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تاثیر سطوح مختلف ویتامین  Cبر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی
کوی( ) Cyprinus carpio
فاطمه میرشاه ولد *و محمد کاظمیان
گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تاریخ دریافت0931/10/10 :

تاریخ پذیرش0931/10/11:

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از ویتامین  Cدر جیره غذایی ،بر میزان بازماندگی ،کارایی رشد و
تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی) (Cyprinus carpioبه منظور افزایش تولید ماهیان
زینتی در کارگاه های تکثیرو پرورش در بازه زمانی کوتاه تر و هزینه تمام شده کمتر ،انجام شده است .در این
بررسی تعداد  011عدد ماهی کوی در  1گروه (شامل یک گروه شاهد و سه گروه تیمار ) به مدت دو ماه با جیره
غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین  ( Cبه میزان  111 ، 011و  011میلی گرم در کیلوگرم در جیره خشک) غذا
دهی شدند .زیست سنجی بچه ماهیان (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخص های
رشد ،هماتولوژی و تغذیه ماهیان د ر پایان دوره دو ماهه انجام شد .نتایج نشان داد که استفاده از ویتامین  Cدر
جیره غذایی سبب افزایش رشد وزنی در گروه شاهد که جیره غذایی آنها بدون ویتامین  Cبود به طور میانگین
 0/15گرم ،تیمار  0به طور میانگین  0/39گرم ،تیمار  0به طور میانگین  0/09گرم و تیمار  9به طور میانگین 1/1
گرم گردید و افزایش وزن بین گروه ها دارای اختالف معنی دار بود  .درصد بازماندگی در گروه شاهد به طور
میانگین  51درصد ،در تیمار  31 ، 0درصد ،در تیمار  31 ، 0درصد و در تیمار  33 ، 9درصد مشاهده شد ولی
اختالف معنا داری بین گروه ها بدست نیامد .در ماهیان بررسی شده بیشترین درصد افزایش وزن بدن با 93/30
درصد در تیمار  9بدست آمد که با سایر گروه ها اختالف معنی داری نداشت .بیشترین نرخ رشد ویژه نیز در
تیمار  9ارزیابی گردید (  ) 1/15و تنها با گروه شاهد اختالف معنی دار داشت .نسبت کارآیی پروتئین در تیمار 9
به طور میانگین  0گرم بدست آمد و با سایر گروه ها به طور معنی داری اختالف داشت .در میان گروه ها اختالف
معنی داری در تعداد گلبول های سفید وجود نداشت و بیشترین میزان گلبول های سفید در گروه شاهد ارزیابی
گردید و تعداد لنفوسیت ها با افزایش میزان ویتامین  Cدر جیره غذایی ،افزایش یافت و در تیمار  9به بیشترین
میزان  31عدد رسید ولی تعداد لنفوسیت ها اختالف معنی داری بین گروه ها نداشت .در نهایت بر اساس نتایج
بدست آمده در تحقیق حاضر ،به منظور افزایش کارایی رشد و شاخص های هماتولوژی در ماهیان کوی ،ویتامین
Cبا غلظت  011میلی گرم در کیلوگرم در جیره خشک غذایی ،پیشنهاد می شود.
واژگان کلیدی :ماهی کوی  ،رشد  ،تغذیه  ،شاخص هماتولوژی  ،ویتامین .Cyprinus carpio ، C
*نویسنده پاسخگو@yahoo.com:
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مقدمه
نگهداری ماهیان زینتی از دیرباز برای عموم یک سرگرمی بوده
است .به نظر می رسد که در یک هزار سال قبل ،چینی ها
اولین کسانی بودند که به نگهداری ماهیان اقدام نموده
اند(عادلی .)8315،ماهی کوی ) (Koi fishبا نام علمی
) (Cyprinus carpioو به عنوان یکی از گونه های مهم
ماهیان پرورشی ،نقش مهمی در افزایش نرخ تولیدات ماهیان
زینتی و پرورشی در سطح جهان ایفا می کند( مومنی
نژاد .)8351،تحقیقات پیشین بر اهمیت ترکیبات جیره غذایی
همچون ویتامین ها بر سالمت و رشد آبزیان پرورشی اشاره
دارد .با توجه به آنکه آبزیان قادر به سنتز ویتامین ها نبوده و
یا به مقدار نا کافی سنتز می کنند ،لذا برای تکامل و رشد
طبیعی آبزیان و نرمال بودن فعالیت های متابولیکی آنها نیاز
به مقدار بهینه از ویتامین ها در جیره غذایی ضروری می
باشد(پست .)8551 ،ویتامین  Cیا آسکوربیک اسید که از
دسته ویتامین های محلول در آب می باشد یکی از ویتامین
