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 چکیده

ها افزایش رشد آن و زااسترس عوامل برابر درآبزی  مقاومت بردن باال در و تغذیه آبزیان بوده در مهم یمغذ مواد از ث نیتامیو

هفته بر  01مدت غذایی به جیره در فسفات یپل -2-لیاسکورب الشکل به ث ویتامین متفاوت ریمقادتأثیر افزودن . دارد یادیز تیهما

ماهی با قطعه بچه 241بررسی شد. تعداد  Piaractus brachypomus قرمز یپاکو یخون هایشاخص یبرخ و یبازماندگ رشد،

، 1ماهی در هر آکواریوم و هر کدام در سه تکرار( با چهار جیره غذایی حاوی سطوح  21)تعداد  گرم 10/3±22/1میانگین وزن اولیه 

ث  نیتامیو یحاوهای رهیج با شده هیتغذ انیماه داد نشان جینتاتغذیه شدند.  رهیج لوگرمیک در ث ویتامین گرمیلیم 011و  411، 211

 و ژهیو رشد نرخ شیافزا (.>11/1p)بودند  شاهد ماریت به نسبتباالتری  روزانه رشد نیانگیمو  بدن وزن شیافزاو درصد  زانیم دارای

برخوردار  دارییمعن اختالف از هرچند ،بود مشخص شاهد ماریت به نسبتث  نیتامیو از شده هیتغذ ماهیان در ییغذا لیتبد بیضر بهبود

داری برخوردار نبود، ولی ماهیان تغذیه مختلف از اختالف معنیکل خون ماهیان تیمارهای  و پروتئین (. هموگلوبین<11/1pنبودند )

ویتامین ث  از استفاده (.>11/1p)داشتند  شاهد ماریتتری نسبت به ماهیان گرم ویتامین ث، هماتوکریت بیشمیلی 011و  411شده با 

 باشد.یت قابل توصیه میهای رشد و افزایش میزان هماتوکردلیل بهبود شاخصهدر جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز ب
  

 
 Piaractus brachypomusشناسی، پاکوی قرمز های رشد، خونویتامین ث، شاخص کلمات کلیدی:

 Sourinejad@hormozgan.ac.irپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

از خانواده  Piaractus brachypomusماهي پاكوی قرمز        

Characidae  آمازون و حوضه در مناطق و بومي آمریکای جنوبي

(. 0202و همکاران،  Nascimentoباشد )رودخانه اورینوكو مي

 مناطق در دیص و یپروریآبز در تیاهم با گونه کی يماه ینا

شرقي آسیا چنین شرق و جنوبو مركزی و هم يجنوب یکایآمر

 گران انیماه وجز هم ينتیز انیماه صنعت نظر از و آمده شماربه

و  Lochmann) باشديم آسیا شرقيجنوب در خصوصهب متیق

بوده و از منابع غذایي  چیزخوارهمه قرمز پاكوی (.0222 همکاران،

 كندای تغذیه ميهای بومي و مواد پودهمهرگان، میوهگیاهي، بي

(Fernandes 0222 همکاران، و.)  در خانوادهCharacidaeماهیان ، 

سازگاری  متراكم، پرورش قابلیت باال، رشد علتبه  Piaractusجنس

و تحمل شرایط فیزیکي و شیمیایي  مصنوعي و دستي غذای به باال

 همکاران، و Fernandes) شوندمي داده پرورش وسیعي طوربه

پرورش  با توجه به سابقه .(0222همکاران،  و Lochmann ؛0222

عنوان توان از این گونه بهمي كشورها، از بسیاری این ماهي در

باالبردن پروری در ایران جهت گونه پرورشي در صنعت آبزی یک

گونه اخیراً  توان تولید مزارع پرورش ماهي استفاده نمود. این

سازمان شیالت ایران وارد كشور شده است و تحقیقات  توسط

 برای ارزیابي قابلیت معرفي آن به مزارع درحال انجام است. اولیه
 

 
 Piaractus brachypomus: ماهی پاکوی قرمز 1شکل 

 
سازی رشد و افزایش بازماندگي پروری بهینهصنعت آبزی در      

تر با حفظ وضعیت سالمتي ماهیان تولید ماهي بیشدر نتیجه و 

پروری، معموالً از اهداف اصلي است. برای افزایش تولید در آبزی

شوند اما پرورش ماهي صورت متراكم پرورش داده ميماهیان به

كه ماهي از سرعت اقتصادی باشد  تواندمي زماني متراكم صورتبه

 رشد مناسب و میزان بازماندگي باالیي برخوردار باشد تا بتواند

چنین جهت پیشگیری از كند. هم جبران را مصرفي هایهزینه

محیطي  احتماالً شرایط كه نامطلوبي تاثیر اقتصادی و هایخسارت

اثر تراكم باالی ماهیان بر ساختار فیزیولوژیکي ماهي وارد  در

 منظور مقاومت در برابرتقویت مکانیزم دفاعي بدن بهسازند، مي

، Blazer) ضروری است پروری امریآبزی زا درعوامل بیماری

یک فاكتور مهم  كیفیت غذا،(. Iwama ،0220و  Barton؛ 0220

و سالمت ماهي وضعیت داری نگهعملکرد رشد، بازماندگي و در 

و  رشد برای كه هستند يآل باتیترك هاویتامین .استتقویت آن 

 غذایي جیره در سالمتي سطح بردن باال برای و تربیش بازماندگي

و  Abbas) گردندمي استفادهشرایط پرورش متراكم  در ماهیان

 ث نیتامیو(. Delafuente ،0221و  Panush؛ 0222همکاران، 

 نیتامیو نیدارتریناپا ،شوديم دهینام زین کیآسکورب دیاس كه

 يماه پرورش در مهم یمغذ مواد از يکی و است آب در محلول

 یدیاستروئ یهاهورمون ساخت در نیتامیو نیا .دیآيم حساببه

 شیافزا هاعفونت و استرس برابر در را بدن مقاومت و بوده مؤثر

(. Dabrowski ،0220؛ 0222و همکاران،  Trenzado) دهديم

 نیا سنتز یيتوانااز جمله ماهي پاكوی قرمز  انیماه ترشیب

 رهیج در مغذی ماده نیا دیبا حتماً و ندارند بدن در را نیتامیو

 نیا سازنده میآنز انیماه نیا در .باشد داشته وجود شانیيغذا

 و در نتیجه ندارد وجود گلونوالكتون اكسیداز -ال يعنی نیتامیو

 باشنديم وابسته نیتامیو نیا يخارج منابع به كامل طوربه

(Dabrowski ،0220 ؛Dabrowski 0222همکاران،  و) .نیبنابرا 

 یيغذا ازهایین از حیصح درك با كه درست هیتغذ اعمال با

 ازین با متناسب و متعادل یيغذا فرمول کی میتنظ و يماه

 شیافزا باال، رشد به توانيم شود،يم انجام يپرورش انیآبز

، Lovell) افتی دست اقتصادی دیتول کی بهنتیجه  در و دیتول

 جیره غذایي بر به ث ویتامین افزودن مثبت اثرات (.0220

های ماهیان در های رشد و بازماندگي برخي گونهشاخص

 روگاهي ماهيگربه مطالعات مختلف گزارش شده است. در

Ictalurus punctatus (Wilson  ،؛ 0222و همکارانMiyasaki و 

 Oplegnathusماهي  طوطي نظیر هایي( و گونه0221همکاران، 

fasciatus (Wang  ،افزایش0222و همکاران ) پس از  رشد

است. اضافه  گردیده مشاهده ثمختلف ویتامین  مقادیر تغذیه با

 Labeo نمودن این ویتامین به جیره غذایي ماهي كپور هندی

rohita  یافته در شرایط متراكم باعث افزایش رشد و پرورش

و همکاران،  Misraها شد )ماهي درغذایي تبدیل بهبود ضریب 

بر  ثنیز تأثیر مثبت ویتامین  كمان نآالی رنگیقزل در (.0222

همکاران،  و Dabrowskiهای رشد در برخي مطالعات )شاخص

 دیگر در مطالعات رشد های( و عدم تأثیر آن بر شاخص0222

(Trenzado  ،0222و همکاران)  گزارش شده است. در بررسي

داری نگه  Sparus aurataطالیيسرتاثیر تغذیه ماهیان شانک 

نیز مشخص  ث شده در شرایط متراكم با جیره حاوی ویتامین

گردید كه افزودن ویتامین در جیره غذایي تأثیری بر 
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 Monteroضریب تبدیل غذایي در این گونه دریایي ندارد ) و رشد

در خصوص  شاخص های خون شناسي نیز (. 0222و همکاران، 

های از لحاظ تعداد گلبول Labeo rohitaدر ماهي كپور هندی 

داری در تیمارهای سفید خون و میزان هموگلوبین تفاوت معني

مشاهده شد ولي از  ثتغذیه شده با سطح متوسط ویتامین 

دار آماری كل خون و آلبومین تفاوت معنيلحاظ میزان پروتئین

(. در 0222و همکاران،  Misraبین تیمارها مشاهده نگردید )

هموگلوبین  در جیره غذایي بر مقدار C عدم تأثیر ویتامینبل، مقا

؛ 0220همکاران، و  Ortuno) خون در ماهي شانک سر طالیي

Montero  ،ماهي  طوطي( و 0222و همکارانOplegnathus 

fasciatus (Wang  ،گزارش شده است. 0222و همکاران )

