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نرخ رشد، پارامترهاي برخي بر C ويتامين تاثير
ماهيان فيل در كبدي شاخص و بازماندگي

جوان پرورشي (Huso huso) 

چكيده
پلي ـ۲ـ ـ آسـكوربيل نوع ال از C كيلوگرم ويتامين در گـــرم ميلــي ۱۶۰۰ صفـر، ۱۰۰،۲۰۰،۴۰۰،۸۰۰ و دوزهاي حـاوي جيـره ۶
،WG مـوارد  در پايان هفـته چهـارم شد. در نظر گرفته فيل ماهيان جوان در جهت پرورش ۸ هفته به مدت و تكرار سه فسفات در
ساير در در حاليكه  (p<۰/۰۵)گرديد مشاهده داري اختالف معني و۸۰۰ ۲۰۰ با بين دوزهاي صفر PER و FCR, SGR،وزن متوسـط
،(p<۰/۰۵) ۲۰۰ و دوزهاي صفر بين CFمورد در جز به هشتم نيز هفته و در آزمايش پايان در .(p>۰/۰۵)مشاهده نشد اختالفي موارد
دوز آن در حداقل و ۲۰۰ دوز در مقدار بيشترين حاليكه در نيز HSI شاخص مورد در .(p>۰/۰۵)نشد مشاهده اختالفي موارد ساير در
اختالف و رخ داده صفر در دوز آن حداقل و ۱۰۰ دوز در بقا درصد بيشترين .(p>۰/۰۵)نبود دار اختالف معني اما شـد مشـاهده ۴۰۰
نظر از مختلف هاي شاخص گيري اندازه و شـده كسـب نتايج توجه به با .(p<۰/۰۵)گرديد مختلف مشـاهده دوزهاي در معنيداري
نظر در ۲۰۰ mg kg-۱ آزمايش، مورد  دمايي وزني و محدوده در را C پيشنهادي ويتامين مي توان مناسـبترين سطح FCR و رشـد

گردد. واقع مؤثر رشد ابتدايي هفته هاي در ميتواند خصوصًا گرفت كه

(Huso huso)ماهي فيل رشد، بازماندگي، ،Cويتامين كليدي: كلمات
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و سازندگي ۹۹پژوهش

۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

و روشها مواد
ماهي

وزن با بررسي ۹۹۰ عدد بچه فيل ماهي اين در
پرورش و از كارگاه تكثير ۰/۵±۳۸/۱ گرم ــط متوس
سنگر سد ــتي بهش دكتر ــهيد ش خاوياري ماهيان
تحقيقات ــتيتو انس در واقع آزمايش محل به و تهيه
منتقل دادمان ــر دكت خاوياري ماهيان ــي بينالملل
عادتدهي آنها با ــازگاري اوليه و س از و پس ــده ش
۴ مدت آزمايش به در ــتفاده اس مورد غذاي دستي
ابعاد ۰/۴۵×۲×۲ ــه ب ــي پرورش تانك ۱۸ به هفته ،
عدد ۵۵ تعداد و به ليتر آبگيري ۹۰۰ ــم حج و متر

شدند. معرفي تانك درهر

غذا دهي و غذا
دوزهاي ــامل ش C ويتامين ــف مختل ــر مقادي
و ۱۶۰۰ ميلي گرم ۸۰۰ ،۴۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ ــر، صف
داده ماهيان ــه ب تكرار ــه س در جيره ــرم در كيلوگ
پــايدار در نــوع از استفاده مـورد C شد. ويتامين
ــاخت س و (L-ascorbyl-2-Polyphosphate) آب
F.Hoffman-La Roche®(Basel,Swit ــركت ش
درصد ۸۴/۷۲ ــاوي ح جيره  با ــوده كه ب (zerland

درصد ۱۷/۱ پروتئين، درصد ۳۹/۰۶ خشك، ماده
با ــتر ۸/۶۶ درصد خاكس ــد فيبر و ۲ درص چربي،
ــن ــد. ويتامي ش ــوط مخل  ۵۰۵۰ cal g –۱ ــرژي ان
كرير (سبوس يك با اوليه ــدن ش مخلوط از Cپس
ــدت ۳۰ دقيقه م به ــر در ميكس جيره با ــدم)، گن
عمل و ــده ش اضافه آن ــه آب ب ــپس س و مخلوط
مي كرد. ۱۵ دقيقه ديگر ادامه پيدا ــردن ك مخلوط
شده گذرانده گوشت از چرخ بار دو ها جيره سپس
اساس بر ــك گرديده و خش خشك كن ــط توس و
ميليمتر ۸ ــط نظر (طول متوس مورد پلت ــدازه ان

