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چکیده
آزمایشی برای ارزیابی میزان مناسب ویتامین  Cدر رشد ،بقا و شاخص کبدی در بچهماهیان آزاد دریای خززر ()Salmo trutta caspius
طراحی شد .پنج جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسكوربیك شامل  000 ،000 ،00 ،0و  000میلیگرم در کیلوگرم غذا برای تیمارهای
مختلف آزمایشی تهیه شد .تعداد  000بچهماهی با وزن ابتدایی  9/0±0/0گرم به  0تیمار با  3تكرار تقسزی شزدند و  00عزدد بچزهمزاهی بزه
صورت تصادفی در هر فضای آزمایشی قرار گرفتند .بچهماهیان  9هفته از طریق جیرههای غذایی تغذیه شدند .شاخصهای رشزد شزامل وزن
نهایی ،افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،نرخ کارایی پروتئین ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب چاقی و شاخص کبدی با نمونهبرداری از بچزهماهیزان
هر  3هفته یك بار تعیین و بین تیمارهای آزمایشی مقایسه شدند .نتایج نشان داد که میزان بقای بچهماهیان در همة تیمارهزای آزمایشزی برابزر
 000درصد بوده است و هیچ اختالل ظاهری نظیر تغییر شكل سرپوش آبششی ،شنای غیرعادی همراه انحنای افقی و عمودی ستون فقرات در
بچهماهیان آزاد دریای خزر طی  9هفته دورۀ پرورش مشاهده نشد .همچنین ،تفاوت معنیداری در میزان وزن نهایی ،افزایش وزن ،نزرخ رشزد
ویژه ،نرخ کارایی پروتئین ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب چاقی و شاخص کبدی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد ( .)P<0.05طبق نتایج این
تحقیق مقدار  000میلیگرم اسید آسكوربیك در هر کیلوگرم جیرۀ غذایی باعث افزایش معنیدار شاخصهای رشد در مقایسه با سایر تیمارهزا
میشود ()P<0.05؛ در حالی که ،هیچ تفاوت معنیداری در میزان رشد بچهماهیان بین تیمارهای  000و  000میلزیگزرم اسزید آسزكوربیك در
کیلوگرم غذا دیده نشد .بنابراین ،نتایج این پژوهش نشان داد که میزان بهینة اسید آسكوربیك برای رشد بچهماهی آزاد دریای خززر برابزر 000
میلیگرم اسید آسكوربیك به ازای هر کیلوگرم غذای مصرفی است .همچنین ،مقدار بهینة ویتامین  Cبرای افزایش وزن بچهمزاهی آزاد دریزای
خزر بر اساس آزمون پاسخ به سطح برابر با  002/00میلیگرم اسید آسكوربیك در کیلوگرم غذاست.
واژگان کلیدی :بقا ،رشد ،شاخص کبدی ،ماهی آزاد دریای خزر ،ویتامین .C
 نویسندۀ مسئول
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 .21مقدمه

و افزای

ویتامین ( Cاسید اسکوربیك) یکوی اآ ویتوامینهوای
ضروری است که هقو

مهموی در حفون فراینودهای

فیزیولوژیکی جاهورا مختل

اآ جملوه ماهیوا ایفوا

میکنود (.)Nelson and Cox, 2005; Tolbert, 1979
بیشتر ماهیا اسوتخواهی بوه علوت فقودا اهوزیم ال-
گلوهوالکتو اکسویداآ ()L-gulonolactone oxidase
قادر به ساخت اسید اسوکوربیك هیسوتند و بوه منوابع
خووارجی ایوون ویتووامین هیوواآ دارهوود (Wilson, 1973

; .)Fracalossi et al., 2001مقووادیر پووایین اسووید
اسکوربیك در جیرۀ بیایی به هتایجی اآ جمله تذییور
شکل در ستو مهرههوا ،اخوتالل در تشوکیل کوالژ ،
خو ریزی داخلوی ،توأخیر در رشود ،گوشوهگیوری و
بیتمایلی به جیب بیا در ماهیا منجر میشوود (Al-

جمعیت ابزیا برخوردار است.
ماهی اآاد دریوای خوزر بوا هوام علموی Salmo

 )Kessler, 1877( trutta caspiusاآ گوهههای متعلق
به اآادماهیا است که در هواحی جنوبی دریای خوزر
دارد و بوورای تخوومریووزی بووه اب شوویرین

پووراکن

رودخاهوووههوووا مهووواجرت مووویکنووود (Berg, 1949

; .)Nikolskii, 1961الودگیهوای مختلو  ،تخریو
آیستیاههای طبیعی ،اهسداد مسویرهای مهواجرت و اآ
همه مهمتر صید بیرویه طی سالهای اخیر بقای هسل
این ماهی باارآش شویالتی را در معورض خطور قورار
داده است .مطالعات متعددی برای حفون و باآسواآی
ذخایر مواهی اآاد دریوای خوزر اهجوام گرفتوه اسوت
( ;Saber et al., 2005; Sayyad Burani et al., 2006

.)Zamani et al., 2007; Rahbar et al., 2009
بهربم مطالعات مختل

در آمینۀ تذییوۀ مواهی

Goullou-Coustans et al., Amoudi et al., 1992
;.)Oikawa et al., 2008; 1998

اآاد دریوای خوزر (Ramezani, Saber et al., 2005

اسید اسکوربیك در جیورۀ

; ،)Sotoudeh et al., 2011; 2009تحقیق مودوهی در

بیایی ماهیا  ،به خصوص در مراحل ابتدایی آهدگی،

خصوص هیاآهای ویتامینی ایون مواهی ،اآ مهومتورین

در مقاومت در برابر بیماریها ،بقا و سوالمتی ماهیوا

عوامل کمکی رشد ،اهجام هیرفته است .بر این اسواس

تأمین مقدار مناس

هق

بسوزایی خواهود داشوت (Ortuno et al., 2001

; .)Lin and Shiau, 2005هیاآ به اسید اسوکوربیك و
تأثیرات ا در سالمتی در گوهههوای مختلو

