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چکيده

مديريت تغذيه در ماهيان پرورشي از مهم ترين مسايل توليد به شمار مي آيد .اغلب تا بيش از  50درصد از هزينه هاي توليد
را غذا تش�كيل مي دهد .لذا مي توان با به كار بردن غذاي خوب و با كيفيت باال ،قيمت تمام ش�ده توليد را كاهش داد .اين
امر ازطريق باالبردن درصد بقای ،كاهش ضريب تبديل غذايي ،كاهش پرت غذا (شناوري مناسب غذا) و  ...انجام پذير است.
در س�ال هاي اخير از افزودني هاي مختلف جهت باالبردن ضريب رش�د و بقا اس�تفاده مي ش�ود .آسكوژن يكي از اين مواد
مي باشد آسكوژن تحت نام هاي تجاري مختلف مانند واناژن ( )Vanagenو اپتيمون( )Optimunبه بازار عرضه مي شود.
اس�تفاده از اين ماده در س�ال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است .آس�كوژن در حقيقت پودري حاوي انواع نوكلئوتيدها
مي باشد كه بعنوان يك ماده مكمل غذايي به جيره غذايي انواع جانوران اضافه مي شود .اين ماده به عنوان محرك سيستم
ايمني اس�تفاده مي ش�ود ولي به دليل اينكه تاثير مثبتي در رش�د و بقای جانوران و آبزيان دارد ،در بس�ياري موارد بعنوان
عامل محرك و افزايش رشد بكار مي رود (.)2
كلمات كليدي :آسکوژن ،قزل آالی رنگین کمان ،جیره غذایی
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مقدمه

