاران ( )9801اثر ال-اسكوربيل
-9پلي فسفات بهعنوان منبع ويتامين  Cجيره بر شاخصهاي
رشد تاسماهي سيبري را مورد مطالعه قرار دادند.
اين تحقيق با هدف مطالعه تاثير سطوح مختلف ويتامينهاي
 Cو  Eبر برخي از شاخصهاي رشد و بقا ماهي قزلآالي
رنگينكمان پرورشي انجام گرفته است.

مواد و روشها
اين تحقيق از آذر  9818تا بهمن  9818در مزرعه پرورش
ماهي قزلآال واقع در مرزن آباد (كالردشت -استان مازندران)
انجام پذيرفت.

جدول  :1مشخصات تیمارهای مورد استفاده در طول مدت پرورش
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به ازاء هر كيلوگرم غذاCغذاي اكسترود غني شده با  08ميليگرم ويتامين
غذاي اكسترود غني شده با 988ميليگرم ويتامين  Cبه ازاء هر كيلوگرم غذا
به ازاء هر كيلوگرم غذاEغذاي اكسترود غني شده با  08ميليگرم ويتامين
غذاي اكسترود غني شده با  988ميليگرم ويتامين  Eبه ازاء هر كيلوگرم غذا
غذاي اكسترود غني شده با  08ميليگرم ويتامين  Cو  08ميليگرم ويتامين  Eبه ازاء هر كيلوگرم غذا
غذاي اكسترود غني شده با  988ميليگرم ويتامين  Cو  988ميليگرم ويتامين  Eبه ازاء هر كيلوگرم غذا
تيمار شاهد شامل غذاي اكسترود بدون هر گونه افزودني
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براي اين منظور تعداد 0888قطعه بچه ماهي قزلآالي
رنگينكمان با ميانگين وزني  91گرم در  1استخر به مساحت
 98×9×9متر بهمدت  08روز نگهداري شدند .هر استخر به
عنوان يك تيمار توسط تور فلزي به سه قسمت تقسيم شد ،كه
به اين ترتيب هر استخر شامل سه تكرار از يك تيمار بود .به
طور ميانگين در هر تكرار  888عدد بچه ماهي قرار گرفت .براي
هر تيمار فرمول غذايي خاصي در نظر گرفته شد كه در جدول
 9مشخص شده است .مقدار غذاي روزانه هر گروه از بچه
ماهيان با توجه به دماي متوسط آب استخرها و با استفاده از
جداول تغذيهاي مربوطه تعيين و در  4نوبت بهصورت دستي در
اختيار آنها قرار گرفت.
در اين تحقيق براي تغذيه ماهيها از غذاي اكسترود
 Skrettingمحصول كشور ايتاليا استفاده شد .وزن بچه ماهيها
در ابتدا  91گرم بود و براي تغذيه آنها از دستورالعمل كارخانه
استفاده شد .آناليز جيره غذايي در ايتاليا انجام شد ،كه شامل
 98درصد چربي 44 ،درصد پروتئين 1 ،درصد رطوبت 1 ،درصد
خاكستر و  8درصد فيبر بود .غذادهي طبق دستورالعمل
كارخانه توليد كننده و با توجه به درجه حرارت و وزن ماهي از
طريق فرمول زير صورت گرفت:
تعداد ماهي× وزن ماهي× = Nميزان غذادهي روزانه
 Nضريبي است كه با توجه به درجه حرارت در جدول ارائه
شده كارخانه توليدكننده تبيين شده است و بهصورت درصد
بيان ميشود .از آنجايي كه در ابتداي انجام پروژه وزن ماهيها
 91گرم و درجه حرارت  98درجه سانتيگراد و ضريب  Nبرابر
 9/0درصد در جدول غذادهي تعيين شده بود ،غذادهي در آغاز
در هر تكرار بهميزان روزانه  10گرم و در هفته سوم  988گرم،
هفته پنجم  988گرم و هفته هفتم  908گرم در روز انجام
پذيرفت .ويتامين  Eبهصورت  α-tocopheryl acetateكه براي
غذادهي ماهيان استفاده ميشود ،تهيه و به ميزان معين به هر
يك از جيرههاي غذايي اضافه گرديد .از آنجايي كه اين
ويتامين محلول در چربي است ،ميزان مورد نظر ابتدا در محلول
لستين حل و بعد به روي غذا اسپري شد .الزم بهذكر است
ميزان غذاي الزم براي هر تيمار بهصورت روزانه تهيه شد.
ويتامين  Eمورد مصرف در اين تحقيق  988درصد خالص بود.
از آنجايي كه اسيد اسكوربيك محلول در آب ميباشد و به
منظور جلوگيري از هدر رفتن آن در آب در اين تحقيق از
ويتامين  Cبه شكل آسكوربيل پالميتات كه قابل
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انحالل در چربي است استفاده شد .روش اضافه نمودن آن به
غذا مشابه ويتامين  Eبود ( Andersonو ،Sunderland
 .)9889به اين ترتيب كه ميزان مورد نظر بعد از اندازهگيري
داخل لستين حل و به روي جيره غذايي اسپري شد .هر دو
ويتامين مورد استفاده محصول شركت  Merckآلمان بودند.
پارامترهاي رشد بهصورت زير محاسبه شدند ( Barrowsو
همكاران.)9880 ،
 شاخص وضعيت ) (CFبا استفاده از وزن و طول و هردوهفتهيكبار بر اساس فرمول زير انجام پذيرفت:
CF = W × 100/L3