M. Kasemi, Fisheries Department, ITVHE, Tehran, Iran.
*Present Address: Fisheries Department, Faculty of Natural Resourcec, the University of Guilan

Six diets supplemented with 6 levels of vitamin C from L-ascorbyl-2-polyphosphate (0, 100, 200, 400, 800, and 1600 mg 

kg -1) were  fed to juvenile great sturgeon in triplicate tanks for 8 weeks. At the end of the 4th week, there was a significant 

difference between the control group and levels of 200 and 800 mg kg-1 in weight gain, mean weight, SGR, FCR, and PER 

(p<0.05), while no significant differences were observed in other cases (p>0.05). At the end of the experiment, there was 

no significant difference except in CF in control group and level of 200 mg kg-1(p<0.05). The highest and lowest survival 

was observed in levels of 100 and 0 mg kg-1, respectively, and there were significant differences among the groups 

(p<0.05). Despite the obtained results and measurements of different indices of growth and FCR, we suggest 200 mg kg-1 

in this weight and temperature, especially during the first weeks of growth and development.

Keywords: Vitamin C; Survival; Growth; Beluga (Huso huso) 

مقدمه
حال در و شده ــوب قديميمحس آبزيان خاوياري(Acipenseriformes) جزء ماهيان ــته راس
هستند(۲۹). نيمكره شمالي در مناطقي منحصرًا محدود به ميباشند كه گونه ۲۷ ــامل ش حاضر
بين رفتن مناطق از و صيد بيرويه منجمله آلودگيهاي زيست محيطي، به داليلي حاضر حال در
به ويژهاي توجه سبب و بدين بوده خطر در آنها گونههاي ــياري از نسل بس ــب تخمريزي، مناس

است. شده دهه اخير طي دو پرورش مصنوعي آنها و تكثير
بيوتكنيك دهنده به كليه پرورش يك كه خواهد بود موفق پروري ــزي آب در فعاليتي ــوًال اص
چند كه طي خوبي پيشرفتهاي عليرغم ــد. باش داشته كامل ــراف اش گونه آن پرورش و تكثير
مورد كاملي در جامع و اطالعات است ليكن گرفته تاسماهيان صورت پرورش مورد در اخير سال

.(۱۰) ندارد ماهيان وجود تغذيهاي اين نيازهاي
(۲۳ ،۲) پيدا كرد ــترش ۱۹۸۰ گس اوايل دهــــه از بطور جدي خاوياري ماهيان ــرورش پ
نياز مورد ماكرونوترينتهاي از استفاده بر آنها غذايي نيازهاي تعيين علميجهت بررسيهاي اما
در و (۷ بوده (۱۱، نياز مورد چربي ميزان و (۱۲) ضروري آمينواسيدهاي ويژه پروتئين، به نظير

گرديد. افزوده آنها به نيز Hung و Deng توسط اطالعات تكميلي ديگري بعد سالهاي
ويتامين است(۲۰). ضروري در جيره ميكرونوترينت ها به عنوان ويتامينها از بسياري وجود
اثر بر رشد، منجمله متعددي متابوليك نقش هاي داراي كه بوده حساس يكي از ويتامينهاي C

برابر مقاومت در و ــترس اثرات اس كاهش زخمها، بهبود مير، مرگ و از و جلوگيري ــي بازماندگ
.(۱۵ ،۴) ميباشد توليد مثل بهبود عملكرد و پاتوژن عوامل

عنوان تحت آنزيمي عدم وجود بدليل ــتخواني ماهيان اس اكثر ــان ميدهند كه نش مطالعات
مقدار كه است ضروري لذا نبوده الـگلوكز از C ويتامين سنتز به قادر اكسيداز ـگلونوالكتون ال

