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 اره کل شیالت استان زنجاناد -3

 3131، صندوق پستی الهیجان، اسالمی دانشگاه آزاد ، واحد الهیجان، گروه شیالت -2

 تنکابن ،کشور مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی -1

 3131 آذرتاریخ پذیرش:    3132 آذرتاریخ دریافت: 

  چکیده
در جیره ماهی آزاد دریای خزر طراحی  Eین و ویتام Cپژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت سطوح مختلف ویتامین     

در جیره بر فاکتورهای هماتولوژی و رشد بچه ماهی آزاد دریای  Eو  Cمقادیر مختلف ویتامین های در این بررسی اثر گردید. 
 گرم با جیره غذایی اکسترود 42/0±53 (SD±) خزر مورد مطالعه قرار گرفت. بچه ماهیان آزاد دریای خزر با وزن متوسط

مورد تغذیه قرار گرفتند. تیمارهای  به صورت همزمان E ویتامینو  C ویتامینو سطوح مختلفی از   (EX-TG2) 4رشد 
و  50و  40و مقادیر  Cمیلیگرم بر کیلوگرم ویتامین  500و  400و  100مورد استفاده به ترتیب شامل مقادیر  10تا  1مختلف 

غذا دهی روزانه  نیز به عنوان شاهد فاقد ویتامین بود. 10ذای مورد استفاده در تیمار بودند. غ Eمیلیگرم بر کیلوگرم ویتامین  20
دو در جیره ها از به جهت بررسی بر هم کنش احتمالی دو ماده غذایی  .انجام پذیرفتبار در روز  5وزن بدن و  %5به میزان 
بدن و درصد  وزن افزایش ای مورد بررسی از نظرکه بین تیماره نشان داد نتایج  استفاده گردید.همزمان  Eو  Cویتامین 

 مختلف تیمارهای بین در که داد نشان بررسی نتایج همچنین گردد. ماهیان اختالف معنی دار آماری مشاهده میبازماندگی 
 یعنی Cین باال تر ویتام مقدار به بترتیب E ویتامین و C ویتامین حاوی غذای با که( 7و8و9)تیمار سه ماهیان ،E و C ویتامین

 بدست را بازماندگی درصد و بدن وزن افزایش بیشترین بودند، شده تغذیه (mg/kg) (500-40( و )50-500(، )20-500)
 .داشتند را بازماندگی درصد و بدن وزن افزایش کمترین نیز، شدند تغذیه ویتامین فاقد غذای با که( 10)تیمار ماهیان و آوردند

 گروههای بین که داد نشان نتایج همچنین. است بوده)بدون ویتامین(  10 تیمار به تعلقم( تبدیل ضریب) FCR باالترین
 هموگلوبین، سفید، گلبول قرمز، گلبولهای:نظیر خونی فاکتورها در آماری دار معنی اختالف بررسی این در مختلف تیماری

( ، بیشترین میزان هموگلوبین در 7و8و9تیمار )در  لینوتروفو  بیشترین میزان گلبول سفید .دارد وجود لنفوسیت و نوتروفیل
و حداکثر مقدار لیزوزیم متعلق به  لنفویست ومنوسیت در بین گروههای مورد بررسی تغییر چندانی نداشت .بود( 8و9تیمار)
ر داشت. در باالترین حد خود قرا 9و8و7ایمنوگلوبولین کل نیز به عنوان یک شاخص ایمنی عمومی در سه تیمار بود.  (3تیمار)

آزاد دریای خزر بترتیب برای بچه ماهیان Eو ویتامین  Cویتامینز مناسب ونشان داد که بهترین د این بررسی نتایجبه طور کلی 
همچنین نتایج نشان داد که میان این دو ویتامین در جیره بر هم  .بود در غذا میلیگرم بر کیلوگرم 50میلیگرم بر کیلوگرم و  500

 .شتاکنش مثبت وجود د

 
 ماهی آزاد دریای خزر، ویتامین سی، ویتامین ای، شاخصهای خونی، شاخصهای ایمنی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 Salmo trutta علمي نام با خزر درياي آزاد ماهي    

caspius (Kessler,1877)  مهاجر ماهيان جمله از 
 ارزش از كه باشد مي خزر درياي( آنادرموس) رودرو

 كازانچف،) است برخوردار  ويژه مقبوليت و قتصاديا
 نسبت كندتري رشد و غذاگيري اگرچه گونه اين(. 1731

 بازارپسندي لحاظ به ليکن دارد كمان رنگين آالي قزل به
 قزل به نسبت گوشت طعم همچنين و ظاهري شکل و

 در قيمت، وجودگراني با و بوده ارجح كمان رنگين آالي
 .باشد مي دارا را خود خاص مشتريان بازار
 اين صيد شمسي هجري 1771 – 73 سال از پس    

 حدود به تن 5/11 حدود از بطوريکه يافت، كاهش ماهي
 سال به نسبت كه رسيد، 1737-37 صيد فصل در تن 3/7

 هرچند دهد، مي نشان را چشمگيري كاهش گذشته هاي
 نمي  مشاهده صيد آمار در ماهي اين ها سال از برخي در
 بر(. همچنين 1737 صيادبوراني، و عبدالملکي) دشو

 متوسط ،(1731) همکاران و نژاد غني مطالعات اساس
 طي( تجاري صيد از حاصل) ماهي اين وزن و طول

 يافته كاهش گذشته هاي دهه با مقايسه در اخير سالهاي
 به 1771 سال در كيلوگرم 5 حدود از وزن متوسط و

. اين است رسيده 1731 سال در كيلوگرم 5/7 حدود
مساله تالشهايي به جهت بازسازي ذخائر ماهي آزاد را در 

 درياي خزر به همراه داشته است.
 از يکي به عنوان خزر كاهش ذخاير ماهي آزاد درياي    

منجر به تکثير مصنوعي و رها  باارزش ، تجاري هاي گونه
سازي بچه ماهي در درياي خزر به جهت بازسازي ذخاير 

