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هاي شاخص الشه و ترکیبات رشد، کاراییآلی بر  سطوح مختلف مکمل اسیدهاي اتاثر
  )Oncorhynchus mykiss( کمان آالي رنگین قزل ماهیانبچه خونی 

  
  ،3امیرکالیی ، عبدالصمد کرامت2ادي، میرمسعود سج1ایرایی محسن سلیمانی*

  5زاده صادق کریم و 4امین فرحی
دانشیار گروه علوم و 2، ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان آموخته کارشناسی دانش1

آموخته  دانش4، بیعی ساريط استادیار گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع3، فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیالت و محیط زیست، گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و  کارشناسی

  موسسه آموزش عالی رودکی تنکابنارشد  آموخته کارشناسی دانش 5، طبیعی گرگان منابع
  10/2/90 ؛ تاریخ پذیرش: 14/8/90تاریخ دریافت: 

  1چکیده
روي کارایی رشد، بقا، ترکیبات الشه و  ظور تعیین مقدار مناسب و بررسی اثر اسیدهاي آلیمن به

گرم)، آزمایشی  45/3±05/0کمان (با وزن اولیه  آالي رنگین ماهیان قزلهاي خونی بچهبرخی شاخص
ه یککارگیري چهار جیره شامل جیره تجاري (گروه شاهد)، جیره تجاري به همرا با به هفته 12مدت  به

درصد ترکیب اسید آلی (تیمار  دهم  )، جیره تجاري به همراه دو1درصد ترکیب اسید آلی (تیمار  دهم
آزمایش در  ) صورت پذیرفت.3درصد ترکیب اسید آلی (تیمار  دهمجیره تجاري به همراه سه و )2

افزاري  هاي نرمبستهها با استفاده از تصادفی انجام شد و تجزیه و تحلیل داده طور کامل بهقالب طرح 
Excel  وSPSS .داري در وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، در نهایت اختالف معنی صورت پذیرفت

هاي آزمایشی مشاهده نشد ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتئین و میزان غذاي مصرفی بین گروه
)05/0>P(. د و گروه شاهد مشاهده ش 1داري بین درصد بقا در تیمار اختالف معنی)05/0P<(  در

از نظر . )P<05/0(داري وجود نداشت اختالف معنی 3و  2که، میان این دو گروه و تیمارهاي  صورتی
). میزان گلبول سفید P<05/0داري بین تیمارهاي مختلف مشاهده نشد (اختالف معنیترکیبات الشه 
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داري در میزان یی، اختالف معن) ولP>05/0ها بود (داري باالتر از سایر گروهطور معنی به 1در تیمار 
). باالترین میزان هماتوکریت P<05/0هاي آزمایشی مشاهده نشد (گلبول قرمز و هموگلوبین بین گروه

) را با گروه شاهد نشان داد با این حال، P>05/0داري (مالحظه شد که اختالف معنی 1در تیمار 
). در مجموع با توجه به P<05/0هده نشد (مشا 3و  2داري بین این دو گروه و تیمار یمعن اختالف

آالي  ماهیان قزل میزان یک درصد به جیره غذایی بچه افزودن ترکیب اسیدهاي آلی به پژوهشنتایج این 
  گردد.کمان توصیه می رنگین
  
  هاي خونیآلی، قزل آالي رنگین کمان، کارایی رشد، شاخص هاياسید کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

خصوص پروتئین ویژه در قرن حاضر، نیاز روزافزون به منابع پروتئینی به به انیافزایش جمعیت انس
هاي باالي تهیه خوراك، با توجه به محدودیت سطوح مستعد پرورش و هزینه .کندحیوانی را طلب می

گشا  هاي رشد در جیره بسیار راهتردید جهت بهبود عملکرد ماهیان پرورشی، استفاده از محركبی
طی دوره  خوار در خصوص ماهیان گوشت هاي پرورش ماهیان بهاي از هزینهعمده د. بخشباش می