 نتایج متفاوتي درخصوصجیره غذایي  به ث افزودن ویتامین

های مختلف شناسي و ایمني در گونههای رشد، خونشاخص

ماهیان نشان داده است. با توجه به معرفي گونه جدید وارداتي 

پروری به تحقیقات آبزی Piaractus brachypomusپاكوی قرمز 

كشور ایران و این نکته كه اطالعات زیادی از عملکرد رشد و 

ر دسترس نیست بازماندگي آن در شرایط پرورشي در كشور د

 میزان بازماندگي و رشد، عملکرد بررسي هدف از این مطالعه

تغذیه شده با  قرمز یپاكو ماهیانبچه خوني هایشاخصبرخي 

تواند باشد. نتایج تحقیق حاضر ميمي ثجیره حاوی ویتامین 

 منظوربه كشور پروریآبزی مسئولین اختیار در را مفیدی اطالعات

 توسعه و قرمزپاكوی گونه زیستي مختلفهای جنبه با آشنایي

 دهد. قرار آن پرورش
 

 هاشمواد و رو
 تکثیر كارگاه در 0220 اردیبهشت ماه حاضر از تحقیق       

شهرستان اسالم آباد غرب در استان كرمانشاه  یان زینتي آبيماه

 باهای ومیآكوار از منظور نیا به هفته انجام شد. 02مدت به

 پرورش و نمودن سازگار منظوربه رمتيسانت 02×22×12 ابعاد

 با انیماهبچه كامل یسازگار از پس. شد استفاده انیماهبچه

 نیانگیم با قرمز پاكوی ماهيبچه قطعه 022 تعداد ،يپرورش طیشرا

و  هر آكواریوم در قطعه 02 تعداد باگرم  10/2±00/2 اولیه وزن

تیمار با سطوح  2آزمایش در قالب . شدند عیتوز ومیآكوار 00 در

و سه تکرار برای هر تیمار انجام شد. یک  مختلف ویتامین ث

عنوان جیره شاهد به ث نیتامیوجیره غذایي پایه بدون افزودن 

 )تیمار 222 (،0 )تیمار 022 جیره آزمایشي براساس مقادیر سه و

كیلوگرم جیره غذایي  در ث ویتامین گرممیلي (2 )تیمار 222و  (0

 (. 0)جدول عنوان تیمارهای آزمایشي در نظر گرفته شدند به

 
 پرورش  هفته 11 ماهیان پاکوی قرمز طیبچه آزمایشی )درصد ماده خشک( هایجیره شیمیایی ترکیب و جیره غذایی )گرم بر کیلوگرم( : اجزاء1جدول 

 (بر کیلوگرم )گرم جیره غذایی اجزاء
 تیمار

  3تیمار  2تیمار  1تیمار شاهد

 12 12 12 12 پودر ماهي كیلکا
 01 01 01 01 آرد گندم

 02 02 02 02 سویا آرد
 02 02 02 02 نشاسته
 1/0 1/0 1/0 1/0 منگنز( روی، آهن، مس، معدني )شامل مواد معدني مکمل
 01/2 01/2 01/2 01/2 ( hydroxytoluene (BHT)Butylatedتولوئن  هیدروكسي بوتیل نوع )از اكسیدان آنتي

 01/2 01/2 01/2 01/2 آمونیوم( پروپیونات بنتونایت، زئولیت، آلومینوسیلیکات، شامل آن تركیبات پریمیکس و  بان)توكسي ضد قارچ
 1 1 1 1  رس( كاني از تهیه شده بنتونیت)ده پركنن
 222 222 022 2  پلي فسفات( -0-اسکوربیل)ال  بر كیلوگرم( گرم)میلي ن ث ویتامی

 0 0 0 0 (Aو  3K، 6B، 2B، 1B،E ، 3D شامل) مکمل ویتامیني
     ترکیب شیمیایی جیره )%(

 22/20 10/20 22/20 02/20 پروتئین
 20/00 01/00 20/00 21/00 چربي

 01/00 02/00 22/00 22/00 خاكستر
 21/02 01/02 00/02 20/02 انرژی )مگاژول بر كیلوگرم جیره(

 از شركت فسفاتيپل -0-لیاسکورب ال شکلبه ث ویتامین       

F. Hoffman-La Roche از پسسوئیس( خریداری شد.  -)بازل 

 به تركیبات این از هایينمونه غذایي، از تركیبات الزم مقدار تهیه

 تعیین برای غذایي مواد شیمیایي آنالیز آزمایشگاه

 با تا شد و انرژی ارسال پروتئین، چربي خشک، ماده مقدار

 غذایي بتوان با تركیبات این در مغذی مواد مقدار سنجش

 از غذایي یهارهیجنمود.  فرموله را غذایي هایجیره خطا حداقل

 نظر نیا از و نداشته یداريمعن اختالف نیپروتئ و یانرژ نظر
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 (کیزوكالریا و کیتروژنیزونیا) کسانی باًیتقر یانرژ و نیپروتئ یدارا

 از اقالم شده تعیین مقادیر، هاجیره كردناالنس ب از پس. بودند

 يجیتدر نمودن اضافه با سپس .گردیدند مخلوط و شده وزن غذایي

 چرخ از استفاده با و آمد دستبه يشکل یریخم مخلوط ،آب

. شدند داده شکل متريلیم سه قطر با یيهاپلت صورتهب گوشت

 در و گسترده کیپالست یرو گوشت چرخ از شده خارج یهاپلت

 یغذاها شدن، خشک مدت طول در .شدند خشک كامالً اتاق یدما

 مخلوط کنواختی صورتبه تا شدند زده مهبه مرتب شده پلت

 يکیپالست هایسهیك در یيغذا هایرهیج شدن، خشک از پس .شوند

 -22 یدما در زریفر در و شده گذاریشماره و بندیبسته میضخ

 .شدند یدارنگهتا زمان استفاده  گراديسانت درجه

 زماني فواصل در آزمایشي غذای با روز 02 مدتبه انیماهبچه     

 سیری براساس و( 22/00 و 22/2 ساعت)دو نوبت در  منظم

 های پرورش ماهيآكواریوم به آرامي به شدند. غذا ظاهری تغذیه

 عنوانبه خوردندنمي غذا دیگر ماهیان كههنگامي و شدمي اضافه

 گردید. زیستمي قطع غذادهي و شده تلقي ماهیان شدن سیر

 بار در انتهای دوره انجامبار در اول دوره و یکیک ماهیان سنجي

شد و  گیریاندازهگرم  0/2 دقت با دیجیتال ترازوی با وزن شد.