 چند ايران شيالت سازمان ساله شده است. هراين گونه 
 هاي رودخانه به را خزر درياي آزاد ماهي بچه  هزار صد

( ماهي مهاجرت اصلي محل) خزر درياي به منتهي
اين توليد و رهاسازي بچه ماهي امکان . نمايد مي رهاسازي

پرورش اين گونه با ارزش را در سيستم هاي پرورشي سرد 
 است.آبي كشور فراهم كرده 

ماهي كشور ايران در حال حاضر بزرگترين توليد كننده     
. (Adeli and Baghaei, 2013)در جهان است  قزل آال

ماهي آزاد درياي خزر به عنوان يک گونه بومي مي تواند 
در سيستم پرورش سرد آبي كشور وارد شده و عالوه بر 
سود آوري بيشتر براي پرورش دهندگان تنوع توليد و 
رونق هرچه بيشتر اين صنعت را نيز به همراه داشته باشد. 

يل به اين هدف يکي از مراحل مقدماتي تامين براي ن

خوراک بهينه جهت پرورش ماهي آزاد درياي خزر مي 
 باشد.

، به عنوان يکي از بخشهاي اصلي ها ويتامين وجود    
 و رشد بقا، براي غذايي جيره در تشکيل دهنده خوراک،

 غذايي جيره در. است ضروري حيوانات طبيعي مثل توليد
 نوع 11 و آب در محلول ويتامين نوع 11 هم ميگو و ماهي

 طبيعي غذايي مواد. رود مي بکار درچربي محلول ويتامين
 متراكم غير پرورش شرايط و پايين تراكم در است ممکن
 مورد هاي ويتامين تمامي يا و مناسب نسبتهاي بتوانند

 تراكم در وجود اين با. نمايند تامين را ميگو و ماهي نياز
 كه متراكم و متراكم نيمه پرورش اردمو مانند باال هاي
 كفايت جمعيت حيات حفظ براي فقط طبيعي غذايي مواد
 اهميت از ها جيره به ويتامين افزودن كنند،بنابراين مي

 (.1731 افشارمازندران،) گردد مي خوردار بر زيادي
 توانايي و وامکان كرده عمل كاتاليزور مانند ها ويتامين

را فراهم مي  غذايي مواد باتتركي بقيه مصرف براي بدن
 و كمي نيازهاي اگرچه. (Halver, 1957)آورند 

 ماهيان هاي گونه اغلب در ها ويتامين به اختصاصي
 تحت جيره در نياز اين اما است نشده تعيين هنوز پرورشي

 فيزيولوژيک، شرايط ، رشد ميزان سن، اندازه، تاثير
 در جيره پايداري جيره، ذاييغ تركيب سالمتي، وضعيت

 مصرف طريق به دسترسي همچنين و محيطي شرايط آب،
 گوارش دستگاه ميکروبي فلور دخالت و طبيعي غذايي مواد
با اين حال وجود (. 1731مازندران، افشار) دارد قرار

ويتامين ها در جيره به عنوان يکي از اصلي ترين موارد 
اسب مصرف آنها ضروري است. همچنين دانستن ميزان من

با توجه به آثار آنتاگونيستي احتمالي اين مواد بر رشد و 
 (.1737سيستم ايمني نيز ضروري است )فراهاني، 

 داراي كه بوده حساس هاي ويتامين از يکي C ويتامين    
 رشد، بر اثر جمله از متعددي متابوليک هاي نقش

 ها، زخم بهبود مير، و مرگ از جلوگيري و بازماندگي
 و پاتوژن عوامل برابر در تمقاوم و استرس اثرات اهشك

 Dabrowski and) باشد مي توليدمثل عملکرد بهبود

Ciereszko, 2001). 
 است چربي در محلول هاي ويتامين از نيز  Eويتامين    
 بتا، آلفا، شامل كه ميباشد توكوفرول آن شيميايي نام كه
 .(Traber and Atkinson, 2007) ميباشد الندا و ماگا

 جذب براي و گيرد مي انجام روده در ويتامين اين جذب
اين . باشند داشته حضور چربي و صفرا بايستي آن مناسب

 Cويتامين داراي اثرات آنتي اكسيداني همانند ويتامين 
 .(Traber and Atkinson, 2007)نيز مي باشد 
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 هاي ويتامين اثرات به رايج مختلفي مطالعات تاكنون
 گونه هيچ ولي. است گرفته صورت ماهيان آزاد در مذكور
در كنار يکديگر  ها ويتامين اين اثرهاي به راجع اي مطالعه

به عبارت ساده تر آثار متقابل ويتامين  .است نگرفته انجام
C  و ويتامينE در آبزيان و خصوصا آزاد ماهيان مشخص 

 نيست.
 Eو ويتامين  Cاين پژوهش با هدف تعيين اثر ويتامين     

بر رشد و بقاي بچه ماهي آزاد درياي خزر و همچنين 
تعيين اثر اين دو ماده بر فاكتورهاي رشد و هماتولوژي 
بچه ماهي طراحي گرديد. هدف نهايي اين بررسي تعيين 

استفاده در مناسب ترين غلظت بين اين دو ماده جهت 
همچنين  م غذايي بچه ماهي آزاد درياي خزر بود.رژي

 Eو  Cهدف كاربردي ارائه مناسب ترين تركيب ويتامين 
 جهت استفاده در جيره ماهي آزاد درياي خزر بوده است.