که یکی از  توجه به این شود. بادهندگان تحمیل می باشد که به پرورشپرورش، تهیه جیره غذایی می
پروري، کاهش ضریب تبدیل غذایی و استفاده از غذاهایی با کیفیت باال و قیمت مناسب  اهداف آبزي

طور  هاي آلی و غیره بهها و اسیدبیوتیکهاي آمینه، آنتیچون اسید هاي رشد هماست، استفاده از محرك
 از جمله زیادي ها مشکالتبیوتیک پادزیست مانند آنتی داروهاي از گیري افزایش یافته است. استفادهچشم
در  ).2003کانیب و همکاران، ارد (به دنبال د غیره را و محیطی زیست مسائل زا، بیماري عوامل شدن مقاوم

. اسیدهاي آلی )2002سیالن، (افزودنی، اسیدهاي آلی جایگزین مناسبی معرفی شدند  هايبین مکمل
طور گسترده در گیاهان و حیوانات وجود دارند.  هترکیباتی هستند که بین یک تا هفت اتم کربن دارند و ب

براي  بیشترهایشان شوند. این اسیدها و نمکلید میاسیدهاي آلی در طی فرآیند تخمیر میکروبی تو
مناسب دستگاه گوارش  pHشوند. اسیدهاي آلی با حفظ محافظت و نگهداري مواد غذایی استفاده می

شود ها بر مواد غذایی و فراهم شدن مواد غذایی بیشتري براي حیوانات پرورشی میسبب بهبود اثر آنزیم
  ).1998ایدلبرج، (ها است جذب نشده براي رشد باکتريکه نتیجه آن کاهش مواد غذایی 
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ثر در جهت ؤتواند روشی مدر جیره غذایی ماهی و میگو، می 1کننده استفاده از مواد اسیدي
). در همین راستا، با 2007الك استات، دستیابی به تولید سالم، با صرفه اقتصادي و پایدار باشد (

رد اسیدهاي آلی در جیره آبزیان صورت پذیرفته است ولی، کمی در زمینه کارب هاي هکه مطالع این
هاي هاي حاوي اسیدهاي آلی را به عواملی نظیر افزایش کارایی آنزیمن عملکرد مثبت جیرهامحقق

کریستینسن ( پذیري پروتئین و چربی )، افزایش میزان هضم2007کوتزامانیس و همکاران، گوارشی (
و افزایش تجمع  )1998سوگوریا و همکاران، ان اتولیز مواد معدنی ()، افزایش میز2008و الك استات،  

  اند.داده ) نسبت2008ژو و همکاران، هاي مفید در روده (باکتري
از مواد  هعمدطور  بهکمان آالي رنگینهاي گوشتخوار مانند قزلخصوص گونه غذاي آبزیان به

ده که دلیل عمده افزایش قیمت غذا روغن ماهی تشکیل ش قیمت مانند پودر ماهی وگران غذایی
عنوان یک محرك  توانند به. با توجه به این نکات اسیدهاي آلی می)200؛ هاردي، 1998بارلو، ( باشد می

کمان مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه باعث  آالي رنگینقزل رشد در کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهی
  قشار جامعه و افزایش مصرف سرانه ماهی شود.کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت خرید ا

ثیر آن بر روي أهدف از این مطالعه تعیین بهترین درصد مکمل اسیدهاي آلی در جیره غذایی و ت
  باشد.کمان می آالي رنگین ماهیان قزلهاي خونی بچههاي رشد، ترکیبات الشه و شاخصفاکتور

  
  هامواد و روش

در مرکز  1389هاي دي تا اسفند طی ماه پژوهشاین : در آزمایش ماهیان و تیمارهاي مورد استفاده
براي پرورش ماهی قزل کوهپایه واقع در جاده هراز شهرستان آمل، استان مازندران صورت پذیرفت. 

