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19/3/1391  

( Salmo trutta caspius) ماهیان آزاد دریای خززر  ر رشد، بقا و شاخص کبدی در بچهد Cویتامین مناسب  میزان آزمایشی برای ارزیابی
گرم در کیلوگرم غذا برای تیمارهای  میلی 000و  000، 000، 00، 0غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسكوربیك شامل  ۀطراحی شد. پنج جیر
مزاهی بزه    عزدد بچزه   00و  ندتكرار تقسزی  شزد   3تیمار با  0گرم به  0/9±0/0ماهی با وزن ابتدایی  بچه 000د. تعداد شمختلف آزمایشی تهیه 

های رشزد شزامل وزن    های غذایی تغذیه شدند. شاخص جیره از طریق هفته 9ماهیان  صورت تصادفی در هر فضای آزمایشی قرار گرفتند. بچه
ماهیزان   برداری از بچزه  ن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و شاخص کبدی با نمونهنهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ کارایی پروتئی

تیمارهزای آزمایشزی برابزر     همةماهیان در  بچه یند. نتایج نشان داد که میزان بقاشدتیمارهای آزمایشی مقایسه  ینبهفته یك بار تعیین و  3هر 
و هیچ اختالل ظاهری نظیر تغییر شكل سرپوش آبششی، شنای غیرعادی همراه انحنای افقی و عمودی ستون فقرات در  بوده استدرصد  000
داری در میزان وزن نهایی، افزایش وزن، نزرخ رشزد        تفاوت معنی ،همچنین د.شپرورش مشاهده ن ۀهفته دور 9آزاد دریای خزر طی  انماهی بچه

نتایج این طبق (. P<0.05) شدیب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و شاخص کبدی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده ویژه، نرخ کارایی پروتئین، ضر
های رشد در مقایسه با سایر تیمارهزا   دار شاخص غذایی باعث افزایش معنی ۀگرم اسید آسكوربیك در هر کیلوگرم جیر میلی 000 قدارتحقیق م

اسزید آسزكوربیك در    گزرم  میلزی  000و  000ماهیان بین تیمارهای  داری در میزان رشد بچه معنیهیچ تفاوت  ،در حالی که ؛(P<0.05) شود می
 000ماهی آزاد دریای خززر برابزر    اسید آسكوربیك برای رشد بچه ةنتایج این پژوهش نشان داد که میزان بهین ،دیده نشد. بنابراین کیلوگرم غذا

مزاهی آزاد دریزای    برای افزایش وزن بچه Cویتامین  ةبهین قدارم ،همچنین .استگرم اسید آسكوربیك به ازای هر کیلوگرم غذای مصرفی  میلی
 .ستگرم اسید آسكوربیك در کیلوگرم غذا میلی 00/002خزر بر اساس آزمون پاسخ به سطح برابر با 

  .Cویتامین  خزر، ماهی آزاد دریای، بقا، رشد، شاخص کبدی کلیدی: واژگان
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 مقدمه .2
هوای   )اسید اسکوربیك( یکوی اآ ویتوامین   Cویتامین 

ینودهای  اضروری است که هقو  مهموی در حفون فر   
فیزیولوژیکی جاهورا  مختل  اآ جملوه ماهیوا  ایفوا    

. (;Tolbert, 1979 Nelson and Cox, 2005) کنود  می
-بیشتر ماهیا  اسوتخواهی بوه علوت فقودا  اهوزیم ال     

( L-gulonolactone oxidaseگلوهوالکتو  اکسویداآ ) 
منوابع   بوه و  هیسوتند قادر به ساخت اسید اسوکوربیك  

 Wilson, 1973) هیوواآ دارهوودخووارجی ایوون ویتووامین 
Fracalossi et al., 2001;  مقووادیر پووایین اسووید .)

بیایی به هتایجی اآ جمله تذییور   ۀراسکوربیك در جی
هوا، اخوتالل در تشوکیل کوالژ ،      شکل در ستو  مهره

گیوری و   ریزی داخلوی، توأخیر در رشود، گوشوه     خو 
-Alشوود )  می به جیب بیا در ماهیا  منجر یتمایل بی

Amoudi et al., 1992 Goullou-Coustans et al., 

1998; Oikawa et al., 2008;.) 
 ۀ  اسید اسکوربیك در جیور تأمین مقدار مناس

 ،به خصوص در مراحل ابتدایی آهدگی ،بیایی ماهیا 
ها، بقا و سوالمتی ماهیوا     ر مقاومت در برابر بیمارید

 Ortuno et al., 2001هق  بسوزایی خواهود داشوت )   
Lin and Shiau, 2005;  هیاآ به اسید اسوکوربیك و .)

هوای مختلو  ابزیوا      ر سالمتی در گوههدتأثیرات ا  
متذیر است، به طوری که مقادیر متنوعی در مطالعوات  

 ,.Lim et alمختل  بورای ا  پیشونهاد شوده اسوت )    

2002 Azad et al., 2007; Garcia et al., 2007; .)
توا  به عواملی هظیور فیزیولووژی    این اختالفات را می

بویایی،   ۀمواهی، اهوداآه، ترکیو  جیور     ۀماهیا ، گوهو 
تم پرورشی ارتبواط داد  رسیدگی، تراکم و سیس ۀمرحل

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

al., 2004;تعیین هیاآهای بیایی در مووارد   ،(. بنابراین
ای در حفن بقوا   مرتبط با رشد و ایمنی اآ اهمیت ویژه

 و افزای  جمعیت ابزیا  برخوردار است.
 Salmoماهی اآاد دریوای خوزر بوا هوام علموی     

trutta caspius  (Kessler, 1877اآ گوهه )  های متعلق
خوزر  که در هواحی جنوبی دریای  استماهیا   به اآاد

ریووزی بووه اب شوویرین   و بوورای تخووم رددا پووراکن 
 Berg, 1949کنووود ) هوووا مهووواجرت موووی رودخاهوووه

