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هاي رشد بر شاخصCوEویتامین هاي غذایی حاوي سطوح مختلفاثر جیره
(.Cichlosoma sp)فالورهورن ماهی 

386: صندوق پستی، گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان:*سمیرا شکرالهی

386: صندوق پستی، گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان:زادهوحید تقی

386: صندوق پستی، گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان:محمدرضا ایمانپور

1392مهر: تاریخ پذیرش1392مرداد: تاریخ دریافت

چکیده
جیره غذایی حاوي 9.هاي رشد در ماهیان فالورهورن در انجام شددر شاخصCو Eاین مطالعه براي تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین 

در سه Cویتامین گرم غذا ازگرم بر کیلومیلی1000و 100، 0و Eگرم غذا ازویتامین گرم بر کیلومیلی1000و 100، 0ترکیبی از مقادیر 
شدند و در پایان سنجی بار زیستماهیان در هر هفته یک. گرم بود15±6/3وزن اولیه بچه ماهیان  . هفته در نظر گرفته شد8مدت تکرار و به

ریب ضفاکتور وضعیت، کارایی غذا،،)SGR(ضریب رشد ویژهها شامل افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن،هاي رشد آنآزمایش شاخص
مورد تجزیه و تحلیل قرار 18Spssافزاردر نرمOne-way ANOVAروش ها بهدار بودن آنو معنیندتبدیل غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت

ور جز فاکتداري را در فاکتورهاي رشد بههاي غذایی ماهیان تاثیر معنیدر جیرهCوEنتایج نشان داد که افزودن دوزهاي مختلف ویتامین . گرفت
بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ). >05/0p(کندمیوضعیت تیمارها ایجاد 

. بود) Cگرم ویتامین میلی1000وEگرم ویتامینمیلی1000جیره حاوي (2ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 

هاي رشد، ماهی فالورهورن، شاخصC، ویتامین Eویتامین :کلمات کلیدي

yahoo.com@sshokrollahi۵٢: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
در کسب و کار ماهی زینتی، توانایی پاسخگویی به 

هاي با کیفیت باال است که نیازهاي مشتریان براي تولید ماهی
).2003و همکاران، Chuan Lim(همیشه عامل حیاتی است 

کننده در ترین عامل تعییندر صنعت پرورش ماهی، تغذیه مهم
ترین ارکان در آبزیان است و تهیه غذا یکی از مهمءرشد و بقا

طور معمول هزینه غذا به. رودشمار میتولید ماهیان زینتی به
درصد کل هزینه الزم براي یک مجموعه تولید 60تا 30

بنابراین غذاهاي مصنوعی . دهدماهیان زینتی را تشکیل می
افشارمازندران، (باید با توجه به اصول علمی فرموله شوند 

1381.(
هاي یکی از زیباترین ماهی.Cichlosoma sp)(فالورهورن

که نسبت به سیکلیدهاي دیگر قیمت باالیی شیرین است آب
این ماهی از . هاي متنوعی استها و رنگدارد، که داراي گونه

ایی از ماهیان باشد و دو رگههاي مهم اقتصادي میگونه
Amphilophus trimacalatus،Amphilophus citrinellles و

Vieja synspilum باشدمیهستند،جنوبیآمریکايکه متعلق به .
. هاي جذابش بین خریداران محبوب استدلیل ویژگیکه به

پرورش متراکم این ماهی رو به رشد است و بخش مهم اقتصاد 
طور گسترده این در بعضی از کشورها مانند تایلند است که به

، Kinchareonو Kupttayanant(دهند ماهی را پرورش می
2011.(

از ترجمه نام آسیاي .Cichlosoma sp)(نام فالورهورن
هاي این ماهی در سال. گرفته شده است1"لو هان"شرقی آن 

هایی نظیر ماهیدوستان در ردهاخیر از نظر استقبال ماهی
.دیسکاس و آروانا قرار گرفته است

یکی از اقالم غذایی که ازنظر کمی جزء ناچیز اما از نظر 
هاویتامینگردد میجیره آبزیان تلقیکیفی جزء ضروري و مهم

هاي محلول در آب و دسته ویتامینهستند که خود به دو
،NRC(شوندبندي میچربی تقسیمهاي محلول درویتامین
ها موادبیولوژیکی فعالی هستند که نسبت به ویتامین).1993

فاکتورهاي. العاده حساسندمحیط فیزیکی و شیمیایی خود فوق
مختلفی از جمله حرارت، فشار، رطوبت، اصطکاك، شرایط 

طور غیرمستقیم تواند بهترکیب غذا و نور همگی میزمانی،
آوري و انبار غذا اثر داشته روي ثبات ویتامین در طول عمل