 4گرم استفاده شد. در نهایت ماهیان به  3عدد ماهی با وزن اولیه و تقریبی  288تعداد  پژوهشانجام 
آلی)، درصد اسید 2/0( 2آلی)، تیمار درصد اسید 1/0( 1آلی)، تیمار بدون اسیدگروه که شامل شاهد (

عدد  24تکرار بود. در هر تکرار  3گردیدند که هر تیمار داراي  آلی) تقسیمدرصد اسید 3/0( 3تیمار 
عنوان واحد آزمایشی محسوب شده و میانگین تراف  ماهی اختصاص داده شد. در این طرح تراف به

تکرار و در  3تیمار و  4شد. این آزمایش شامل اي از جامعه آماري در نظر گرفته میان نمونهعنو به
  تراف بود. 12مجموع 

                                                   
1- Acidfiers 
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 Sunzenآلی مورد استفاده در این آزمایش از شرکت هايمکمل اسید :جیره غذایی و تغذیه ماهیان
ید سیتریک، اسید مالیک، اسید آلی شامل اسید فرمیک، اسمالزي تهیه شده است که ترکیبی از چند اسید

هاي آزمایشی ماه با این جیره 3مدت  باشد. ماهیان بهارتوفسفریک، اسید الکتیک، اسید تارتاریک می
ترکیبات جیره  1 . جدولپذیردشوند و غذادهی در هر وعده تا حد سیري کامل صورت میتغذیه می

  دهد.را نشان می پژوهشمورد استفاده در این 
 شدند و میزان رشد فردي در هر گروه تعیینبار بیومتري می ماهیان هر دو هفته یک: اهیانري متبیوم

هفته میزان  12شد. پس از صورت روزانه مشخص می گردید. میزان غذاي داده شده به هر گروه نیز به
 باشد،هاي خونی و آنالیز الشه که شامل میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت میرشد، شاخص

  مورد بررسی قرار گرفت.
هاي رشد شامل ضریب براي بررسی رشد ماهیان و مقایسه بین تیمارها از شاخص  بررسی میزان رشد

) و میزان افزایش وزن PER)، میزان کارآیی پروتئین (SGR)، ضریب رشد ویژه (FCRتبدیل غذایی (
  بدن استفاده شد.

 2005هوروي، وزن اولیه ( -اییضریب تبدیل غذایی: مقدار غذاي مصرف شده/ وزن نه.(  
  :لگاریتم میانگین وزن اولیه)/ طول دوره پرورش -(لگاریتم میانگین وزن نهایی[ضریب رشد ویژه[ 
  ).2005هوروي، ( 100×
 ) 2001باي، میزان کارایی پروتئین: وزن خشک بدن/ مقدار پروتئین داده شده.(  

 مورد 1استاندارد در روش شده عنوان هايشیوه جهت بررسی ترکیبات الشه: الشه ترکیباتبررسی 
 در آن ضرب و کل نیتروژن تعیین طریق از و 2کجلدال روش به خام پروتئین. گرفت آزمایش قرار

 حل طریق از = درصد پروتئین). چربی خام درصد نیتروژن × 25/6محاسبه گردید ( 25/6 ضریب
 .شد انجام اتوماتیک سوکسله دستگاه با و سوکسله به روش آن مقدار تعیین و اتر در چربی کردن

 و ساعت 24 مدت به گراد سانتی درجه 100حرارت  در اتوکالو در نمونه قراردادن طریق از رطوبت
 24 مدت به گراد سانتی درجه 600 در حرارت الکتریکی کوره در نمونه دادن قرار طریق از خاکستر

  شد. گیري ساعت اندازه
  
  

                                                   
1- AOAC, 2000 
2- Kjeldhal 
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  یشیآزما ترکیبات جیره -1جدول 
  (%)  ترکیبات

  50  پودر ماهی
  20  آرد گندم
  12  آرد سویا

  10  روغن ماهی
  5/1  **مکمل ویتامینی
  5/1  *مکمل معدنی

  5  پر کننده
    ترکیب شیمیایی جیره 

  48/40  پروتئین
  60/17  چربی

  26/11  خاکستر
  48/1  رطوبت

  83/3  (کیلوژول) انرژي
گرم،  میلی 90گرم، روي  میلی 9گرم، مس  میلی 60گرم، آهن  میلی 39زیم مقدار عناصر موجود در مکمل معدنی: منی *