Nikolskii, 1961;هوای مختلو ، تخریو      (. الودگی
های طبیعی، اهسداد مسویرهای مهواجرت و اآ    آیستیاه
هسل  یهای اخیر بقا طی سال هروی تر صید بی همهمه م

در معورض خطور قورار    را این ماهی باارآش شویالتی  
. مطالعات متعددی برای حفون و باآسواآی   داده است

 گرفتوه اسوت   اهجوام ذخایر مواهی اآاد دریوای خوزر    
(Saber et al., 2005; Sayyad Burani et al., 2006; 

Zamani et al., 2007; Rahbar et al., 2009.) 
مواهی   ۀتذییو  ۀربم مطالعات مختل  در آمین  به

 ,Saber et al., 2005 Ramezaniزر )اآاد دریوای خو  

2009; Sotoudeh et al., 2011;  تحقیق مودوهی در ،)
تورین   مهوم اآ  ،هیاآهای ویتامینی ایون مواهی   خصوص

اهجام هیرفته است. بر این اسواس   ،عوامل کمکی رشد
در رسوید  بوه وآ     Cن ویتوامی و با توجه به اهمیوت  

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مقادیر مختلو    ،مناس 
ر میوزا  بقوا، رشود و    دبیایی  ۀاسید اسکوربیك جیر

موواهی اآاد دریووای خووزر   شوواخ  کبوودی در بچووه 
 پرداآد. می

 ها مواد و روش. 1
 غذایی ةساز  جیر آماده. 3(3
بیایی حاوی مقادیر مختل  اسید اسکوربیك  ۀجیر 5

حقیق برای تیمارهای مختل  اآمایشوی تهیوه   در این ت
 ۀشواهد طبوق جیور    منزلۀ (. بیای پایه به3)جدول  دش

 ۀبورای رشود بهینو   ( Saber et al., 2005)ی پیشونهاد 
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برخی تذییورات تهیوه    اعمالماهی اآاد دریای خزر با 
های مختلو  اآمایشوی هیوز بوا      (. جیره3د )جدول ش

-L افووزود  اسووید اسووکوربیك بووا فرمووول شوویمیایی 

Ascorbyl-2-Polyphosphate (SAMP, China بووا )
گرم به هر کیلوگرم  میلی 333و  233، 333، 53مقادیر 

تهیه  ،پرکننده( منزلۀ بادی )به ۀبه جای ماس ،بیای پایه
های بیایی به اسوتثنای   تفاوتی بین جیره ،د. بنابراینش

رطوبت،  قدارمیزا  اسید اسکوربیك وجود هداشت. م
های بیایی  و خاکستر هر یك اآ جیره چربی، پروتئین

 .( تعیین شدAOAC, 1990) AOACطبق روش 

 
( Salmo trutta caspiusغذایی آزمایشی بر حسب درصد برای مداهی آزاد دریدای خدزر )    ۀترکیب جیر .1جدول 

 برخی تغییرات ( باSaber et al., 2005از )اقتباس 
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a ن یتوام یب و233ن یاسو یب ه83د یاسو  كیو ب پاهتوهوئ23ن یرودوکسیب پ35ن یبوفالویب ر25ن یامیك(: تید اسکوربیلوگرم بیا به استثنای اسیگرم در هر ک )میلی نیتامیمکمل و

B12 3/3ن یتامیب وK3 33353ن یکوئ یب اتوکس323ب الفا توکوفرول 12نول استات یب رت5فرول یب کولکلس23/3ن یوتیب ب23ك ید فولیب اس833تول ینوسیب ا. 
د یو ب فلوئور2533د یو ن کلرایب کول133دروژ  فسفات یه یم دیب کلس33ب سولفات م  83ب سولفات منینز 83بیا(: سولفات اهن  لوگرمیکگرم در هر  )میلی یمکمل معده

 .3233م یزیب سولفات من53%( 3د کبالت )یب کلر53 یب سولفات رو8/3م ید پتاسیدیب 2م یسد
b د.شه یته یباد ۀماس یجاه به یپا یلوگرم بیایهر ک یك به اآاید اسکوربیگرم اس یلیم 333و  233، 333، 53 کرد  با اضافه های بیایی در سایر تیمارها جیره 

c گرم اسید اسکوربیك در هور کیلووگرم    میلی 333و  233، 333، 53شده به هر جیرۀ بیایی ) تیمارهای اآمایشی برای سهولت کار بر اساس مقدار اسید اسکوربیك اضافه
 گیاری شدهد. جیرۀ بیایی( هام
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 غذادهی شیوةطراحی آزمایش و . 3(3
مواهی اآاد دریوای خوزر بوه صوورت       بچه 833تعداد 

تصادفی اآ مرکز تحقیقوات ماهیوا  سوردابی کشوور،     
تنکابن، استا  ماآهدرا  تهیه و بوه محول اآموای  در    

دو هزار تنکابن منتقول   ۀقزل کوثر واقع در جاد ۀمزرع
یا  پ  اآ سواآگاری اولیوه بوه شورایط     ماه بچهدهد. ش

 ،هفته به بویای دسوتی   2محیطی استخرها برای مدت 
 ،در مزرعوه  شده بهپرور تهرا  استفاده ۀساخت کارخاه

ماهیوا  در شوروع    عادت داده شدهد. میاهیین وآ  بچه
گرم بود. اب مصرفی طی پورورش   8/38/1اآمای  
 .شد لیتر بر ثاهیه تأمین 8 با دبیچشمه اآ یك 

بووه  (raceway) اسووتخر کاهووالی 5اآمووای  در 
لیتور بور    3متر هر یك با دبوی ورودی   5×3×8/3ابعاد 

هوای   تووری  بوه وسویلۀ   ثاهیه اهجام گرفوت. اسوتخرها  
قسمت مساوی تقسویم و   1ریز به  ۀای با چشم پارچه
ماهی به صورت تصادفی در هور یوك اآ    عدد بچه 33
 1 مودت  بهاآمای   هد.شدتوآیع فضای اآمایشی  35

تکورار اهجوام    1هفته در تیمارهای اآمایشی هر یك با 
تیمار شامل مقادیر  5ها به شکل تصادفی به  . بلوکشد
گرم در هر کیلووگرم بویا    میلی 333و  233، 333، 53