ابزیوا

متذیر است ،به طوری که مقادیر متنوعی در مطالعوات
مختل

بورای ا پیشونهاد شوده اسوت ( Lim et al.,

.)Garcia et al., 2007; Azad et al., 2007; 2002
این اختالفات را میتوا به عواملی هظیور فیزیولووژی
ماهیا  ،گوهوۀ مواهی ،اهوداآه ،ترکیو

جیورۀ بویایی،

و با توجه به اهمیوت ویتوامین  Cدر رسوید بوه وآ
مناس  ،تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مقادیر مختلو
اسید اسکوربیك جیرۀ بیایی در میوزا بقوا ،رشود و
شوواخ

کبوودی در بچووهموواهی اآاد دریووای خووزر

میپرداآد.

 .1مواد و روشها
 .3 3آمادهساز جیرة غذایی

مرحلۀ رسیدگی ،تراکم و سیستم پرورشی ارتبواط داد

 5جیرۀ بیایی حاوی مقادیر مختل

اسید اسکوربیك

(Ai et Ortuno et al., 2001; Roberts et al., 1995

در این تحقیق برای تیمارهای مختل

اآمایشوی تهیوه

; .)al., 2004بنابراین ،تعیین هیاآهای بیایی در مووارد

شد (جدول  .)3بیای پایه بهمنزلۀ شواهد طبوق جیورۀ

مرتبط با رشد و ایمنی اآ اهمیت ویژهای در حفن بقوا

پیشونهادی ( )Saber et al., 2005بورای رشود بهینوۀ
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ماهی اآاد دریای خزر با اعمال برخی تذییورات تهیوه

بیای پایه ،به جای ماسۀ بادی (بهمنزلۀ پرکننده)2 ،تهیه

اآمایشوی هیوز بوا

شد .بنابراین ،تفاوتی بین جیرههای بیایی به اسوتثنای

افووزود اسووید اسووکوربیك بووا فرمووول شوویمیایی L-

میزا اسید اسکوربیك وجود هداشت .مقدار رطوبت،

 )SAMP, China( Ascorbyl-2-Polyphosphateبووا

چربی ،پروتئین و خاکستر هر یك اآ جیرههای بیایی

مقادیر  233 ،333 ،53و  333میلیگرم به هر کیلوگرم

طبق روش  )AOAC, 1990( AOACتعیین شد.

شد (جدول  .)3جیرههای مختلو

جدول  .1ترکیب جیرۀ غذایی آزمایشی بر حسب درصد برای مداهی آزاد دریدای خدزر ()Salmo trutta caspius
اقتباس از ( )Saber et al., 2005با برخی تغییرات

a

C
C
b

c

~

~

~

~

C

 aمکمل ویتامین (میلیگرم در هر کیلوگرم بیا به استثنای اسید اسکوربیك) :تیامین 25ب ریبوفالوین 35ب پیرودوکسین 23ب پاهتوهوئیوك اسوید 83ب هیاسوین 233ب ویتوامین
3/3 B12ب ویتامین 33 K3ب اینوسیتول 833ب اسید فولیك 23ب بیوتین 3/23ب کولکلسیفرول 5ب رتینول استات 12ب الفا توکوفرول 323ب اتوکسی کوئین .353
مکمل معدهی (میلیگرم در هر کیلوگرم بیا) :سولفات اهن 83ب سولفات منینز 83ب سولفات م

33ب کلسیم دی هیدروژ فسفات 133ب کولین کلرایود 2533ب فلوئوریود

سدیم 2ب یدید پتاسیم 3/8ب سولفات روی 53ب کلرید کبالت (53 )%3ب سولفات منیزیم .3233

 bجیرههای بیایی در سایر تیمارها با اضافهکرد  233 ،333 ،53و  333میلیگرم اسید اسکوربیك به اآای هر کیلوگرم بیای پایه به جای ماسۀ بادی تهیه شد.

 cتیمارهای اآمایشی برای سهولت کار بر اساس مقدار اسید اسکوربیك اضافهشده به هر جیرۀ بیایی ( 233 ،333 ،53و  333میلیگرم اسید اسکوربیك در هور کیلووگرم
جیرۀ بیایی) هامگیاری شدهد.
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هر یك اآ تیمارها اهجام و مقدار بیای مصرفی بورای

مواد اوليۀ هر يک از جيرههاي غذاايي پذ

توزين با همذن الترريتذي بذو ذوبي مخلذو شذ .

هر استخر یادداشوت شود .خاطرهشوا موی شوود کوه

سپ  ،مير حاصلو با کمذک دسذرهاه پلذ سذاز بذو

و بویایی

پل هاي  2ميليمرري تب يل ش  .غااي آمادهشذ ه تذا
شروع آزمايش در فرينر با دماي  22درجۀ سانريگراد
نهه اري ش  .سا
ميگرف

غاا هر  3هفرو يذک بذار انمذا

و ان ازۀ غذاا بذا توجذو بذو زي ذ سذجمي

بچوماهيا و مرجاسب با ان ازۀ دها آ ها بود.