آسكوژن يك تركيب بيوژنيك است كه داراي مقادير اپتيمال از
 RNAو نوكلئوتيدها مي باش��د RNA .به عنوان فعال كننده سيستم
ايمني و نوكلئوتيدها نيز عامل تكثير س��ريع س��لولي به ش��مار مي آيد.
اعمال ذكر ش��ده فوق از طريق فراهم كردن سريع نيازهاي سلولي (كه
جهت رش��د و تكثير سريع سلولي نياز است ) انجام مي شود .هم چنين
آسكوژن با تحريك سيس��تم ايمني طبيعي جانوران ،بهبودي و افزايش
مقاومت بدن در مقابل شرايط استرسي و بيماريزايي ايجاد مي نمايد كه
در نهايت رشد بهتر و سريعتر و بقایِ بيشتر را به دنيال دارد (.)3
 Adamekو هم��کاران در س��ال  1996گ��زارش كردند كه تغذيه
"
ق��زل آالي رنگين كمان به م��دت  37روز با جيره غذايي حاوي  0/62و
 2/5گرم آس��كوژن در كيلوگرم غذا ،رش��د و عوامل تغذيه اي را افزايش
داده است(.)2
س��وداگر و هم��كاران ( )1تاثير آس��كوژن را در غلظت هاي مختلف
جيره غذايي برعوامل رش��د و بازماندگي بچه فيل ماهي ()Huso huso
بررس��ي نمودند .نتايج حاكي از اثرات مثبت و افزايش آسكوژن بر رشد،
بازماندگي ،ضريب رش��د وي��ژه ،بهبود ضريب تبديل غذايي و ش��اخص
قيمت بود Burrells .و همکاران ( )2001يكي از س��ودمندترين فوايد
استفاده از آسكوژن در جيره غذايي ماهيان را مقابله با شرايط استرس زا
مي داند ( .)3اين شرايط از قبيل كيفيت نامناسب آب ،گل آلودگي ناگهاني
آب كارگاه ها ،دست كاري ماهيان ،نقل و انتقال بچه ماهيان ،تراكم باال
و انتقال ماهيان به آب ش��ور ...مي باشد Madalla .و همکاران()2000
گزارش نمودند كه افزودن آس��كوژن به ميزان  %0/005به جيره غذايي
آرتميا ،باعث افزايش  18درصدي رش��د اين گروه نسبت به گروه شاهد
شده اس��ت ( Ramadan .)8و همکاران ( )1994اثرات آسكوژن را بر
سيس��تم ايمني ماهي تيالپيا قبل و بعد از تزريق واكس��ن عليه باكتري
آئروموناس بررسي نمودند .درصد بقای ماهيان ،پس از چالش با باكتري
آئرومون��اس ،در هردو مورد براي ماهياني كه جيره آنها حاوي آس��كوژن
بود ،به ميزان معني داري بيش از گروه شاهد بود(.)9
اي��ن آزماي��ش در كارگاه تكثير و پرورش ماهيان س��ردآبي ش��هيد
مطه��ري ياس��وج ،به مدت دو ماه از خرداد لغاي��ت پايان تير ماه 1386
انجام شد.بچه ماهيان مورد آزمايش داراي وزن متوسط اوليه  22±1گرم
بودند .اين ماهيان حدودا  4/5ماهه (از زمان هچ شدن) بودند .بادستگاه
س��ورتر بچه ماهيان حدود  20گرم جداش��دند .سپس تعداد  100قطعه
ماهي براي هر تيمار و تكرار جدا ش��د .اين انتخاب طوري بود كه در هر
استخر  100قطعه ماهي با متوسط بيومس كلي  2200گرم(بين 2100
و  2300گرم) قرار گرفت .براي آداپتاس��يون ماهيان با ش��رايط جديد و
گذر از مرحله اس��ترس ،به مدت پنج روز ماهيان در استخرهاي مربوطه
نگهداري شدند تا اينكه آماده شروع آزمايش شوند .در طي اين مدت از
غذاي معمول كارگاه اس��تفاده مي شد و تلفات احتمالي (چند مورد ) با
ماهيان هم سايز جايگزين شد.غذاي مصرفي(پودر ماهی ،چربی ،سویا و
ارد گندم) در كارگاه از ش��ركت چينه تهيه مي شد .غذاي تهيه شده به
ميزان حدود  %3وزني و شش وعده در روز انجام مي شد.
آس��كوژن مصرفي از شركت كموفورم س��وئيس(Chemoforma
 )Ltd,Swizerlandتأمين ش��د .در اين آزمايش  3تيمار آزمايشي كه
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سطوح آسكوژن در آنها  2/5 ،0/3و  5گرم در كيلوگرم غذا بود به همراه
يك تيمار ش��اهد در نظر گرفته شد .با در نظر گرفتن سه تكرار براي هر
تيمار ،تعداد اس��تخرهاي الزم  12عدد بود .ابتدا مقدار مشخصي از غذا
بطور كامل آس��ياب شد .سپس اين پودر به چهار قسمت مساوي تقسيم
ش��د .س��پس با ترازوي ديجيتال (با دقت )0/01آسكوژن به ميزان ذكر
شده فوق ،به هر بخش(سه قسمت) از پودر آسياب شده اضافه گرديد تا
اينكه نسبت هاي ذكر شده فوق بطور دقيق بدست آيد .سپس با ميكسر
براي مدت چند دقيقه،كام ً
ال مخلوط ش��د تا اينكه مخلوط يكنواختي از
مواد افزوده ش��ده و پودر اوليه بدس��ت آمد .بعد از مراحل ش��کلگیری،