هد. بویادهی در حود   شود همراه با تیمار شاهد تقسیم 
در  38و  32، 8هوبوت در سواعات    1سیری و روآاهوه  

بیای مصرفی بورای   قداراهجام و مهر یك اآ تیمارها 
کوه   شوود  هر استخر یادداشوت شود. خاطرهشوا  موی    

و بویایی    ماهیا  بسیار سریع  بچه یمصرف بیا
 ماهد.   در اب باقی همی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اب شامل دموا،  
 1و هدایت الکتریکی هور   pH قداراکسیژ  محلول، م

دموای اب   هنو هد. بیشینه و کمیشدهفته یك بار تعیین 
 8/1و  2/33اآمای  به ترتی  برابور   ۀدور طیچشمه 
 8/3امد و تذییرات اهدکی )  دست ه گراد ب ساهتی ۀدرج
گووراد( را هشووا  داد. میوواهیین اکسوویژ   سوواهتی ۀدرجوو

گورم در   میلی 2/33اآمای  برابر  ۀدور طیمحلول هیز 
بسیار اهدک بوود و میواهیین ا     pHلیتر بود. تذییرات 

خنثوی قورار داشوت.     ۀاآموای  در محودود   ۀدور طی
میکرومووس بور    7/231هدایت الکتریکی با میواهیین  

 8/252 - 1/238دارای هوسووواهی بوووین  متووور سووواهتی
 ۀاب چشم ،متر بود. به طور کلی میکروموس بر ساهتی

 یهفته اآمای  دارای تذییرات اهدک 1طی  شده استفاده
دریوای   ماهی اآاد و شرایط مناسبی برای رشد بچهبود 

 خزر داشت.

 غذایی ةآنا یز اسید آسکورایک در جیر. 3(1
اسید اسکوربیك با توجوه بوه احتموال حضوور      قدارم

 کورد  با خرد بیایی ۀجیر یاسید اسکوربیك در اجزا
شووده بوورای تیمارهووای   گوورم اآ بوویاهای اموواده  3-1

( بوا  Shiau and Hsu, 1999) اآمایشوی طبوق روش  
د. بوه طوور   شو  تکورار مشوخ    1برخی تذییرات در 

لیتر کلروفورم،   میلی 25شده با  های خرد خالصه، هموهه
 32درصود و میوزا     5لیتور اسوید فسوفریك     میلی 13

بوه   (Dithithreitol) تریتوول  توی  قسمت در میلیو  دی
دقیقوه ثابوت بواقی     25دقیقه مخلوط و برای  25مدت 

لیتر اآ محلول فوقاهی در ادامه جودا و   میلی 13ماهدهد. 

 

پذ  از   ييغذاا  يها رهيک از جيهر  يۀمواد اول

. شذ  مخلذو    يتوزين با همذن  الترريتذي بذو  ذوب    

سذاز بذو    ر حاصلو با کمذک دسذرهاه پلذ    ي م ، سپ

شذ ه تذا    مرري تب يل ش . غااي آماده لييم 2 يها پل 

گراد  سانري ۀدرج 22شروع آزمايش در فرينر با دماي 

هفرو يذک بذار انمذا      3نهه اري ش . سا   غاا هر 

سذجمي   غذاا بذا توجذو بذو زي ذ       ۀگرف  و ان از مي

 .بود ها آ  دها  ۀماهيا  و مرجاسب با ان از بچو

 بود
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 آور  اطالعات اردار  و جمع نمونه. 4.3
های رشود شوامل وآ  ههوایی، افوزای  وآ ،      شاخ 

هرخ رشد ویژه، هرخ کارایی پوروتئین، ضوری  تبودیل    
ی، ضوووری  چووواقی و شووواخ  کبووودی بوووا بووویای
هفته یك بار تعیین و  1ماهیا  هر  برداری اآ بچه هموهه

هد. بویادهی بوه   شود بین تیمارهای اآمایشی مقایسوه  

هووای رشوود و کووارایی تذییووه شووامل   شوواخ 
، (SGR) رشوود ویووژه ضووری ، (WG)افووزای  وآ  
( و PER، هرخ کوارایی پوروتئین )  (CF)ضری  چاقی 

همراه با شاخ  کبودی   (FCR)ضری  تبدیل بیایی 
(HSI)  هوای آیور    ای طبوق فرموول   هفتوه  1در فواصل

هوا بور اسواس     فرموول  هموۀ محاسبه شدهد. طوول در  
 د.شمتر و وآ  بر اساس گرم محاسبه  ساهتی

Sotoudeh et al., 2010 (WG)  اهتهای دوره در میاهیین وآ  –ابتدای دوره  در میاهیین وآ  = افزای  وآ  

Kumari and Sahoo, 2005 (SGR)  ضری  رشد ویژه = 
لیاریتم میاهیین وآ  اولیه لیاریتم میاهیین وآ  ههایی

دوره پرورش به روآ
×011 

Hung and Lutes, 1987 011×
وآ 

  طول کل 
 (CF) ضری  چاقی = 

Sotoudeh et al., 2010 (FCR) ضری  تبدیل بیایی = 
افزای  وآ  بد 

مقدار بیای خورده شده
 

Moon et al., 1989 (HSI)  = شاخ  کبدی 
وآ  کبد

وآ  بد 
×011 

Sotoudeh et al., 2010 (PER) هرخ کارایی پروتئین = 
افزای  وآ  بد 

میزا  پروتئین جیره بیایی
×011 

 ها تجزیه و تحلیل داده. 5.3

. مدای   ندسانتریفيوژ شدد  g×9302دقيقه با  03 به مدت
ميکرومتدر   99/3فوقاني از طریق فيلتر سرنگي با چشمه 

 93اسدديد کسددکو بي  د    قدددا و م داده شدددعبددو  
 مجهد  بده   HPLCدسدتگاه   به وسيلۀميکروليتر از نمونه 