  .IU 1800گرم، کولین کلرید  میلی 75/0گرم،  کبالت  میلی 3گرم، ید  میلی 75/0سلنیوم 
گرم؛  میلی E ،600؛ ویتامین D3،IU 6000؛ ویتامین A ،IU 9000مقدار عناصر موجود در مکمل ویتامینی: ویتامین  **

 120گرم؛ سیانوکوباالمین  میلی 75گرم؛ ریبوفالوین  میلی 45گرم؛ پیروکسیدین  میلی 45گرم؛ تیامین  میلی K3 ،15 نویتامی
گرم؛ فولیک  میلی 450گرم؛ نیاسین  لییم 135گرم؛ پانتوتنیک اسید  میلی C780گرم؛ ویتامین  میلی 360گرم؛ اینوسیتول  میلی

 گرم. میلی 75اکسیدان  و آنتی گرم میلی 4/2گرم؛ بیوتین  میلی 24اسید 

  
)، تعداد گلبول RBCهاي خونی، تعداد گلبول قرمز (جهت تعیین شاخص: هاي خونیبررسی شاخص

ین منظور از ه اب ) مورد ارزیابی قرار گرفت.Hct) و هماتوکریت (Hb)، هموگلوبین (WBCسفید (
  استفاده شد.ماهیان شناسی  براي خون )1990هوستون (هاي توصیف شده توسط روش

عنوان  باشد و میانگین تراف به عنوان واحد آزمایشی می در این طرح تراف به: تجزیه و تحلیل آماري
 12تکرار و در مجموع  3تیمار و  4شود. این آزمایش شامل اي از جامعه آماري در نظر گرفته مینمونه

انجام شد.  SPSSو  Excelافزاري  نرمهاي ها با استفاده از بستهتحلیل داده باشد. تجزیه وتراف می
طرفه  ها در قالب طرح کامالًَ تصادفی به کمک آزمون دانکن و آنالیز واریانس یکمقایسه میانگین تیمار
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)One-Way ANOVA5دار در سطح احتمال شود و وجود یا عدم وجود اختالف معنی) انجام می 
  گردد.) تعیین می>05/0Pدرصد (

  
  نتایج

داري در وزن نهایی، شود اختالف معنیمشاهده می 2گونه که در جدول  همان :شدفاکتورهاي ر
هاي آزمایشی ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتئین و میزان غذاي مصرفی بین گروه

  .)P<05/0مشاهده نشد (
 

  هاي آزمایشیفاکتورهاي رشد در گروه -2جدول 
  فاکتور

  تیمار
  3تیمار   2تیمار   1تیمار   شاهد

  45/3±10/0  44/3±10/0  46/3±/05  45/3±05/0  وزن اولیه (گرم)
  36/26±09/4  09/28±28/3  24/26±97/1  54/23±61/1  وزن نهایی (گرم)
  27/2±18/0  35/2±12/0  27/2±08/0  15/2±07/0  ضریب رشد ویژه

  90/0±09/0  97/0±02/0  95/0±04/0  99/0±05/0  ضریب تبدیل غذایی
  33/1±34/0  52/1±20/0  38/1±10/0  30/1±08/0  وتئینمیزان کارایی پر

  85/20±34/5  81/23±14/3  62/21±63/1  10/19±23/1  غذاي مصرفی (گرم)
  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده

  
 هاي آزمایشی،باالترین درصد بقاي ماهیان در گروه 1با توجه به شکل : بقاي ماهیان طی دوره آزمایش

داري بین درصد بقا در تیمار ها نشان داد که اختالف معنیمشاهده شد. تجزیه و تحلیل داده 1ر تیمار د
اختالف  3و  2در حالی که، میان این دو گروه و تیمارهاي  )>05/0P(و گروه شاهد وجود دارد  1