 ضريب تبديل غذا ( )FCRبهصورت زير محاسبه گرديد:وزن اوليه(گرم) -وزن ثانويه(گرم)} /مقدار غذاي جذب شده =ضريب تبديل غذا

 نرخ كارايي پروتئين ) (PERاز تقسيم ميزان وزن اضافه شدهبه ميزان پروتئين مصرفي محاسبه شد.
 سرعت رشد ويژه ) (SGRاز فرمول زير محاسبه گرديد:{×988دوره پرورش(روز) /لگاريتم طبيعي وزن ابتدايي
(گرم) -لگاريتم طبيعي وزن نهايي (گرم)}= سرعت رشد ويژه
 درصد افزايش وزن از طريق زير محاسبه شد:{×988وزن اوليه  /وزن اوليه – وزن نهايي}= درصد افزايش وزن

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

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

بررسي كيفي آب نمونهبرداري قبل از ورود به استخر و بعد
از خروج از هر استخر بهصورت روزانه انجام پذيرفت .فاكتورهاي
نيتريت ،نيترات و آمونياك مورد سنجش قرار گرفتند.
فاكتورهاي اكسيژن محلول pH ،و دما نيز بهصورت روزانه و
همزمان بهمنظور حفظ شرايط مطلوب زيستي ماهي اندازهگيري
شدند .در اين بررسي سنجش غلظت فاكتورهاي كيفي آب
شامل  NH3،NO3،NO2بهترتيب با كيتهاي  Lamotteمدلهاي
 LM3304، LM3352و  LM7297انجام شد .مقدار اكسيژن
محلول و دماي آب توسط دستگاه تزريق اكسيژن بهصورت
روزانه اندازهگيري شد .براي اندازهگيري  pHاز كيت Waterproof
 penمدل  YTH 10استفاده گرديد .آناليز الشه ماهي نيز انجام
شد.
كليه دادهها توسط نرمافزار  SPSS17مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفتند .براي مقايسه ميانگين بين تيمارهاي تغذيهاي از
آناليز واريانس يكطرفه ( )ANOVA One-Wayو براي
00
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جداسازي گروههاي همگن از آزمون  LSDاستفاده شد .اختالف
بين ميانگينها در تيمارهاي مختلف در سطح احتمال  0درصد
تعيين گرديد.
نتایج
ميانگين  ،0/4±8/99 pHمقدار اكسيژن محلول 1/09
ميليگرم در ليتر ،دما  1/14درجه سانتيگراد ،آمونياك ،نيتريت
و نيترات به ترتيب صفر 8/84±8/89 ،و  8/19±8/89ميليگرم
در ليتر گزارش شد.