موال  )بدا   30/3. اسيد فسفری  شدمشخص  C18ستون 
فداز  من لدۀ   ليتدر د  دقيقدهب بده    ميلدي  6/3سرعت جریان 

د. مي ان شتنظيم  0برابر با  pHمتحرك دستگاه تعيين و 
مدو    طدي   UVسيال خروجي ني  با كمد  کشکا سداز   

 د.شنانومتر ا زیابي  902
 

5د.شنسنجي قعن ماهیانیکروزقبلاززیستبچه
فضایآزمایشن بنهایننمج نور55ماه ازهرنمونه

052هوشن بناخارجومیزانوزنوطولپن ازبن 
 ,.Soltani et alقسمتدرمیلیوناسان گلمیخنک 

5/2 بادقتدیيیتالکولی ازطریق(بهترتیب2001
گنر((225/2متر(وتنرازویدیيیتنال بنادقنتمیل 
کبندهنرمناه پن ازبراین،عالوه گیریشد.اندازه
د.شترازویدیيیتال وزنباشكاف کالبد

 

از ممتر      Excelافراار   آمده در نرم   دست هاطالعات ب
هرا   . دادهشرد تجایه   تحلير    SPSS-16افاار  نم  طمیق

 -کلومرورم   آزمرون   از طمیقبودن  پس از تأیيد نممال
هرا از طمیرق آنرا يا     اختال  بين ميرانيين    ،اسميمنو 
 Tukeys HSD( تعيين   از آزمون ANOVA اریانس )

د. سرح  اطمياران   شبماي تعيين مح  اختالفات استفاده 
داري  سح  اخرتال  معار    ماا ۀ    درصد نيا به 5کمتم از 

 Robbinsآزمون پاسخ به سرح  )  مشخص شد. نمودار

et al., 1979  مراه    ( بماي تعيين مياان نياز  اقعر  بهره
 به کار رفت.آزاد دریاي خار به اسيد آسکوربيک 
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 ماهی آزاد دریای خزر ...   های رشد بچه در میزان بقا و شاخص Cتأثیر ویتامین   
 

 نتایج. 2
 میزان اقا و رشد. 3.1

ماهیا  در تمامی تیمارهای اآمایشی همراه  یمیزا  بقا
درصود بوه دسوت امود. بوه       333با تیمار شاهد برابور  

ل اواهری هظیور تذییور شوکل سورپوش      عالوه اخوتال 
ابششی، شنای بیرعادی یوا اهحنوای افقوی و عموودی     

 1مواهی اآاد دریوای خوزر طوی      ستو  فقرات در بچه
هتوایج ایون تحقیوق    د. هشو پرورش مشاهده  ۀهفته دور

 233 قودار م ،اآموای   ۀهشا  داد کوه در ههموین هفتو   
گرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا باعود   میلی

دار رشد در مقایسه با تیمارهای شواهد و   معنیافزای  
شوده   اسید اسکوربیك در کیلوگرم بویا  گرم میلی 53

داری در  تفواوت معنوی   ،در حالی که ب(P<0/05است )
 333و  233، 333میزا  رشد ماهیوا  بوین تیمارهوای    

 ۀدر هفتو اسید اسکوربیك در کیلووگرم بویا   گرم  میلی
 (.2ههم مشاهده هشد )جدول 

 
میانگین( ماهی آزاد دریای خزر    طدی  تغییرات وزن )خطای استاندارد. 2جدول 

 هفته آزمایش با جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک 8
 هفتۀ نهم  هفتۀ ششم  هفتۀ توم  
35/32  شاهد ± 51/3 b  11/38 ± 13/3 b  83/22 ± 75/3 b 

17/31  گرم میلی 53 ± 33/3 ab  33/38 ± 13/3 ab  31/25 ± 32/2 b 

23/33  گرم میلی 333 ± 38/3 ab  38/31 ± 71/3 ab  23/28 ± 33/2 ab 

71/35  گرم میلی 233 ± 12/3 a  23/23 ± 38/2 a  73/21 ± 52/1 a 

32/33  گرم میلی 333 ± 33/3 a  78/38 ± 15/3 a  87/27 ± 51/3 a 

 .ها در آما  معین است دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭

 

شواهد دارای   ۀشوده بوا جیور    تذییوه  ماهیا  بچه
 هموۀ ترین میوزا  تذییورات در افوزای  وآ  در     پایین

 233مقوواطع آموواهی بودهوود، در صووورتی کووه تیمووار   
دارای  در کیلووگرم بویا   گورم اسوید اسوکوربیك    میلی

های سوم و ششم  بیشترین میزا  افزای  وآ  در هفته
بیشترین میوزا   (. 1پ  اآ شروع اآمای  بود )جدول 

هفتووه اآ شووروع اآمووای  در  1افووزای  وآ  پوو  اآ 
گرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا  میلی 333تیمار 

گرچه میزا  ا  با تیموار  ا( به دست امد، 83/313/8)
گرم اسید اسکوربیك در هور کیلووگرم بویا     میلی 233

 (.P>0/05)داری را هشا  هداد  تفاوت معنی

 

میانگین( ماهی آزاد دریای خزر بر حسب گرم طدی  )خطای استاندارد نافزایش وز. 0جدول 
 غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک ۀهفته آزمایش با جیر 8

 نهم ۀهفت  ششم ۀهفت  توم ۀهفت  

15/383/2  شاهد c  83/313/1 b  33/325/8 c 

13/311/3  گرم میلی 53 b  32/333/3 b  31/118/7 b 

33/358/3  مگر میلی 333 b  15/388/3 a  81/333/7 b 

21/331/8  گرم میلی 233 a  a  31/325/8 a 

31/378/3  گرم میلی 333 b  83/311/3 b  83/313/8 a 

 .استمعین ها در آما   دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭
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داری  اوت معنوی ضری  رشد ویژه هیز دارای تف
بوه طووری کوه    (، P<0.05ود )بین تیمارهای مختل  ب

بورداری در   کمترین میزا  ا  در تمامی مقواطع هموهوه  
د. میزا  ضری  رشد ویوژه در  شتیمار شاهد مشاهده 

گرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا  میلی 233تیمار 
هووای سوووم و ههووم اآمووای  بیشووتر اآ سووایر  در هفتووه

بیشوترین میوزا    بر ایون،  امد. عالوه تیمارها به دست 
ششم اآموای  در   ۀتذییرات ضری  رشد ویژه در هفت

گرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا  میلی 333تیمار 
داری بوا   مشاهده شد، اگرچه این مقدار تفواوت معنوی  

گرم اسید اسوکوربیك   میلی 233و  333، 53تیمارهای 
 (.3در کیلوگرم بیا هداشت )جدول 

 

میانگین( ماهی آزاد دریای خدزر بدر   درصد تغییرات ضریب رشد ویژه )خطای استاندارد. 4جدول 
 غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک ۀهفته آزمایش با جیر 8حسب گرم طی 

 نهم هفتۀ  ششم هفتۀ  توم هفتۀ  
52/3  شاهد ± 31/3 a  53/3 ± 31/3 a  83/3 ± 75/3 a 

83/3  گرم میلی 53 ± 31/3 ab  73/3 ± 28/3 b  78/3 ± 35/3 b 

87/3  گرم میلی 333 ± 33/3 b  88/3 ± 33/3 ab  83/3 ± 33/3 b 

73/3  گرم میلی 233 ± 28/3 b  72/3 ± 18/3 b  33/3 ± 28/3 c 

83/3  گرم میلی 333 ± 37/3 b  71/3 ± 33/3 b  81/3 ± 38/3 b 

 است.معین ها در آما   دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭

 

داری بوین میوزا  تذییورات هورخ      تفاوت معنوی 
های مختل  آمواهی مشواهده    کارایی پروتئین در دوره

توورین و بوواالترین میووزا  هوورخ  پووایین (.P<0.05شوود )
 233کووارایی پووروتئین بووه ترتیوو  در تیمووار شوواهد و 

گرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا پو  اآ   میلی
 همچنوین،  (.5د )جودول  شو هفته اآمای  مشواهده   1

بیشترین میزا  هورخ کوارایی پوروتئین در هور یوك اآ      
گورم اسوید    میلوی  233مقاطع آماهی اآمای  در تیمار 

مشاهده شد، هرچنود   در هر کیلوگرم بیااسکوربیك 
گرم  میلی 333داری با تیمار  که این میزا  تفاوت معنی

 هداشت. اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا

 

ماهی آزاد دریدای خدزر    میانگین( بچه±رخ کارایی پروتئین )خطای استاندارددرصد تغییرات ن. 5جدول 
 غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک ۀهفته آزمایش با استفاده از جیر 8طی 

 نهم هفتۀ  ششم هفتۀ  توم هفتۀ  
33/338/3  شاهد c  33/333/3 b  32/312/3 b 

35/382/3  گرم میلی 53 b  31/331/3 b  28/338/3 b 
32/312/3  گرم میلی 333 b  33/335/3 b  33/333/3 b 
31/313/2  گرم میلی 233 a  28/315/3 a  18/317/3 a 
38/333/2  گرم میلی 333 a  37/313/3 a  33/383/3 a 

 .استمعین آما   ها در دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭

 

بویایی شواهد در   ۀ شده با جیر تذییه یا ماه بچه
این تحقیق دارای بیشترین میزا  ضری  تبدیل بیایی 

هوای   مقاطع آماهی اآمای  در مقایسه با جیره همۀدر 
بهتورین   (.8بودهود )جودول    اسوکوربیك دارای اسید 

هفتوه اآ   1میزا  ضری  تبدیل بیایی پ  اآ گیشت 
 33/338/3و  31/333/3شروع اآمای  بوا مقوادیر   
گورم اسوید    میلوی  233و  333به ترتی  در تیمارهوای  

 اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا دیده شد.  



..3 

 

 

بررسی میزا  شاخ  کبودی هشوا  داد کوه بوا     
افوزای    ه،اسید اسکوربیك و طول دور قدارافزای  م

هوای مختلو     داری در این شاخ  بوین گوروه   معنی
میوزا   (. بیشوترین  7)جودول   شوود  دیده موی اآمای  

 35/355/3اآمایشی بوا   ۀدور همۀشاخ  کبدی در 
گرم اسید اسکوربیك در کیلووگرم   میلی 233در تیمار 

دار بوا تیموار    بیا دیده شد که البته فاقد اختالف معنی
 گرم اسید اسکوربیك در کیلوگرم بیا بود. میلی 333

 

 8ماهی آزاد دریای خدزر طدی    میانگین( بچهدرصد تغییرات شاخص کبدی )خطای استاندارد .7جدول 
 غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک ۀهفته آزمایش با استفاده از جیر

 نهم هفتۀ  ششم هفتۀ  توم هفتۀ  
33/335/3  شاهد c  35/321/3 b  38/315/3 c 

37/331/3  گرم میلی 53 b  38/328/3 b  32/333/3 b 

38/335/3  گرم میلی 333 b  35/328/3 b  37/333/3 b 

32/322/3  گرم میلی 233 a  23/317/3 a  35/355/3 a 

37/337/3  گرم میلی 333 ab  23/313/3 a  31/338/3 ab 

 .استمعین ها در آما   دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭
 

دار  هتایج ضری  چاقی هیز بیاهیر تفواوت معنوی  
یوون متذیوور میووا  تیمارهووای اآمایشووی در  در میووزا  ا

(. بهترین میوزا   8های سوم و ششم بود )جدول  هفته
های سوم و ششم به ترتیو  بوا    ضری  چاقی در هفته

 233در تیموووار  31/332/3و  53/331/3مقوووادیر 
گرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بویا دیوده    میلی

 داری بی  اآ تیموار شواهد بوود    شد که به شکل معنی
(P<0/05با وجود این .)، داری در میوزا    تفاوت معنی