 

 مواد و روشها
 هفته در يک مزرعه خصوصي  3اين پروژه به مدت     

روستاي -زنجانقزل آال در استان  ماهي پرورشمداربسته 
مخازن نگه داري استخرهاي بتني  انجام گرفت. شکنكو

پرورش بچه ماهي بود كه به سيستم دستگاه مخلوط 
كننده آب واكسيژن ، پمپ برگشت آب ، سنسور كنترل 
سطح آب ؛ سيستم خنک كننده آب ، حوضچه هاي ته 

سيستم هشدار مجهز گرديد.ميزان آب  ونشيني فضوالت 
ليتر در ثانيه نيز آب  71ليتر در ثانيه و 1/1ورودي تازه 

همچنين  برگشتي سيستم جهت نگه داري استفاده گرديد.
درجه سانتيگراد تثبيت  1/13دماي آب در طول آزمايش 

و اكسيژن متوسط نيز  9/1متوسط نيز برابر  pHگرديد. 
 .تثبيت شد 1/3برابر 

عدد بچه ماهي آزاد درياي خزر با  711 در اين تحقيق از
پالت آزمايش استفاده گرديد.  71در  گرم 75وزن متوسط 

ت ماهيان سرد آبي )دو هزار( اخذ نمونه ها از مركز تحقيقا
پس از انتقال به بخش آزمايش و  گرديدند. در مرحله بعد

نظر قد و  از حمل، سپري شدن زمان از بين رفتن استرس
گرديده و به مخازن آزمايش همسانه سازي  وزن متوسط
 منتقل شدند.

 سيستم به جداگانه صورت به ها حوضچه از يک هر    
 استاندارد حد در آب اكسيژن سطح تا بوده مجهز هوادهي

 اكسيژن و   pH  دما، مثل آب كيفي پارامترهاي.گيرد قرار
 بهDO6 مدل EUTECH دستگاه توسط آب محلول
 اين تمامي تا شد ثبت و گيري اندازه روزانه صورت

    .رندگي قرار بهينه دامنه در پارامترها
 ماهيان بچه ، ها حوضچه آبگيري و كردن تميز از بعد    

 تا نموده بتوني هاي حوضچه وارد را گرم 75 اوليه وزن با
 سازش جديد پرورش محيط شرايط با ساعت 71 ها ماهي
 در. سپس غذا دهي با تيمارهاي جديد آغاز گرديد ، يابند
 (EX-TG2)7 ازخوراک اكسترود رشد مطالعه دوره طول

استفاده شد. مشخصات فيزيکي و  بيضاء 71 تعاوني شركت
 نشان داده شده است. 1جدول آناليز غذاي مصرفي در 

 
 : آنالیز خوراک استفاده شده جهت تغذیه بچه ماهی های مورد بررسی1جدول 

قطر  مواد مغذی

اکخور  

(mm) 

وزن 

 ماهی

ن پروتئی

خام 

 )حداقل(

چربی 

 خام%

 )حداقل(

انرژی قابل 

 هضم

(Kcal/Kg) 

فیبر 

 خام

)حد 

 اکثر(

فسفر 

قابل 

جذب% 

 )حداقل(

 رطوبت% 
  

 داکثر(ح)

نوع 

 خوراک

          عالمت اختصاري

-Ex-TG2 1/7-7/7 35 رشد دو

75 

11 5/11 1711 7/7 3/1 11 

در  Eو  Cتيمار ها با استفاده از مقادير متفاوت ويتامين 
مختلف  جيره انجام پذيرفت. اين مقادير در تيمارهاي

 71در  Cويتامين  mg/kg( )111)عبارت بودند از 
 E( )111ويتامين  30در  Cويتامين  E( )111ويتامين 
 71در  Cويتامين  E( )200ويتامين  40در  Cويتامين 
 E( )200ويتامين  30در  Cويتامين  E( )200ويتامين 

 71در  Cويتامين  E( )300ويتامين  40در  Cويتامين 
 E( )111ويتامين  30در  Cويتامين  E( )300ويتامين 
 0در  Cويتامين  E( )0ويتامين  40در  Cويتامين 
نام گذاري شدند.  11تا  1كه به ترتيب تيمار  (Eويتامين 

 استات، توكوفرول آلفا-dlمورد استفاده  Eويتامين 
 ويتامين بود. همچنين سوئيس D,S,M شركت محصول

Cپلي – 7 کوربيلاس – ال نوع از  نيز استفاده مورد 
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با جيره  Eبراي مخلوط كردن ويتامين  .است بوده فسفات
روغن استفاده نگرديد، اما به دليل ساختار روغني آن از 

به جيره از روغن كانوال  Cافه كردن ويتامين براي اض
روش مخلوط كردن جيره با ويتامين بر  استفاده شد.

( بود oil coatingاساس روش روغن پوش سازي )
(Treves-Brown, 2000) 
 و دستي بصورت ، بيومس وزن % 7 ميزان به دهي غذا   
 غذاي. گرديد انجام( 13 و17 ،3 ساعات در)  نوبت سه در

 و جداگانه ظروف در تيمار هر شماره اساس بر ماهيان
 از استفاده با غذادهي هنگام و شد مي نگهداري مخصوص

سطح  در و شده توزين گرم 11/1 دقت با ديجيتال ترازوي
  حذف جهت ها تانک آب. گرديد مي توزيع مخازن

 نشيني ته هاي حوضچه به پرورش محيط از فضوالت
 .مي شد هدايت فضوالت

 ماه يک مرتبه بيومتري دوره اي در طول آزمايش هر    
 قبل از نمونه برداري انجام شد. ساعت 71 دهي غذا قطع با
 سنجي زيست جهت ماهي بچه عدد 5 تعداد تکرار هر از
 پودر عصاره توسط شدند، سپس انتخاب تصادفي صورت به

 از استفاده با و شده بيهوش  ppm100 مقدار با ميخک
زه شدند. اندا وزن گرم 11/1 دقت با ديجيتالي ترازوي

وثوقي و )انجام شد بيومتري تخته با گيري طول نيز
 به توجه با روز هر در نياز مورد غذاي. (1731 ،مستجير

 بار هر از پس)  معين زماني مقاطع در زنده توده وزن
 مربوطه اي تغذيه جداول از استفاده با( سنجي زيست