های حساس است که دارای نقش های متابولیک متعددی
منجمله اثر بر رشد ،بازماندگی و جلوگیری از مرگ و میر،
بهبود زخم ها ،کاهش اثرات استرس و مقاومت در برابر عوامل
پاتوژن و بهبود عملکرد تولید مثل می باشد ( & Li
 .)Robinson,در سوخت و ساز تیروزین و نیز تبدیل
هیدروکسی پرولین به پرولین نقش دارد .در مجاورت هوا و
.)Timmons et al.,
گرما به سرعت از بین می رود (
آسکوربیک اسید همچنین در سنتز پروکالژن و تبدیل غضروف
به استخوان و نیز در بلوغ گلبول های قرمز نقش دارد.
مطالعات نشان می دهند که بیشتر ماهیان استخوانی به دلیل
عدم وجود آنزیمی تحت عنوان ال گلوکز قادر به سنتز ویتامین
 Cنبوده لذا ضروری است که مقدار ال گلونو الکتون اکسیداز
مورد نیاز این ویتامین را از راه تغذیه خارجی تامین نمایند
 .)Moreau et al.,تعیین مقادیر بهینه ویتامین ها
(
از اهمیت بسزایی برخوردار است .عدم وجود ویتامین  Cدر
جیره سبب اختالالت متابولیک متعددی منجمله نقص در
متابولیسم تیروزین می گردد که به دنبال آن باعث بروز
عوارض پاتوبیولوژیک منجمله رنال گرانولوماتوس می شود که
در برخی ماهیان تغذیه شده با جیره فاقد ویتامین  Cنظیر
 )Wang et al.,گزارش شده است .کمبود
توربوت (
ویتامین  Cسبب اسکولیوز و لردوز ثابت در مهره ها می
شود(وبستر6112 ،؛ مخیر ،) 8331 ،این کمبود سبب تشکیل
غیر صحیح کالژن ،تغییرات غضروفی ،نازکی عروق مویین و
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تغییر شکل مهره ها می گردد ( مخیر  . ) 8331 ,به دست
آوردن اطالعات پایه در ارتباط با تاثیر ویتامین  Cبر روی
فاکتورهای رشد و شاخص های خونی ماهی کوی می تواند در
پرورش ماهیان سالم تر تاثیر گذار باشد .در چند دهه اخیر
آبزی پروری از بخش های با رشد سریع تولید غذا بوده و در
کنار این رشد سریع ،همواره مشکالتی را در پیش رو داشته
است .از جمله می توان به شیوع بیماری ها ،مشکالت تغذیه
ای و هزینه های سنگین ساخت غذا اشاره کرد و همواره نیز
راه حل هایی برای حل این مشکالت ارائه شده است از جمله
این راه حل ها می توان به بررسی فاکتورهای خونی اشاره کرد
که می تواند نقش مهمی در تشخیص بیماری های عفونی،
خونی و مسمومیت آبزیان و در نهایت سیستم ایمنی و
 .)Blaxhall,هم
بازماندگی ماهیان داشته باشد (
چنین فاکتورهای خونی در ماهیان مختلف با هم تفاوت داشته
و ارتباط زیادی با شرایط محیط پرورش  ،اندازه و سن ماهی،
نوع  ،گونه ،کیفیت و کمیت غذا دارند (Selvaraj et al.,
.
)
از مهم ترین موارد مدیریت تولید در کارگاه های تکثیر و
پرورش ماهیان زینتی ،کاهش تلفات بچه ماهیان همراه با
کاهش طول دوره رشد آن ها تا رسیدن به سایز مناسب برای
ارائه به بازار است .از آنجا که موفقیت در هر یک از این دو
مورد سبب تولید ماهی بیشتر در زمان کمتر شده و درآمد
بیشتری را نصیب کارگاه می نماید ،تولید کنندگان ماهیان
زینتی از روش های گوناگونی برای دستیابی به این اهداف
استفاده می کنند .از جمله این روش ها می توان به استفاده از
جیره غذایی خاص ،مکمل های غذایی مناسب ،سوش های
میکروبی ویژه و یا ترکیبی از همه این موارد اشاره کرد(عادلی،
.)8315
حسینی در سال  8351اثر تحریک رشد حاصل از تغذیه ماهی
بنی با غلظت های مختلف ویتامین  Cرا مورد بررسی قرار
داد ،هم راستا با این موضوع رحیمی در سال  8358تاثیر
ویتامین  Cبر پارامترهای خونی ،رشد و پاسخ به استرس
دمایی در بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان را مورد بررسی
قرار دادند .همچنین مطالعاتی توسط شمسی و همکاران در
سال  8358در مورد بهبود شاخص های رشد و برخی از
پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان با
استفاده توام از ویتامین  Cو پروبیوتیک Lactobacillus
 rhamnosusانجام گرفت و مطالعات مشابهی هم راستا با
این موضوع در خارج از ایران انجام شد که می توان به اثر

