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 چكيده
 81انجام شد.  کمانرنگینآالی های رشد ماهی قزلاسکوربیک اسید و تراکم بر شاخصمطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف 

گرم اسکوربیک اسید میلی 1000و  100گرم در شش تیمار شامل سه جیره غذايی حاوی مقادير صفر،  812 ± 5/1عدد مولد ماده با وزن متوسط 
عدد ماهی در متر  6و  3های غذادهی در دو تراکم مختلف کم و زياد )آزمايش ر هر کیلوگرم غذا تغذيه شككدند.دپلی فسككفات   -2-سككکوربیلا -)ال

ها در حد ام و ماهیتکرار انج 3هفته انجام شد. هر جیره آزمايشی در  16کیلوگرم بر مترمکعب  به مدت  87/4 ± 3/0و  44/2 ± 2/0مکعب معادل 
ن داد بیشترين افزايش مشاهده شد. نتايج کل دوره نشا 12از هفته چهارم تا هفته سیری دو مرتبه در روز غذادهی شدند. تغییرات افزايش وزن بدن 
ر اين تراکم وجود دگرم اسككکوربیک اسككید میلی 1000و  100داری بین دوزهای وزن و نرخ رشككد وي ه مربوب به تراکم زياد بود ولی اخت م معنی

ی اسکوربیک اسید کمترين د به جیره آنها افزوده نشده بود در مقايسه با تیمارهای حاوهايی که اسکوربیک اسینداشت. در پايان دوره آزمايش، ماهی
به خصوص  آالقزللدين داری بر رشد موگرم . نتايج اين مطالعه نشان داد اسکوربیک اسید جیره تاثیر معنی 2/885 ± 09/2وزن نهايی را داشتند )

 رسد.میظر نمطلوب به  آالقزلیک اسید در هر کیلوگرم جیره غذايی برای رشد مولدين گرم اسکوربمیلی 100در تراکم زياد دارد و مقدار 
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the interactive effects of different levels of dietary ascorbic acid and 

density on growth parameters of rainbow trout. The eighty- one rainbow trout broodstock (812 ± 1.5 g) 
distributed into six groups as experimental treatments and were fed different levels of ascorbic acid including 

0, 100 and 1000 mg/kg L-ascorbyl-2-polyphosphate. The feeding trial was carried out in two different densities 

(3 and 6 fish/m3) for a 16- week period in triplicates. Each diet was fed to triplicate groups of fish to apparent 
satiation two times a day. Changes of body weight increase were observed from fourth week to 12th week. 

The highest amounts of weight gain and specific growth rate were observed in high density (6 fish/m3), but no 

significant difference was observed between 100 and 1000 mg/kg ascorbic acid in high density. At the end of 

the experiment, fish fed −C diet had a lowest final mean weight (885.2 ± 2.09 g) than those fed +C diet. These 
results indicated that dietary ascorbic acid significantly influenced growth performance of rainbow trout 

broodstock, especially in high density and the level of 100 mg ascorbic acid per kilogram diet can lead to 

desirable growth of female rainbow trout breeders. 
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 مقدمه. 1
بر عملکرد  یداسكك یکاسككکورب یرتاث یرامونپ مطالعاتی