  .)P<05/0(داري وجود نداشت معنی
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  شاهد            1تیمار            2تیمار            3تیمار                                           

  

  هاي آزمایشیدر گروه ءدرصد بقا -1شکل 
05/0Pها در سطح  دار بین میانگین داده دهنده وجود اختالف معنی نشان شکلدر هر  غیرمشترك انگلیسیحروف  * باشد می.  
  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده *
  

آالي  ماهی قزالاز اثر مکمل اسید آلی بر ترکیبات الشه  دست آمده بهنتایج  3 جدول :ترکیبات الشه
بین تیمارهاي مختلف از نظر داري دهد. بر اساس جدول اختالف معنینشان می را کمان رنگین

  ).P<05/0مشاهده نشد (ترکیبات الشه 
  

  هاي آزمایشیدر گروهالشه ترکیبات  -3جدول 
  3تیمار   2تیمار   1تیمار   شاهد ترکیبات بدن

   80/71±6/0   80/71±2/2   50/72±1/1 30/72±8/0 رطوبت
  47/16±13/0  47/16±25/0   44/16±32/0  93/16±78/0 پروتئین

   89/6±30/0   07/8±04/1   50/6±17/0   19/7±29/1 چربی
   93/2±81/0  88/2±39/0   75/2±26/0   09/3±49/0 خاکستر

  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده *
  

داري باالتر از سایر طور معنی به 1میزان گلبول سفید در تیمار  4با توجه به جدول  :هاي خونیشاخص
هاي داري در میزان گلبول قرمز و هموگلوبین بین گروهی) ولی اختالف معنP>05/0ها بود (گروه

مالحظه شد که اختالف  1). باالترین میزان هماتوکریت در تیمار P<05/0آزمایشی مشاهده نشد (
داري بین این دو  یگونه اختالف معن ) را با گروه شاهد نشان داد با این حال، هیچP>05/0داري (معنی

  ).P<05/0مشاهده نشد ( 3و  2گروه و تیمار 
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  هاي آزمایشیدر گروههاي خونی ماهیان شاخصهاي  داده -4جدول 
  3تیمار   2تیمار   1تیمار   شاهد ترکیبات بدن

   Lµ/103× (   b03/6±66/18 a 43/14±66/41   b 15/1±33/17   b 2/5±00/19گلبول سفید (
  Lµ/106× ( a 26/0±68/0  a 37/0±71/0   a 56/0±95/0  a 06/0±26/1گلبول قرمز (

   gr/dL( a 80/0±17/7   a 14/2±63/12   a 35/1±04/8   a 92/2±37/10هموگلوبین (
   b 03/5±33/27   a 24/9±67/52   ab 27/5±33/39  ab 16/5±00/34 هماتوکریت (%)

05/0Pها در سطح  دار بین میانگین داده دهنده وجود اختالف معنی نشان ستوندر هر  غیرمشترك انگلیسیحروف  * باشد می.  
  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده*
  

  گیريبحث و نتیجه
اثرات اسیدهاي آلی بر کارایی رشد  در خصوصانجام شده  هاي همطالع: ترکیبات الشهفاکتورهاي رشد و 

 هايجیره) بیان نمودند 1994و همکاران ( رینگودهد. را نشان می متفاوتیماهیان و سایر حیوانات نتایج 
در مقایسه  )Salvelinus alpinus( ماهی چارباعث افزایش وزن در  ک و اسیدپروپیونیکاسیدالکتی حاوي

اي اعالم نمودند ) نیز طی مطالعه2010شود. سوداگر و همکاران (با گروه شاهد (فاقد اسید آلی) می
 15 و 10، 5میزان  عنوان ماده جاذب در جیره غذایی فیل ماهیان جوان به استفاده از اسید سیتریک به

دار نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، شاخص  یگرم/کیلوگرم باعث افزایش وزن نهایی و بهبود معن
مطالعه با این از  دست آمده بهگردد. با این حال نتایج وضعیت و کاهش ضریب تبدیل غذایی می