مصرف بیای بچهماهیا بسیار سریع بود

در اب باقی همیماهد.
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اب شامل دموا،
اکسیژ محلول ،مقدار  pHو هدایت الکتریکی هور 1
هفته یك بار تعیین شدهد .بیشینه و کمینوه دموای اب
چشمه طی دورۀ اآمای

برابور  33/2و 1/8

به ترتی

درجۀ ساهتیگراد به دست امد و تذییرات اهدکی (3/8

 .3 3طراحی آزمایش و شیوة غذادهی

درج وۀ سوواهتیگووراد) را هشووا داد .میوواهیین اکسوویژ

تعداد  833بچهمواهی اآاد دریوای خوزر بوه صوورت

محلول هیز طی دورۀ اآمای

تصادفی اآ مرکز تحقیقوات ماهیوا سوردابی کشوور،

لیتر بود .تذییرات  pHبسیار اهدک بوود و میواهیین ا

تنکابن ،استا ماآهدرا تهیه و بوه محول اآموای

در

طی دورۀ اآموای

برابر  33/2میلیگورم در

در محودودۀ خنثوی قورار داشوت.

مزرعۀ قزل کوثر واقع در جادۀ دو هزار تنکابن منتقول

هدایت الکتریکی با میواهیین  231/7میکرومووس بور

اآ سواآگاری اولیوه بوه شورایط

سووواهتیمتووور دارای هوسووواهی بوووین 252/8 - 238/1

محیطی استخرها برای مدت  2هفته به بویای دسوتی،

میکروموس بر ساهتیمتر بود .به طور کلی ،اب چشمۀ

ساخت کارخاهۀ بهپرور تهرا استفاده شده در مزرعوه،

استفادهشده طی  1هفته اآمای

دارای تذییرات اهدکی

عادت داده شدهد .میاهیین وآ بچهماهیوا در شوروع

بود و شرایط مناسبی برای رشد بچهماهی اآاد دریوای

شدهد .بچهماهیا پ

اآمای

 1/8 3/8گرم بود .اب مصرفی طی پورورش

خزر داشت.

اآ یك چشمه با دبی  8لیتر بر ثاهیه تأمین شد.
اآمووای

در  5اسووتخر کاهووالی ( )racewayبووه

 .1 3آنا یز اسید آسکورایک در جیرة غذایی

ابعاد  5×3×3/8متر هر یك با دبوی ورودی  3لیتور بور

مقدار اسید اسکوربیك با توجوه بوه احتموال حضوور

ثاهیه اهجام گرفوت .اسوتخرها بوه وسویلۀ تووریهوای

اسید اسکوربیك در اجزای جیرۀ بیایی با خردکورد

پارچهای با چشمۀ ریز به  1قسمت مساوی تقسویم و

 1-3گوورم اآ بوویاهای امووادهشووده بوورای تیمارهووای

 33عدد بچهماهی به صورت تصادفی در هور یوك اآ

اآمایشوی طبوق روش ( )Shiau and Hsu, 1999بوا

به مودت 1

شود .بوه طوور

 35فضای اآمایشی توآیع شدهد .اآمای

برخی تذییرات در  1تکورار مشوخ

هفته در تیمارهای اآمایشی هر یك با  1تکورار اهجوام

خالصه ،هموهههای خردشده با  25میلیلیتر کلروفورم،

شد .بلوکها به شکل تصادفی به  5تیمار شامل مقادیر

 13میلیلیتور اسوید فسوفریك  5درصود و میوزا 32

 233 ،333 ،53و  333میلیگرم در هر کیلووگرم بویا

قسمت در میلیو دیتویتریتوول ( )Dithithreitolبوه

همراه با تیمار شاهد تقسیم شودهد .بویادهی در حود

مدت  25دقیقه مخلوط و برای  25دقیقوه ثابوت بواقی

سیری و روآاهوه  1هوبوت در سواعات  32 ،8و  38در

ماهدهد 13 .میلیلیتر اآ محلول فوقاهی در ادامه جودا و

2
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به مدت  03دقيقه با  9302×gسانتریفيوژ شددند .مدای

ماهیانیکروزقبلاززیستسنجي قعن شند5.


بچه

فوقاني از طریق فيلتر سرنگي با چشمه  3/99ميکرومتدر

نمونهماه ازهر55فضایآزمایشن بنهایننمج نور

د 93

خارجومیزانوزنوطولپن ازبن هوشن بنا052

ميکروليتر از نمونه به وسيلۀ دسدتگاه  HPLCمجهد بده

گلمیخنک  Soltani et al.,

عبددو داده شددد و مقدددا اسدديد کسددکو بي
ستون  C18مشخص شد .اسيد فسفری

قسمتدرمیلیوناسان

 3/30موال (بدا

)2001بهترتیبازطریقکولی دیيیتال بادقت2/5

سرعت جریان  3/6ميلديليتدر د دقيقدهب بدهمن لدۀ فداز

میل متر)وتنرازویدیيیتنال بنادقنت  2/225گنر))

متحرك دستگاه تعيين و  pHبرابر با  0تنظيم شد .مي ان

اندازهگیریشد .عالوهبراین،کبندهنرمناه پن از


سيال خروجي ني با كمد

کشکا سداز  UVطدي مدو

کالبدشكاف باترازویدیيیتال وزنشد .

شوواخ هووای رشوود و کووارایی تذییووه شووامل

 902نانومتر ا زیابي شد.