 با و تعيين( 1739سالک يوسفي، ) بدن وزن برحسب
 مورد و توزين(  گرم 111/1) دقت با ديجيتالي ترازوي
 .گرفت قرار  ماهيان تغذيه

 هاي بيومتري در ماهيان وزن و طول مقادير به توجه با    
 هاي تيمار در ماهيان رشد روند بررسي براي شده انجام

گرديد )بيسواس،  استفاده رشد هاي شاخص از مختلف
وزن افزايش ضريب رشد ويژه، ضريب تبديل و  (.1731

صهاي رشد مورد استفاده بودند كه بر اساس فرمول شاخ
 ( محاسبه گرديدند.1731ارائه شده توسط بيسواس )

 از ساعت 71 گذشت و پرورش هفته 3 مدت از بعد    
 از خونگيري وعمليات شده صيد ماهيان تغذيه قطع زمان

 مخرجي باله پشت در واقع (Caudalvein) دمي سياهرگ
 cc 2 گرفتن از بعد. گرفت صورت پرورشي آزاد ماهيان

 خون  cc 0.5ماهيان، اين دمي ساقه از سرنگ توسط خون
 خون انعقاد ضد ماده به آغشته اپندروف تيوبهاي داخل به
 مطالعات انجام جهت شده گذاري شماره( هپارين)

 داخل به باقيمانده cc 1.5 و ريخته خوني فاكتورهاي

 جهت شده گذاري شماره هپارينه غير اپندروف تيوبهاي
 شد. منتقل بر روي يخ ايمني فاكتورهاي مطالعات انجام

غير هپارينه  خون سرولوژي مطالعات انجام جهت    
 شركت ساخت Labofuge مدل) سانتريفوژ توسط

SepatchHeraeus  به دقيقه در 7111 دور با آلمان 
و سرم جدا سازي شد.  شده سانتريفوژ دقيقه 11 مدت
 در ايمني و خوني هاي شاخص كليه گيري اندازه

 .گرفت انجام فدايي دكتر طبي تشخيص آزمايشگاه
جهت شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد و قرمز از الم  

همچنين جهت  (.1733حقيقي، )مالنژور استفاده گرديد 
تعيين ميزان هماتوكريت نيز از سانتريفيوژ لوله مويين و 

مويين  تعيين نسبت گلبولهاي قرمز به كل خون داخل لوله
 مت سيان روش به هموگلوبين گيري استفاده شد. اندازه

 راحتي دقت، علت به هموگلوبين سيانيد يا هموگلوبين
 پايدار استاندارد محلول به دسترسي سهولت و كار انجام
 (.1733 مهابادي، عامري)گرفت  انجام

نيز از  و ليزوزيم جهت اندازه گيري ايمونوگلوبولين    
و  (Immunoturbidimetricدي متري )روش ايمونوتوربي

 ,.Silva et al) دستگاه اسپکتروفوتومتر استفاده گرديد

 با مطابق كل ايمنوگلوبولين . عالوه بر اين غلظت(2009
 در Anderson و Siwicki توسط شده داده شرح روش
 اندازه 7111 سال درو همکاران   Amar و 1997سال

 .شد گيري
  آزمون با بودن نرمال از اطمينان جهت ابتدا ها داده  
(Shapiro-wilk )نرمال صورت در سپس.  شدند بررسي 

 ازآزمون استفاده با بررسي مورد هاي هداد توزيع بودن
 در( Two way ANOVA) طرفه واريانس دو تجزيه
 ميانگينها بين كلي اختالف ابتدا  %95 اطمينان سطح

 از گروهها(  Tukey)  توكي آزمون با سپس و مشخص
در شرايطي كه داده ها نرمال گرديدند.  تفکيک يکديگر

 فاده شد.واليس است-نبودند نيز از آزمون كروسکال
 

 نتایج
 3تا  1 نمودارهاي و 7جدول  نتايج اين بررسي در    

افزايش وزن بدن و نشان داده شده است. بيشترين 
تيماري  9و  3و  3در سه گروه  كمترين ضريب تبديل

در  بيشينه  Cبوده است. در اين گروهها ميزان ويتامين 
تفاوت مشاهده مي گردد.  Eبوده ولي در ميزان ويتامين 

 Eو  Cبا بيشينه ميزان ويتامين  9در اين بين تيمار 
باالترين ضريب رشد و درصد افزايش وزن بدن و نيز 
بيشتري ميزان رشد روزانه را داشته است. در تمامي موارد 
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 ضعيف ترين نتايج را نشان داد.در جيره بود  Eو  C( كه فاقد ويتامين 11تيمار شاهد )
 

                   

 

                                                             

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد گلبولهای سفید در : 3، نمودار در پایان آزمایش  هموگلوبینمتوسط  :2، نمودار درصد متوسط لنفوسیت ها: 1مودار ن

درصد مونوسیت ها در پایان : 5، نمودار میزان ایمنوگلوبولین کل در نمونه های مورد بررسی: 4، نمودار نمونه ها

، تعداد گلبولهای قرمز در نمونه های مورد بررسی: 7، نمودار در پایان آزمایشدرصد نوتروفیل ها : 6، نمودار آزمایش

 میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم در نمونه ها: 8نمودار 

     
  

 

 7نمودار                                                              7نمودار                                                        1نمودار 

 

 1نمودار                                                     5نمودار                                                       1دار نمو

 

 3نمودار                                                           3نمودار 
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 انحراف استاندارد ±، میانگین و درصد هماتوکریت در خون نمونه های مورد بررسی ایش وزن، افز: پارامترهای رشد2جدول 

 

 

 

 

 

اختالف چنداني  گروههاي آزمايشيميزان باز ماندگي در 
با ميزان  5تنها مورد اختالف گروه نشان نمي دهد. 