غذاي آماده ش��ده جهت اس��تفاده براي چند روز(يك هفته) در يخچال
نگه��داري ش��د .الزم به ذكر اس��ت كه غذاي بچه ماهيان ش��اهد بدون
افزودن آس��كوژن تهيه گرديد .با ش��روع آزمايش ماهيان با غذاي آماده
ش��ده تغذيه شدند .اين آزمايش كه به مدت دو ماه به طول انجاميد ،هر
 10روز يكبار ماهيان زيس��ت سنجي مي شدند .اولين توزين ماهيان در
روز دهم پس از ش��روع آزمايش انجام شد .براي توزين ماهيان ،ابتدا از
هراس��تخر  6بار با س��اچوك نمونهبرداري شد و در ظرفي كه تا نيمه آن
آب وجود داش��ت ،ريخته ش��د .اين ماهيان با ترازوي ديجيتال به دقت
وزن و ش��مارش شدند .در پايان با تقس��يم نمودن وزن آنها بر تعدادشان،
ميانگيني از وزن انفرادي آنها بدست آمد .اين مقدا ِر محاسبه شده نشانگر
ميانگين وزني ماهيان هر استخر بود .ميانگين وزني اين تكرارها نيز نشان گر
ميانگين وزني هر تيمار بود.
جه��ت آگاه��ي از روند رش��د و مصرف غ��ذا توس��ط ماهيان تحت
آزمايش ،از يكسري شاخص هاي زيستي استفاده مي گردد .که عبارتند
از :ميانگين رش��د روزان��ه ،افزايش وزن بدن ،درص��د افزايش وزن بدن،
ضريب (سرعت) رشد ،ضريب تبديل غذايي ،شاخص رشد روزانه ،کارآيي
تغذيه ،نس��بت کارآيي پروتئين ،پروتئي��ن مصرفي (گرم) /افزايش وزن
بدن (گرم) و بازماندگي.
تجزي��ه و تحلي��ل داده ها داده با اس��تفاده از آناليز واريانس يك
طرفه و آزمون مقايسه ميانگين چند دامنه اي دانكن از بسته نرم افزاري
اكس��ل و  SPSSصورت گرف��ت .وجود يا نبود اخت�لاف معني دار بين
تيمارها در سطح اعتماد  %5تعيين گرديد .نتايج تجزيه و تحليل آماري
هر عامل در دو جدول جداگانه ،آمده است.
با پايان يافتن دوره آزمايش ،زيس��ت سنجي ماهيان انجام شد .داده هاي
بدست آمده در فرمولهاي شاخص های زیستی جاي گذاري شد كه در نهايت
نتايج ذيل بدست آمد:
همان طور كه از نتايج فوق ،مش��خص اس��ت ،افزودن آس��كوژن به
عن��وان يك مكمل غذايي حاوي نوكلئوتيده��اي مختلف ،باعث افزايش
رش��د ،كاهش تلفات و بهبود ش��اخص هاي زيس��تي اندازه گيري شده،
ش��دند .جهت تعيي��ن بهترين دوز مصرفي آس��كوژن ،و معني دار بودن
اختالفات ميان تيمارها ،از نظر آماري نتايج بدست آمده فوق با يكديگر
مقايسه شدند.
داده هاي بدست آمده از توزين ماهيان و تلفات آنها ،با استفاده
از آنالي��ز واريان��س يك طرفه و آزمون مقايس��ه ميانگين چند دامنه اي
دانكن بانرم افزار  SPSSمقايس��ه ش��دند .الزم به ذكر است كه ماهيان
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آنچه از تحقيق انجام ش��ده مش��خص گرديده اينس��ت كه آسكوژن در
تمامي غلظت هاي بكاربرده ش��ده ،باعث افزايش رش��د و بقا شده است.
آس��كوژن مخلوطي از نوكلئوتيدهاي مختلف مي باش��د كه در بسياري
از فعالي��ت هاي متابوليكي جانداران دخالت مي كن��د .از اين رو فراهم
نمودن ي��ك منبع خارجي نوكلئوتيدها ،تحت عنوان مكمل هاي غذايي
در جيره غذايي جانوران ،به خصوص براي ماهيان نقش مهمي در جهت
دسترسي آسان به آن و كاهش مصرف انرژي جهت سنتز اين مواد دارد.
از ج��دول  1چنین نتیجه گرفته می ش��ود كه ب��ا افزايش دوز مصرفي
آس��كوژن در جيره ،افزايش رش��د حاصل مي ش��ود .اين نتيجه توسط
بسياري ديگر از محققين نيز بدست آمده است(.)10 ، 4 ، 2
آنچه كه باعث تفاوت در ميزان اثر آس��كوژن مي شود ،گونه و سن آبزي
مورد آزمايش ،دوز و مدت زمان آزمايش مي باشد .نتايج آناليز داده هاي
اين جدول نش��ان ميدهد كه با مصرف آسكوژن ،عوامل زيستي مختلف
ش��روع به بهبودي م��ينمايند ،اما در ميان نتاي��ج حاصل از دوزهاي به
كار رفت��ه در اين آزمايش تفاوت وجود دارد .با وجود مش��اهده افزايش
وزن در ماهيان��ي ك��ه از س��ه دوز  2/5 ، 0/3و  5گرم آس��كوژن در هر
كيلوگرم غذا اس��تفاده نموده بودند (نسبت به تيمار شاهد) ،افزايش وزن
ناش��ي از كاربرد دوزهاي مصرفي  2/5و  5گرم آس��كوژن از نظر آماري
نس��بت به دوز  0/3گرم ،اخت�لاف معني دار وج��ود دارد .ولي نتايج به