 ينا یرتاث یرامونپ یوجود دارد، ول آالقزل یماه یدمثلتول

تامینو لد ي بل آن در  یرتاث یزو ن ينبر رشككككد مو قا مت

شواهد  ی،وجود ندارد. از طرف یمختلف، اط عات هایتراکم

عات طال ن یانماه یدر برخ کهوجود دارد  یو م چار  دمان

در  یرفتككار یالگوهككا ییرتغ Salvelinus alpinus یقطب

ماه یزانمختلف م هایتراکم ندیم یمرا تنظ یرشكككد    ک

(Brown et al., 1992با توجه به اثرات شگرفی  ين، . بنابرا

ید بر حذم يا جلوگیری از عوامل  یک اسككك که اسكككکورب

سخ به مینامطلوبی نظیر تراکم باال  شد، و پا شته با تواند دا

ماهی  گان  ند يا تکثیر کن که آ با میاين سكككوال  ند  توان

اسككتفاده از سككطوح باالی اين ويتامین اقدام به نگهداری 

ند، در اين  ماي جاد اثرات منفی ن بدون اي لدين  عه مو طال م

سکورب یرتاث س یکسطوح مختلف ا شد مولد یرو یدا  ينر

  شد. بررسیو کم  يادز یهادر تراکم آالقزل
 

 هامواد و روش .2

 یماه یو نگهدار هيته .2.1

 یآالقزلو پرورش  یرمطككالعككه در کككارگككاه تکث ينا

شش پ کمانرنگین ستان فارس  یرفارس واقع در منطقه  ا

شد. آب مورد ن شش پ ينا یازانجام  شمه  با  یرکارگاه از چ

 یلومتریک يکواقع در فاصكككله  یهدر ثان یترل 2000 یدب

 یآالقطعه مولد ماده قزل 81. تعداد شككدیم ینکارگاه تأم

 کل طول و گرم 812 ± 5/1با وزن متوسككط  کمانرنگین

سال، به مدت دو هفته  5/2و سن  سانتیمتر 7/39 ± 8/0

ست یبا غذا سکورب ید س یککه ا شده  یدا به آن افزوده ن

سپس، مولد دهینبود عادت ضچه به  18به  ينشدند.  حو

عاد  با حجم آبگ 1×  5/1×  75/0اب  یترل 910 یریمتر 

و  100سككطوح صككفر،  اشككدند. سككه جیره غذايی ب یمعرف

غذا  یلوگرمهر ک یاسکوربیک اسید به ازا گرمیلیم 1000

 یعدد ماه 6و  3 یب)به ترت يادتراکم مختلف کم و ز 2در 

 87/4 ± 3/0 و 44/2 ± 2/0هر متر مکعب معادل  یبه ازا

هفته مورد اسكككتفاده  16بر مترمکعب ، به مدت  کیلوگرم

 3/7 ± 8/0 آب یدما يش،قرار گرفت. در طول دوره آزما

 محلول اکسككی ن ،3/7 ± 6/0آب  pH گراد،سككانتی درجه

لی 2/7 ± 2/0 ی ترات  گرمم ی ن تر،  ی ل  6/11 ± 2/1در 

در  گرممیلی 027/0 ± 003/0در لیتر و نیتريت  گرممیلی

 یعیطب یدر معرض دوره نور یبود. مخازن پرورشككك یترل

 استفاده نشد. یبودند و از نور مصنوع
3 

 یو غذاده ییغذا یهارهيساخت ج. 2.2
سکورب س یکا ستفاده در ا یدا از نوع  یقتحق ينمورد ا

L-ascorbyl-2-polyphosphate  شرکت ساخت  (EASF 

یه با توجه به  95  با خلوص يکبل  درصكككد بود. مواد اول

رنگین کمان به صورت  یآالفرموالسیون تجاری غذای قزل

  افككزاربككا نككرم یككرهخشككككک تككهككیككه و فككرمككول جكك

UFFFDA (version 1.0) شكككد. جهت سكككاخت  یمتنظ

تدا مواد اول ها،یرهج به وسككك 10به مدت  یهاب لهدقیقه   ی

سیاب برقی،  سط آ سپس تو شده و  همزن، با هم مخلوب 

درصد  به  25آسیاب شدند. بعد از آن روغن ماهی و آب )

شده  یهآنها اضافه و دوباره کام ً مخلوب شدند. مخلوب ته

مناسب چرخ شده و  توسط دستگاه چرخ گوشت با اندازه

نازك  ایيهو به صككورت ال یماکارون هایبه صككورت رشككته

ساخته شده  یمخصوص منتقل شد. غذا هایینیس یرو

فن دسككتگاه و بدون رطوبت در حضككور  يهسككا يطدر شككرا

سككاعت  24به مدت  گرادیدرجه سككانت 25 یبا دماهواده 

حاوی اسکوربیک اسید  هاییرهج خشک شد. برای ساخت

شدن کامل مواد اول شک و قبل از  یهنیز بعد از مخلوب  خ

اضافه شدن روغن ماهی و آب، حجم کمی از مواد مخلوب 

شده با میزان اسکوربیک اسید مدنظر و سپس با حجم کل 

 یرهت يلونینا هاییسهساخته شده در ک یمخلوب شد. غذا

 3شد. ساخت غذا هر  ینگهدار يخچالو درون  بندیبسته

و  یرهج یاجزا یبترک 1. جدول گرفتانجام  يکبارهفته 

شان م يبیتقر تجزيه  8دو وعده در  های. ماهدهدیآن را ن

 شدند. یعصر بر اساس اشتها غذاده 18صبح و 

یايی  هاییرهو ج یهمواد اول يبیتقر تجزيه بیو شكككیم



 1399پايیز  ،3، شماره 73ران، دوره يا یعی ت، مجله منابع طبیش 304

 

   انجامAOAC, 2002اسككتاندارد ) یهابا روش يشككیآزما

خام،  ینمقدار پروتئ یریگاندازه یمنظور، برا ينشككد. به ا

کل به روش کلدال  یتروژنها مقدار نپس از هضكككم نمونه

  و Kejeldal V40, Bakhshi, Tehran, Iran)دسكككتگاه 

محاسكبه شكد. جهت  25/6ضكرب عدد به دسكت آمده در 

 یسككاعت در دما 24ها به مدت رطوبت نمونه یریگاندازه

 درون دسككككتككگككاه آون  گككرادیدرجككه سككككانككتكك 105

(Memmert, Universal, Germany قرار داده شككدند و  

به دسككت آمد.  یهاز اول يهرطوبت از کسككر وزن ثانو یزانم

ستفاده از ح ل پترول یچرب سله با ا سوک  یومخام به روش 

 6-8به مدت  گرادیدرجه سككانت 40-60با نقطه جوش  اتر

سل سوک ستگاه  سلساعت در د  یز،تجه یمانه تک خانه )