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال یازدهم/شماره دوم/تابستان 59
ویتامین  Cدر رژیم غذایی بر عملکرد رشد و ایمنی ذاتی
سوکال نوجوان ( )Canadum rachycentronتوسط
 Zhouو همکاران که در سال  6186انجام شد اشاره کرد و
آزمایشات  Liو  Liangدر سال  6181که تاثیر ویتامین E
در رژیم غذایی بر عملکرد رشد و وضعیت آنتی اکسیدانی در
کپور علفخوار جوان انجام شد اشاره کرد  ،همچنین می توان
به آزمایشاتی که  Jamesو  Vasudhevanدر سال 6188
مبنی بر تاثیر ویتامین  Cبر روی رشد و رسیدگی گنادهای
جنسی ماهی طالیی انجام دادند اشاره کرد .لذا در تحقیق
حاضر به تاثیر سطوح مختلف ویتامین  ( Cاستفاده از جیره
غذایی خاص ) بر برخی پارامترهای رشد و شاخص های
هماتولوژی سرم خون ماهی کوی پرداخته شده است.
مواد و روش ها
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ماهیان انتخاب شده در قالب دوازده گروه دوازده تایی (شامل
یک گروه شاهد و سه گروه تیمار) و هر یک با سه تکرار گروه
بندی شده و به مدت دو ماه با جیره غذایی حاوی ویتامین C
با مقادیر صفر 111،211 ،611،میلی گرم در هر کیلوگرم
غذای خشک تغذیه شدند.
حجم آب هر یک از مخازن نگهداری ماهیان مورد بررسی در
این پژوهش  811لیتر بود و هر سه روز یکبار 91 ،درصد آب
تعویض می شد .دما در حدود  61درجه سانتی گراد نگه
داشته شد و  5ساعت دوره روشنایی در شبانه روز تامین
گردید .برای حفظ کیفیت آب از فیلتراسیون دایم آب به همراه
تامین اکسیژن محلول آب استفاده شد .در هر مخزن یک
بیوفیلتر ابری قرار داده شد و شستشوی بیوفیلتر ابری به طور
هفتگی انجام گردید .میزان کل جیره غذایی روزانه ماهیان هر
مخزن به نسبت  3درصد وزن توده زنده ماهیان محاسبه شد و
در سه نوبت (  )82:11،83:11،5:11در اختیار ماهیان قرار
گرفت ( میزان غذادهی روزانه و تعداد دفعات آن براساس
بیوماس هر آکواریوم و دمای آب و با توجه به جداول تغذیه ای
تعیین گردید ( فریدپاک .) 8312،الزم به ذکر است که تغذیه
هر وعده بعد از سیفون کردن مواد غذایی یا دفعی مرحله قبل
انجام می گرفت .غذای پایه مورد استفاده در این پژوهش،
غذای پلت مخصوص کپور ماهیان پرورشی ساخت شرکت
بهدانه (بابلسر -مازندران) بود (جدول.) 8

تعداد  821عدد ماهی کوی (  811عدد برای انجام آزمایش و
 82عدد برای جبران تلفات احتمالی قبل از آغاز آزمایش ) از
بازار ماهی خریداری شده و به کارگاه خصوصی تکثیر و
پرورش ماهیان زینتی ( در شهر تهران) منتقل شدند (
میانگین وزنی نمونه های تهیه شده  86/35±8/8گرم و
میانگین طولی آنها  3/1±6/1سانتی متر بود) .ماهیان در ابتدا
به مدت یک هفته (برای سازگاری با شرایط کارگاه و تثبیت
وضعیت سالمت) در مخازن حاوی آب شهری بدون کلر
نگهداری شده و پس از یک هفته تعداد  811ماهی سالم برای
انجام پژوهش انتخاب شدند.
جدول - 8معرفی ترکیبات غذایی جیره پایه نمونه های ماهی کوی مورد بررسی
ترکیب غذایی