موجود در هرتكرار بيومتري ش��دند و با گرفتن ميانگين از سه تكرار هر
تيمار ،نتيجه نهايي براي آن تيمار بدست آمد.
جهت آگاهي از روند رشد ماهيان ،هر  10روز يكبار ماهيان به دقت
توزين شدند كه در نهايت با  6بار بيومتري در طول دورة آزمايش ،نتايج
زير بدست آمد.

نمودار  :1مقايس�ه ميانگين وزني(گرم) بچه ماهيان قزل آالي پرورش يافته تحت تيمارهاي
مختلف طی دو ماه .

جدول  -1نتايج بدست آمده درخصوص شاخص هاي زيست سنجي شده

شاخص رشد/تيمار

شاهد

آسکوژن ./3گرم

آسکوژن  2/5گرم

آسکوژن  5گرم

وزن اوليهgr

22±1

22±1

22±1

22±1

وزن نهايي gr

60/2±1/60 a

65/1±2/35 b

70/5±1/59 c

71/0±1/95 c

افزايش وزن gr

38/17±1/6 a

43/13±2/34 b

48/47±1/59 c

49±1/94 c

افزايش وزن %

173/5±7/25 a

196/1±10/72 b

220/3±7/22 c

222/7±8/85 c

ضريب رشد ويژه %

1/67±0/045 a

1/81±0/060 b

1/94±0/037 c

1/95±0/042 c

بازماندگي%

86/3±2/08 a

91/3±2/52 b

92/3±1/53 b

90/7±2/10 b

تلفات (تعداد)

13/7±2/08 a

8/7±2/51 b

7/7±1/53 b

9/3±2/08 b

ضريب تبديل غذايي

1/31±0/055 a

1/16±0/065 b

1/03±0/010 c

1/02±0/038 c

ميانگين رشد روزانه mg

636±26/51 a

719±39/58 b

808±26/38 c

817±32/12 c

شاخص رشد روزانه %

1/86±0/060 a

2/03±0/080 b

2/21±0/049 c

2/23±0/064 c

کارآيي تغذيه

0/76±0/032 a

0/86±0/047 b

0/96±0/034 c

0/98±0/039 c

نسبت كارآيي پروتئين

1/62±0/065 a

1/83±0/010 b

2/06±0/067 c

2/09±0/083 c
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 نس��بت به يكديگر معني دار،دس��ت آمده حاصل از مصرف اين دو دوز
 گرم2/5 ) پس مي توان نتيجه گرفت كه سطح مصرفp>0/05( نيست
آس��كوژن بهتري��ن افزايش وزني را بين ماهيان م��ورد آزمايش در طول
 گرم2/5  از لحاظ اقتصادي نيز مصرف.مدت مصرف پديد آورده اس��ت
 به صرفه تر و معقول تر مي باشد(نس��بت به،آس��كوژن در يك كيلو غذا
.) گرم5 مصرف

 نتايج متفاوتي از نتايج بدس��ت،ام��ا در مورد مي��زان بقا يا مرگ و مير
 بطور كلي نتايج نشان مي دهد.آمده در مورد افزايش وزن حاصل ش��د
مصرف آس��كوژن در تمامي دوزهاي بكار رفت��ه باعث افزايش ميزان بقا
 بيشترين بقا يا، گرم آسكوژن2/5  اما هرچند كه در تيمار.ش��ده اس��ت
كمترين مرگ و مير اتفاق افتاد ولي از نظر آماري بين تيمارهاي مصرفي
. تفاوت معنيداري وجود نداش��ت%5 )p >0/05(  در س��طح،آس��كوژن
ام��ا اين تفاوت بين اين تيمارها و تيمار ش��اهد به خوبي مش��اهده مي
 مي توان عنوان نمود اين1  بنابراين آنچه كه از جدول.)p >0/05(شود
 به يك،اس��ت كه مصرف آس��كوژن در تمامي غلظت هاي آزمايش شده
.نسبت بقا را افزايش داده است
 عمده،نكته قابل توجه اينس��ت ك��ه در ماهي قزل آالي رنگي��ن كمان
 گرم5  از مرحله هچ تا يك گرمي و در نهايت تا،ماهيان پرورشي
تلفات
ِ
اتفاق مي افتد و از اين سن به باال معموال اگر بيماري خاصي رخ ندهد
 تلفات بسيار جزئي،يا اينكه ش��رايط زيستي يا تغذيه اي نامساعد نشود
 به همين دلي��ل درصد بقا در اين آزمايش بس��يار باالتر از.خواه��د بود
 با اين ماده بر ماهيان ديگر، آزمايشات انجام شده توسط ساير محققين
 تفاوت تلفات ميان ماهياني كه از آس��كوژن اس��تفاده، با اين وجود.بود
. بسيار معني دار بود،نموده بودند نسبت به ماهيان شاهد
به طور خالصه ميتوان به تحقيقات انجام ش��ده در مورد اثر آسكوژن بر
) روي بچه1383( سوداگر و همکاران: توسط،رش��د و بازماندگي ماهيان
) روی قزل آالي1996(  و هم��کارانAdamek ماهيان في��ل ماهي؛
 و همکارانGonzalez ) ؛1980(  و همکارانTacon ، رنگين كمان
 و2005(  و همکارانli ) روي ه��اداك و هاليبوت آتالنتي��ك؛2004(
 اش��اره نمود ك��ه نتايج تقريبا،) ب��رروي هيبريدهاي باس راه راه2004
.مشابهي با اين تحقيق بدست آمده است
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