.(۱۸) نمايند تأمين تغذيه خارجي راه را از ويتامين اين نياز مورد
كليه بافت در مذكور ــم آنزي كه گرديده ثابت خاوياري ــان ماهي در كه ــت در حالي اس ــن اي
سنتز قابليت (Acipenser transmontanus) ــفيد س تاسماهي در مثال به عنوان و ــته وجود داش
دارد ــانتيگراد وجود س درجه ۱۵ دماي در بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به C ويتامين ميليگرم ۳
را رشد مطلوب كفايت ــنتز س مقدار پرورش مصنوعي، اين در ــرايط موجود ش بدليل (۱۸) ليكن

.(۲۱ ،۱۸) گردد جيره اضافه در دستي صورت به ويتامين كه اين است نياز و ننموده
باالي رشد ــرعت س و در جهان خاوياري ماهيان پرورش روز افزون ــعه توس به توجه لذا با
مطالعه گونه، زمينه نيازهاي ويتاميني اين در الزم اطالعات وجود عدم همچنين و ــي فيلماه
C ويتامين مختلف از مقادير ــتفاده اس با آنها بقاي و ــد رش ميزان روند ــي بررس با هدف مذكور

پذيرفت. انجام
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مي گردد خاطر نشان ــد. داده مي ش به ماهيان ميليمتر) ۴ ــط متوس قطر و
نميماند باقي آب و غذايي در بوده ماهيان بسيار سريع ــط توس غذا مصرف
غذا ــاخت بود. س ــاعت س بيش از ۸ ها در آب پايداري پلت ميزان ــن وليك
تا مصرف سرد در محيط شدن، از خشك پس و انجام شده بصورت هفتگي
مورد شبانهروز در وعده ۴ بدن وزن ــاس بر اس نگهداري ميگرديد. ماهيان
۸/۲ ميزان ±۵/۲۳ به دوره پرورش طول آب در دماي قرار گرفتند. ــه تغذي
ضمنًا بوده ۶/۸±۰/۵ mgl-۱ ــول محل ــيژن اكس ميزان و ــانتيگراد س درجه
مورد هفته) ۸) پرورش دوره طول در آب ــيميايي ش و فيزيكي پارامترهاي

گرفت. قرار سنجش و اندازهگيري

نمونه جمعآوري
عدم و ــرورش پ تانكهاي به آنها ــي معرف و ماهيان ــري بيومت از ــس پ
مذكور ماهيان ــه تكرارها، كلي و تيمارها ــن بي در معنيدار ــالف اخت وجود
با دقت طول و گرم دهم ــت دق با وزن اندازه گيري هفته يكبار مورد ــر ۴ ه
بيومتري، عمليات ــترس زاي اس اثرات كاهش جهت گرفتند. قرار ــر ميليمت
گل پودر از ــده و گردي قطع ماهيان به غذادهي ــري بيومت از قبل روز ــك ي
ــتفاده گرديد. جهت اس ــي بيهوش ماده عنوان به ۳۰۰ ppm دوز ــك با ميخ
،(Weight Gain=WG) شده كسب وزن از پارامترهاي ــد رش ميزان بررسي
ويژه ــد رش نرخ ،(Feed Converion Ratio=FCR)ــي غذاي ــل تبدي ضريب
Condition) ــا ي ــت وضعي ــور فاكت ،(Speafic Growth Rate=SGR)(۱۴)
Protein) پروتئين كارايي ميزان Hung) و شخصي، (مكاتبات (Factor=CF

شده تلف ماهيان ضمنًا عمل آمد. به Efficiency) استفاده Ratio=PER) (۱
ميگرديد. مربوطه ثبت اطالعات و جمع آوري روزانه صورت به دوره طول در
يكي عنوان به (Hepatosomatic Index=HSI) كبدي شاخص تعيين جهت
۲۶ توزين كبد از ،C ويتامين ــازي س محل ذخيره رشد و هاي ــاخص ش از
در تصادفي بصورت هر تانك ازاي ماهي به عدد و ۶ آزمايش شروع در ماهي

استفاده گرديد. انتهاي دوره

دادهها آماري پردازش
Completely)ــي كامًال تصادف ــرح ط قالب در تحقيق ــن اي كلي ــرح ط
آزمايش ــول ط در ــده ش ثبت ــات اطالع ــه كلي Randomyzed) و Design