(، درصد افزایش BWIوزن بدن )های رشد نظیر افزایش شاخص

 پارامترهای و (SGR) ویژه رشد روزانه، نرخ رشد میانگین بدن، وزن

 پروتئینكارایي نسبت و (FCR) غذایيتبدیل ضریب شامل ایتغذیه

(PER )مورد بررسي قرار گرف( تندWang  ،0222و همکاران.) 
 

 بدن وزن افزایش = گرم به دوره انتهای وزن میانگین – گرم به دوره ابتدای وزن میانگین

 بدن وزن درصد افزایش = گرم(( به دوره انتهای وزن میانگین – گرم به دوره ابتدای وزن گرم /)میانگین به دوره انتهای وزن )میانگین× 022

 میانگین رشد روزانه = گرم(( به دوره انتهای وزن میانگین – گرم به دوره ابتدای وزن )تعداد روز آزمایش /)میانگین

 رشد ویژه نرخ= گرم({ به نهایي وزن میانگین طبیعي لگاریتم – گرم به اولیه وزن میانگین طبیعي ) لگاریتم  /تعداد روز آزمایش×}022

 غذایي تبدیل ضریب =)گرم(  شده خورده غذای مقدار / نهایي به گرم( وزن  –اولیه به گرم )وزن

 پروتئین كارایي نسبت =( گرم) بدن وزن افزایش( / گرم) پروتئین مصرف مقدار

 بازماندگي درصد = دوره( انتهای در باقیمانده ماهیان بچه تعداد  /دوره ابتدای ماهیان بچه تعداد) ×022
 

 گل پودر از استفاده با ماریت هر انیماه دهم، هفته از بعد       

 برش با انیماه يدم ساقه از یریگخون و شده هوشيب خکیم

 شیآزما هایلوله وارد يخون هاینمونه. شد انجام يدم ساقه كامل

 یهاشاخص يبررس یبرا تا شده EDTA ضدانعقاد ماده یحاو

 به خی همراهبه هانمونه سپس. دنریگ قرار استفاده مورد يخون

از  يخون هایشاخص نییتع جهت. شدند داده انتقال شگاهیآزما

 نیهموگلوبدار قاستفاده شد. م آزمایشگاهي متداول هایروش

سانتریفیوژ هم با  تیهماتوكر وروش سیان مت هموگلوبین به

. گرفت قرار سنجش مورددقیقه  1مدت به g2222در دور  خون

 روشبه زین( Blood Total Protein) خون كل پروتئین مقدار

 SINNOWA D- 280 اتوآناالیزر دستگاه از استفاده با فتومتریک

 در هاداده تحلیل و تجزیه (.Houston ،0222) دگیری شاندازه

 دانکن آزمون براساس شناسيخونرشد و  هایشاخص با ارتباط

Duncan آنالیز واریانس  از استفاده با تصادفي كامالً طرح قالب در

 سطح در SPSS افزارنرم( در One-Way-ANOVAطرفه )یک

 .گردید انجام 21/2
 

 نتایج
های رشد و بازماندگي گیری شاخصنتایج حاصل از اندازه       

قرمز تغذیه  ماهیان پاكویای در بچهتغذیه پارامترهای چنینو هم

نتایج نشان  .ارائه شده است 0 جدول در آزمایشي هایجیره با شده

داد از لحاظ میزان افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن و 

تغذیه  ثحاوی ویتامین  كه از جیره ماهیاني روزانه، رشد میانگین

 داری داشتندنسبت به تیمار شاهد اختالف معنيشده بودند 

(21/2p<) 222كه با جیره حاوی  2. ماهیان تیمار شماره 

ترین بیشمورد تغذیه قرار گرفته بودند  گرم ویتامین ثمیلي

ترین درصد افزایش وزن بدن و بیش ترینافزایش وزن بدن، بیش

دست چنین نتایج بههم (.0)جدول داشتند  را روزانه رشد میانگین

 تبدیل ویژه، ضریب نرخ رشد تحقیق نشان داد از لحاظ این از آمده

پروتئین بین تیمارهای مختلف تغییراتي كارایي  نسبت غذایي و

 یيغذا لیتبد بیضرو بهبود  ژهیو رشد نرخوجود دارد. افزایش 

در تیمارهای تغذیه شده از ویتامین نسبت به تیمار شاهد 

مشخص بود ولي از لحاظ آماری این تغییرات دارای اختالف 

(. تمامي تیمارهای آزمایشي بازماندگي <21/2p) نبود داریمعني

 داری بین تیمارهادرصد نشان دادند و اختالف معني 022

 گیریاندازه از حاصل نتایج (.0 جدول) (<21/2p) نشد مشاهده

 با شده هیتغذ قرمز یپاكو انیماه چهشناسي بهای خونشاخص

براساس نتایج  .ارائه گردیده است 2در جدول  يشیآزما هایرهیج

 تیمارهایبین  خونكل پروتئین و هموگلوبین لحاظ از آمده دستبه

 (.<21/2p) نشد مشاهده داریمعني اختالف آماری لحاظ از مختلف
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 پرورش هفته 11 طی مختلف تیمارهای در پاکوی قرمز ماهی یاتغذیه پارامترهای و رشد هایشاخص میانگین مقایسه: 2 جدول