مقدار

پروتئین
چربی
فیبر
خاکستر
فسفر
ویتامین A
ویتامین D
ویتامین E
ویتامین C

% 39
%2
% 3-9
% 3-81
% 8/ 8
81111IU/Kg
6111 IU/Kg
611mg/Kg
891mg/kg
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سرنگ در مجاورت هوای آزاد به مدت  61ساعت قرار داده شد
و پس از آن به اندازه های کوچک ( مطابق با اندازه دهان
ماهی ها ) شکسته شد و در بسته های جدا گانه برای هر تیمار
در جای خشک و خنک و دور از آفتاب نگه داری شد.

پس از اینکه اقالم غذایی خشک کامال با هم مخلوط و همگن
شدند ،ویتامین  Cنیز به صورت خشک و پودر شده به جیره
اضافه و همگن گردید (جدول  .) 6برای تهیه غذا به شکل پلت
از سرنگ های مخصوص با چشمه های  8/9تا  6/6استفاده
شد .همچنین برای خشک شدن غذا رشته های خروجی از
جدول -6گروه های تیمار و شاهد ماهی های کوی تغذیه شده با دوزهای مختلف ویتامین C
نام گروه

نوع جیره غذایی

شاهد
تیمار 8
تیمار 6
تیمار3

غذای پایه  +ویتامین ( Cصفر میلی گرم در کیلوگرم)
غذای پایه  +ویتامین  611( Cمیلی گرم در کیلوگرم)
غذای پایه  +ویتامین  111( Cمیلی گرم در کیلوگرم)
غذای پایه  +ویتامین  211( Cمیلی گرم در کیلوگرم)
برای اندازه گیری طول استاندارد از خط کش مدرج بیومتری
(با دقت یک میلی متر) و برای اندازه گیری وزن ماهیان از
ترازوی دیجیتال (با دقت  1/8گرم) استفاده شد .در پایان دوره
پرورش بعد از استخراج اطالعات فوق محاسبه برخی
پارامترهای رشد (افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه و ضریب
تبدیل غذا ،کارایی غذا و ضریب چاقی ) مورد بررسی قرار
گرفت .پس از اندازه گیری و ثبت فاکتورهای بیومتریک
ماهیان مورد بررسی و محاسبه میزان غذای استفاده شده در
تغذیه ماهیان ،شاخص های رشد و تغذیه محاسبه شد.

الزم به ذکر است بعد از تعیین فرمول جیره غذایی و سنجش
اجزای غذایی ساخته شده در آزمایشگاه ،تغذیه صورت می
گرفت و ماهی ها هر دو هفته یکبار مورد سنجش های
بیومتریک (سنجش وزن کل و طول استاندارد) قرار گرفتند.
در طول دوره بررسی فاکتورهای بیومتریک شامل طول
استاندارد ( )S.L.و وزن کل بدن ( ، )B.W.از هر تکرار تعداد
 1قطعه ماهی به طور تصادفی توسط تور گرفته و پس از
بیهوشی نمونه ها با عصاره پودر گل میخک ( مقدار  611میلی
گرم در لیتر ) توزین و اندازه گیری طولی نمونه ها انجام شد.
درصد افزایش وزن بدن ( : ) PBWI
درصد افزایش وزن بدن از رابطه ( )8محاسبه شد (

:)Bekcan et al.,
11
1

رابطه ()1

× ] PBWI = [(Wt – W ) / W
وزن نهایی بدن (گرم) = Wt
وزن اولیه بدن (گرم) = W

ضریب تبدیل غذایی ( : ) FCR
برای محاسبه ضریب تبدیل غذایی از رابطه ( )6استفاده شد(

:)Ronyai et al.,
) FCR = C / ( Wt – W
مقدار غذای خورده شده (گرم) = C
وزن نهایی بدن (گرم) = Wt
وزن اولیه بدن (گرم) = W

رابطه ()2

افزایش وزن بدن (: ) BWI
برای محاسبه نسبت افزایش وزن بدن از رابطه ( )3استفاده شد(
رابطه ()3

نرخ رشد ویژه (: )SGR
برای محاسبه نرخ رشد ویژه از رابطه ( )1استفاده شد:

:)Tacon,
BWI = (Wt – W ) / W
وزن نهایی بدن (گرم) = Wt
وزن اولیه بدن (گرم) = W
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× 811لگاریتم طبیعی وزن اولیه – لگاریتم طبیعی وزن نهایی
طول دوره پرورش ( روز )

= نرخ رشد ویژه

نسبت کارایی پروتئین (: ) PER
برای محاسبه نسبت کارایی پروتئین از فرمول ( )9استفاده شد:
میزان افزایش وزن بدن

رابطه ()5

میزان پروتئین مصرفی = PER

درصد بقاء( : ) SR
برای محاسبه درصد بازماندگی از فرمول ()2استفاده شد:
رابطه ()6
ارزیابی شاخص های هماتولوژی
در آزمایش های هماتولوژی ،همه ی ماهیان هر تیمار با عصاره
پودر گل میخک ( مقدار  611میلی گرم در لیتر ) بیهوش
شدند ،سپس با سرنگ  6میلی لیتری هپارینه از سیاهرگ
ناحیه دمی خون گیری انجام شد .نمونه های خون به لوله
های آزمایش  EDTAمنتقل گردید .در نهایت غلظت
هموگلوبین با روش  Cyanmethaemoglobinو تعداد
گلبول سفید ،گلبول های قرمز با کمک الم هموسیتومتر نئوبار
و محلول های رقیق کننده گاور و تورک شمارش شدند
 . (Blaxhall & Daisley,هموگلوبین با کیت
)

111

میزان جمعیت باقی مانده
کل جمعیت

= SR

مخصوص و به روش کلرومتریک با طول موج  911nmدر
دستگاه اسپکتوفتومتر سنجش گردید .اندازه گیری هماتوکریت
. (Haghighi,
نیز با کمک سانتریفوژ انجام شد )
میانگین هموگلوبین گلبول قرمز ) (MCHو میانگین غلظت
گلبول قرمز ( )MCHCبا استفاده از روابط ( 3و  )1و در
آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران محاسبه گردید:
(  : Hbمقدار هموگلوبین  : RBC ،تعداد گلبول های قرمز ،
 : Hctمقدار هماتوکریت )

رابطه ()7

MCH = ( Hb/RBC ) × 811

رابطه ()8
MCHC = ( Hb/Hct ) × 811
آنالیز آماری
برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار آماری
 SPSSنسخه  85و از روش آنالیز واریانس یکطرفه
) (ANOVA ONE WAYاستفاده گردید (با توجه به
نرمال بودن داده ها ) و برای مقایسه بین داده ها و گروه ها از
آزمون دانکن ( ) Duncanاستفاده شد .در هر گروه از داده ها
اختالفات احتمالی در سطح اطمینان  59درصد مورد قبول
 .)Wang et al.,جداول و نمودارها نیز به
گردید (
وسیله نرم افزار  Excelرسم شدند.

 211میلیگرم ویتامین  Cدر کیلوگرم غذای خشک بود و

نتایج

کمترین روند رشد پارامترهای مزبور مربوط به گروه شاهد که

نتایج سنجش طول استاندارد و وزن ماهیان مورد بررسی در
جدول شماره ( )3ارائه شده است .میانگین طول استاندارد بچه

ماهیان از  3/1به  3/1سانتی متر و میانگین وزن آنها از
 86/35به 81/33گرم رسید و همچنین نتایج نشان داد که
بیشترین روند رشد طولی و وزنی مربوط به تیمار  3با دوز

حاوی جیره غذایی بدون ویتامین  Cبود ،می باشد.
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جدول  - 3نتایج سنجش های بیومتریک ماهیان کوی مورد بررسی طی  1هفته با سطوح مختلف ویتامین C
هفته 1

گروه ها
S.L
)(cm

شاهد

3/0
±1/01

تیمار 0

3/3
±0/01

تیمار 0

3/3
±1/31

تیمار 9

3/0
±1/11

میانگین
تیمارها

3/1

هفته 6

)B.W(g

00/11
±1/91
09/39
±1/01
09/09
±1/11
00/15
±1/01
00/93

S.L(cm
)

3/3
±1/10
3/3
±1/11
3/9
±1/11
3/9
±1/13
3/1

هفته 1
B.W(g
)