افووزای

 .4.3نمونهاردار و جمعآور اطالعات
شاخ

های رشود شوامل وآ ههوایی ،افوزای

هرخ رشد ویژه ،هرخ کارایی پوروتئین ،ضوری
بووویایی ،ضوووری

چووواقی و شووواخ

وآ ،

وآ ( ،)WGضووری

رشوود ویووژه (،)SGR

ضری

چاقی ( ،)CFهرخ کوارایی پوروتئین ( )PERو

ضری

کبودی

تبدیل بیایی ( )FCRهمراه با شاخ

تبودیل

( )HSIدر فواصل  1هفتوهای طبوق فرموولهوای آیور

کبووودی بوووا

محاسبه شدهد .طوول در هموۀ فرموولهوا بور اسواس

هموههبرداری اآ بچهماهیا هر  1هفته یك بار تعیین و

ساهتیمتر و وآ بر اساس گرم محاسبه شد.

بین تیمارهای اآمایشی مقایسوه شودهد .بویادهی بوه

میاهیین وآ در ابتدای دوره – میاهیین وآ در اهتهای دوره = افزای

Sotoudeh et al., 2010
Kumari and Sahoo, 2005

لیاریتم میاهیین وآ اولیه لیاریتم میاهیین وآ ههایی

×011

دوره پرورش به روآ

وآ

×011

Hung and Lutes, 1987
افزای

Sotoudeh et al., 2010

وآ بد

مقدار بیای خورده شده

Moon et al., 1989

×011

Sotoudeh et al., 2010

×011

افزای

= ضری

طول کل

= ضری
وآ کبد
وآ بد

وآ بد

میزا پروتئین جیره بیایی

وآ )(WG

رشد ویژه )(SGR

= ضری

چاقی ()CF

تبدیل بیایی )(FCR

= شاخ

کبدی )(HSI

= هرخ کارایی پروتئین )(PER

 .5.3تجزیه و تحلیل دادهها
از

بماي تعيين مح اختالفات استفاده شد .سرح اطمياران

طمیق نم افاار  SPSS-16تجایه تحلير شرد .دادههرا

کمتم از  5درصد نيا به ماا ۀ سح اخرتال

معار داري

-

مشخص شد .نمودار آزمون پاسخ به سرح

( Robbins

اطالعات بهدستآمده در نرم افراار  Excelممتر
پس از تأیيد نممالبودن از طمیق آزمرون کلومرورم
اسميمنو  ،اختال

بين ميرانيينهرا از طمیرق آنرا يا

اریانس ( )ANOVAتعيين

از آزمون Tukeys HSD

 )et al., 1979بماي تعيين مياان نياز اقعر بهرهمراه
آزاد دریاي خار به اسيد آسکوربيک به کار رفت.
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هشا داد کوه در ههموین هفتوۀ اآموای  ،مقودار 233

 .2نتایج

میلیگرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا باعود

 .3.1میزان اقا و رشد
میزا بقای ماهیا در تمامی تیمارهای اآمایشی همراه
با تیمار شاهد برابور  333درصود بوه دسوت امود .بوه
عالوه اخوتالل اواهری هظیور تذییور شوکل سورپوش
ابششی ،شنای بیرعادی یوا اهحنوای افقوی و عموودی
ستو فقرات در بچهمواهی اآاد دریوای خوزر طوی 1
هفته دورۀ پرورش مشاهده هشود .هتوایج ایون تحقیوق

افزای

معنیدار رشد در مقایسه با تیمارهای شواهد و

 53میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بویا شوده
است ()P<0/05ب در حالی که ،تفواوت معنویداری در
میزا رشد ماهیوا بوین تیمارهوای  233 ،333و 333
میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلووگرم بویا در هفتوۀ
ههم مشاهده هشد (جدول .)2

جدول  .2تغییرات وزن (خطای استاندارد میانگین) ماهی آزاد دریای خزر طدی
 8هفته آزمایش با جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک
هفتۀ ششم
هفتۀ توم

هفتۀ نهم

شاهد

32/35±3/51b

38/11±3/13b

22/83±3/75b

 53میلیگرم

31/17±3/33ab

38/33±3/13ab

25/31±2/32b

 333میلیگرم

33/23±3/38ab

31/38±3/71ab

28/23±2/33ab

 233میلیگرم

35/71±3/12a

23/23±2/38a

21/73±1/52a

 333میلیگرم

33/32±3/33a

38/78±3/15a

27/87±3/51a

٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.

بچهماهیا تذییوهشوده بوا جیورۀ شواهد دارای
پایینترین میوزا تذییورات در افوزای

افووزای

وآ پ و

اآ  1هفتووه اآ شووروع اآمووای

در

وآ در هموۀ

تیمار  333میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا

مقوواطع آموواهی بودهوود ،در صووورتی کووه تیمووار 233

( )8/13 3/83به دست امد ،اگرچه میزا ا با تیموار

میلیگورم اسوید اسوکوربیك در کیلووگرم بویا دارای

 233میلیگرم اسید اسکوربیك در هور کیلووگرم بویا

بیشترین میزا افزای
پ

وآ در هفتههای سوم و ششم

اآ شروع اآمای

تفاوت معنیداری را هشا هداد (.)P>0/05

بود (جدول  .)1بیشترین میوزا
جدول  .0افزایش وزن (خطای استاندارد میانگین) ماهی آزاد دریای خزر بر حسب گرم طدی
 8هفته آزمایش با جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک
هفتۀ نهم
هفتۀ ششم
هفتۀ توم

شاهد

2/83 3/15c

1/13 3/83b

8/25 3/33c

 53میلیگرم

3/11 3/13b

3/33 3/32b

7/18 1/31b

 333میلیگرم

3/58 3/33b

3/88 3/15a

7/33 3/81b

 233میلیگرم

8/31 3/21a

a

8/25 3/31a

 333میلیگرم

3/78 3/31b

3/11 3/83b

8/13 3/83a

٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.
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ضری