LSD ــت تس و (one-way ANOVA) طرفه ــك واريانس ي آناليز ــيله بوس
قرار تحليل تجزيه و ــورد م ميانگين ها ــه مقايس جهت ،Post Hoc عنوان به
اطمينان ــطح با س مختلف در تيمارهاي ميانگينها ــات بين اختالف گرفت.
SPSS ۱۰-۱ افزار نرم بوسيله مربوطه عمليات كليه گرديد. تعيين P<۰/۰۵

.(SPSS ۱۰- ۱, Chicago, IL) قرار گرفت سنجش مورد

نتايج
پارامترهاي و اطالعات ــب كس و بيومتري انجام هفته پرورش، ۸ از پس
مورد در هفته چهارم در كه مشخص گرديد بازماندگي رشد و شده محاسبه
۲۰۰ دوزهاي صفر با و PER بين دوزهاي SGR، FCR ،وزن متوسط ،WG

در حاليكه در (p<۰/۰۵) داشته وجود معني داري اختالف ۸۰۰ mg/kg و
.(p>۰/۰۵) مشاهده نگرديد اختالف معنيداري موارد ساير

حداكثر صفرو دوز در WG وزن و چهارم، حداقل هفته بيومتري از پس
۴۰۰mg/kg و و صفر دوزهاي ــل SGR در حداق ،۱۶۰۰ mg/kg دوز آن در

و دوزهاي ۲۰۰ در FCR حداقل ،۸۰۰mg/kg و ۲۰۰ دوزهاي در حداكثر آن
آن در وحداكثر در دوز صفر PER حداقل و در دوز صفر آن حداكثر ۸۰۰ و
آماري به آناليز توجه با .(۱ شماره (جدول گرديد ۸۰۰ مشاهده mg/kg دوز
ــاهده مش اختالف معنيداري صفر و ۲۰۰ دوزهاي بين CF ــورد م در ــا تنه
معني داري اختالف هيچگونه موارد ــاير در س درحاليكه (p<۰/۰۵) گرديد

.(p>۰/۰۵) نشد مالحظه
حداكثر و دوز ۱۰۰ در WG و وزن حداقل هشتم، بيومتري هفته از پس
دوزهاي آن در حداكثر صفر و دوز در CF ۱۶۰۰، حداقل mg/kg دوز در آن
در آن ــر حداكث و ۱۰۰ دوز ــل SGR در حداق ،۱۶۰۰ mg/kg و ۸۰۰ ،۲۰۰
ــر حداكث و ۱۶۰۰ دوز در FCR ــل ۱۶۰۰، حداق mg/kg و ۸۰۰ ــاي دوزه
۴۰۰ و و ۱۰۰ دوزهاي در PER ــل حداق و ۴۰۰ mg/kg و ۱۰۰ دوز آن در

.(۲ (جدول شماره گرديد مشاهده ۱۶۰۰ mg/kg دوز در آن حداكثر
ــده ش اندازهگيري ميزان حداقل ،(HSI) كبدي ــاخص ش با ــاط ارتب در
به ۲۰۰ mg/kg دوز در آن ۱/۹۱ و حداكثر مقدار ــه ب ۴۰۰ mg/kg در دوز
آزمون به توجه با كه (۱ ــماره ش (نمودار ۲/۰۶ درصد مالحظه گرديد مقدار
ويتامين ــف مختل دوزهاي بين ــيداري در معن اختالف ــه ــاري هيچگون آم
كبدي شاخص مقدار كه ــت اس حالي در اين .(p>۰/۰۵) ــد نش مالحظه C

و ۲/۶۸ ، حداكثر ۰/۷۱ برابر حداقل آزمايش ابتداي ــده در ش اندازهگيري
اختالف آزمايش با پايان كه بود بدن وزن ۱/۴۶ درصد ــط±۰/۶ متوس بطور

.(p<۰/۰۵) ميدهد نشان دوزها كليه با را معنيداري
تلفات بيشترين كه ميگردد نشان خاطر بقا درصد و تلفات خصوص در
به ۱۰۰mg/kg دوز آن در ــل حداق و ۵/۴۵ درصد ــدار مق ــه ب ــر صف در دوز
دوز دوره، كل تلفات ــورد م در بنابراين ــاهده گرديد. درصد مش ۰/۶ ميزان
۲۰۰ ،۱۰۰ با صفر دوز و ۱۶۰۰ mg/kg و ۸۰۰ ،۴۰۰ صفر، دوزهاي با ۱۰۰
داري معني ــالف ۱۶۰۰ اخت mg/kg ۴۰۰ و ــا ب ۲۰۰ دوز و ۸۰۰ mg/kg و