نتايج سنجش پارامترهاي رشد ماهي قزلآال پس از  08روز
درجداول  9و  8آمده است .باالترين درصد افزايش وزن كسب
شده در تيمار  08ميليگرم ويتامين  Cو  08ميليگرم ويتامين
 Eدر كيلوگرم غذا بهدست آمده است ،در حاليكه كمترين
ميزان درصد افزايش وزن در تيمار  1كه شاهد است ،محاسبه
شده است .اين اختالف از نظر آماري معنيدار بوده است
(.)P<8/80

جدول : 2نتایج حاصل از توزین ماهیان قزلآال تغذیه شده با مقادیر مختلف ویتامینهای  Cو  Eدر مدت  06روز پرورش
تيمار

وزن اوليه (گرم)

وزن ثانويه (گرم)

9
9
8
4
0
0
1

90/10
90/0
90/0
90/8
90/0
91
90/0

81/9
49/0
81
48/0
40
44
80/0

درصد افزايش وزن
ab
ab
ab
ab
b
ab
a

989/19
948/44
980/11
908/81
900/84
940/08
991/01

انحراف استاندارد
9/40
90/00
0/11
94/89
1/49
99/01
9/00

حروف مشابه در ستونها نشان دهنده معنيدار نبودن اختالفات در پارامترهاي مذكور است.

حداكثر مقدار ضريب تبديل غذا در تيمار شاهد و حداقل
آن در تيمار  08( 0ميليگرم ويتامين  Cو  Eدر كيلوگرم غذا)
حاصل شد ،كه اختالف معنيداري را نشان دادند (،)P<8/80
ولي با ساير تيمارها تفاوت معنيدار آماري نداشتند (.)P>8/80
نرخ كارايي پروتئين در تيمار شاهد كمترين ( )9/80و در تيمار
 0بيشترين ( )9/49بود ،كه اختالف معنيداري را نشان دادند
( .)P<8/80بيشترين شاخص وضعيت يا ضريب چاقي در تيمار
شاهد و كمترين آن در تيمار  988( 9ميليگرم ويتامين  Cدر
كيلوگرم غذا) محاسبه شد ،كه تفاوت معنيدار آماري با هم
داشتند ( ،)P<8/80ولي با ساير تيمارها تفاوت آماري نداشت
(.)P>8/80
نرخ كارايي پروتئين در تيمار  0بيشترين ميزان و در تيمار
شاهد از كمترين مقدار برخوردار بود و از تفاوت آماري باالئي
برخوردار بودند ( .)P<8/80درصد كارايي تبديل غذا نيز در

01

تيمار  0باالترين و در تيمار شاهد كمترين ميزان را داشت ،كه
از تفاوت معنيداري برخوردار بود (.)P<8/80
با توجه به نتايج فوق ،آناليز الشه تيمار  08( 0ميليگرم
ويتامين  Cو  08ميليگرم ويتامين  Eدر كيلوگرم غذا) و تيمار
شاهد (غذاي اكسترود بدون هر گونه افزودني) با هم مقايسه
شدند ،كه طي آن ميزان رطوبت در تيمار 04/40±8/90 0
درصد ،چربي 0/89±8/98درصد ،پروتئين  91/94±8/10درصد
و  9/90±8/81درصد بود و در تيمار شاهد رطوبت 01/1±8/09
درصد ،چربي  0/9±8/98درصد ،پروتئين  99/91 ±8/19درصد و
خاكستر  9/94±8/99درصد بهدست آمدند.
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جدول :3نتایج (میانگین ±انحراف استاندارد) استفاده از مقادیر مختلف ویتامینهای  Cو  Eبر پارامترهای رشد ماهیان قزلآال در زمان  06روز پرورش

تيمار

شاخص وضعيت

ضريب تبديل غذا

نرخ كارائي
پروتئين

سرعت رشد ويژه

درصد كارائي
تبديل غذا

درصد ميانگين رشد
روزانه

9
9
8
4
0
0
1

8/04ab±8/89
8/41a±8/88
8/09ab±8/88
8/08ab±8/88
8/0a±8/888
8/09ab±8/88
8/09b±8/80

9/90ab±8/89
9/88ab±8/98
9/81ab±8/88
9/10ab±8/90
9/91b±8/81
9/10ab±8/98
9/88a±8/91