رشد ویژه هیز دارای تفاوت معنویداری

بین تیمارهای مختل

بود ( ،)P<0.05بوه طووری کوه

تیمارها به دست امد .عالوه بر ایون ،بیشوترین میوزا
تذییرات ضری

رشد ویژه در هفتۀ ششم اآموای

در

کمترین میزا ا در تمامی مقواطع هموهوهبورداری در

تیمار  333میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا

رشد ویوژه در

مشاهده شد ،اگرچه این مقدار تفواوت معنویداری بوا

تیمار  233میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا

تیمارهای  333 ،53و  233میلیگرم اسید اسوکوربیك

تیمار شاهد مشاهده شد .میزا ضری

بیشووتر اآ سووایر

در هفتووههووای سوووم و ههووم اآمووای

در کیلوگرم بیا هداشت (جدول .)3

جدول  .4درصد تغییرات ضریب رشد ویژه (خطای استاندارد میانگین) ماهی آزاد دریای خدزر بدر
حسب گرم طی  8هفته آزمایش با جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک
هفتۀ نهم
هفتۀ ششم
هفتۀ توم
3/83±3/75a
3/53±3/31a
3/52±3/31a
شاهد
3/78±3/35b
3/73±3/28b
3/83±3/31ab
 53میلیگرم
3/83±3/33b
3/88±3/33ab
3/87±3/33b
 333میلیگرم
3/33±3/28c
3/72±3/18b
3/73±3/28b
 233میلیگرم
3/81±3/38b
3/71±3/33b
3/83±3/37b
 333میلیگرم
٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.

تفاوت معنویداری بوین میوزا تذییورات هورخ

بیشترین میزا هورخ کوارایی پوروتئین در هور یوك اآ

آمواهی مشواهده

در تیمار  233میلویگورم اسوید

کارایی پروتئین در دورههای مختل

مقاطع آماهی اآمای

شوود ( .)P<0.05پووایینتوورین و بوواالترین میووزا هوورخ

اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا مشاهده شد ،هرچنود

در تیمووار شوواهد و 233

که این میزا تفاوت معنیداری با تیمار  333میلیگرم

کووارایی پووروتئین بووه ترتیو

میلیگرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا پو
 1هفته اآمای

اآ

اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا هداشت.

مشواهده شود (جودول  .)5همچنوین،
جدول  .5درصد تغییرات نرخ کارایی پروتئین (خطای استاندارد±میانگین) بچهماهی آزاد دریدای خدزر
طی  8هفته آزمایش با استفاده از جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک
هفتۀ نهم
هفتۀ ششم
هفتۀ توم

شاهد

3/38 3/33c

3/33 3/33b

3/12 3/32b

 53میلیگرم

3/82 3/35b

3/31 3/31b

3/38 3/28b

 333میلیگرم

3/12 3/32b

3/35 3/33b

3/33 3/33b

 233میلیگرم

2/13 3/31a

3/15 3/28a

3/17 3/18a

 333میلیگرم

2/33 3/38a

3/13 3/37a

3/83 3/33a

٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.

بچهماهیا تذییهشده با جیرۀ بویایی شواهد در
این تحقیق دارای بیشترین میزا ضری
در همۀ مقاطع آماهی اآمای

تبدیل بیایی

در مقایسه با جیرههوای

دارای اسید اسوکوربیك بودهود (جودول  .)8بهتورین

میزا ضری
شروع اآمای
به ترتی

تبدیل بیایی پ

اآ گیشت  1هفتوه اآ

بوا مقوادیر  3/33 3/31و 3/38 3/33

در تیمارهوای  333و  233میلویگورم اسوید

اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا دیده شد.
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جدول  .6میزان ضریب تبدیل غذایی (خطای استاندارد میانگین) بچهمداهی آزاد دریدای خدزر طدی 8
هفته آزمایش با استفاده از جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک

هفتۀ توم

هفتۀ ششم

هفتۀ نهم

شاهد
 53میلیگرم

3/81 3/31a
3/33 3/31b

3/81 3/82a
3/78 3/53a

3/52 3/32a
3/15 1/33a

 333میلیگرم

3/38 3/31b

3/11 3/18b

3/11 3/15a

 233میلیگرم
 333میلیگرم

3/78 3/31c
3/33 3/31b

3/23 3/21b
3/38 3/27b

3/38 3/33b
3/33 3/31b

٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.

بررسی میزا شاخ
افزای

مقدار اسید اسکوربیك و طول دوره ،افوزای

در تیمار  233میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلووگرم

بوین گوروههوای مختلو

بیا دیده شد که البته فاقد اختالف معنیدار بوا تیموار

معنیداری در این شاخ
اآمای

کبودی هشوا داد کوه بوا

شاخ

کبدی در همۀ دورۀ اآمایشی بوا 3/55 3/35

دیده مویشوود (جودول  .)7بیشوترین میوزا

 333میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا بود.

جدول  .7درصد تغییرات شاخص کبدی (خطای استاندارد میانگین) بچهماهی آزاد دریای خدزر طدی 8
هفته آزمایش با استفاده از جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک

هفتۀ توم

هفتۀ ششم

هفتۀ نهم

شاهد

3/35 3/33c

3/21 3/35b

3/15 3/38c

 53میلیگرم

3/31 3/37b

3/28 3/38b

3/33 3/32b

 333میلیگرم

3/35 3/38b

3/28 3/35b

3/33 3/37b

 233میلیگرم

3/22 3/32a

3/17 3/23a

3/55 3/35a

 333میلیگرم

3/37 3/37ab

3/13 3/23a

3/38 3/31ab

٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.