 شاخص مورد بررسی
 پارامتر

 3تیمار  2تیمار  1تیمار  شاهد
 a00/2±10/2 a02/2±20/2 a00/2±02/2 a01/2±22/2 وزن اولیه )گرم(
 a20/2±21/00 ab21/0±22/00 b02/0±22/02 b21/0±01/02 وزن نهایي )گرم(

 a10/2±22/00 b20/0±02/02 bc22/0±20/02 c22/0±02/02 بدن )گرم( وزن افزایش

 a00/2±10/22 b02/0±20/22 b02/0±20/22 c02/0±22/21 بدن وزن افزایشدرصد 

 a 20/2±01/2 b 22/2±00/2 c20/2±02/2 c 22/2±02/2 میانگین رشد روزانه

 a02/2±22/2 a02/2±22/2 a00/2±02/2 a20/2±01/2 نرخ رشد ویژه
 a02/2±21/0 a00/2 ± 22/0 a00/2 ± 01/0 a22/2 ± 02/0 ضریب تبدیل غذایي

 a21/2±00/0 a00/2±02/0 a22/2±22/0 a22/2±02/0 پروتئین كارایي نسبت

 a022 a022 a022 a022 بازماندگي )درصد(

 (>21/2Pباشند )دار در تیمارها ميدهنده اختالف معنيهای یکسان نشان( با حروف متفاوت در ردیفMean ± S.Dمیانگین و انحراف از معیار )

 
 در جیره ثهای خونی هموگلوبین، پروتئین کل خون و هماتوکریت ماهی پاکوی قرمز تغذیه شده با سطوح مختلف ویتامین مقادیر شاخص :3جدول 

 های خونیشاخص
 تیمار

 3تیمار  2تیمار  1تیمار  شاهد

 a22/2 ± 20/2 a02/2 ±12/2 a21/2± 12/2 a01/2±22/2 لیتر(هموگلوبین )گرم بر دسي
 a00/2 ± 22/0 a02/2 ±  12/0 a02/2 ± 00/0 a22/2 ± 20/0 لیتر(كل خون )گرم بر دسيپروتئین 

 a20/2 ± 02/22 ab20/2 ± 12/22 bc02/2 ±01/20 c00/2 ± 20/20 هماتوكریت )%(

 (>21/2Pباشند )تیمارها ميدار در دهنده اختالف معنيهای یکسان نشان( با حروف متفاوت در ردیفMean ± S.Dمیانگین و انحراف از معیار )
 

و حاوی ویتامین  فاقد مختلف تیمارهای با شده تغذیه ماهیان       

یکدیگر  داری بااختالف معني دارای هماتوكریت از لحاظ درصد ث

اختالف  دارای 2و  0 صورت كه تیمارهای. بدین(>21/2p) بودند

بین تیمار شاهد  (.>21/2p)دار آماری با تیمار شاهد بودند معني

 نشد مشاهده هماتوكریت میزان نظر از داریمعني اختالف 0 و تیمار

(21/2p>) گرميلیم 022كه از جیره حاوی  0 تیمار ماهیان ولي 

داری طور معنيتغذیه نموده بودند به رهیج لوگرمیك در ث نیتامیو

 كه بودند 2 ماریتماهیان  به نسبت تریكم هماتوكریت میزان دارای

 (.>21/2p) بودند شده هیتغذ ث نیتامیو گرميلیم 222 رهیج از
 

 بحث
پاكوی قرمز تغذیه شده با  انیماهبچه حاضر، قیتحق در       

 زانیم لحاظ ازدر جیره غذایي،  ث نیتامیوسطوح مختلف 

 روزانه رشد نیانگیم و بدن وزن شیافزا درصد بدن، وزن شیافزا

. (0 )جدول بودند یداريمعن اختالفدارای  شاهد ماریت به نسبت

 به ثویتامین  افزودن كه داد نشان بررسي این از حاصل نتایج

های بهبود شاخص در زیادی تأثیر قرمز،پاكوی ماهي غذایي جیره

 فرایندهای در را مهمي نقش ثویتامین  رشد این ماهي دارد.

 كند و درمي ایفا ماهي بدن بیوشیمیایي و فیزیولوژیکي مختلف

در عملکرد رشدی  به نقش مثبت این ویتامین مطالعات مختلف

 Barbus sharpeyiدر ماهي بني اشاره شده است.  ماهیان

یانگین رشد روزانه و میزان نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه م

 كیلوگرم در گرممیلي 0222 و 222 میزانبه ثشده با ویتامین 

جواهرزاده و را با تیمار شاهد نشان داد ) داریمعني اختالف غذا

 Labeo rohitaهندی در ماهي كپور چنین(. هم0222همکاران، 

(Misra 0222 همکاران، و) كمانرنگین آالیقزل و Oncorhynchus 

mykiss (Dabrowski  ،نیز به تأثیر مثبت 0222و همکاران )