.(۲ شماره (نمودار (p<۰/۰۵) دارد

بحث
فيل بچه كه مشخص ساخت دهي غذا هفته طي ۸ شده ــب كس نتايج
به ــبت نس افزونتري نياز نمو و ــد رش مراحل ابتدايي در ماهيان خصوصًا
پارامترهاي پاتوژن، عوامل مقاومت آنها نسبت به چراكه داشته C ويتامين
در و پايينتر بوده پرورش شرايط موجود در و آب كيفي محيطي و زيست
ماهيان ــاير س نظير ماهي فيل در ويتامين اين ــنتز توانايي س كه ــي صورت
سيبري تاس ماهي ،(A.transmontanus) ــفيد س ــماهي تاس مثل خاوياري
،۳) و تاسماهي هيبريد (A. fulvescens) .A)، تاسماهي درياچهاي baeri)
ابتدايي در مراحل خصوصًا مقدار اين ليكن و شود گرفته نظر ۱۹) در ،۱۷

ــازد. نميس مرتفع را آنها نبوده و نياز كافي اندازه به نمو و ــد رش
۱۵oc دماي ــه در ك ذكر گرديده ــفيد س تاس ماهي در مثال عنوان ــه ب
وزن هر كيلوگرم ازاي به ميلي گرم ۳ ــدار مق به ويتامين اين ــنتز س توانايي
(درصد بيشتر غذايي و نياز وزن پايين توجه به لذا با .(۱۸) دارد وجود بدن
را رفع C ويتامين كفايت نياز به ــدار مق اين بدن) وزن به ازاي غذا ــرف مص

اين ويتامين در جيره ميباشد. مقادير مناسب و نياز به  ننموده
WG، SGR،نظر ــان از راندم ــبترين مناس به يابي ــت به دس عنايت با
ــه نظر نقط ۸۰۰ از ــاي دوزه در PER و ۲۰۰mg/kg وزن ــط متوس ،FCR

اضافه مبناي عنوان به ۲۰۰ mg/kg دوز كه بود خواهد منطقيتر ــادي اقتص

بر برخي پارامترهاي... C ويتامين تأثير
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بودن اقتصادي از عوامل ــي يك گردد. جيره قلمداد به ويتامين ــن ــردن اي ك
FCR حداقل به با توجه مطالعه دراين كه ــت اس FCR آبزيان مقدار پرورش
به مقدار را اين نيز نظر اين از ميتوان ۲۰۰ mg/kg دوز در ــده ش ــاهده مش
و غذا هزينههاي كاهش بر عالوه چراكه نمود مطلوب قلمداد ــطح س عنوان
از ،( FCR بودن پايين دليل ــه (ب دهي غذا كمتر مقدار ــبب غذادهي، به س
آب كيفي پارامترهاي كاهش تبع آن به پرورش و محيط آب ثانويه آلودگي

گرديد. خواهد جلوگيري
C ويتامين كمبود از ــي عالئميناش هيچگونه مداوم، تغذيه هفته ۸ طي
و لوردوزيز آبششي، سرپوش شدن دفرمه ــد، رش مالحظه قابل كاهش نظير
كه است حالي در اين نگرديد. مشاهده مذكور ماهيان بچه در ــكوليوزيز اس
كه متعددي عالئم C جيره ويتامين حذف يا كاهش گونهها با در بسياري از
مــــوارد اين بطوريكه مينمايد بروز بود خواهد همراه مير و مرگ با عمدتًا
،(۵) كپور ماهيان ،(۲۸ ،۱۶) ماهيان درگربـــه از مطالعـــات ــياري در بس
طوطي نظير گونههايي و (۱۴ ،۶) ــان ماهي ۲۵)، آزاد ،۲۴) ــا ماهيان تيالپي
بقا نيز درصد و تلفات نظر از ــت. اس گرديده گزارش و ــاهده مش ماهي (۲۷)
شد مشاهده C ويتامين فاقد جيره با ــده ش ماهيان تغذيه تلفات در حداكثر
تلفات همچنين حداقل (۴) داشته همخواني موجود منابع ــياري از بس كه با