هتایج ضری

چاقی هیز بیاهیر تفواوت معنویدار

در میووزا ایوون متذیوور میووا تیمارهووای اآمایشووی در
هفتههای سوم و ششم بود (جدول  .)8بهترین میوزا
ضری

چاقی در هفتههای سوم و ششم به ترتیو

واقعی بچهماهی اآاد دریای خزر به اسید اسوکوربیك
فقط برای هفتۀ ههم اآمای
داد که میزا افزای

استفاده شد .هتوایج هشوا

وآ در مقایسه بوا مقودار اسوید

بوا

اسووووووووووووووکوربیك اآ معادلووووووووووووووۀ y=-

مقوووادیر  3/31 3/53و  3/32 3/31در تیموووار 233

 0.0001x2+0.0613x+12.65بوووا شوووی

R2=0.965

میلیگرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بویا دیوده

تبعیووت موویکنوود (شووکل  .)3حووداکثر مقوودار اسووید

اآ تیموار شواهد بوود

وآ بچهماهی اآاد

شد که به شکل معنیداری بی

( .)P<0/05با وجود این ،تفاوت معنیداری در میوزا
ضری

چاقی طی هفتۀ ههم اآمای

دیده هشد.

اآمو پاسخ به سطح بورای تعیوین میوزا هیواآ

اسکوربیك مورد هیاآ برای افزای

دریای خزر بر ایون اسواس  238/52میلویگورم اسوید
اسکوربیك در کیلوگرم جیرۀ بیایی به دست امد.
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جدول  .9تغییرات ضریب چاقی (خطای استاندارد میانگین) بچه مداهی آزاد دریدای خدزر بدر حسدب گدرم بدر
سانتیمتر طی  8هفته آزمایش با استفاده از جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک
هفتۀ نهم
هفتۀ ششم
هفتۀ توم
شاهد

3/31 3/33b

3/32 3/31b

3/33 3/33

 53میلیگرم

3/37 3/33b

3/37 3/33b

3/32 3/32

 333میلیگرم

3/37 3/31b

3/31 3/33b

3/ 2 3/35

 233میلیگرم

3/31 3/53a

3/32 3/31a

3/ 1 3/33

 333میلیگرم

3/38 3/32b

3/38 3/33b

3/ 2 3/31

٭حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو بیاهیر تفاوت معنیدار بین میاهیینها در آما معین است.

()g

افزای
وآ

اسووید اسووکوربیك جیوورۀ
بیایی
شکل  .1مقدار اسید آسکوربیک مورد نیاز برای افزایش وزن بچهماهی آزاد دریای خزر در هفتۀ نهم آزمایش

 .4بحث و نتیجهگیری
وزن رهاسااازي یک ا از مه ا تاانیع امام ا ير م ا ان
بازگشت ش الت آزايماه اان باح ابااي ما آیا ؛ باح
طمري كح ،وزن باالتن ممجب اف ایش ننخ مهاجنت باح
رويخانااحهااا م ا شاامي (Thrope, Baranikova, 1979

; .)Isaksson, 1988; 1980طبووووق یووووك اصوووول
پییرفتهشده ماهیا با سرعت رشود بواالتر ،اآ قودرت
بقای بیشتری برخوردار خواهند بود ،آیرا بوا سورعت
بیشووتری اآ شووکار بووه شووکارچی تبوودیل موویشوووهد
( .)Bergenius, 2002تحقی وق حاضوور هشووا داد کووه

ویتامین  Cبوهمنزلوۀ یکوی اآ اجوزای ضوروری جیورۀ
بیایی موج

افزای

رشود بچوهماهیوا اآاد دریوای

خزر میشود .وآ بچوهماهیوا اآاد دریوای خوزر در
تیمار شاهد پ

اآ  1هفته اآ شروع اآمای

به شوکل

معنوویداری کمتوور اآ سووایر تیمارهووا بووود .ایوون روهوود
همچنا در میا تیمارهای اآمایشی با گیشوت آموا
به سمت اهتهای اآموای
افزای

حواکم بوود و فقوط شواهد

میزا اختالف وآ بین تیمارهای حاوی اسید

اسووکوربیك (بووه ویووژه تیمووار  233میلوویگوورم اسووید
اسکوربیك در کیلوگرم بیا) در مقایسه با تیمار شاهد
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بودیم .با توجه به هرخ همایی رشد در بچهماهیا طوی

هشووا داد کووه میووزا افووزای

دورههای ابتدایی رشود و اهمیوت وآ رهاسواآی در

میلیگرم اسید اسکوربیك به شکل معنویداری بیشوتر

باآساآی ذخایر ماهیاهی هظیر اآاد دریای خزر میتوا

اآ تیمار  333میلیگرم اسید اسکوربیك بوود .ایون در

این گوهه هتیجهگیری کرد که استفاده اآ تیموار حواوی

حالی است که تفواوت معنویداری در میوزا افوزای

 233میلیگرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم جیورۀ

وآ بین تیمار  233و  333میلیگرم اسید اسکوربیك

وآ بچهمواهی اآاد دریوای

در کیلوگرم بیا با ادامۀ روهد اآمای

به سمت هفتوۀ

خزر و در هتیجه احتمال باآگشت شیالتی اههوا منجور

ههم مشاهده هشده است و حتی افزای

وآ در تیمار

شود.