00/53
±1/03
01/03
±1/00
01/01
±1/01
00/35
±1/05
83/503

پس از  1هفته آزمایش ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی
سطوح مختلف ویتامین  Cبه طور معنا داری افزایش وزن
بدن  ،نرخ رشد ویژه ،نسبت کارایی پروتئین و هم چنین
کاهش ضریب تبدیل غذایی بیشتری نسبت به ماهیان تغذیه
شده با جیره بدون مکمل ویتامین  Cداشتند .همانطور که در
جدول شماره ( )1نشان داده شده است ،بیشترین افزایش وزن
بدن مربوط به تیمار  3با جیره غذایی حاوی سطح  211میلی
گرم ویتامین  Cدر کیلوگرم غذای خشک با میانگین وزن

S.L(cm
)

3/5
±1./11
3/3
±1/10
3/1
±1/13
3/1
±1/11

3/3

هفته2
(B.W
)g

09/13
±1/01
01/59
±1/00
01/50
±1/09
09/30
±1/05

01/13

)S.L(cm

3/3
±1/10
3/ 3
±1/13
3/ 1
±1/11
3/1
±1/15
3/0

هفته 1
B.W(g
)

00/30
±1/90
00/ 93
±1/99
01/ 00
±1/91
09/ 59
±1/93
01/191

S.L(cm
)

3/5
±1/11
5 /1
±1/11
3/1
±1/10
3/ 3
±1/11
3/5

 83/18grو کم ترین افزایش وزن مربوط به ماهیان تغذیه
شده با جیره فاقد ویتامین  Cبا میانگین وزن  86/31 grبود.
همانطور که در جدول شماره ( )1مشاهده می شود بیشترین
نسبت کارایی پروتئین مربوط به جیره حاوی سطح 211میلی
گرم در کیلوگرم غذای خشک ویتامین  Cبا میانگین  6grو
کمترین آن مربوط به گروه شاهد با میانگین  8/89grبوده
است.

(B.W
)g

09/19
±1/05
01/00
±1/03
01/00
±1/01
01/15
±1/01
01/39
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جدول  - 1مقایسه تعدادی از شاخص های رشد و بازماندگی در ماهیان کوی مورد بررسی طی  1هفته تغذیه با سطوح مختلف
ویتامین C
FCR
PER
SGR
BWI
PBWI
SR
وزن اولیه
گروه ها
ضریب
نسبت
نرخ رشد
افزایش
درصد
درصد بقا-
کارایی پروتئین تبدیل غذایی
ویژه
وزن بدن
افزایش وزن بدن
بازماندگی
شاهد
تیمار 611
میلی گرم در
کیلوگرم
ویتامین C
تیمار 111
میلی گرم در
کیلوگرم
ویتامین C
تیمار 211
میلی گرم در
کیلوگرم
ویتامین C

a

3/25±11/11

a

3/25±59/99

8/13±83/35

b

8/31±86/18

a

3/13±82/66

a

3/33±35/38

3/25±59/99

3/11±53/33

a

bc

c

1/13±1/83

a

b

1/16±1/86

1/19±1/82

a

1/19±1/63

b

1/16±1/68

a

a

b

1/81±8/12

b

a

bc

1/86±8/65

b

a

c

b

a

1/63±8/89

1/81±8/93

bc

1/12±1/62

b

1/89±8/36

c

1/15±1/91

b

1/13±6/11

1/11±1/35

a

1/16±8/51

1/13±8/88

1/31±88/19

1/81±83/53

1/11±83/83

1/61±88/11

*میانگین  ±انحراف معیار ،حروف متفاوت در هر ستون نشانگر اثر معنا دار بودن در سطح  1/11است.

تاثیر ویتامین  Cدر شاخص های خونی
مقادیر شاخص های هموگلوبین  ،هماتوکریت  ،گلبول قرمز و
لنفوسیت در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی ویتامین
 211 ، 111، 611( Cمیلی گرم در کیلوگرم غذای خشک )
به طور معناداری باالتر از مقادیر آنها در ماهیان تغذیه شده با
جیره شاهد ( بدون ویتامین  ) Cبوده است و میزان مونوسیت
 ،نوتروفیل  MCHC ، MCH ،در ماهیان تغذیه شده با
جیره های حاوی ویتامین  ، Cکم تر از مقادیر آنها با ماهیان
تغذیه شده با جیره گروه شاهد بوده است .در خصوص
هموگلوبین اختالف معنا داری بین ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی ویتامین  211 ، 111( Cمیلی گرم در کیلوگرم غذای
خشک ) مشاهده نشد ولی بین این سطوح با سطوح ویتامین
 ( Cصفر و  611میلی گرم در کیلوگرم غذای خشک ) تفاوت
معنا دار مشاهده شد ( جدول .) 9
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جدول - 9تاثیر سطوح مختلف ویتامین  Cدر جیره غذایی بر شاخص های خون شناسی ماهیان کوی مورد بررسی طی  1هفته
سطح
ویتامین C