خام  یبر  اسككتخراو و محاسككبه شككد. مقدار فيرانتهران، ا

  و با اسككتفاده از Velp, Italy) یبرسككنجتوسككط دسككتگاه ف

 یریگ  اندازهNaOH) یايی  و قل4SO2H) یدیهضككم اسكك

سوزاندن نمونه ستر پس از   12ها به مدت شد. مقدار خاک

 يکیکوره الکتر در گرادیدرجه سانت 550 یساعت در دما

 .يد  محاسبه گرديرانتهران، ا یماز،)ش

 (n = 3) هاآن ميانگين تركيب شيمياییو  های آزمایشیجيرهمواد غذایی بکار رفته در تركيب درصد  -1جدول 

 درصد   *اجزای جیره

 60 پودر ماهی

 9/4 گلوتن گندم
 18 آرد گندم

 10 آرد سويا

 5 1مخلوب مکمل معدنی و ويتامینی

 2 روغن ماهی
 1/0 2*اسکوربیک اسیدکرير و يا 

  آناليز تقریبی )%(

 2/46 ± 9/0 پروتئین
 9 ± 2/0 رطوبت
 1/12 ± 2/0 چربی
 3 ± 1/0 فیبر

 5/8 ± 1/0 خاکستر
 آال )بدون اسکوربیک اسید های مورد نیاز قزلبل يک با مواد معدنی و ساير ويتامین VDSساخت شرکت  1
2

polyphosphate 2 -ascorbyl -L (Belgium -EASF  
ی حاوی اسکوربیک اسید با هارهیجدرصد به مقدار گلوتن گندم اضافه شد. در  1/0در جیره پايه )جیره فاقد اسکوربیک اسید  به جای اسکوربیک اسید،  *

 درصد اسکوربیک اسید افزوده شد. 1/0گرم، میلی 1000درصد و برای  01/0گرم حدود میلی 100توجه به مقدار در نظر گرفته شده، برای جیره حاوی 

 

 رشد یهاشاخص یرياندازه گ. 2.3
سبه برای شد، هایشاخص محا  يکبار هفته چهار هر ر

ست فردی صورت به هاماهی همه  برای. شدند سنجی زي

 با میخک گل عصكككاره حاوی محلول در ماهیان کار، اين

 سپس و  4) میلی گرم در لیتر بیهوش ppm  150غلظت

 گیریاندازه آنها طول و توزين انفرادی صورت به ماهی هر

سب وزن نهايی، وزن هایشاخص. شد  افزايش يا شده ک

 رشككد نرخ ، BWI) بدن وزن افزايش درصككد ، WG) وزن

يب ، SGR) وي ه قا میزان و  CF) چاقی ضكككر  از  SR) ب

  :Falahatkar, 2015) شدند محاسبه زير روابط طريق

WG  g( =   وزن نهايی )گرم  -وزن اولیه )گرم  

BWI  %( 
= 

وزن نهايی  -)وزن اولیه )گرم  

×100 )گرم   

 وزن اولیه )گرم 
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SGR  %/day( = 

Ln  وزن نهايی )گرم – Ln  وزن اولیه
×100 )گرم   

  طول دوره پرورش )روز

 

CF = 
  گرم) ماهی وزن

100×  
  مترسانتی) کل طول3

 

SR  %( = 
 تعداد ماهیان در انتهای دوره
 تعداد ماهیان در ابتدای دوره

 اهداده یآمار ليو تحل هیتجز .2.4
  افككزار نككرم از هككاداده بككرای تككجككزيككه و تككحككلككیككل

(IBM SPSS Statistics version 25) SPSS شد. ستفاده ا

مال بودن داده  اسكككمیرنوم -کولموگروم آزمون با هانر

(Kolmogorov- Smirnov  با آزمون  هايانسوار یهمگن و

Levene س سهشد. مقا یبرر با آزمون دانکن  هایانگینم ي

(Duncanن  در سكككطح اطم فت.  %95ان ی صكككورت گر

مون و تراکم با اسككتفاده از آز یرهمتقابل ج یرتاث ین،همچن

فه ) يانسوار یلتحل   مورد Two-way ANOVAدو طر

 قرار گرفت. يابیارز

 