اين مورد، خالف البته بر و گزارش گرديد كه ۱۰۰ مشاهده mg/kg دوز در
عدم نشان مي دهد. كاهش سطوح ساير به نسبت سطح در اين ــد رش مقدار
منجمله نقص متعددي متابوليك اختالالت سبب جيره در C ويتامين وجود
پاتولوژيك عوارض بروز باعث آن بدنبال كه گرديده تيروزين ــم در متابوليس
با ــده ش تغذيه ماهيان برخي در ميگردد كه رنالگرانولوماتوس ــه منجمل
ــده ش گزارش ماهي (۲۷) طوطي و (۸) توربوت نظير C ويتامين فاقد جيره

است.
تأثير گونه ها ــي برخ در نيز ــوماتيك هپاتوس ــاخص بر ش C ــن ويتامي
با تغذيه هفته ۱۹ از ــس پ در ماهي آزاد به عنوان مثال ــته، گذاش ــي مثبت
صفر درمقادير HSI بين ــيداري معن اختالف ،C ويتامين مختلف ــر مقادي
ــمـاهي درياچهاي تاس در درحاليكه (۲۶) ــد گردي ــاهده مش ۶۰mg/kg و
اختالف HSI در ۱۲۵۰mg/kg و ــر دوزهاي صف ــن بي روزه ۳۸ تغذيه ــا ب

حاضر ميباشد. با تحقيق مطابق نشد (۱۸)كه معنيداري مشاهده
مثبـت اثرات بر مطالعـات نيز بسياري از غذا بازده و ــد رش در خصوص
با افزايش حاضر درتحقيق طوريكه به (۴) نمودهاند اذعان رشد بر C ويتامين
وليكن يافت افزايش ــد رش مقدار زياد، مقادير به كم مقادير از C ــن ويتامي
خصوصًا در مورد اين نبودند. ــتم معني دار هش در هفته اين مقادير خصوصًا

PER(٪) FCR SGR(٪) CF WG(٪) (gr)ميانگين وزن (mg/kg) C ويتامين

۲/۴۱ a ۰/۸۹ a ۱/۸۲ a ۰/۵۴ a ۹۹/۲۵ a ۷۵/۷ a ۰

۲/۵۶ ab ۰/۸۴ ab ۱/۸۳ ab ۰/۵۶ a ۱۰۴/۵۴ ab ۷۷/۴۴ ab ۱۰۰

۲/۶۲ b ۰/۸۲ b ۱/۸۴ b ۰/۵۵ a ۱۰۵/۵۴ a ۷۸/۸ b ۲۰۰

۲/۵۰ ab ۰/۸۶ ab ۱/۸۲ ab ۰/۵۵ a ۱۰۱/۹۷ ab ۷۶/۵۴ ab ۴۰۰

۲/۶۴ b ۰/۸۲ b ۱/۸۴ b ۰/۵۶ a ۱۰۶/۱۴ a ۷۹/۱۸ b ۸۰۰

۲/۵۱ ab ۰/۸۶ ab ۱/۸۳ b ۰/۵۶ a ۱۰۱/۷۳ ab ۷۷/۰۶ ab ۱۶۰۰

PER(٪) FCR SGR(٪) CF WG(٪) (gr)ميانگين وزن (mg/kg) C ويتامين

۲/۵۱ a ۰/۸۶ a ۲/۰۷ a ۰/۵۴ a ۸۳/۰۳ a ۱۳۸/۵۱ a ۰

۲/۴۴ a ۰/۸۹ a ۲/۰۶ a ۰/۵۵ ab ۷۷/۰۷ a ۱۳۷/۱۳ a ۱۰۰

۲/۵۶ a ۰/۸۴ a ۲/۰۷ a ۰/۵۶ b ۸۱/۳۹ a ۱۴۲/۹۶ a ۲۰۰

۲/۴۴ a ۰/۸۹ a ۲/۰۷ a ۰/۵۵ ab ۸۲/۶۳ a ۱۳۹/۷۵ a ۴۰۰

۲/۴۸ a ۰/۸۷ a ۲/۰۸ a ۰/۵۶ ab ۸۱/۶۷ a ۱۴۳/۸۲ a ۸۰۰

۲/۶۱ a ۰/۸۳ a ۲/۰۸ a ۰/۵۶ ab ۸۶/۶۹ a ۱۴۳/۸۹ a ۱۶۰۰

چهارم هفته در پرورشي ماهيان فيل در C ويتامين مختلف مقادير با ارتباط در اندازهگيري مورد پارامترهاي ۱ ـ جدول