1

)MCH(pg

(/l)812RBC

)Hct(%
a

9/5±813/81

a

1/13±65/33

611

a

86±59/11

ab

9/6±31/2

111

a

1/8±811/8

b

6/59±16/12

211

a

b

1/8±811/3

a

b

1/8±2/63

a

c

1/9±3/11

b

bc

b

1/88±1/29

2/16±18/33

a

1/63±2

1/19±1/92

1/83±1/31
1/8±1/36

)Hb(g/l

)MCHC(g/l

1/3±3/6

(/l)81WBC

(MON
)%

a

a

d

b

a

a

8/5±81

bd

8/3±83

a

a

6/6±68

a

8/6±86

6/11±61/81
8/13±81/11
8/63±83/95
8/2±83/16

)Ne (%

LYM
)(%

a

811/11±81111
811/11±81111
811/11±83691

a

869/13±89991

6/8±39

8/1±61

b

8/6±89

8/6±81

ab

3/6±29

a

a

1/8±23

a

ab

2/2±31

*میانگین  ±انحراف معیار ،حروف متفاوت در هر ستون نشانگر اثر معنا دار بودن در سطح  1/19است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق افزایش تولید ماهی کوی بیشتر و
سالم تر و همچنین افزایش سریع تر پارامترهای رشد و
شاخص های هماتولوژی سرم خون از طریق تاثیر ویتامین C
در جیره غذایی ،همراه با کاهش درصد تلفات بچه ماهیان
بوسیله افزایش سیستم ایمنی در کارگاه تکثیر و پرورش است
که در بازه زمانی کوتاه تر و با قیمت تمام شده کمتری تولید
شده و عالوه بر تامین نیاز بازار ماهیان زینتی ،سبب دستیابی
به بازگشت سرمایه سود بیشتر کارگاه های تکثیر و پرورش
ماهیان زینتی گردد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پس از  1هفته ماهیان کوی
تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف ویتامین  Cبه طور
معنا داری افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،نسبت کارایی
پروتئین و هم چنین کاهش ضریب تبدیل غذایی بیشتری
نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره بدون مکمل ویتامین C
داشتند .همانطور که در جدول شماره ( )1نشان داده شده
است ،بیشترین افزایش وزن بدن مربوط به تیمار  3با جیره
غذایی حاوی سطح  211میلی گرم ویتامین  Cدر کیلوگرم
غذای خشک با میانگین وزن  83/18grو کم ترین افزایش
وزن مربوط به ماهیان تغذیه شده با جیره فاقد ویتامین  Cبا
میانگین وزن  86/31 grبود .مشابه تحقیق حاضر حسینی در
سال  8351تاثیر سطوح مختلف ویتامین  Cبر شاخص های
رشد ماهی بنی را بررسی نموده و نشان داد که تغذیه ماهی با
غلظت های باالی  111میلی گرم ویتامین  Cدر کیلوگرم
غذا ،رشد ماهی را تحریک می کند که با نتیجه تحقیق حاضر
تطابق دارد .هم چنین با نتیجه تحقیقی که شکر اللهی در
سال 8356در ارتباط با سطوح مختلف ویتامین  Cو  Eبر
شاخص های رشد و فاکتورهای خونی ماهی فالورهون انجام
داد هم خوانی دارد .طاعتی و همکاران نیز در سال 51-58
پژوهشی مبنی بر تاثیر استفاده توام ویتامین  Cو  Eبر