بر وزن نهایي ماهیان و میانگین رشد روزانه اشاره  ثویتامین 

 تغذیه با جیره حاوی مقادیر پس از رشد شده است. افزایش

 Ictalurus punctatusماهي روگاهي گربه در ثمختلف ویتامین 

(Wilson  ،؛ 0222و همکارانMiyasaki  و 0221همکاران، و )

و همکاران،  Oplegnathus fasciatus (Wangماهي  طوطي

( نیز گزارش شده است. اضافه نمودن این ویتامین به 0222

یافته در پرورش Labeo rohita جیره غذایي ماهي كپورهندی

نهایي و درصد افزایش وزن  وزنافزایش  شرایط متراكم نیز باعث

 در مقابل، (.0222و همکاران،  Misraشد )ها ماهي دربدن 

اضافه شده  ث تأثیر ویتامینهایي هم در خصوص عدم گزارش

های رشد و وزن نهایي و افزایش وزن در جیره غذایي بر شاخص

و  Sparus aurata (Monteroطالیي بدن در ماهیان شانک سر

 همکاران، و Trenzado) كمانرنگین آالی( و قزل0222همکاران، 

از تركیبات ضروری  ث نیتامیوطوركلي به وجود دارد. (0222

های ماهیان بوده و در در بسیاری از گونه جیره غذایي
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فرایندهای متابولیسمي از جمله سوخت و ساز مواد معدني 

 از یریجلوگ قیطر از تواندميكند. این ویتامین شركت مي

واسطه نقش كه به يمنیا ستمیس توان حفظ و يهورمون راتییتغ

 هاسلول حفاظت درقوی زیستي  داني اكسیآنت کعنوان یآن به

 از يناش استرس كاهش نیچنهم و يشیاكسا بیآس برابر در

 بدهد را اجازه نیا یمغذ مواد بهباشد، مي یكاردست و تراكم

و درصد باالی  يماه رشدتولید پروتئین و افزایش  صرف كه

 همکاران، و Ikeda؛ 0222و همکاران،  Adham) شوندبازماندگي 

 (.Dabrowski، 0222 ؛0222و همکاران،  Merchie ؛0220

تشکیل پروكالژن و در نتیجه كالژن كه جزء  در اصوالً ث ویتامین

تركیبات استخوان است دخالت داشته و برای تشکیل، ترمیم و 

و  Adham) استخوان ضروری است بافت شدن دارمیكلس

(. مطالعات نشان 0220 همکاران، و Ikeda؛ 0222همکاران، 

در جیره غذایي باعث تشکیل  ثویتامین اند كه كمبود داده

توان به شود كه برای مثال ميناقص كالژن در ماهیان مي

و همکاران،  Satoكمان )آالی رنگینمطالعات انجام شده در قزل

و  Ictalurus punctatus (Mustinماهي روگاهي (، گربه0202

Lovell ،0220 ماهي آفریقایي گربه( وClarias gariepinus 

(Eya ،0222 )های غذایي فاقد جیرهود. بنابراین اشاره نم

های استخواني عالئم كمبود ویتامیني مثل بدشکلي ث ویتامین

حال،  هربهدهند. مي چنین كاهش اشتها و رشد را نشانو هم

 رشد عملکرد بر یيغذا هایرهیج در موجود هاینیتامیو ریتأث

 هاینیتامیو دوز جمله از يمختلفعوامل به توانديم انیماه

 ،يماه سن، وزن ،و نژاد گونه ،یيغذا هایرهیج به شده افزوده

بستگي داشته  يغذاده مدت طول و يطیمح طیشرا و عوامل

 در (.0222مکاران، هو  Merchie؛ Dabrowski ،0220باشد )