 ههم اآمای  دیده هشد. هفتۀضری  چاقی طی 

اآمو  پاسخ به سطح بورای تعیوین میوزا  هیواآ     

ماهی اآاد دریای خزر به اسید اسوکوربیك   واقعی بچه
. هتوایج هشوا    شدههم اآمای  استفاده  هفتۀبرای  فقط

اسوید   قودار بوا م  داد که میزا  افزای  وآ  در مقایسه
-=y ۀاسووووووووووووووکوربیك اآ معادلوووووووووووووو 

0.0001x
2
+0.0613x+12.65   بوووا شووویR

2
=0.965 

اسووید  قوودار(. حووداکثر م3کنوود )شووکل  تبعیووت مووی
ماهی اآاد  اسکوربیك مورد هیاآ برای افزای  وآ  بچه

گورم اسوید    میلوی  52/238دریای خزر بر ایون اسواس   
 بیایی به دست امد. ۀاسکوربیك در کیلوگرم جیر

 

 8مداهی آزاد دریدای خدزر طدی      میانگین( بچهمیزان ضریب تبدیل غذایی )خطای استاندارد .6جدول 
 غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک ۀهفته آزمایش با استفاده از جیر

 نهم هفتۀ  ششم هفتۀ  توم هفتۀ  
31/381/3  شاهد a  82/381/3 a  32/352/3 a 

31/333/3  گرم میلی 53 b  53/378/3 a  33/115/3 a 

31/338/3  گرم میلی 333 b  18/311/3 b  15/311/3 a 
31/378/3  گرم میلی 233 c  21/323/3 b  33/338/3 b 
31/333/3  گرم میلی 333 b  27/338/3 b  31/333/3 b 

 .استمعین ها در آما   دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭

 ماهی آزاد دریای خزر ...   های رشد بچه در میزان بقا و شاخص Cتأثیر ویتامین 
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 یریگ  جهیبحث و نت. 4

1980; Isaksson, 1988;) طبووووق یووووك اصوووول .
اآ قودرت   ،با سرعت رشود بواالتر   شده ماهیا  پییرفته

بوا سورعت    آیرابرخوردار خواهند بود،  یشتریب یبقا
شوووهد  بیشووتری اآ شووکار بووه شووکارچی تبوودیل مووی 

(Bergenius, 2002تحق .)اضوور هشووا  داد کووه ق حیوو

 ۀیکوی اآ اجوزای ضوروری جیور     منزلوۀ  بوه  Cویتامین 
ماهیوا  اآاد دریوای    بیایی موج  افزای  رشود بچوه  

ماهیوا  اآاد دریوای خوزر در     د. وآ  بچوه شو خزر می
هفته اآ شروع اآمای  به شوکل   1تیمار شاهد پ  اآ 

داری کمتوور اآ سووایر تیمارهووا بووود. ایوون روهوود  معنووی
آموا    مارهای اآمایشی با گیشوت ر میا  تیهمچنا  د

شواهد   فقوط به سمت اهتهای اآموای  حواکم بوود و    
افزای  میزا  اختالف وآ  بین تیمارهای حاوی اسید 

گوورم اسووید  میلووی 233اسووکوربیك )بووه ویووژه تیمووار 
با تیمار شاهد در مقایسه ( در کیلوگرم بیا اسکوربیك

مداهی آزاد دریدای خدزر بدر حسدب گدرم بدر         میانگین( بچهتغییرات ضریب چاقی )خطای استاندارد .9ول جد
 غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک ۀهفته آزمایش با استفاده از جیر 8متر طی  سانتی
 نهم هفتۀ  ششم هفتۀ  توم هفتۀ  

33/331/3  شاهد b  31/332/3 b  33/333/3  
33/337/3  گرم میلی 53 b  33/337/3 b  32/332/3  
31/337/3  گرم میلی 333 b  33/331/3 b  35/32/3  
53/331/3  گرم میلی 233 a  31/332/3 a  33/31/3  
32/338/3  گرم میلی 333 b  33/338/3 b  31/32/3  

 .استمعین آما  ها در  دار بین میاهیین حروف اهیلیسی متفاوت در هر ستو  بیاهیر تفاوت معنی٭

 شینهم آزما هفتۀخزر در  یایآزاد در یماه ش وزن بچهیافزا یاز برایک مورد نید آسکوربیاس قدارم. 1شکل 

  
وآ
  

زای
اف

(
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 ۀاسووید اسووکوربیك جیوور 
 بیایی

تاانیع اماماا  ير م اا ان  از مهاا  یکاا  يوزن رهاساااز
باح   ؛آیا   ماه اان باح ابااي ما      بازگشت ش الت  آزاي

وزن باالتن ممجب اف ایش ننخ مهاجنت باح   ،طمري كح
 ,Baranikova, 1979 Thropeي )شاام  هااا ماا رويخانااح
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ماهیا  طوی   بودیم. با توجه به هرخ همایی رشد در بچه
های ابتدایی رشود و اهمیوت وآ  رهاسواآی در     دوره

توا   باآساآی ذخایر ماهیاهی هظیر اآاد دریای خزر می
د که استفاده اآ تیموار حواوی   کرگیری  این گوهه هتیجه

 ۀگرم اسید اسکوربیك در هر کیلوگرم جیور  میلی 233
مواهی اآاد دریوای    تواهد به افزای  وآ  بچه بیایی می

منجور   اههوا مال باآگشت شیالتی خزر و در هتیجه احت
 د.شو

هوای   یکوی اآ شواخ    کارایی پوروتئین  ۀمطالع
اهمیوت اسوید اسوکوربیك در     تشخی مناس  برای 

( Soliman et al., 1994)هاست  ساآ پروتئین و سوخت
کواهزیم ضروری در اکسیداسویو    منزلۀ به تواهد میکه 

د کنو دخالوت   های تایروآین و فنیل االهوین  اسید امینه
(Brander and Pugh, 1977 Faramarzi, 2012; .)