ها نقش سازنده یا که ویتامیناینبا).1381بلداجی، (باشد 

١ Luo Han

هاي در انجام پدیدهها اهمیت آنتولیدکننده انرژي ندارند ولی
ها اي است که فقدان یا کمبود هر یک از آنحیاتی به اندازه

موجب پیدایش اختالالت شدید در یک عضو و یا در تمام بدن 
گردد و براي رشد، تولیدمثل، نگهداري و سالمتی آبزي می

باتوجه. باشندمیزان کمی مورد نیاز میضروري است اما به
که ی کمی در سنتز ویتامین دارند یا اینایکه ماهیان توانبه این

در جیره غذایی ماهیان قادر به سنتز ویتامین نیستند لذااصالً
ویتامین باید در کافی ویتامین و یا پیشپرورشی مقادیر الزم و

دچار بیماري کمبود ویتامین پرورشینظر گرفته شود تا ماهیان 
ولیکی ماهیان که براي رشد طبیعی فعالیت متابنگردند، چرا

.)1384بشارتی، (ضروري استوجود ویتامین الزم و
مهمی هستند که ارگانیسم هاينوترینتCو Eویتامین 

ها دهند و فراهم کردن آنایمنی را تحت تاثیر قرار میدستگاه
هاي دهد و شاخصمرگ و میر ماهیان را کاهش می،در جیره

).2001همکاران، و Montero(بخشدرشد را بهبود می
هم در داخل بدن و در شرایط ، Eو Cبرهمکنش بین ویتامین 

؛ 1997و همکاران، Hamre(خارج از بدن ثابت شده است 
Wahly ،؛1998و همکارانCuesta ،؛ 2002و همکاران
Ortuño ؛2003و2001، همکارانوChen 2004، همکارانو.(

هاآلفاتوکوفرولعنوانتحتترکیباتازيادستهراEویتامین
Eویتامین.هاستآنترینمهمآلفاتوکروفرولکهانددادهتشکیل

مشتقهتروسیکلیکترکیب آلییک(C٢٢H۵٠O٢)فرمولبه
ازگروهیبهEکلی ویتامینطوربه. باشدمی2کرومانهستهاز

اطالقدارندزیاديشباهتیکدیگربهکهفعالترکیبات
).2007و همکاران،Nakagava(شود می

Cویتامیندر آبمحلولمهمبسیارهايویتامینازیکی
(C۶H٨O۶)شودمیشناختهنیزاسیداسکوربیکنامبهکهاست.

وگیاهانتوسطسادهقندهايسایروگلوکزازCویتامین
درویتامیناین.شودمیسنتزجانوريهايگونهازبسیاري
اینقادرندگیاهانوجانداراناغلبوبودهفراوانطبیعت
،Halver(کنندبیوسنتزاسیدگلوکورونیکازراشیمیاییترکیب
هاي محلول جزء ویتامینCویتامین ). Keefe ،2001؛2002

ها در جیره زیاد بودن این دسته از ویتامین. باشددر آب می
آورد و از بدن وجود نمیغذایی مشکل خاصی را براي آبزي به

اسیداسکوربیک در طبیعت ). Verhac،2004(شود دفع می
شیمیاییترکیباین قادرندگیاهانو جانورانفراوان بوده و اغلب 

که دلیل اینماهیان به. را از اسیدگلوکورینیک بیوسنتز کنند

٢ Chromane
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توانند گلوکز نمی،دنباشگلونوالکتون اکسیداز می-فاقد آنزیم ال
میزان ربیک تبدیل کنند، بنابراین بایستی بهرا به اسیداسکو
در جیره غذایی وجود داشته باشدCکافی ویتامین

)Fracalossi ،2001 ؛Lbiyo ،2007 .( ویتامینC براي رشد
طبیعی و تکثیر در جانوران استخوانی ضروري است و عملکرد 
سیستم ایمنی را در برخورد با شرایط استرس یا عوامل 

عالیم ). 2003و همکاران، Chen(دهدیش میزا افزابیماري
کمبود اسیداسکوربیک به اختالالت متابولیسمی، تغییرشکل 

ها، خونریزي داخلی ها، تغییرشکل در آبشش و مهرهمهرهستون
و خارجی، پوسیدگی باله، افزایش حساسیت در برابر عفونت 

زا و کاهش جذب کلسیم توسط هاي بیماريناشی از باکتري
چنینهم، )1381افشارمازندران، (گرددمیمنجر پوستو آبشش

هاي آبششی، باعث کاهش قدرت التیام زخم، پیچ خوردن رشته
هاي کالژن آسیب دیدن شکل رشتهوهاشدن تخمهچکاهش 

.)1384بشارتی، (شودمی

هاشمواد و رو
تا اردیبهشت1391مراحل انجام این پروژه از اسفند

فضلی برآبادي پروري شهیدآبزيآزمایشگاه در 1392
دانشگاه علوم کشاورزي و زیستو محیطشیالتدانشکده