 333میلوویگوورم کمووی بیشووتر اآ تیمووار حوواوی 233

بیایی میتواهد به افزای

مطالعۀ کارایی پوروتئین یکوی اآ شواخ
مناس

برای تشخی

هوای

اهمیوت اسوید اسوکوربیك در

سوختوساآ پروتئینهاست ()Soliman et al., 1994

وآ در تیمووار 233

میلیگرم اسید اسکوربیك بود .بنابراین ،تعیوین میوزا
مناس

اسید اسکوربیك برای ماهی اآاد دریای خوزر

هیاآمند مطالعه در باآههای آماهی طوالهیتور و تعیوین

که میتواهد بهمنزلۀ کواهزیم ضروری در اکسیداسویو

سطح هیاآ متناس

اسید امینههای تایروآین و فنیل االهوین دخالوت کنود

رشد ماهی اآاد دریای خزر است.

(.)Faramarzi, 2012; Brander and Pugh, 1977

با فعالیت فیزیولووژیکی و شورایط

تذییۀ مداوم با اسید اسکوربیك میتواهود مواهع

بنابراین اخوتالف معنویدار در هورخ کوارایی پوروتئین

اآ بروآ عالئم کمبود اسید اسکوربیك در بچهماهیوا

ماهیا تذییهشده با جیورۀ فاقود اسوید اسوکوربیك و

شوود (Lin and Shiau, Thompson et al., 1993

جیرههای مقادیر باالی اسید اسکوربیك (تیمار  233و

; ،)Tewary and Patra, 2008; 2005به طووری کوه،

 333میلیگرم اسید اسکوربیك در کیلووگرم بویا) را

حیف یا حتوی کواه

اسوید اسوکوربیك در ذخوایر

میتوا در ارتباط با چنین فرایندهای بیوشویمیایی در

بافتی میتواهد به بروآ عوارض متعوددی هظیور تذییور

بد بچهمواهی اآاد دریوای خوزر داهسوت .همچنوین،

شووکل سوورپوش ابششووی ،اهحنووای سووتو مهوورههووا،

اسید اسکوربیك قادر است با تأثیر در سنتز کالژ در

خو ریزی داخلی و بیتمایلی به جیب بویا و حتوی

حکووم پووروتئین سوواختماهی عووالوه بوور افووزای
موج

افزای

وآ

محتوای پروتئینوی در بچوهمواهی اآاد

دریای خزر شود (Terova Smedsrød et al., 1993

;.)et al., 1998
مطالعات بسیاری مبنوی بور تذییور مقودار اسوید
اسکوربیك مورد هیاآ بورای رشود ماهیوا طوی دورۀ
پرورش و ارتباط بین فرایندهای تنظیمکننودۀ گوردش
اسید اسکوربیك و مراحل تکاملی ابزیا اهجوام شوده
اسوووت (Sandens, 1991; Hilton et al., 1978
;Merchie et al., Matusiewcz et al., 1994
; .)1996تحقیق حاضر هیز در تأییود یافتوههوای فووق

مرگ بسیاری اآ ماهیا منجر شود ( Matusiewicz et
Ibiyo et al., Xie and Niu, 2006; al., 1995

; .)2007بروآهداد عوارض ااهری هاشوی اآ کمبوود
اسید اسکوربیك در این تحقیق هظیر یافتههای پیشوین
( )Soltani et al., 2008; Li et al., 2007میتواهد بوا
ذخایر قبلی ویتامین  Cدر جیورۀ بویایی بچوهماهیوا
پی

اآ اباآ این مطالعوه ارتبواط داشوته باشود .اداموۀ

روهد اآمای
کاه

در مقاطع آماهی طوالهیتر با توجوه بوه

رشد بچهماهیا در تیمار شواهد مویتواهود بوه

بروآ عالئم کمبود اسید اسکوربیك در بچهماهیا هیوز
منجر شود (.)Ai et al., 2006
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کبوودی

الیوووی مشووابهی در تذییوورات شوواخ

بچهماهیا اآاد دریای خوزر طوی دورههوای مختلو
اآمای

مشاهده شد ،به طوری که افزای

مقدار اسید

اسووکوربیك طووی دورۀ اآمایشووی بووه افووزای
شواخ

میووزا

مصوورف بوویای کمتوور و رشوود بوواالتر ،اآ

سووب

الودگیهوای ثاهویوۀ اب محویط پرورشوی جلووگیری
میکند.
هتایج این پروژۀ تحقیقاتی هشوا مویدهود کوه

کبودی در تیمارهوای اآمایشوی منجور شود.

مقدار  233میلیگرم اسید اسکوربیك در هر کیلووگرم

کبودی در تموامی مقواطع

جیرۀ بیایی اآ تأثیر معنویداری در هورخ رشود ویوژۀ

آماهی با کمترین تذییرات در تیمار شواهد دیوده شود.