 هورخ کوارایی پوروتئین    در دار بنابراین اخوتالف معنوی  
و  اسوید اسوکوربیك  فاقود   ۀجیور  شده با ا  تذییهماهی
و  233مقادیر باالی اسید اسکوربیك )تیمار های  جیره
( را در کیلووگرم بویا   گرم اسید اسکوربیك  میلی 333
ر دیندهای بیوشویمیایی  افر چنین توا  در ارتباط با می

 همچنوین،  .اآاد دریوای خوزر داهسوت    مواهی  بچهبد  
در ر سنتز کالژ  داسید اسکوربیك قادر است با تأثیر 

پووروتئین سوواختماهی عووالوه بوور افووزای  وآ   حکووم
مواهی اآاد   موج  افزای  محتوای پروتئینوی در بچوه  

 Smedsrød et al., 1993 Terovaد )شودریای خزر 

et al., 1998;.) 
اسوید   قودار مطالعات بسیاری مبنوی بور تذییور م   

 ۀدور طوی اسکوربیك مورد هیاآ بورای رشود ماهیوا     
گوردش   ۀکننود  یندهای تنظیماپرورش و ارتباط بین فر

اسید اسکوربیك و مراحل تکاملی ابزیا  اهجوام شوده   
 ;Hilton et al., 1978 Sandens, 1991اسوووت )

Matusiewcz et al., 1994; Merchie et al., 

هوای فووق    (. تحقیق حاضر هیز در تأییود یافتوه  ;1996

 233هشووا  داد کووه میووزا  افووزای  وآ  در تیمووار    
داری بیشوتر   گرم اسید اسکوربیك به شکل معنوی  میلی

گرم اسید اسکوربیك بوود. ایون در    میلی 333اآ تیمار 
داری در میوزا  افوزای     حالی است که تفواوت معنوی  

گرم اسید اسکوربیك  میلی 333و  233وآ  بین تیمار 
 هفتوۀ روهد اآمای  به سمت  ۀبا ادامدر کیلوگرم بیا 
و حتی افزای  وآ  در تیمار  است ههم مشاهده هشده

 233گوورم کمووی بیشووتر اآ تیمووار حوواوی   میلووی 333
تعیوین میوزا     ،گرم اسید اسکوربیك بود. بنابراین میلی

مناس  اسید اسکوربیك برای ماهی اآاد دریای خوزر  
تور و تعیوین    های آماهی طوالهی اآمند مطالعه در باآههی

سطح هیاآ متناس  با فعالیت فیزیولووژیکی و شورایط   
 .استرشد ماهی اآاد دریای خزر 

تواهود مواهع    مداوم با اسید اسکوربیك می ۀتذیی
ماهیوا    م کمبود اسید اسکوربیك در بچهئاآ بروآ عال

 ,Thompson et al., 1993 Lin and Shiauد )شوو 

2005; Tewary and Patra, 2008;)،   به طووری کوه، 
حیف یا حتوی کواه  اسوید اسوکوربیك در ذخوایر      

تواهد به بروآ عوارض متعوددی هظیور تذییور     بافتی می
هووا،  سووتو  مهووره یشووکل سوورپوش ابششووی، اهحنووا

به جیب بویا و حتوی    یمایلت بیریزی داخلی و  خو 
 Matusiewicz etمرگ بسیاری اآ ماهیا  منجر شود )

al., 1995 Xie and Niu, 2006; Ibiyo et al., 

عوارض ااهری هاشوی اآ کمبوود   هداد  (. بروآ;2007
های پیشوین   اسید اسکوربیك در این تحقیق هظیر یافته

(Li et al., 2007 Soltani et al., 2008;می )  اتواهد بو 
ماهیوا    بویایی بچوه   ۀدر جیور  Cذخایر قبلی ویتامین 
 ۀعوه ارتبواط داشوته باشود. ادامو     پی  اآ اباآ این مطال

تر با توجوه بوه    روهد اآمای  در مقاطع آماهی طوالهی
تواهود بوه    ماهیا  در تیمار شواهد موی   کاه  رشد بچه

ماهیا  هیوز   م کمبود اسید اسکوربیك در بچهئبروآ عال
 (.Ai et al., 2006د )شومنجر 
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الیوووی مشووابهی در تذییوورات شوواخ  کبوودی 
هوای مختلو     زر طوی دوره ماهیا  اآاد دریای خو  بچه

اسید  قداراآمای  مشاهده شد، به طوری که افزای  م
اآمایشووی بووه افووزای  میووزا   ۀدور طوویاسووکوربیك 

د. شو  شواخ  کبودی در تیمارهوای اآمایشوی منجور     
ترین میوزا  شواخ  کبودی در تموامی مقواطع       پایین

آماهی با کمترین تذییرات در تیمار شواهد دیوده شود.    
مقواطع   هموۀ کبودی هیوز در   بیشترین میزا  شواخ   
 گرم اسید اسکوربیك میلی 233آماهی در تیمار حاوی 

به دست امد. میوزا  بواالتر شواخ      در کیلوگرم بیا
گرم اسید اسکوربیك  میلی 233کبدی در تیمار حاوی 

بیاهیر مقادیر باالتر ذخایر گلیکووژهی  در کیلوگرم بیا 
 ماهیوا  اآاد دریوای   تر بچوه  وضعیت مناس  ۀدر هتیج

آا و  خزر برای حفن اهرژی، مقابله با شورایط اسوترس  
 سوت آا دفاع بیراختصاصی در مقابول عوامول بیمواری   

(Moon et al., 1989 Sampaio and Criscuolo, 

دار در  اخوتالف معنوی   هبوود  ،(. اآ سوی دییور ;2006
گورم   میلوی  333و  233شاخ  کبدی بین تیمارهوای  

 بوا تواهود   میاسید اسکوربیك در هر کیلوگرم بیا هیز 
 گلیکوژهی در ارتباط باشد.شد  کبد اآ ذخایر  باعاش

 Ibiyo et) پیشیناین پژوه  با تأیید مطالعات 

al., 2007 Soltani et al., 2008; Adewolu and 

Aro., 2009;)  دهود کوه اسوید اسوکوربیك      هشا  موی
تأثیرگویار  بویایی   میوزا  ضوری  تبودیل   در تواهد  می