 جی. نتا3
ساس نتا شده در جداول  يجبر ا روند  5و  4، 3، 2ارائه 

 ایهفته 16 یوزن در طول دوره پرورشككك يشافزا ییراتتغ

 4که در هفته  یبود، به طور ییراتنوسكككانات و تغ یدارا

 گرمیلیم 1000دوز  يكادوزن در تراکم ز يشمقكدار افزا

 یبود ول داریاز تراکم کم آن و معن یشترب یداس یکاسکورب

و کم نبود.  يادتراکم ز ینب یاخت ف گرمیلیم 100 وزدر د

ته  و کم  يادز هایتراکم ینب دارییاخت م معن 8در هف

ها يکدر هر  ه 100و  1000 یاز دوز ده نشكككد مشكككا

(05/0<p هایتراکم ینوزن ب يشتفاوت افزا 12 . در هفته 

شد، به گونه ا یو کم به خوب يادز که در هر دو  یمشاهده 

 يككادوزن تراکم ز يشگرم افزا یلیم 100و  1000دوز 

هفته  ين . در اp<05/0بود ) داریاز تراکم کم و معن یشترب

 یدار یاخت م معن 100و  1000 یدوزها يادتراکم ز ینب

نداشكككت ) هاp>05/0وجود  تاً . ن پا ي ته  دوره  يانیدر هف

رشكككد  یزاندر م یدار ی  اخت م معن16)هفته  يشآزما

وجود نداشكككت و مقدار  يشكككیآزما یهاگروه یتمام ینب

کمتر  12با هفته  يسكككهدر مقا یزن یماروزن هر ت يشافزا

ثال ا به عنوان م  1000دوز  يادتراکم ز یعدد برا ينبود، 

که در  یگرم بود، در حال 25حدود  16رم در هفته گیلیم

از  وزن يشافزا داریگرم بود. روند معن 31حدود  12هفته 

. ع وه بر داشكككتادامه  12دوره شكككروع و تا هفته  یابتدا

نشككان داده شككده اسككت  6همان طور که در جدول  ين،ا

گرم  یلیم 1000 یماروزن کل دوره در ت يشافزا یشترينب

شد. همچن يادو تراکم ز شاهده  در همه دوزها، مقدار  ینم

از تراکم کم بود. در طول  یشكككترب يادوزن تراکم ز يشافزا

ما دوره فات یچه يشآز نه تل مار یگو یان تی وجود  هادر م

 بود. درصد100بقا  یزاننداشت و م

 هفته 4پس از  كمانرنگينی آالقزلمولدین رشد  یهاشاخصهای متفاوت بر وح مختلف اسکوربيک اسيد در تراكمتاثير سط -2دول ج

  خطای استاندارد( ±)ميانگين 

 ضريب چاقی  day/%)  هينرخ رشد و افزايش وزن )%   gافزايش وزن )  g)متوسط  وزن *اسکوربیک اسید و تراکم

3D0C e8/1 ± 9/832 d2/0 ± 8/21 d3/0 ± 6/2 c008/0 ± 08/0 b002/0 ± 2/1 

6D0C de5/1 ± 9/835 cd02/2 ± 07/24 cd3/0 ± 9/2 c008/0 ± 09/0 b002/0 ± 2/1 

3D100C cd5/1 ± 6/841 bc04/1 ± 07/29 bc2/0 ± 5/3 bc04/0 ± 11/0 b002/0 ± 2/1 

6D100C b7/7 ± 2/848 b4/8 ± 07/32 b03/1 ± 4 b03/0 ± 13/0 b011/0 ± 2/1 

3D1000C bc2/2 ± 8/846 b4/3 ± 07/34 b4/0 ± 2/4 b01/0 ± 14/0 b003/0 ± 2/1 

6D1000C a8 ± 5/865 a8/8 ± 07/49 a08/1 ± 6 a03/0 ± 19/0 a012/0 ± 3/1 

 دار است.حروم متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اخت م معنی
 و تعداد ماهی با انديس عددی نشان داده شده است.  Dبا حرم  و تراکمبا انديس عددی  kg/mgو مقدار آن بر حسب  Cبا حرم  دیاس کیاسکورب* 



 1399پايیز  ،3، شماره 73ران، دوره يا یعی ت، مجله منابع طبیش 306

 
 هفته 8پس از  كمانرنگينی آالقزلمولدین رشد  یهاشاخصی متفاوت بر هاتاثير سطوح مختلف اسکوربيک اسيد در تراكم -3جدول 

 خطای استاندارد( ±)ميانگين 

 ضريب چاقی  day/%)  هينرخ رشد و افزايش وزن )%   gافزايش وزن )  g)متوسط  وزن *اسکوربیک اسید و تراکم

3D0C d56/1 ± 41/848 c24/0 ± 44/15 b15/0 ± 85/1 b001/0 ± 018/0 073/0 ± 32/1 

6D0C c88/1 ± 53/860 ab01/2 ± 56/24 a12/0 ± 93/2 a001/0 ± 029/0 086/0 ± 34/1 

3D100C c3/1 ± 23/862 b44/1 ± 6/20 a17/0 ± 44/2 a001/0 ± 024/0 084/0 ± 33/1 

6D100C b2/8 ± 66/871 ab58/6 ± 44/23 a78/0 ± 76/2 a007/0 ± 027/0 083/0 ± 35/1 

3D1000C a56/5 ± 88/896 ab5/2 ± 05/23 a29/0 ± 72/2 a002/0 ± 026/0 087/0 ± 39/1 

6D1000C a56/5 ± 11/891 a02/3 ± 55/25 a37/0 ± 95/2 a003/0 ± 029/0 094/0 ± 35/1 

 در هر ستون نشان دهنده وجود اخت م معنی دار است.حروم متفاوت 
 و تعداد ماهی با انديس عددی نشان داده شده است. Dبا حرم  و تراکمبا انديس عددی  kg/mgو مقدار آن بر حسب  Cبا حرم  دیاس کیاسکورب* 

  هفته 12پس از  كمانرنگينی آالقزلمولدین رشد  یهاشاخصی متفاوت بر هاتاثير سطوح مختلف اسکوربيک اسيد در تراكم -4جدول 

 خطای استاندارد( ±)ميانگين 

 ضريب چاقی  day/%)  هينرخ رشد و افزايش وزن )%   gافزايش وزن )  g)متوسط  وزن *اسکوربیک اسید و تراکم