بچهماهی اآاد دریای خزر برخوردار اسوت .در مقابول

کبودی هیوز در هموۀ مقواطع

تحقیقات روی سایر ماهیا اآاد بیواهیر ا اسوت کوه

آماهی در تیمار حاوی  233میلیگرم اسید اسکوربیك

مقادیر مشابه یا باالتر اسید اسکوربیك تأثیری در هرخ

در کیلوگرم بیا به دست امد .میوزا بواالتر شواخ

رشد ویژه هدارد (Thompson et Dabrowski, 1991

کبدی در تیمار حاوی  233میلیگرم اسید اسکوربیك

; .)al., 1993این تفاوت در هتوایج مویتواهود بوه وآ

در کیلوگرم بیا بیاهیر مقادیر باالتر ذخایر گلیکووژهی

اولیۀ ماهیا اآمایشی ،دما ،تراکم و شورایط پرورشوی

در هتیجۀ وضعیت مناس تر بچوهماهیوا اآاد دریوای

بستیی داشوته باشود (Ai et al., Dabrowski, 2001

خزر برای حفن اهرژی ،مقابله با شورایط اسوترسآا و

; .)Handeland et al., 2008; 2006ماهیووووا

دفاع بیراختصاصی در مقابول عوامول بیمواریآاسوت

استفاده شده در این تحقیق دارای میاهیین وآ ابتدایی

(Sampaio and Criscuolo, Moon et al., 1989

برابر  1/8 3/8گرم بودهد که مقدار ا پایینتر اآ وآ

; .)2006اآ سوی دییور ،هبوود اخوتالف معنویدار در

اولیۀ ماهیا در مقایسه با تحقیقوات مشوابه بوود .وآ

پایینترین میوزا شواخ
بیشترین میزا شواخ

شاخ

کبدی بین تیمارهوای  233و  333میلویگورم

اولیه یکی اآ عوامل تأثیرگیار در میزا هرخ رشد ویژه

اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا هیز میتواهود بوا

محسوب مویشوود ،بوه طووری کوه ماهیواهی بوا وآ

اشباعشد کبد اآ ذخایر گلیکوژهی در ارتباط باشد.

پایینتر دارای هرخ رشد ویوژۀ بواالتری خواهنود بوود

با تأیید مطالعات پیشین ( Ibiyo et

( .)Medawar, 1945; Minot, 1908بنوابراین ،هورخ

این پژوه

Adewolu and Soltani et al., 2008; al., 2007
; )Aro., 2009هشا مویدهود کوه اسوید اسوکوربیك

رشد ویژۀ باالتر بچهماهیا دریای خزر در این تحقیق

میتواهد در میوزا ضوری
باشد .بهترین ضری

تبودیل بویایی تأثیرگویار

تبودیل بویایی بچوهماهیوا اآاد

دریای خزر در تیمار  233میلیگرم اسید اسوکوربیك
در جیوورۀ بوویایی بووه دسووت اموود کووه البتووه تفوواوت
معنیداری با میزا  333میلیگورم اسوید اسوکوربیك
هشا همیداد .بنوابراین ،میوزا  233میلویگورم اسوید
اسکوربیك در کیلوگرم بیا را میتووا مقودار بهینوۀ
این ویتامین برای رشد بچهماهی اآاد دریای خوزر در
هظر گرفت ،آیرا عالوه بر کاه

هزینههوای بویا بوه

را میتوا به وآ پایینتر و قابلیت بیشتر اههوا بورای
اسووتفادۀ بهتوور اآ فاکتورهووای کمکووی هظیوور اسووید
اسکوربیك در سوختوساآ طبیعوی بود و افوزای
وآ هسبت داد.
ضری

چاقی یکوی اآ فاکتورهوایی اسوت کوه

برای تعیین اختالف در شورایط پرورشوی و بوه ویوژه
محیط هیهداری ابزیوا اسوتفاده موی شوود .بنوابراین،
اخووتالف معنوویدار در میووزا ضووری
هفتووههووای سوووم و ششووم اآمووای

چوواقی طووی

و هبووود اخووتالف
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معنیدار در این میزا در هفتۀ ههم اآمای

را میتوا

به هاساآگاری ماهیا با محیط پرورشی هسبت داد .هر
چند ضری

چاقی تفاوت معنیداری را بین گروههای

تذییهشده با اسید اسکوربیك در هفتوۀ ههوم اآموای
هشا هداد ،اما ضری

چاقی باالتر اآ  3در بچهماهیوا

در تیمارهای این پژوه

هشا می دهود کوه افوزای

مقدار اسید اسکوربیك در جیرۀ بیایی باعود بهبوود
شرایط رشد بچهماهی اآاد دریای خزر شده که هتوایج
این پژوه

مشابه مطالعات قبلی است (Ibiyo et al.,

Adewolu and Aro, Soltani et al., 2008; 2007
;.)2009

تذییر سطح هیاآ موجودات آهده به ویتوامینهوا
طی دورۀ آهدگی ماهع اآ ارائۀ میوزا اسوتاهدارد بورای
مصرف ویتامین  Cدر جیرههای بیایی میشود .هتوایج
این پژوه

هشا داد که مقدار بهینۀ اسید اسکوربیك

برای افزای

وآ بچهماهی اآاد دریای خزر بر اساس

اآمو پاسخ به سطح برابر با  238/52میلیگورم اسوید
اسکوربیك در کیلوگرم بیاست .با وجود این ،تعیوین
مقدار مناس

اسید اسکوربیك به عوامل دییری هظیر

سن ،وآ  ،ترکی

جیرۀ بیایی ،شرایط فیزیکی محیط

پرورش و مرحلۀ رسیدگی جنسی ماهیا هیز بسوتیی
دارد ( Ibiyo et al., 2007; Wang et al., 2002; Ai

 .)et al., 2006; Dabrowski, 1986تحقیقات تکمیلی
در ایوون آمینووه و بووه ویووژه در خصوووص تووأثیر اسووید
اسووکوربیك در فاکتورهووای دفوواع بیراختصاصووی در
دورههای آماهی طوالهیتر مویتواهود بوه ارائوۀ مبنوای
دقیقتر در خصوص میزا هیاآ ماهی اآاد دریای خزر
به اسید اسکوربیك در جیرۀ بیایی کمك کند.

یقدیر و یشیر
هویسندگا اآ آحموات هموۀ کارکنوا و متخصصوا
مجتمووع اآمایشوویاهی آکریووای راآی داهشوویاه اآاد

اسالمی واحد علوم و تحقیقات به ویژه مهندس رضوا
عصاره طی پژوه

حاضر تشکر میکننود .همچنوین،

اآ مساعدتهای اقای مهندس مجید کاامی در بخ
اجرای میداهی این تحقیق قدرداهی میشود.
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