هایی، ضریب رشد داري در وزن نمطالعه اختالف معنیاین باشد. در نمی سو هم باال هاي ههاي مطالع یافته
هاي آزمایشی مشاهده نشد با ویژه، ضریب تبدیل غذایی، کارایی پروتئین و میزان غذاي مصرفی بین گروه

هاي حاوي اسیدهاي آلی مشاهده شد که این نتایج با در جیره باالاین حال، تا حدودي بهبود فاکتورهاي 
) مطابقت دارد. آنها در مطالعه خود بیان نمودند که 2009و همکاران (  کی اونگ –وینگ هاي یافته

هاي حاوي اسیدهاي آلی و جیره پذیري بینهضم داري در میزان رشد و غذاي مصرفی واختالف معنی
گونه اختالف  ، هیچاین پژوهشهاي یافته گروه شاهد (فاقد اسید آلی) مشاهده نشد. با توجه به

 هاي آزمایشی از نظر ترکیبات شیمیایی بدن (پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت)داري بین گروه معنی
هاي حاوي اسیدهاي آلی و اطالعات موجود در مورد اثرات مفید جیره مشاهده نشد. در ماهی تیالپیا

چون گونه  رسد به عواملی همنظر می بوده و به متفاوتهایشان روي کارایی رشد در ماهیان نمک
هایشان و یا ترکیب آنها بستگی دارد. دازه و سن ماهیان، نوع و سطوح اسیدهاي و نمکماهیان، ان
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هاي آزمایشی، ظرفیت بافري مواد تشکیل دهنده جیره، مدیریت پرورش و چنین ترکیبات جیره هم
  ).2000لیم و همکاران، باشند (تغذیه و کیفیت آب از دیگر عوامل موثر می

هاي خونی ماهیان به عوامل مختلفی از قبیل گونه، اندازه، شاخص: و بقاي الرويهاي خونی شاخص
دهنده  سن، وضعیت فیزیولوژیکی، شرایط محیطی، رژیم غذایی (کمیت و کیفیت غذا، مواد تشکیل

؛ ایرانتو و 2000لیم و همکاران، ( هاي رشد) بستگی داردها و محركجیره، منابع پروتئینی، ویتامین
. البته مطالعات کمی در مورد )2005؛ اوسوایگو و همکاران، 2005آستین،  ؛ برانت و2002آستین، 
ها، اسیدهاي آلی و...) در دسترس هاي رشد (پروبیوتیکهاي خونی ماهیان در پاسخ به محركشاخص

. نتایج )2011فر و همکاران، ؛ حسینی2010؛ مریفیلد و همکاران، 2010رینگو و همکاران، ( باشدمی
هاي قرمز و ثیري روي تعداد گلبولأهاي حاوي اسیدهاي آلی تجیره دهدشان میمطالعه ناین 

 1/0( 1داري در تیمار معنی هاي سفید به طورچند میزان گلبول هموگلوبین خون نداشته است. هر
آالي قزل ) در ماهی 2007هاي اکرمی و همکاران (آلی) ارتقاء یافته است. این نتایج با یافتهدرصد اسید

) در فیل ماهیان جوان مطابقت دارد. آنها در مطالعات خود 2011فر و همکاران (نگین کمان و حسینیر
هاي دار تعداد گلبولهاي آزمایشی باعث افزایش معنیهاي رشد به جیرهنشان دادند که افزودن محرك

اداري در میزان که، اختالف معن محرك رشد) خواهد شد در حالی بدونسفید در مقایسه با گروه شاهد (
، درصد هماتوکریت در تیمارهاي آزمایشی این پژوهشهاي قرمز و هموگلوبین مشاهده نشد. در گلبول

داري مشاهده گردید. افزایش میزان معنی و گروه شاهد اختالف 1باالتر از گروه شاهد بود و بین تیمار 
مریفیلد و همکاران، سنتز کننده (هاي فتوهماتوکریت در تیالپیاي تغذیه شده با جیره حاوي باکتري