9/90a±8/89
9/98ab±8/99
9/91ab±8/89
9/90ab±8/98
9/49b±8/81
9/91ab±8/90
9/80a±8/89

9/48ab±8/89
9/40ab±8/99
9/40ab±8/84
9/09ab±8/81
9/09b±8/80
9/41ab±8/90
9/91a±8/89

40/9a±8/09
41/49ab±4/10
41/01ab±8/11
08/00ab±4/80
00/40b±8/84
08/09ab±0/81
48/84a±9/90

9/99ab±8/84
9/84ab±8/91
9/89ab±8/81
9/08ab±8/98
9/10b±8/90
9/49ab±8/81
9/10a±8/84

حروف مشابه در ستونها نشاندهنده معنيدار نبودن اختالفات در پارامترهاي مذكور است.

بحث
يكي از اهداف اوليه آبزيپروري توليد گونههاي مختلف
آبزي براي توليد غذا و همچنين بازسازي ذخاير است .هدف
اصلي مطالعات تغذيهاي با تبديل غذاي ماهي به گوشت در
زمان كوتاه و به همراه سود و مزاياي اقتصادي دنبال ميشود.
نقش سودمند ويتامينهاي  Cو  Eدر شاخصهاي رشد توسط
محققين زيادي انجام و به ثبت رسيده است ( Beloو همكاران،
9880؛  Wangو همكاران9888 ،؛  Wahliو همكاران.)9888 ،
درصد افزايش وزن در ماهيان قزلآال در تيمار 08ميليگرم
ويتامين  Cو  08ميليگرم ويتامين  Eدر كيلوگرم غذا بيشتر از
ساير تيمارها بهدست آمد و اين اختالف معنيدار بود .در تيمار
 988ميليگرم ويتامين  Eدر كيلوگرم غذا نيز درصد افزايش
وزن باال بود .اين نتايج بيانگر اين مطلب است كه سطوح
ويتاميني استفاده شده در جيرهها روي درصد وزن كسب شده
تاثيرگذار بوده است .همچنين سطوح باالي تلفيقي ويتامين C
و  Eدر تيمار  988ميليگرم ويتامين در كيلوگرم تفاوت معنيدار
آماري با تيمارهايي كه داراي ويتامين  Eيا  Cبه تنهائي بودند،
نداشته است .بهعبارت ديگر استفاده از ويتامين  Cو  Eدر اين
مطالعه تاثير متقابلي روي هم نداشتهاند ،ولي ويتامين  Eموثرتر
بوده است.
 Hamreو همكاران ( )9111رابطه بين ويتامين  Cو  Eدر
رشد ماهيان سالمون جوان اقيانوس اطلس را بررسي كردند و به
اين نتيجه رسيدند كه نياز به ويتامين  Cاحتماالً بستگي به
سطوح ويتامين  Eدر جيره غذايي دارد.
تاتينا و همكاران( )9819به اين نتيجه رسيدند كه واكنش
متقابل مثبتي بين سطوح باالي ويتامين  Eجيره و سطوح
پايين ويتامين  Cروي وزن كسب شده ماهيان استرلياد