ماهیوا  اآاد   ل بویایی بچوه  . بهترین ضری  تبودی باشد
گرم اسید اسوکوربیك   میلی 233دریای خزر در تیمار 

بوویایی بووه دسووت اموود کووه البتووه تفوواوت   ۀدر جیوور
گورم اسوید اسوکوربیك     میلی 333داری با میزا   معنی

گورم اسوید    میلوی  233میوزا    ،داد. بنوابراین  هشا  همی
 ۀبهینو  قودار تووا  م  اسکوربیك در کیلوگرم بیا را می

ماهی اآاد دریای خوزر در   یتامین برای رشد بچهاین و
هوای بویا بوه     عالوه بر کاه  هزینه آیرا ت،هظر گرف

اآ  ،سووب  مصوورف بوویای کمتوور و رشوود بوواالتر     
اب محویط پرورشوی جلووگیری     ۀهوای ثاهویو   الودگی

 .کند می
دهود کوه    تحقیقاتی هشوا  موی   ۀهتایج این پروژ

وگرم در هر کیلو گرم اسید اسکوربیك  میلی 233مقدار 
 ۀر هورخ رشود ویوژ   دداری  بیایی اآ تأثیر معنوی  ۀجیر
ماهی اآاد دریای خزر برخوردار اسوت. در مقابول    بچه

بیواهیر ا  اسوت کوه     تحقیقات روی سایر ماهیا  اآاد
ر هرخ دمقادیر مشابه یا باالتر اسید اسکوربیك تأثیری 

 Dabrowski, 1991 Thompson etرشد ویژه هدارد )

al., 1993; تواهود بوه وآ     تفاوت در هتوایج موی  (. این
ماهیا  اآمایشی، دما، تراکم و شورایط پرورشوی    ۀاولی

 ,.Dabrowski, 2001 Ai et alبستیی داشوته باشود )  

2006; Handeland et al., 2008;  ماهیووووا .)
در این تحقیق دارای میاهیین وآ  ابتدایی  شده استفاده
تر اآ وآ   گرم بودهد که مقدار ا  پایین 8/38/1برابر 
ماهیا  در مقایسه با تحقیقوات مشوابه بوود. وآ      ۀاولی

ر میزا  هرخ رشد ویژه داولیه یکی اآ عوامل تأثیرگیار 
د، بوه طووری کوه ماهیواهی بوا وآ       شوو  محسوب موی 

 بواالتری خواهنود بوود    ۀتر دارای هرخ رشد ویوژ  پایین
(Medawar, 1945; Minot, 1908.)  هورخ   ،بنوابراین

ماهیا  دریای خزر در این تحقیق  بچه باالتر ۀرشد ویژ
بورای   اههوا تر و قابلیت بیشتر  توا  به وآ  پایین را می

بهتوور اآ فاکتورهووای کمکووی هظیوور اسووید     ۀاسووتفاد
ساآ طبیعوی بود  و افوزای      و اسکوربیك در سوخت

 وآ  هسبت داد.
ضری  چاقی یکوی اآ فاکتورهوایی اسوت کوه     

ه ویوژه  برای تعیین اختالف در شورایط پرورشوی و بو   
 ،د. بنوابراین شوو  محیط هیهداری ابزیوا  اسوتفاده موی   

دار در میووزا  ضووری  چوواقی طووی    اخووتالف معنووی 
اخووتالف  هبووودهووای سوووم و ششووم اآمووای  و  هفتووه
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توا   ههم اآمای  را می ۀدار در این میزا  در هفت معنی
هر  .ساآگاری ماهیا  با محیط پرورشی هسبت دادهابه 

های  داری را بین گروه چند ضری  چاقی تفاوت معنی
ههوم اآموای     ۀشده با اسید اسکوربیك در هفتو  تذییه

ماهیوا    در بچه 3هشا  هداد، اما ضری  چاقی باالتر اآ 
کوه افوزای    دهود   می  در تیمارهای این پژوه  هشا 

بیایی باعود بهبوود    ۀاسید اسکوربیك در جیر قدارم
که هتوایج   ماهی اآاد دریای خزر شده شرایط رشد بچه

 ,.Ibiyo et al) استین پژوه  مشابه مطالعات قبلی ا

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

2009; .) 

هوا   تذییر سطح هیاآ موجودات آهده به ویتوامین 
میوزا  اسوتاهدارد بورای     ۀآهدگی ماهع اآ ارائ ۀدور طی

د. هتوایج  شو های بیایی می در جیره Cویتامین مصرف 
اسید اسکوربیك  ۀبهین قدارکه م این پژوه  هشا  داد
ماهی اآاد دریای خزر بر اساس  برای افزای  وآ  بچه

گورم اسوید    میلی 52/238اآمو  پاسخ به سطح برابر با 
تعیوین   ،. با وجود اینستاسکوربیك در کیلوگرم بیا

دییری هظیر مقدار مناس  اسید اسکوربیك به عوامل 
ی محیط یکبیایی، شرایط فیزسن، وآ ، ترکی  جیرۀ 

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

et al., 2006; Dabrowski, 1986 .) تحقیقات تکمیلی
در ایوون آمینووه و بووه ویووژه در خصوووص تووأثیر اسووید 
اسووکوربیك در فاکتورهووای دفوواع بیراختصاصووی در 

مبنوای   ۀتواهود بوه ارائو    تر موی  طوالهی های آماهی دوره
میزا  هیاآ ماهی اآاد دریای خزر  خصوصتر در  دقیق

 د.کنبیایی کمك  ۀبه اسید اسکوربیك در جیر

 یشیریقدیر و 
کارکنوا  و متخصصوا     هموۀ هویسندگا  اآ آحموات  

مجتمووع اآمایشوویاهی آکریووای راآی داهشوویاه اآاد   

اسالمی واحد علوم و تحقیقات به ویژه مهندس رضوا  
 ،نود. همچنوین  کن پژوه  حاضر تشکر می یطعصاره 

های اقای مهندس مجید کاامی در بخ   اآ مساعدت
 د.شو اجرای میداهی این تحقیق قدرداهی می
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