) گزارش نمودند افزودن 2011فر و همکاران (چنین حسینی گزارش شده است. هم ) قبال2010ً
ار میزان دبه افزایش معنی ماهیان جوان منجردرصد در جیره غذایی فیل 2میزان  الیگوفروکتوز به

  گردد.هماتوکریت خون می
ماهیان جوان  ودند افزودن اسید سیتریک به جیره غذایی فیل) اعالم نم2010سوداگر و همکاران (

کی  –وینگ داري بر میزان بقاي ماهیان در مقایسه با گروه شاهد نداشته است. با این حال،  یاثر معن
 Streptococcusدر مقابله با باکتري  تیالپیا) با بررسی میزان مقاومت ماهی 2009و همکاران (اونگ 

agalactiae میر ماهیان در گروه شاهد در مقایسه با تیمارهاي تکمیل شده با  و دند میزان مرگبیان نمو
مطالعه بقاي ماهیان در این داري باالتر بوده است. در همین راستا، در  یطور معن ترکیب اسیدهاي آلی به

گروه شاهد و  1داري بین تیمار که، اختالف معنی طوري تیمارهاي آزمایشی باالتر از گروه شاهد بوده به
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توان به باالتر مشاهده گردید. افزایش بقاي ماهیان در تیمارهاي آزمایشی حاوي اسیدهاي آلی را می
طور کلی ارتقاي سیستم ایمنی در این  هاي سفید خون و درصد هماتوکریت و بهبودن تعداد گلبول
  تیمارها نسبت داد.

توان بیان نمود که استفاده از گذشته می و مطالعات پژوهشاز این  دست آمده بهبا توجه به نتایج 
ثیر عوامل گوناگون روي کارایی أت اسیدهاي آلی در تغذیه ماهیان پرورشی نتایج متفاوتی را تحت

این از  دست آمده بهدهد. با این وجود، بیشتر مطالعات انجام شده و نتایج رشد ماهیان نشان می
هاي غذایی ماهیان و سایر حیوانات (از قبیل مرغ، رهثیر مثبت افزودن اسیدهاي آلی به جیأمطالعه ت

ومیر و افزایش میزان مقاومت ماهیان و  خوك و...) را در ارتقاي سیستم ایمنی و کاهش میزان مرگ
وري اقتصادي (با کاهش میزان بهره نمایند. بنابراین این نتایج به افزایش می سایر حیوانات تایید

) در پروش محیطی و غیرمحیطی یان در مقابل عوامل مختلفومیر و افزایش مقاومت ماه مرگ
  تجاري ماهیان کمک شایانی خواهند نمود.
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Abstract1 
A 12-week feeding trial was carried out with rainbow trout fry (3.45±0.05) by 

application of four diets including commercial diet (control), commercial diet with 
0.1% organic acids (T1), commercial diet with 0.2% organic acids (T2) and 
commercial diet with 0.3% organic acids (T3) to investigate the proper dose and 
study the effect of organic acids on growth performance, survival, body composition 
and some hematological parameters. Experiment was done in completely random 
design and the data analysis was performed by Excel and SPSS. Finally, significant 
difference was not observed in final weight, SGR, FCR, PER and feed intake 
(P>0.05). Also, a significant difference (P<0.05) was observed between T1 and 
control in survival rate, while there is no significant difference among these two 
groups and T2, T3 (P>0.05). As far as body composition is concerned, no remarkable 
difference was found among treatments (P>0.05). WBC was significantly higher 
(P<0.05) in T1 compared with other groups. However, no significant difference was 
obtained among treatments (P>0.05) with regard to RBC and Hb. The highest 
(P<0.05) HCT was observed in T1 which had a significant difference comparing 
with control, nevertheless, there is no significant difference among these two groups 
and T2, T3 (P>0.05). To sum up, As far as results of this study are concerned, the 
addition of 0.1% of organic acids to rainbow trout fry diet is suggested. 
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