1/3±91

a

شاخص های رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی انجام دادند
که نتیجه آن افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه استرلیاد
بود که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت نشان می دهد
بیشترین مقدار نرخ رشد ویژه مربوط به جیره با سطح ویتامین
 211 Cمیلی گرم در کیلوگرم غذای خشک با میانگین
 6/59grو کم ترین مقدار آن مربوط به جیره بدون ویتامین
 Cبا میانگین  8/51grبوده است .در جدول ( )1مشاهده می
شود که جیره غذایی با سطح ویتامین  211 Cمیلی گرم در
کیلوگرم غذای خشک بهترین ضریب تبدیل غذایی را داشته و
با جیره های گروه های تیمار تفاوت معنی دار نداشته است،
ولی با گروه شاهد که بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی(
میانگین  ) 8/51grرا داشت ،تفاوت معنی دار نشان داد .نکته
بسیار مهم در مورد ضریب تبدیل غذایی این است که هر
چقدر میزان آن پایین تر باشد ،نشان دهنده رشد بیشتر در
قبال خوراک مصرفی کمتر است و کارایی بهتر ماهی را در
استفاده از غذا و هضم و جذب بهترآن نشان می دهد و در
واقع از نظر هزینه ایی برای تولید کننده بهتر است .مشابه
تحقیق حاضر ،در سال  Zhou ،6186و همکاران نشان دادند
که ویتامین  Cدر رژیم غذایی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی
سوکال نوجوان تاثیر مثبت دارد James .و Vasudhevan
در سال  6188آزمایشی مبنی بر تاثیر ویتامین  Cبر روی
رشد و رسیدگی گنادهای جنسی ماهی طالیی انجام دادند ،بر
اساس نتایج تحقیق اشاره شده ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی دوز  611میلیگرم در کیلوگرم غذای خشک ویتامین C
دارای رشد بیشتر و رسیدگی سریع تر گناد های جنسی
(بلوغ) شدند که با نتیجه تحقیق حاضر از لحاظ دوز مطلوب
ویتامین  Cمتفاوت است.
با توجه به جدول ( ) 1می توان نتیجه گرفت که بیشترین
درصد بقا و بازماندگی مربوط به جیره حاوی سطح  211میلی
گرم در کیلوگرم غذای خشک ویتامین  Cبا میانگین درصد

a
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 53/3و کمترین آن مربوط به گروه شاهد با میانگین درصد
 11/11بود  .نکته قابل توجه این است که وجود میزان مورد
نیاز ویتامین  Cباعث تقویت سیستم ایمنی و مقاومت در برابر
بیماری ها می شود در نتیجه باعث افزایش درصد بقا می
گردد .در سال  8358شمسی و همکاران به تاثیر استفاده توام
از ویتامین  Cو پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus
بر بهبود شاخص های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی
ماهی قزل آالی رنگین کمان پرداختند که نتیجه با تحقیق
حاضر هم خوانی دارد.
بر اساس نتایج جدول شماره ( ،)1بیشترین نسبت کارایی
پروتئین در گروه های با جیره غذایی دارای 211میلی گرم در
کیلوگرم غذای خشک ویتامین  Cبا میانگین  6grو کمترین
آن در گروه شاهد با میانگین  8/89grبوده است .در مطالعه
حاضر عالئم ظاهری پوسیدگی باله ها و تیرگی پوست
بخصوص در ناحیه آبشش در ماهیان گروه شاهد که ویتامین
 Cدریافت نکردند ،مشاهده شد.
ویتامین  Cدر شاخص های خونی هموگلوبین ،هماتوکریت،
گلبول قرمز ،نوتروفیل و مونوسیت اثر معنا دار داشته است،
ولی روی  MCHCو  MCHو لنفوسیت و گلبول سفید در

فالورهون(  .) Cichlosoma sp.پایان نامه

هیچ یک از تیمارها اختالف معنا داری مشاهده نشد

کارشناسی ارشد شیالت ،دانشگاه علوم

(≤ 1/19

 .) Pدر سال  8358رحیمی آزمایشی مشابه مبنی بر تاثیر
ویتامین  Cبر پارامتر های خونی ،رشد و پاسخ به استرس
دمایی در بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان انچام دادند که
نتیجه آن تاثیر مثبت ویتامین  Cبر رشد و هم چنین افزایش
درصد بازماندگی ماهیان بود .عوامل محیطی ،گونه ماهی،
شرایط آزمایش و بسیاری از عوامل دیگر می تواند عامل به
وجود آمدن بسیاری از این تفاوت ها باشد.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که تعیین مقادیر بهینه
ویتامین ها در جیره غذایی آبزیان پرورشی بسیار حائز اهمیت
است (بر روی پارامترهای رشد و فاکتورهای خونی تاثیر مثبت
دارد ) همان طور که باید از کمبود ویتامین ها در جیره غذایی
جلوگیری نمود ،استفاده بیش از حد آنها نیز می تواند منجر به
 .) Garcia,در مجموع
بروز صدماتی در آبزیان شود (
بر پایه نتایج به دست آمده به نظر می رسد که دوز بهینه
ویتامین  Cدر جیره غذایی ماهیان کوی معمولی  211میلی
گرم در کیلوگرم غذای خشک می باشد .
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