هفته هشتم در پرورشي ماهيان فيل در C ويتامين مختلف مقادير با ارتباط در اندازهگيري مورد پارامترهاي ـ ۲ جدول
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مراحل در ماهيان حتي بطوريكه بوده برخوردار بيشتري اهميت از رشد دوره اوايل
به ــتري بيش احتياج بالغين و جوان ماهيان بچه از الروي، نظير و نمو ــد رش پايين

.(۱۳) داشت خواهند C ويتامين
تا به حداقل ۱۰ Cويتامين ــه ب ماهيان نياز (۲۰ ،۱۵) موجود ــع مناب طبق ــر ب
تا بعضًا تجاري ــرايط ش در اما ــد ميرس مختلف گونه هاي در ۱۲۲ mg/kg حداكثر
در و به ۹۶۳ خاوياري مولد ــي در ماهيان حت و زخمها بهبود ــت ۴۰۰ جه mg/kg

به ــته بس (۹). لذا ميگردد بالغ ويتامين C نيز ۱۰۰۰ mg/kg تجاري به جيرههاي
ماهي، اندازه جنسيت و در پرورش، دخيل و عوامل هوايي و ــرايط آب ش گونه، نوع
با مذكور مطالعه در ــود. ميش نظر گرفته متفاوت در آن به نياز و C مقدار ويتامين
مقدار FCR، بهترين و رشد نظر از كه گرديد ــخص مش شده ــب كس نتايج توجه به
درهفتههاي خصوصًا ميتواند كه بوده ۲۰۰ mg/kg ــطح س C ويتامين پيشنهادي
اين ــنتز به س قادر ماهيان خاوياري گرچه واقع گردد. مؤثر ــيار بس ــد رش ابتدايي
در C ويتامين ــه ب نياز ميكند كه ــنهاد پيش مذكور اما نتايج ــند ميباش ــن ويتامي

ــنتز شده س مقدار ــد مي رس نظر به زيرا دارد جيره اين ماهي وجود
خواهد ناكافي ــرايط پرورش مصنوعي ش بچه ماهيان براي ــط توس
نياز به عدم توجه كه با دارد وجود اين عقيده ــن همچني .(۲۲) بود
ــترسزا، اس ــرايط ش در خاوياري جوان ماهيان C ويتامين خارجي
معنيداري بطور ــي، محيط ــت زيس متغير عوامل وجود پاتوژنها و
بنابراين و يافته افزايش ماهيان خاوياري نياز مورد C ويتامين مقدار
در ويتــــــامين اين از ــتفاده اس به نياز فوقالذكــــر ــرايط ش در
پرورش، نوع گونه، شرايط نوع بسته به كه بـود (۱۸) جيره خواهــد
كرد. خواهد فرق مقدار اين ماهي سن و ــتفاده اس مورد C ويتامين
شده در كسب نتايج به توجه با مصنوعي ــي پرورش ــرايط ش در لذا
نوع از C ويتامين ۲۰۰ mg/kg مقدار ــي پرورش جوان ماهيان فيل
اين در تغذيه مبناي عنوان الـ آسكوربيل ـ۲ـپليفسفات ميتواند به

ميشود. گرفته درنظر وزن

قدرداني و تشكر
دكتر آقايان از را خود ــپاس و س قدرداني مراتب مي دانيم الزم
عبدالمحمد دكتر سحري، علي محمد دكتر ساري، اسماعيلي عباس
و پورعلي حميدرضا ــدس مهن ــني، محس محمود مهندس عابديان،
كه چرا داريم ابراز داشته اند تحقيق اين در نقشي كه عزيزاني ــاير س

نبود. ميسر تحقيق امكان انجام اين آنها ياري بدون
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