 بازده دهندهنشان عوامل نیترمهم از يکی يپرورش مسائل

در تحقیق حاضر . باشديم غذایي لتبدی بیضر عامل یاقتصاد

در ماهیان  یيغذا لیتبد بیضرو بهبود  ژهیو رشد نرخافزایش 

 در ث ویتامین گرممیلي 222و  222تغذیه شده با سطوح 

نسبت به تیمار شاهد مشخص بود، هرچند این اختالف  كیلوگرم

میزان ضریب  Barbus sharpeyiدر ماهي بني  دار نبود.معني

تبدیل غذایي و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با ویتامین 

گرم در كیلوگرم غذا اختالف میلي 0222و  222به میزان  ث

جواهرزاده و همکاران، داری را با تیمار شاهد نشان داد )معني

 بیضربهبود  بر ث نیتامیو ریتأث از زین یيهاگزارش(. 0222

 است شده منتشر كماننآالی رنگیقزل در یيغذا لیتبد

(Dabrowski 0222 همکاران، و). نیل تیالپیای درOreochromis 

niloticus  در جیره باعث افزایش ضریب  ثنیز كمبود ویتامین

و همکاران،  Soliman) پروتئین شد كارایي غذایي و كاهش تبدیل

 یهانیتامیو ریتأث عدم درخصوص نیز یيهاگزارش(. 0222

 سر شانک يماه در یيغذا لیتبد بیضر بر رهیج در شده اضافه

؛ 0220و همکاران،  Ortunoوجود دارد ) Sparus aurata طالیي

Montero  ،طول مدت غذادهي با جیره  (.0222و همکاران

رشد ماهیان  هایویتامین در بروز تأثیرات بر شاخصحاوی 

و همکاران،  Wahli؛ 0222و همکاران،  Limمهمي دارد )نقش 

. با توجه به تحقیق (0222و همکاران،  Matusiewicz؛ 0222

حاضر و آشکار شدن نسبي تفاوت در نرخ رشد ویژه و ضریب 

تبدیل غذایي در تیمارهای تغذیه شده از جیره حاوی ویتامین 

رسد با افزایش طول دوره تغذیه از ویتامین نظر مي، بهث

دار متناسب با طول دوره پرورش بازاری پاكوی قرمز بهبود معني

در مورد  رخ رشد ویژه مشاهده گردد.ضریب تبدیل غذایي و ن

 این بر ث شاخص بازماندگي و تأثیر تغذیه با جیره حاوی ویتامین

ماهیان در تیمار  درصد بچه 022توجه به بازماندگي  شاخص، با

گیری طور قطعي نتیجهتوان بهشاهد و تیمارهای آزمایشي نمي

كه میزان استفاده  بودكننده این مطلب نمود. نتایج تحقیق بیان

از ویتامین در جیره در حد قابل تحمل ماهیان بوده است و 

اثرات سمیت در دوز باال مشاهده نگردیده است. مروری بر 

دهد كه رژیم غذایي حاوی مطالعات پیشین نیز نشان مي

 قزل ماهیانداری بر میزان بازماندگي بچهاثر معني ث ویتامین

؛ 0222و همکاران،  Wahli) است نداشته كمانرنگین آالی

Dabrowski بر  ث (. در مقابل، تأثیر ویتامین0222 همکاران، و

و  Labeo rohita (Misra هندیدر كپور بازماندگي میزان

 جیره به ث با افزودن ویتامین ( اثبات شده است.0222همکاران، 

پاكوی قرمز در مطالعه حاضر، از لحاظ میزان  ماهیانغذایي بچه

 لحاظ از مختلف یمارهایت نیب خون كل نیپروتئ و نیهموگلوب

 ث . عدم تأثیر ویتامیننشد مشاهده یداريمعن اختالف یآمار

در جیره غذایي بر مقدار هموگلوبین خون در ماهي شانک 

و همکاران،  Montero؛ 0220و همکاران،  Ortuno)سرطالیي 

و  Oplegnathus fasciatus (Wangماهي  طوطيو  (0222

گزارش شده است. گزارشاتي نیز از تأثیر  (0222همکاران، 

های موجود در جیره غذایي بر هموگلوبین خون ماهیان ویتامین

 و قزل (0222و همکاران،  Misra) Labeo rohitaكپور هندی 

( وجود دارد. 0222 همکاران، و Dabrowskiكمان )رنگین آالی

شرایط محیطي بر مقدار هموگلوبین خون ماهي مؤثر است. 

و تراكم بیش از حد  نامساعد محیطي شرایط در ماهي دارینگه

 كاهش آن دنبالبه و آب محلول اكسیژن كاهش به منجر

شود. در این مي بدن هایبافت به رسانياكسیژن
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 كه واكنش یک عنوانبه خون هموگلوبین میزان افزایششرایط 