د كه به طرز معنا بو E 71 و ويتامين  C 711ويتامين 
در ساير گروهها درصد داري بازماندگي آن كمتر بود. 

نتايج  3تا 1 نمودارهايبود.  %31بازماندگي در حدود 
آناليزهاي هماتولوژي را در نمونه هاي ماهي آزاد درياي 
خزر نشان مي دهد. همانگونه ميزان گلبولهاي سفيد خون 

تر از ساير به طور ميانگين باال 9و  3و  3در سه تيمار 
اين ميزان در تيمار  .)p<0.05 ،df=11/7) تيمارهاست

 ( در كمينه مقدار قرار داشت. Eو  Cشاهد )فاقد ويتامين 
ميزان هموگلوبين و گلبول قرمز نيز در گروههاي     

در بيشينه مقدار قرار داشت  9و  3و  3آزمايشي در گروه 
ايج آزمون (. البته نتp<0.05 ،df=11/7، 3و 7 نمودارهاي)

( اختالف 9و3و3توكي نشان داد كه بين اين سه گروه )
. با اين حال كمينه (p>0.05) معني داري وجود ندارد

مقدار هموگلوبين و گلبول قرمز در تيمار شاهد مشاهده 
 گرديد.

تغييرات ميزان هماتوكريت و متوسط حجم گلبول قرمز     
ن از روندي بطئي در بيدر بين گروههاي آزمايشي 

 9و  3و  3. سه گروه گروههاي آزمايشي پيروي مي كرد
بيشترين مقدار هماتوكريت را داشتند. با اين حال ميزان 
هموگلوبين در بين گروههاي آزمايشي تغيير چنداني نشان 

 (.7جدول نداد )
 3و  3ميزان نوتروفيل و لنفوسيت در سه گروه تيماري     
داري باالتر بود  به نسبت ساير گروهها به طرز معني 9و 
(. اين مساله در p<0.05 ،df=77/1، 1و  1 نمودارهاي)

حالي مشاهده گرديد كه ميزان منوسيت اين سه گروه به 
، p<0.05، 11 نمودارطرز معني داري كمتر بود )

df=19/11 با سه  9و  3و  3(. ميزان منوسيت سه تيمار
 (. p>0.05اختالف معني داري نداشت ) 7و  7و  1تيمار 

و  3و  3ايمنوگلوبولين كل نيز سه تيمار از نظر ميزان     
(. p<0.05، 1 نموداردر باالترين حد قرار داشتند ) 9

در  Cپارامتر با افزايش ميزان ويتامين  ميزان اين
. با اين حال (p<0.05) گروههاي تيماري افزايش نشان داد

اين سير صعودي در ميزان آنيزيم ليزوزيم خون مشاهده 
(. نتايج آزمون توكي نشان داد كه 3 شماره نمودارديد )نگر

اختالف معني داري از نظر  9تا  1بين گروههاي تيماري 
  ميزان آنزيم ليزوزيم وجود ندارد.

 
 بحث

در كنار  Cدر اين بررسي اثر استفاده از ويتامين     
در جيره ماهي آزاد درياي خزر مورد بررسي  Eويتامين 

هاي مورد بررسي بچه ماهيان پرواري قرار گرفت. نمونه 
ماهي آزاد درياي خزر بودند. شاخص هاي مورد بررسي نيز 

و نيز شاخص هاي خون  FCRشامل شاخص وزن و 
  شناسي بود.

 3 و 3 تيماري گروه سه در رفت مي انتظار كه همانگونه   
و افزايش  تر پايين گروهها بقيه از تبديل ضريب ميزان 9 و

 اثر توان مي نکته اين به توجه با .بود وزن بيشتر
 در راE ويتامين و C ويتامين ماده دو ميان سينرژتيک

 بودن باال به توجه با البته. نمود مشاهده غذايي جيره
 اين با باشد مي مهمتراثر آن  تيمارها در C ويتامين ميزان
 را رشد كيفيت E ويتامين كنار در آن گرفتن قرار حال

 .بخشيد بهبود
 پرورش منظور به كه اي مطالعه در( 1731) حتکارفال   

 طي در C ويتامين از مختلف سطوح با جوان ماهيان فيل
 افزايش موارد در چهارم هفته پايان در. داد انجام هفته 11
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 و FCR و SGR وزني شاخصهاي بهبود و متوسط وزن
PER داري معني اختالف 311 و 711 با 1 دوزهاي بين 

 مشاهده كه همانگونه  نيز بررسي اين در. كرد مشاهده
افزايش وزن بدن  در داري معني و بطئي افزايش گرديد

. گرديد مشاهده C ويتامين ميزان افزايش با توام نمونه ها
 سينرژتيک اثر و E ويتامين مذكور مطالعه در حال اين با

ين بررسي از اين منظر اثر در ااما . نگرديد مطالعه آن
  مشاهده گرديد. Eو  Cميان ويتامين  متقابل

 در محلول هاي ويتامين كه است گرديده اثبات ديرباز از   
و در  ندارند ذخيره قابليت بدن در C ويتامين همانند آب

 ,Halver) مقادير باالتر اثر بهتري از خود نشان مي دهند

 توام رشد شاخصهاي بهبود بررسي اين در هرچند. (1980
در جيره مشاهده شد اما اين  C ويتامين مقدار افزايش با

 كه گرديد مشاهده گروههايي در يشترببهبود كيفيت رشد 
 مساله اين. داشت وجود نيز E ويتامين كمي درصد

 بوده يکديگر با دوماده اين سينرژتيک اثر بدليل احتماال
 با چنداني ارتباط C ويتامين بهتر عملکرد البته. است

 تاثر بيانگر خود كه نداد نشان E ويتامين تفاوت مقدار
 .باشد مي جيره در مقدار زايشاف با توام E ويتامين كمتر

در كنار يکديگر  Eو  Cاثر متقابل سينرژتيک ويتامين 
 ,.Wahli et al)پيش از اين نيز مشاهده شده است 

1998). 