3D0C e33/2 ± 22/867 c36/1 ± 81/18 b15/0 ± 21/2 b005/0 ± 073/0 074/0 ± 32/1 

6D0C d84/1 ± 14/881 bc52/1 ± 61/20 b17/0 ± 39/2 b005/0 ± 078/0 086/0 ± 34/1 

3D100C d12/2 ± 66/885 bc07/2 ± 43/23 b24/0 ± 71/2 b007/0 ± 089/0 086/0 ± 34/1 

6D100C b5/4 ± 05/906 a32/4 ± 39/34 a35/0 ± 95/3 a017/0 ± 129/0 096/0 ± 36/1 

3D1000C c14/3 ± 21/894 b45/3 ± 32/24 b4/0 ± 79/2 b013/0 ± 091/0 082/0 ± 39/1 

6D1000C a72/9 ± 22/922 a59/7 ± 1/31 a85/0 ± 49/3 a027/0 ± 114/0 095/0 ± 36/1 

 حروم متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اخت م معنی دار است.

 و تعداد ماهی با انديس عددی نشان داده شده است. Dبا حرم  و تراکمبا انديس عددی  kg/mgو مقدار آن بر حسب  Cبا حرم  دیاس کیاسکورب* 

 

  هفته 16پس از  كمانرنگينی آالقزلمولدین رشد  یهاشاخصی متفاوت بر هاتاثير سطوح مختلف اسکوربيک اسيد در تراكم -5جدول 

 خطای استاندارد( ±)ميانگين 

 ضريب چاقی  day/%)  هينرخ رشد و )% افزايش وزن   gافزايش وزن )  gوزن نهايی ) *اسکوربیک اسید و تراکم

3D0C f09/2 ± 2/885 62/0 ± 02/18   b15/0 ± 21/2 b05/0 ± 123/0 06/0 ± 32/1  

6D0C e48/2 ± 900 89/0 ± 91/18 b17/0 ± 39/2 b05/0 ± 118/0 09/0 ± 34/1 

3D100C d34/2 ± 8/907 87/0 ± 18/22 b24/0 ± 71/2 b09/0 ± 149/0 08/0 ± 33/1 

6D100C b63/4 ± 2/929 44/0 ± 13/23 a53/0 ± 95/3 a019/0 ± 179/0 09/0 ± 35/1 

3D1000C c25/3 ± 3/918 22/0 ± 08/24 b4/0 ± 79/2 b014/0 ± 151/0 082/0 ± 38/1 

6D1000C a59/9 ± 5/947 5/0 ± 31/25 a85/0 ± 49/3 a03/0 ± 199/0 096/0 ± 37/1 

 داراست.دهنده وجود اخت م معنیحروم متفاوت در هر ستون نشان 
 و تعداد ماهی با انديس عددی نشان داده شده است. Dبا حرم  و تراکمبا انديس عددی  kg/mgو مقدار آن بر حسب  Cبا حرم  دیاس کیاسکورب* 
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وزن و  يشافزا یشككترينکل دوره نشككان داد که ب يجنتا

 یبه ازا یعدد ماه 6) يادمربوب به تراکم ز ي هنرخ رشككد و

عب  بود ول ها ینب یداریاخت م معن یهر متر مک  یدوز

تراکم  يندر ا یداسكك یکگرم اسككکورب یلیم 1000و  100

  .6وجود نداشت )جدول 

متقابل  یردو طرفه، تاث يانسوار يهتجز يجاسككاس نتا بر

 یچاق يببه جز ضكككر هاو تراکم در همه شكككاخص یرهج

شد )جدول  شترين . ب7م حظه  در هفته  یچاق يبضر ی

به دوز  4 که  يادگرم و تراکم ز یلیم 1000مربوب  بود 

 ی  ولp<05/0داشت ) یمارهات يربا سا یدار یاخت م معن

ته عد  یهادر هف  ینب یدار یدوره اخت م معن يانپا تاب

  .p>05/0مشاهده نشد ) یمارهات

( و 3D) 3 یهادر تراكم دياس کياسکورب گرم در كيلوگرم( ميلی1000C) 1000( و 100C) 100(، 0Cصفر ) های رشد در تيمارهای حاویشاخص- 6دول ج

6 (6Dعدد به ازای متر مکعب ) (.استاندارد خطای ± نيانگيهفته )م 16طی  كمانرنگين یآالقزل نیمولد 

 

 ضريب چاقی  day/%)  هينرخ رشد و افزايش وزن )%   gکل افزايش وزن ) *اسکوربیک اسید و تراکم

3D0C c5/6 ± 2/73 d21/0 ± 22/2 b005/0 ± 07/0 05/0 ± 29/1 

6D0C c1/7 ± 88 c19/0 ± 65/2 b013/0 ± 09/0 06/0 ± 31/1 

3D100C b3/8 ± 8/95 c09/0 ± 59/2 b012/0 ± 09/0 06/0 ± 30/1 

6D100C a5/10 ± 2/117 a32/0 ± 67/3 a05/0 ± 12/0 07/0 ± 32/1 

3D1000C b5/9 ± 3/106 b41/0 ± 13/3 b05/0 ± 10/0 08/0 ± 34/1 

6D1000C a6/14 ± 5/135 a69/0 ± 98/3 a08/0 ± 13/0 03/0 ± 35/1 

 دار است.حروم متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اخت م معنی

 و تعداد ماهی با انديس عددی نشان داده شده است. Dبا حرم  و تراکمبا انديس عددی  kg/mgو مقدار آن بر حسب  Cبا حرم  دیاس کیاسکورب* 