 گردد خون در رسانياكسیژن ظرفیت افزایش باعث تواندمي

بروز شرایط نامطلوب محیطي و  با علت همینبه .شودمي محسوب

 ایجاد شرایط با تطابق و سازگاری جهت ماهي تراكم، افزایش

 اكسیژن تربیش حمل برای هموگلوبین افزایش به مجبور شده

و  Hoseinifar) است اكسیژن كمبود با مقابله جهت خون

 و نژادسوری ؛0222 همکاران، و نژادرفعت ؛0200 همکاران،

كل خون نیز در تحقیق حاضر میزان پروتئین (. 0222همکاران، 

جیره غذایي قرار نگرفت. در به  ث تحت تاثیر افزودن ویتامین

 های افزوده شده به جیرهتطابق با نتایج تحقیق حاضر ویتامین

تأثیری بر  متفاوت هایدوز كمان بارنگین آالیماهي قزل غذایي

؛ 0222 همکاران، و Misra) نداشت خون كل میزان پروتئین

Trenzado كل پروتئین كاهش طوركلي،به (.0222 همکاران، و 

محیطي  ای و شرایط نامساعددهنده وضعیت بد تغذیهخون نشان

تیمارهای با تراكم بیش از داری شده در است. در ماهیان نگه

حد و شرایط نامساعد محیطي، دسترسي محدود به غذا و 

كاهش سطح تغذیه به ازای هر ماهي باعث ایجاد طبقات 

مختلف وزني و در نتیجه نامساوی شدن سهم هر ماهي در 

گرفتن غذا و در نهایت افزایش نوسان در وزن و كاهش میزان 

بنابراین ماهیان از لحاظ شود. كارآیي و ثمربخشي غذا مي

چنین ای در وضعیت نامناسبي قرار داشته و همشرایط تغذیه

مشکالتي از قبیل كاهش اكسیژن محلول آب، تولید فضوالت و 

آید و در چنین تولید آمونیاك پیش ميمدفوع ماهیان و هم

 خون كل نتیجه در این شرایط نامساعد محیطي میزان پروتئین

و  Adham؛ Saravanan ،0222و  Ramesh) یابدمي كاهش

 مطلوب طیشرا به توجه با(. در تحقیق حاضر، 0222همکاران، 

 و مناسب تراكم و انیماهبچه پرورش محل ومیآكوار در يطیمح

میزان  ان،یماه مدفوع و یيغذا عاتیضا روزانه یآورجمع

داری تغییرات معنيخون  كل پروتئینو میزان  خون نیهموگلوب

 تحقیق در .نداد نشانشاهد و ویتامیني  مختلف یمارهایت در را

 میزانبه ثتغذیه شده با سطح باالی ویتامین  انیاهحاضر م

 تریبیش تیهماتوكر زانیم یدارا جیره كیلوگرم در گرميلیم 222

 كه این اختالف بودند ثفاقد ویتامین  ماریت انیماه به نسبت

پس از  Oplegnathus fasciatus ماهيطوطي در بود. دارمعني

، 22، 2در سطوح  ثیازده هفته تغذیه با جیره حاوی ویتامین 

گرم در كیلوگرم جیره، تفاوت میلي 0222و  222، 022، 002

داری بین میزان هماتوكریت در تیمارهای مختلف مشاهده معني

طالیي  shiner(. در ماهي 0222و همکاران،  Wang)نگردید 

Notemigonus crysoleucas  در جیره  ثنیز ویتامین

 لوگرمیك در گرميلیم 000و  22، 22، 02غذایي با مقادیر 

هفته  02تأثیری بر میزان هماتوكریت خون پس از  ره،یج

(. برخالف نتایج فوق، 0222و همکاران،  Chenغذادهي نداشت )

، Lovellو  Ictalurus punctatus (Limماهي روگاهي در گربه

( Tilapia nilotica × Tilapia aureaدورگه )(، تیالپیای 0202

(Shiau  وJan ،0220 ،)یيقایآفر يماهربهگClarias gariepinus 

(Adham  ،و ماهي دم زرد 0222و همکاران )Seriola 

quinqueradiata (Ren  ،0222و همکاران ) ثكمبود ویتامین 

خوني گردید و با باعث كاهش میزان هماتوكریت خون و كم

 سطح ویتامین، میزان هماتوكریت خون افزایش یافت.افزایش 

خوني در ماهیان به قطعیت در بروز كم ثنقش كمبود ویتامین 

زمان دریافت غذا با كاهش مشخص نشده است اما كاهش هم

جیره و نقش این ویتامین در سوخت و ساز آهن از  ثویتامین 

و همکاران،  Adhamخوني عنوان شده است )دالیل بروز كم

در تحقیق حاضر نیز چنین روندی مشاهده شد و با (. 0222

در جیره، میزان هماتوكریت خون نیز  ثافزایش سطح ویتامین 

 رسديم نظربهده هفته تغذیه با ویتامین ث افزایش یافت.  از پس

 دوره طول با متناسب نیتامیو از هیتغذ دوره طول شیافزا با

 تیهماتوكر زانیم در اختالف نیا قرمزیپاكو یبازار پرورش

رسد نظر ميهای خوني بهتوجه به نتایج شاخص با. گردد آشکارتر

گرم بر میلي 222و  222در سطوح  ثاضافه نمودن ویتامین 

ها و بنابراین ارتقاء كیلوگرم جیره تأثیر مثبتي بر این شاخص

های خوني و افزایش سیستم ایمني بدن با تأثیر بر تعداد سلول

 انیماه يخون هایشاخصقرمز داشته باشد هرچند در پاكوی آن

ي کیولوژیزیف تیوضع سن، اندازه، لیقب از دیگری مختلف عواملبه

زمان این كه بررسي تأثیر هم دارد يبستگ ي نیزطیمح طیشراو 

تواند در تحقیقات آینده در این گونه مورد توجه قرار عوامل مي

 از استفاده كه داد نشانحاضر  تحقیق تایجبندی، ندر جمع گیرد.

فسفات در جیره غذایي پلي-0-شکل ال اسکوربیلبه ثویتامین 

پروری تجاری صنعت آبزی تازگي به قرمز كه بهگونه ماهي پاكوی

های معرفي شده است دارای آثار مثبتي بر شاخص كشور زینتي و

ماهیان،  خصوص عملکرد رشدباشد. درشناسي ميرشد و خون

های رشد مثل میزان و درصد افزایش وزن بدن، شاخص بهبود

نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایي در میانگین رشد روزانه، 

های حاوی سطوح مختلف ویتامین جیرهماهیان تغذیه شده با 

چنین مشخص بود. هم ثدر مقایسه با جیره فاقد ویتامین  ث

 به جیره غذایي ماهي پاكوی قرمز به ثاضافه نمودن ویتامین 

در كیلوگرم جیره باعث  گرميلیم 222ویژه و به 222میزان 

شد.  ثفاقد ویتامین  ماریتبه  نسبت تیهماتوكر زانیمافزایش 
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در جیره غذایي ماهي پاكوی قرمز  ثویتامین  از استفادهدر كل، 

های رشد و دهندگان با توجه به بهبود شاخصتوسط پرورش

 باشد. میزان هماتوكریت قابل توصیه مي
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