)فاقد ويتامين( از  11درصد بازماندگي در تيمار شماره     
بقيه تيمارها كمتر بود. اين مساله بدليل نقش مهم تغذيه 

در جيره ماهي آزاد درياي خزر بوده  Eو  Cاي ويتامين 
است. به عبارت ديگر عدم استفاده از اين دو ماده در جيره 
ماهي ازاد درياي خزر منجر به كاهش قدرت مقاومت 

هي نسبت به استرسورهاي مختلف محيطي و در نتيجه ما
با استفاده از آنتي اكسيدانت كاهش بازماندگي مي شود. 

بازماندگي و مقاومت ماهي  Eو  Cهايي همانند ويتامين 
 ,.Wahli et al)نسبت به بيماريها فزايش مي يابد 

اين مساله احتماال بدليل نقش اين دو ويتامين در . (1998
ترس اكسيداتيو در سطح سلولي است تعديل اس

(Vajdovich, 2011).  
 و 3 و 3 تيمار سه در كه در اين بررسي نشان داده شد    

. است باالتر داري معنا طرز به سفيد گلبولهاي ميزان 9
 حد باالترين در C ويتامين ميزان نظر از تيمار سه اين

 آنها در E ويتامين ميزان كه حالي در داشتند قرار ممکن
 مي خون سفيد گلبولهاي ميزان رفتن باال. داشت اختالف

 استرسي شرايط القاي يکي. باشد مساله سه از ناشي ندتوا
 اين از. عفونت و ايمني سيستم تحريک ديگري و ماهي بر

 گلبولهاي ميزان رفتن باال باعث تنها نه عوامل اين نظر

 تاثير نيز خوني پارامترهاي ساير بر بلکه شوند مي سفيد
 عفونت عامل بررسي اين رد. (Silva et al., 2009) دارند

 گلبولهاي ميزان تغيير اين بر بنا نداشت وجود استرس و
 تحقيقات. است بوده ايمني سيستم تحريک بيانگر سفيد

 باال باعث C ويتامين افزايش كه است داده نشان پيشين
 ,.Hardie et al) شود مي ماهي دنب عمومي ايمني رفتن

 با تيمارهاي در پارامتر اين رفتن باال منظر اين از .(1991
. است توجيه قابل منظر اين از C ويتامين باالتر غلظت

 است شده داده نشان نيز پيشين تحقيقات در كه همانگونه
 معيني هاي غلظت در تنها چربي در محلول ويتامينهاي

 حد از بيش غلظت رفتن باال و هستند مثبت اثر داراي
 ,Kiron)دارد  ماهي سالمت بر آنتاگونيستي اثر مطلوب

 در E ويتامين ميزان افزايش با نيز بررسي اين در. (2012
 سفيد هايگلبول افزايش ميزان از (Cويتامين بدون) جيره

 .است شده كاسته
 گلبولهاي ميزان در بطئي افزايش سير يک اين بر عالوه   

 اين. گردد مي مشاهده c ويتامين افزيش با توام سفيد
 تحريک در  c ويتامين بيشتر بخشي اثر بيانگر مساله

 كه قبلي نتايج با مساله اين. است آزاد ماهي ايمني سيستم
 Verlhac) دارد همخواني است شده انجام ماهيان آزاد در

et al., 1998)ويتامين افزايش ردمو اين در لبته. ا C در 
 .است داشته بيشتري اثر Eويتامين  حضور

 تيمارهاي در سفيد گلبولهاي ميزان بودن باالتر به توجه با
 ميان متقابل اثر توان مي گروهها ساير نسبت به 9 و 3 و 3
 مشاهده را E ويتامين و C ويتامين يعني متغيير عامل دو

 افزايش بطئي سير C ويتامين افزايش با منظر اين از. نمود
 اين اما گردد، مي مشاهده تيمارها كليه در سفيد گلبولهاي

 نيز مساله اين. نيست كاملE ويتامين مورد در سير
 در E ويتامين اپتيمم غلظت به وابسته تاثير بدليل احتماال
 .باشد مي C ويتامين با مقايسه

 يک است شده داده نشان 1در نمودار  كه همانگونه    
 باو هموگلوبين  قرمز گلبولهاي ميزان در بطئي يشافزا

. گردد مي مشاهده تيمارها در C ويتامين ميزان افزايش
و  قرمز گلبولهاي ميزان افزايش است مسلم آنچه

 به اكسيژن انتقال در آنها نقش به توجه باهموگلوبين 
 مقاومت پتانسيل افزايش زيستي، شرايط بهبود معني

 ميزان. است ايمني ستمسي بهتر تحريک و زيستي
 9 و 3 و 3 تيمار سه در نيز و هموگلوبين قرمز گلبولهاي

 تيمار. بود باالتر تيمارها ساير نسبت به داري معنا طرز به
 مي نشان را بيشتري افزايش 3 تيمار نسبت به نيز 9 و 3

 باالتر غلظت بهتر گذاري اثر بيانگر مساله اين. دادند
 با اين بر بنا. است بوده ارامترپ اين افزايش در E ويتامين



  ...در جیره Eو ویتامین  Cبررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین                                                       و همکاران  بورانی 

89 
 

 را E ويتامين نقش توان مي قرمز گلبول پارامتر به توجه
. دانست C ويتامين از بيشتر ايمني سيستم تحريک در

 اين براي كه اكسيداني آنتي نقش به توجه با اين بر عالوه
 داشت اذعان توان مي است شده گرفته نظر در ويتامين دو
 اين البته. است تر رنگ پر C ويتامين در نقش اين كه

 تحريک در موثر پارامترهاي گرفتن نظر در با تنها نتايج
 در E ويتامين نقش به توجه با. باشد مي ايمني سيستم
 كه اي پديده آن، اثرات تعديل و اكسيداتيو استرس كنترل