عدد 270در ابتداي آزمایش . انجام شدگرگانمنابع طبیعی
گرم از مرکز تکثیر 15±6/3با میانگین وزن فالورهورنماهی 

محل آزمایش و پرورش ماهیان زینتی در قم خریداري و به
اوت تیمار با سطوح متف9به که این ماهیان . منتقل شد

با سه تکرار با تراکم )1000و 100، 0(جیرهCو Eویتامین 
میانگین دماي آب طی .تقسیم شدندآکواریوم ماهی در هر 10

هفته غذادهی 8ماهیان. بودگراددرجه سانتی27-30آزمایش
، آرد گندم %53ماهی پودربا ترکیب طبق جیره فرموله شده 

، مکمل %5/7، روغن ماهی %3/18نشاسته، %8/7، ژالتین 23%
، ضدقارچ %2/0، متیونین %2/0، لیزین %2معدنی و ویتامینه 

درصد وزن بدن در دو وعده با سطوح 2میزان روزانه به% 25/0
در طول دوره دو .تغذیه شدندCو Eهايویتامینمختلفی از 

انجام شد و میزان غذادهی هر دو سنجیزیستبار هفته یک
.جدید انجام گرفتجیسنزیستهفته طبق 

2010اکسل افزار ها با استفاده از نرمدر پایان دوره داده
مورد تجزیه و One way-ANOVAاز روش 18Spssو 

دانکن روش ها بهو مقایسه میانگینقرار گرفتندتحلیل آماري
.انجام شد

هاي ویتامینی در تیمارهامیزان مکمل: 1جدول 
شاهد12345678تیمار
Cویتامین 

100010010001000010010000)برکیلوگرمگرممیلی(

Eویتامین 
100010000100010010010000)گرم برکیلوگرممیلی(
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نتایج 
آورده شده 1شکل میزان درصد افزایش وزن تیمارها در 

گرم میلی1000و Cگرم ویتامین میلی1000با 1تیمار .است

.باالترین میزان رشد را داشته استEویتامین 

درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور ) انحراف معیار±میانگین(هاي نمودار داده: 1شکل 
هاي آزمایشیوضعیت و کارایی غذا ماهیان فالورهورن تغذیه شده با جیره

.باشدمی05/0دار در سطح حروف انگلیسی غیریکسان بیانگر اختالف معنی
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، کارایی غذا و SGRوزن،افزایشدرصدمقدارترینبیش
گرممیلی1000(1ترین میزان ضریب تبدیل غذایی را تیمار کم

خود به) Cگرم بر کیلوگرم میلی1000و Eگرم بر کیلو
میزان درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، . اختصاص داده است

ضریب تبدیل غذایی  و کارایی غذا در تیمارهاي حاوي مکمل 
). >05/0p(ن دادداري را نشاویتامینی با تیمار شاهد اختالف معنی

رشد در تیمارهاي حاوي باالترین میزان انترین میزبیش
تفاوت Eمشاهده شد ولی دوزهاي مختلف ویتامین Cویتامین 

.ندداري را در میزان رشد ایجاد نکردمعنی

بحث
دار دست آمده از این بررسی به تاثیر معنیهنتایج ب

جمله درصد افزایش هاي رشد از در شاخصCو Eویتامین 
اثر بودن آن در شاخص و کارایی غذا و بیFCR،SGRوزن،

جایی که رشد ماهی در ارتباط از آن. فاکتور وضعیت اشاره دارد
با کیفیت غذا و میزان مصرف غذا بوده و غذادهی برحسب 
میزان رشد و درصد وزن بدن انجام شده است، بنابراین افزایش 

به کیفیت غذایی که همان تغییر در وزن و رشد در این بررسی 
.باشداست مربوط میEو Cسطوح مختلف ویتامین  

در چندین گونه مورد ارزیابی قرار Cو Eنیاز ویتامین  
Arapaimaماهی C :درمورد ویتامین مثالً.استگرفته gigas ،
همکاران، وAndradeگرم بر کیلوگرممیلی1200-800
و Sandnes(گرم بر کیلوگرم میلی115آال ، ماهی قزل)2007

Heterobranchus longifilis100ماهی ،)2005همکاران، 
، ماهی )2007و همکاران، Lbiyo(گرم بر کیلوگرم میلی

Piaractus mesopotamicus500گرم بر کیلوگرم میلی
)Fabiana ،ماهی )2007و همکاران ،Pseudosciaena crocea

و در مورد ) 2006همکاران، وAi(گرم بر کیلوگرم میلی500
Epinephalusماهی :Eویتامین  malabaricus100گرم میلی