  نتایج تجزیه واریانس دو طرفه سطوح مختلف اسکوربيک اسيد و تراكم و اثر متقابل آنها- 7جدول 

 هفته 16پس از  كمانرنگينی آالقزلمولدین  رشد یهابر شاخص

 

 تراکم ×جیره  تراکم جیره غذايی 

 000/0* 000/0* 000/0* وزن نهايی

 g  *000/0 *000/0 *009/0افزايش وزن )

 547/0 621/0 62/0 ضريب چاقی

 017/0* 000/0* 000/0* افزايش وزن )% 

 027/0* 000/0* 000/0*  هينرخ رشد و

   دارد.>05/0pی رشد در سطح معنی داری )هاتیمارها بر شاخص* نشان از تاثیر معنی دار                  

 
 و نتيجه گيری بحث. 4

س شده پ یاریب  یانماه يهتغذ یراموناز مطالعات انجام 

سکورب س یکبا ا ست  یانماه یرو ید،ا شده ا جوان انجام 

 یکاسکورب یزانم ییربر تغ یمبن یوجود شواهد ينبا ا یول

مولد  یاندر ماه ي هدر طول رشككد و به و یازمورد ن یداسكك

 وجود دارد. 

رشد نشان داد در  هایشاخص يجمطالعه حاضر، نتا در

مقدار متوسككط مربوب به  یشككترينب یتمام دوره پرورشكك

سکورب گرمیلیم 1000 یحاو یرهج س یکا  ينو کمتر یدا

افزوده  یداسككك یکبود که اسكككکورب اییرهآن مربوب به ج

رشككد از نظر تراکم مربوب به  یشككترينب یزنشككده بود و ن
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از  ین،مربوب به تراکم کم بود. همچن ينو کمتر يادتراکم ز

بل ج قا به  یرهنظر اثر مت قدار مربوب  حداکثر م و تراکم 

و تراکم  یداسككك یکاسكككکورب گرمیلیم 1000 یحاو یرهج

 یککه اسككکورب اییرهبود و حداقل مقدار مربوب به ج يادز

 اضافه نشده و و تراکم کم بود.  یداس

اثر  یداسكك یکاسككکورب يی،ابتدا هایسككنجیيسككتدر ز

 یرشد نشان داد در صورت هایخود را بر شاخص داریمعن

 يبشككاخص ضككر یدوره پرورشكك یبه انتها یدنکه با رسكك

فاوت معن ی،چاق هات یندر ب دارییت مار نداشكككت. در  ی

 ینوزن ب يشدرصكككد افزا یدوره پرورشككك يیمراحل انتها

در  یداسككك یکاسكككکورب گرمیلیم 1000و  100 یمارهایت

وجود نداشككت، در  دارییتفاوت معن يیغذا یرهج یلوگرمک

 یلیم 1000و  100 يرگروه کنترل با مقاد ینکه ب یصورت

سکورب س یکگرم ا بود  داریتفاوت معن ينا یلوگرمدر ک یدا

شا مجاز  يرداقل مقادمطلب را بتوان با توجه به ح ينا يدو 

شرا یبرا شد در  شگاهیآزما يطحداکثر ر  یآالقزل یبرا ي

ست توج NRCکه در  کمانرنگین شده ا کرد که  یهآورده 

قدار را برا ينا قدان ع ئم کمبود  يشافزا یم  40وزن و ف

حداکثر  یو برا يیغذا یرهج یلوگرمهر ک یبه ازا گرمیلیم

کرده اسكككت  یانب گرمیلیم 100 یکبد یسكككاز یرهذخ

(NRC, 2011 .  