 ,Vajdovich)شود  مي ديده عمومي استرس و عفونت در

 در E ويتامين اثر بيماري بروز زمان در احتماال ،(2011
 .بود خواهد تر مشهود C ويتامين كنار
 با توام هموگلوبين و قرمز گلبولهاي ميزان افزايش    

 تحقيقات در كه است اي پديده E ويتامين ميزان افزايش
 توسط كه تحقيقاتي در. است شده مشاهده نيز ديگري

Wise   گربه در پديده اين دش انجام (1997) و همکاران 
 تغيير همچنين. گرديد مشاهده نيز روگاهي ماهي

 C ويتامين بوسيله تيمار در آنها باالرفتن و قرمز گلبولهاي

 البته. (Hardie et al., 1991) است شده مشاهده قبال نيز
 يکي گيرد قرار توجه مورد منظر دو از ميتواند افزايش اين

 بررسي اين در .استرس و ايمني سيستم تحريک تاثير
 به توجه با E ويتامين تر پاييت غلظتهاي در احتماال
 از ناشي افزايش اين پارامترها ساير در تيمار عملکرد
 بوده فيزيولوژيک شرايط بهبود و ايمني سيتسم تحريک

 اين E ويتامين افزايش با توام و بعدي مراحل در اما است
 از ناشي توان مي را قرمز گلبولهاي ميزان در افزايش
 باالتر هاي غلظت با تيمار در كه اي پديده. دانست استرس

 .گردد مي مشاهده E ويتامين نياز مورد حد از
 نيز هماتوكريت ميزان به مربوط هاي داده در همانگونه    

 طرز به پارامتر اين  منفي شاهد گروه در است مشخص
 در هرگاه هماتوكريت ميزان افزايش. است كمتر داري معنا

 توانست مي ميگرفت قرار بررسي مورد استرس شرايط
 مطالعه مورد گروه در استرس شدت بودن باالتر بيانگر
 استرس عامل نبود بدليل بررسي اين در حال اين با. باشد

 مختلف غلظت با ضروري مغذي مواد وسيله به تيمار و زا
 اين با. باشد مي ماهي زيستي شرايط بهبود بيانگر جيره در

 تيماري مختلف گروههاي بين در پارامتر اين نوسانات حال
 مساله اين. است كمتر مراتب به پارامترها ساير نسبت به
 در 7 و 1 تيماري گروههاي ميان كه است نحوي به

 اين نظر از داري معني اختالف العم شاهد تيمار با مقايسه
 كمتر پذيري تاثير بيانگر مورد اين. نگرديد مشاهده پارامتر

 زيستي تيمارهاي نسبت به غذايي تيمارهاي از هماتوكريت

 گروههاي در پارامتر اين بودن باالتر البته. باشد مي
 .است مشهود مجددا نيز 9 و 3 و 3 تيماري

 عمل به محققين توسط اين از پيش كه بررسيهايي در    
 هماتوكريت و RBC ميزان كه است شده داده نشان آمد
 يابد مي كاهش جيره در C ويتامين حضور عدم صورت در
(Smith and Halver, 1969). افزايش نيز بررسي اين در 

 بوسيله تيمار با توام يکديگر كنار در پارامتر دو اين
هماتوكريت  حال اين با. گرديد مشاهده E وC نويتامي

 ,.Iwama et al) بيشتر در زمان استرس تغيير مي كند

 را محدودي سير يراتتغي اين نيز بررسي اين در. (1989
 وضع نيز زمينه اين در ديگر تحقيقات در. بود نموده طي

 ماهي گربه در نمونه براي. است بوده منوال همين به
 تغييرات نيز E و C ويتامين وسيله به تيمارشده روگاهي

  است بوده محدود و بطئي بسيار هماتوكريت
(Yildirim‐Aksoy et al., 2008). 

 از 9 و 3 و 3 گروه سه بررسي مورد گروههاي بين در    
 ميزان البته.  بودند برخوردار نوتروفيل مبزان باالترين

 تغيير بررسي مورد گروههاي بين در منوسيت و لنفوسيت
 شاخص يک عنوان به ها نوتروفيل درصد. نداشت چنداني
 محرک يک به پاسخ در و عادي شرايط در عمومي ايمني

 و لنفوسيت ميزان اما يابد مي افزايش ايمني سيستم
 پاتوژن يک با آلودگي موارد در ائوزينوفيل نيز و منوسيت

نوتروفيل، لنفوسيت و  افزايش .يابد مي افزايش خاص
 بيشتر اثرگذاري بيانگر 9 و 3 و 3 گروههاي در منوسيت
 به. است بوده ماهي ايمني سيستم تحريک در C ويتامين
 در C ويتامين افزايش با آزمايش طي در ديگر عبارت
 مورد در پديده اين. است شده بيشتر آن بخشي اثر تيمار

 اذعان ميتوان اساس همين بر. نگرديد اهدهمش E ويتامين
 در عمومي ايمني سيستم تحريک اصلي عامل كه داشت
 در بيشتري نقش كه است بوده C ويتامين آزاد ماهي

 تحقيقات با مساله اين. است داشته E ويتامين با مقايسه
 همخواني نيز است شده انجام زمينه اين در كه ديگري

 .(de Menezes et al., 2006) دارد
 غير از يکي عنوان به ليزوزيم آنزيم در تغييرات سير   

 گروه. بود خاص بسيار ايمني شاخصهاي ترين اختصاصي
 ماده هيچ كه بود مطالعه منفي اهدش بين اين در 11

 و 7 گروههاي در ديگر طرف از. نشد اضافه آن به تيماري
 9 گروه. بود باالتر دتش به ميزان اين 9 خصوصا و 5

 اثر بيانگر مورد اين. بود دارا را C ويتامين ميزان باالترين
 در. است ليزوزيم آنزيم توليد بر C ويتامين بيشتر گذاري

 ثبت ماني در خواص داراي C ويتامين مطالعات از بسياري
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 افزون مساله اين. است بوده بيماريها از بسياري جهت شده
 آنتي اثر و اكسيداتيو استرس رب ماده اين تاثير بر

 احتماال ليزوزيم آنزيم ميزان افزايش. است آن اكسيداني
 اين ديگر طرف از. است درماني آثار همين داليل از يکي

 معنا شکل به تيمار در E ويتامين وجود صورت در افزايش
 دار معنا افزايش مدعا اين شاهد. است بوده كمتر داري

  ويتامين گروه اين در. باشد يم 9و3و3 گروه در ليزوزيم
Cويتامين بود و حد باالترين در E  تغيير مي كرد. با اين

افزايشي در ميزان آنزيم ليزوزيم در اين گروهها  دحال رون
  مشاهده نشد.