،Labeo rohu، ماهی )Yu-Hung ،2005(بر کیلوگرم 
Cirrhinusماهی،)Sau،2004(کیلوگرمبرگرممیلی131

merigal120گرم بر کیلوگرم میلی)Paul ،2004و همکاران( ،
و Hamre(کیلوگرمبر گرممیلی120آتالنتیکماهی آزاد 

گرم بر کیلوگرم میلی80-100کپور معمولی ،)1995،همکاران
)Halver ،2002.( نیاز ماهی فالورهورن به ویتامینC در این

دست آمده است اما هگرم بر کیلوگرم بمیلی1000آزمایش 
داري در تفاوت معنیEکه بین دوزهاي ویتامین دلیل اینبه

توان میزان دقیق فاکتورهاي رشد مشاهده نشده است نمی

.مورد نیاز این ماهی را مشخص کرد
چنین تفاوت در و همCو Eتفاوت در نیاز ویتامین 

مطالعات انجام شده توسط محققین مختلف احتماال به نوع 
مین یا شرایط آزمایش و شرایط گونه، اندازه ماهی، شکل ویتا

فاکتور معمولطور هب). Montero ،2001(پرورش بستگی دارد
اولیه تنظیم نیاز به اسیدآسکوربیک در ماهی نسبت متابولیکی 
است و نسبت رشد همیشه با میزان متابولیک بدن در ارتباط 

متابولیکمیزان رشد و بهCتر ویتامین است، بنابراین میزان کم
شود و فاکتور بعدي در تنظیم نیاز به اسید منتج میترکم

تر که ماهیان بزرگطوريهآسکوربیک اندازه ماهی است ب
اي کنند و براي دورهاسیدآسکوربیک را در بدنشان ذخیره می

کنند، با توجه آید آن را مصرف میکه کمبود ویتامین پیش می
یک بدنشان که الرو ماهیان نسبت رشد و میزان متابولبه این

ترسریعرا اسیدآسکوربیکتر است، ذخایر بزرگماهیانتر از بیش
، در این مطالعه اندازه )2006و همکاران، Ai(کنند مصرف می

تر از مطالعات قبلی بوده است و در نتیجه نیاز ماهیان کوچک
.بیشتر بوده استCها به ویتامین آن

در رشد Eدر این مطالعه ثابت شده است که ویتامین 
داري ندارد که این نتیجه با نتایج ماهی فالورهورن اثر معنی

Sau 2004(همکارانو( ،Paul همکارانو)2004( ،Yu-Hung

)2005( ،Chen و همکاران)مغایرت دارد، با این وجود ) 2004
برروي ) 1983(و ) 1981(و همکاران Coweyمطالعاتی شامل 

افزایش Eآال که نشان داد که با افزایش ویتامین ماهی قزل
که )1982(و همکاران Blazerچنینوزنی مشاهده نشد، هم

که Eویتامینآال تغذیه شده با اند که ماهیان قزلبیان کرده
بر کیلوگرم گرممیلی400با شدهتغذیهماهیانماه با 4بعد از 

هاي رشد گونه تغییر و اختالفی در شاخصمقایسه شدند، هیچ
هایی از چنین نتایج مشابهی که در مورد گونهنشان ندادند و هم

Montero(سیم ماهیبچه،)Hardie،1990(سالمونماهی:قبیل

، Wolkeو Blazer(کمانآالي رنگین، قزل)2001و همکاران، 
) Gatlin ،1993و Bai(ماهی ، گربه)Furones ،1992؛1984

.اند با مطالعه حاضر مطابقت دارددست آمدههب
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Abstract 
This study was carried out to determine the effects of different levels of following dietary 

Vitamins C and E on the growth indices of Flower horn (Cichlosoma sp).  9 diets were 

supplemented with a combination of 0, 100 and 1000 mg/kg vitamin C and 0, 100 and 1000 

mg/kg vitamin E and were fed to starlet in 3 replications containing 12 fish per Aquarium 

during 8 weeks. Average weight of fishes was 15±3.6.  Fish were biometric every two weeks .

At the end of experiment, growth indices such as The weight increase, specific growth rate, 

condition index, feed conversion were examined and the significance of them were analyzed 

using One-way ANOVA analysis software Spss 18. The results that the addition of different 

doses of vitamin E and C in the diet of fis, Except for the condition factor can make 

Significant changes in growth factor treatments )p<0.05(.The best results in terms of 

compared to the weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate and feed efficiency 

from treatment 1 (1000 mg/kg of vitamin C and 1000 mg/kg of vitamin E). So 1000 mg/kg of 

vitamin E and 1000 mg/kg of vitamin C is the best dose that improves growth factor s in 

Flower horn. This study showed that adding Vitamins C and E to increase the growth rate of 

Flower horn. 
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