است که  ينا يدمو یزشده کل دوره ن یجمع بند يجنتا

در تراکم باال  ي هوزن و نرخ رشككد و ايشمقدار افز ينباالتر

فاق  تد،میات گرم در  یلیم 1000و  100دوز  ینب یول اف

بر  يگر،وجود نداشت. به عبارت د یتراکم اخت م آمار ينا

از  یشب یداس یکودن اسکورببه افز یازحاضر ن يجاساس نتا

به ازایلیم 100 ندارد. ا یلوگرمهر ک یگرم  دوز  ينوجود 

رشككد و کاهش  يشافزا یبرا یزن ديگر هاییماه یدر برخ

ند  روهو  یاسكككترس گزارش شكككده اسكككت. در کپور ه

Labeo rohita دوزmg/kg  100 ستمس يکموجب تحر  ی

 . در Misra et al., 2007رشد بوده است ) يشو افزا يمنیا

ماه به   mg/kg  50دوز Heteropneustes fossilis یگر

 کشاز آفككت یبردن اسكككترس نككاشككك ینقككادر بككه از ب

fenvalerate دوز ینبود ولmg/kg  100 سترس را از  ينا ا

  .Datta and  Kaviraj, 2003برد ) ینب

Dabrowski وBlom  (1994  یآالقزل هككاییمككاه 

 يک طی را گرم 977 ± 220 يیبا وزن ابتدا کمانرنگین

 ياو  یداس یکفاقد اسکورب هاییرهماهه با ج 8 یدوره زمان

 يا یداسككك یکاسكككکورب یلوگرمدر ک گرمیلیم 300 یحاو

تا يهاسكككکوربات مونوفسكككفات، مورد تغذ  يجقرار دادند. ن

ها نشكككان داد افزا عه آن طال ماده يشم حال  هایوزن  در 

که مونو  ی بودروهکمتر از گ دارییمعن یزانبه م یدگیرس

 یجهآنها افزوده شككد. آنها نت یرهفسككفات اسككکوربات به ج

به مدت چند ماه، اثرات  یداسكك یکگرفتند کمبود اسككکورب

ماه یمنف حال رسككك هاییبر رشككككد  دارد  یدگیدر 

(Dabrowski and Blom, 1994.  

وزن )وزن کسكككب  يشافزا ينمطالعه حاضكككر کمتر در

سکورب هايییرهشده  در ج شد که ا شاهده  س یکم به  یدا

که سطوح  دهدیمطلب نشان م ينآنها افزوده نشده بود و ا

 یرتاث يهرشككد و تغذ يیبر کارا یداسكك یکمختلف اسككکورب

تاگذاردیم باب  ينرشكككد در ا يیکارا يج. ن عه، ارت طال م

داشككت که  یرهج یداسكك اسككکوربیک یزانبا م یمیمسككتق

از  يگرد هاییاز ماه یاریاست که در بس يجیمطابق با نتا

ب يیبككاس در یككلق ن يككا پ    Lateolabrax japonicusیژا

(Ai et al., 2004 یببر ی، بادکنک ماه Takifugu rubripes 

(Eo and Lee, 2008 هامور ، Epinephelus malabaricus 

(Lin and Shiau, 2005ه خره ی ، مككا  ایکره ایصكككك

Sebastes schlegeliیماه ی، طوط Oplegnathus fasciatus 

(Wang et al., 2003a,b   و سوک Rachycentron canadum 

(Zhou et al., 2012يجبا نتا ی  به دسككت آمده اسككت ول 

 زرد بزرگ يككدهشكككور هككاییگزارش شككككده در مككاه

Pseudosciaena crocea (Ai et al., 2006  یمو سككك 

  Sparus aurata (Henrique et al., 1998يككايككی در

پ وهش حاضككر با مطالعات  يجنتا ین،همچنمطابقت ندارد. 

Falahatkar ( مکككاران ه ه یككلف ی  رو2006و    یمككا

Huso huso عات،  يندارد. بر اسككككاس ا یهمخوان طال م

 یلو نرخ رشد در ف يیغذا يلتبد يبرشد، ضر هایشاخص

در  یداس یکاسکورب الترشده با سطوح با يهتغذ هاییماه
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سهمقا بهتر  يتامینو يناسطوح کمتر  یحاو یمارهایبا ت ي

سب  ,Falahatkar et al., 2006; Falahatkarبود ) ترو منا

2015.  Gouillou-Coustans  کاران )و لت 1990هم   ع

 Scophtalmusتوربوت  یرشد در ماه هایکاهش شاخص

maximus را  یدک اسككیفاقد اسككکورب یرهشككده با ج يهتغذ

شد يجادا ساز ت يدنقص  سوخت و  اع م کردند  یروزيندر 

 گرددیم یویگرانولومككاتوز کل یمككاریکككه منجر بككه ب

(Gouillou-Coustans et al., 1990.  

با مصككرم  هایعلت کاهش رشككد ماه يگر،به عبارت د 

 ينندارند ا یداسكك یکاسككکورب یکه به اندازه کاف يیغذاها

 هایهورمون يرو سكككا تیروئید یتاسكككت که احتماالً فعال

 . در Ibiyo et al., 2006) بككديككایکككاهش م یروئیككدیت

صككورت  یداسكك یکاسككکورب ینهکه در زم یقیمطالعات دق

چند برابر  يدبا يتامینو ينشككده که مقدار ا یهگرفته توصكك

شترب سطح جلوگ ی سکورو یریاز  شدن  ی)ته یکننده از ا

   در نككظككر گككرفككتككه شككككودیاسككككکككوربككات بككافككتكك

(Sealey and Gatlin, 2002 . ینقش مهم يگراز طرم د 

سکورب س یککه ا سترس دارد م یدا منجر  تواندیدر کاهش ا

گردد. در واقع، کاهش و رفع استرس  یرشد ماه يشبه افزا

 یبرا یداس یکموثر اسکورب هاییسماز مکان يکی توانیرا م

ماه يشافزا به  مداد نمود. در گر  H. fossilis یرشكككد قل

موجب مقاومت  يیغذا یرهج یداسككك وربیکاسكككک يشافزا

 کشآفت وسككیله شككده به يجاددر مقابل اسككترس ا یماه

Cypermethrin يدگرد (Saha and Kaviraj, 2009 .  