پرورشي وجود دارد.
فالحتكار و همكاران ( )9800در مطالعهاي كه بهمنظور
پرورش فيلماهيان جوان با وزن متوسط  809/9±8/0گرم و با
مقادير صفر 088 ،488 ،988 ،988 ،و  9088ميليگرم در
كيلوگرم از ويتامين  Cطي  90هفته انجام داد ،اختالفات معنيداري
را بين وزن كسب شده در تيمارهاي مختلف مشاهده كرد.
 Pappو همكاران ( )9110با بررسي اثر سطوح مختلف ويتامين
 Cدر تاسماهي هيبريد با وزن متوسط  99/1±9/9گرم در
شروع آزمايش ،پس از  0هفته پرورش و در دماي  99-98درجه
سانتيگراد و رسيدن ماهيان به  0برابر وزن ابتدايي ،هيج
اختالف معنيداري را مشاهده نكردند ،ولي اثر مثبت ناچيزي
بهدنبال اضافه نمودن ويتامين  Cدر ميزان رشد مشاهده شد.
نتايج حاصل از بررسي فوق نشان داد كه سرعت رشد ويژه
و درصد افزايش وزن بدن طي  08روز پرورش تحت تاثير
سطوح مختلف ويتامين  Cو  Eجيره بوده و تيمار  0با گروه
شاهد تفاوت معنيدار آماري داشته است ( ،)P<8/80درحالي
كه ساير تيمارها با گروه شاهد اختالف معنيدار آماري نداشتند
( .)P>8/80نتايج بيانگر اين موضوع بودند كه سطوح باالي
تركيبي ويتامينهاي مورد استفاده ( 988ميليگرم ويتامين C
و Eدر كيلوگرم غذا) تفاوت فاحش در پارامترهاي رشد ماهي
قزلآال با تيمارهايي كه به صورت تكي از ويتامينهاي فوق
استفاده شده بود ،نشان ندادند .دليل ديگر ميتواند تغذيه خوب
در اين مطالعه باشد.
فالحتكار ( )9800در بررسي ساخت اسيد اسكوربيك در
تاسماهي سيبري ،تاسماهي درياچهاي و فيلماهي به اين نتيجه
رسيد ،كه استفاده از مقادير مختلف ويتامين  Cتاثير معنيداري
در نرخ كارايي پروتئين نداشته است .در تحقيق حاضر تيمار
تركيبي ويتامين  Cو  Eاز بيشترين نرخ كارائي پروتئين
01

میار و همکاران

برخوردار بود كه تفاوت معنيدار آماري با ساير تيمارها داشت
(.)P<8/80
 Sealeyو  )9889( Gaatlinبا بررسي تاثير واكنش بين
ويتامينهاي  Cو  Eجيره غذائي بر رشد ماهيان جوان باس راه
راه با وزن اوليه  99گرم و بعد از  98هفته پرورش يافتند كه
كارايي غذا بهطور معنيداري تحت تاثير ويتامين جيره بوده
است .اختالف معنيداري بين سطوح ويتامين  Cو Eنيز
مشاهده شد .سطوح مورد استفاده از ويتامين  Cكارايي تغذيه را
افزايش داده بود .در حاليكه در مطالعه فوق درصد كارايي
تبديل غذا در تيمارهاي  4، 8 ،9و  0با تيمار  0و شاهد تفاوت
معنيدار آماري نداشتند ( ،)P>8/80ولي تيمار  0و  9تفاوت
معنيدار آماري داشتند (.)P<8/80
 Lenientو همكاران ( )9880با بررسي تاثير سطوح
مختلف ويتامين  Eجيره ( 990 ،988 ،10 ،08 ،90 ،8و 908
ميليگرم در كيلوگرم) بر رشد بچهماهيان انگشتقد
( )Heterobranchus longifilisدريافتند كه شاخص ضريب
رشد ويژه در ماهياني كه با جيره حاوي  08ميليگرم در
كيلوگرم ويتامين  Eتغذيه شدند ،نسبت به جيره فاقد مكمل و
ساير تيمارها بيشتر بود .البته اين اختالف نسبت به گروه شاهد
و گروههاي ديگر تغذيه شده با سطوح ديگر ويتامين  Eمعنيدار
نبود.
يكي از عوامل اقتصادي بودن پرورش آبزيان تعيين
شاخصهاي رشد آنهاست .ضريب تبديل غذايي يكي از مهمترين
شاخصهاي رشد است كه هرچه مقدار آن پايينتر باشد بهتر
بوده و كارايي پرورش و توليد را افزايش ميدهد .در مطالعه فوق
تيمار  08ميليگرم ويتامين  Cو  Eدر كيلوگرم غذا با هم
توانست ضريب تبديل غذا را به  9/91كاهش دهد .درحاليكه
تيمار  988ميليگرم ويتامين  Cو  Eدر كيلوگرم غذا آن را به
 9/10كاهش داد (نسبت به تيمار شاهد  .)9/88ميتوان نتيجه
گرفت كه حتي سطوح پايين ويتامينهاي فوق ميتوانند بر
ميزان رشد ماهي قزلآال موثر باشند.
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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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