 منطبق دانشمندان ساير نتايج با توان مي را نتايج اين
 فعاليت مقدار (1993) و همکاران   Verlhac.دانست
. دانستند مرتبط ماهي در Cويتامين مصرف با را ليزوزيم

  است بوده كمتر بسيار Eويتامين براي آثار اين البته

Jeney .  دوزهاي اثر بررسي با (7117) و همکاران 
 A. ruthenus) هيبريد ماهي تاس در Cويتامين مختلف

× A. baeri) 77 دماي در وگرم  11-17 متوسط نوز با-
 ميزان كه رسيدند نتيجه اين به گراد سانتي درجه 77

 و 111 سطح با شده تغذيه ماهيان در ليزوزيم فعاليت

1111 mg/kg ويتامين C با ميانگين(±SD)   15/7 ± 
 كه بودهميکرو گرم بر ميلي گرم  7/77± 11/71 و 39/11

 ±1/7  و 1/1 ± 1/1 ترتيب به كه صفر و 11 دوزهاي با
 را داري معني بودنداختالفميکرو گرم بر ميلي گرم  1/7

 كه نمودند پيشنهاد آنها دليل بدين. دهند مي نشان
 موارد برخي است ممکن( تغذيه) خارجي بطور Cويتامين

. آورد بوجود خاوياري ماهيان رشد اوليه مراحل در را مثبت
 سرم ليزوزيم فعاليت بر مثبتي تاثير Cويتامين براين بنا

 بسيار E ويتامين براي آثار اين البته. دارد ماهيها خون
 .است بوده كمتر

 كه نمود بيان توان مي نيز مطالعه اين به توجه با    
. دارد  C ويتامين از بيشتري پذيري تاثير ايمني شاخص

 اين با. است كمتر شدت به  Eويتامين از پذيري اثر اين
 در اي تغذيه و بيولوژِيک شاخصهاي گرفتن نظر در اب حال
 E ويتامين كنار در C ويتامين اثر ايمني شاخصهاي كنار

 از كه زماني در ديگر عبارت به. باشد مي سينرژتيک
 تاثير باشد داشته حضور E ويتامين كنار در C ويتامين

 و بيولوژيک شرايط و ايمني سيستم بر كاملتري بسيار
 تاثير رسد مي نظر به حال اين با. دارد هيما فيزيولوژيک

 كمتر هاي غلظت كنار در C ويتامين باالتر هاي غلظت
 ديگر طرف از. باشد مي ممکن حد بهترين در E ويتامين

 غلظت و E ويتامين باالتر غلظتهاي بين موارد برخي در
 مشاهده آنتاگونيستي اثر نيز حدي تا C ويتامين باالي

 غلظتهاي در هم كنار در ماده دو اين بهينه عملکرد. گرديد
. باشد مي E ويتامين كمتر مقدار كنار درC ويتامين باالتر

 آن حضور عدم معني به E ويتامين كمتر مقدار حال اين با
 .نيست

 جيره در E ويتامين غلظت سه ميان دردر اين پژوهش     
 C ويتامين باالتر درصد اما نداشت وجود چنداني اختالف

 نظر از هم و اي تغذيه نظر از هم آزاد ماهي جيره در
 عدم. داد نشان خود از بهتري آثار ايمني سيستم تحريک
 نيز آزاد ماهي جيره در نيز ماده دو اين از يک هر حضور

 گرفتن قرار حالت بهترين و حائز آثار منفي كلي طور به
 .بود آزاد ماهي جيره در يکديگر كنار در ماده دو اين

 
 منابع
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Abstract 

This study was performed in order to investigate the importance of vitamin C and E in diet. In 

this study the effect of vitamin C and E supplement in diet on hematological and growth 

parameters of Caspian salmon have been investigated. Samples were Caspian Salmon 

juveniles (35±0.24 gr) which feed by extrude growing diet (EX-TG2) by different 

concentrations of vitamin C and Esimultaneusly. Different treatments (1 to 10) used in this 

study consisted of 100, 200, 300 mg/kg vitamin C by 20, 30, 40 g/kg vitamin E regularly. Last 

treatment feed with control diet. All fishes daily feed in 3% of their body weight 3 times a 

day. To investigate the interaction between vitamin C and E, this supplements used 

simultaneously in diet. Results shown that there is difference between treatments in growth 

parameters. Also results shown that treatments with higher vitamin C concentration had ore 

effect on growth and survival parameters significantly (p<0.05). Furthermore control 

treatment samples had lower growth and survival and higher FCR compare with treatment 

groups (p<0.05). Also there was significant difference between treatment groups in 

hematological parameters. WBC and Nutrophil and hematochrit were significantly higher in 

treatments with higher vitamin C concentrations (p<0.05). But there was not any differences 

in Lymphocytes and monosites between treatment groups. Total Immunoglobulin and 

lysosime was higher treatments with higher vitamin C and E (p<0.05). The conclusion of this 

study have shown that the best dos of vitamin C and E in diet was 300 and 30 mg/kg 

regularly. Also the results shown that there was an interaction between this two supplements 

in Caspian Salmon diet. 
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