)بازگشكككت  یزولکورت یممطالعات نشكككان داده که تنظ

تحت  یانبه مقدار نرمال  در ماه يافته يشافزا یزولکورت

 يهتغذ یداسكك یکاسككکورب یباال يرکه با مقاد یاسككترسكك

سب اندشده ست. ا یبهتر یاره نحو ب امر  ينصورت گرفته ا

 یهورمون یسكككمنشكككان دهنده نقش اسكككکوربات در متابول

 ین، . همچنPeng et al., 2013است ) یکواستروئیدهاکورت

 یرهبه ج یداس یکوجود دارد که افزودن اسکورب اییهفرض

س يلمانع تبد يیغذا شباعچرب غ یدهایا ستره یرا  ایبه ا

 گرددیهسككتند م یزولمهم کورت یباتکلسككترول که ترک

(Kibatchi, 1967یزولکورت یلمانع تشک یبترت ين  و به ا 

 .شودمی

ضر، نتا یقتحق در شان داد  یرهتقابل تراکم با ج يجحا ن

سانبا دوز  یماردر دو ت سکورب يک س یکا  هایشاخص ید،ا

 یشترهر متر مکعب  ب یبه ازا یماه 6) يادرشد در تراکم ز

ستر متر مکعب  ه یبه ازا یماه 3از تراکم کم )  يل. دالا

ضوعات رقابت ماه توانیرا م یجهنت ينا یاحتمال و  هایمو

 يناز مهمتر يکی ینمود. تراکم رقابت یانب یرفتار اجتماع

سعه و یرگذارتاث یفاکتورها  يگرو د یرفتار هایي گیبر تو

 اسككت یموجودات از جمله ماه یدر برخ یپیصككفات فنوت

(2002., et alBohlin  . هاییرفتار ماه ینیمشككاهده بال 

غذا در  توزيع زمان در که داددوره پرورش نشككان  یدر ط

لت  یبه ازا یماه 3کم ) هایتراکم حا عب ،  هر متر مک

حالت  ينکه ا شودیمشاهده م یترس و فرار از غذا در ماه

 شكككودیمنیز باعث هدر رفت غذا به علت مصكككرم کم آن 

شاخصو شد تأث هایخود بر  ست یرر  يگر. از طرم دگذار ا

 ينمولد ینب یاجتماع یبتوان گفت که نبود رفتارها يدشا

غذا ینو همچن يینپا اکمتر یلبه دل بت  قا  ینب يینبود ر

 .شودیغذا م يرشآنها باعث ترس از پذ

Brown ( کاران ها1992و هم تار عه رف طال  ی  در م

 يشکه با افزا یدندرسككك یجهنت ينبه ا یچار قطب یاجتماع

کمتر شده و به دنبال آن مصرم  یرفتار هایچالش تراکم،

  يككابككدیمكك يككشکككمككتككر و رشكككككد افككزا یانككرژ

(Brown et al., 1992نسككبت به  ياد . در واقع در تراکم ز

به  هایدر ماه یتهاجم یمتوسط و کم، رفتارها هایتراکم

قدار معن بدیکاهش م دارییم ماه يا بل  یو  قا مان  ز

ظه له یترا در وضكككع ایم ح با د ایگ  یانماه يگرو 

در مصككرم  جويیرفتارها موجب صككرفه ین. همگذراندیم

 گردد.یم یکو اختصاص آن به رشد سومات یانرژ

به مطالعات انجام شكككده و همچن با  یقتحق ینتوجه 

ضر م سکورب توانیحا س یکگفت که حضور ا  یرهدر ج یدا

لد جام عملکردها برای آالقزل ينمو يکف یان الزم  یزيولوژ

که  یدازگولونوالکتون اکسككك -مهم ال يمآنز يرا،ز .اسكككت

سکورب يیمرحله نها س یکساخت ا گلوکز به  -یرا از د یدا

همانند  یماه يندر ا کندیم یزکاتال لی،اص سازیشعنوان پ
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ندارد ) یاسكككتخوان هاییماه يگرد  ,Dabrowskiوجود 

 یکبه اسككکورب یازکه ن دهدینشككان م یقتحق ين . ا2001

ماه یبرا یداسككك حل  آاليیقزل هاییرشكككد  که در مرا

س س یدگیر ضرور یجن ست یقرار دارند  بر  ین،. همچنا

نمود که احتماالً  یانب توانیمطالعه م ينا يجاسكككاس نتا

کمتر غذا و  يافتاز حد نرمال باعث در تريینپا هایتراکم

شده و رشد در  یداس یککمتر اسکورب يافتمتعاقب آن در

مسكككئله احتماالً  ينکه ا يابدیمکاهش  هايیتراکم ینچن

 یاجتماع یکاهش رفتارها يااز عدم وجود  یناشككتواند می

 هایدر تراکم هایماه يیمعمول و عدم وجود رقابت غذا

 هایيشآزما يدمطالب با ينا يیدتأ ی. البته براباشكد يینپا

 .یردمتعدد انجام گ هایدر تراکم یمتعدد
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