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بررسي تاثیر آسکوژن در جـیره غذايي بر رشد و بازماندگي 
)Oncorhynchus mykiss( قزل آالي رنگین

چکید ه
مدیریت تغذیه در ماهیان پرورشي از مهم ترین مسایل تولید به شمار مي آید. اغلب تا بیش از 50 درصد از هزینه هاي تولید 
را غذا تش�کیل مي دهد. لذا مي توان با به کار بردن غذاي خوب و با کیفیت باال، قیمت تمام ش�ده تولید را کاهش داد. این 
امر ازطریق باالبردن درصد بقای، کاهش ضریب تبدیل غذایي، کاهش پرت غذا )شناوري مناسب غذا( و ... انجام پذیر است. 
در س�ال هاي اخیر از افزودني هاي مختلف جهت باالبردن ضریب رش�د و بقا اس�تفاده مي ش�ود. آسکوژن یکي از این مواد 
مي باشد آسکوژن تحت نام هاي تجاري مختلف مانند واناژن )Vanagen( و اپتیمون)Optimun( به بازار عرضه مي شود. 
اس�تفاده از این ماده در س�ال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است. آس�کوژن در حقیقت پودري حاوي انواع نوکلئوتیدها 
مي باشد که بعنوان یک ماده مکمل غذایي به جیره غذایي انواع جانوران اضافه مي شود. این ماده به عنوان محرک سیستم 
ایمني اس�تفاده مي ش�ود ولي به دلیل اینکه تاثیر مثبتي در رش�د و بقای جانوران و آبزیان دارد، در بس�یاري موارد بعنوان 

عامل محرک و افزایش رشد بکار مي رود )2(.

کلمات کلید ي: آسکوژن، قزل آالی رنگین کمان، جیره غذایی
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مقد مه 
     آسکوژن یک ترکیب بیوژنیک است که داراي مقادیر اپتیمال از 
RNA  و نوکلئوتیدها مي باش��د. RNA  به عنوان فعال کننده سیستم 
ایمني و نوکلئوتیدها نیز عامل تکثیر س��ریع س��لولي به ش��مار مي آید. 
اعمال ذکر ش��ده فوق از طریق فراهم کردن سریع نیازهاي سلولي )که 
جهت رش��د و تکثیر سریع سلولي نیاز است ( انجام مي شود. هم چنین 
آسکوژن با تحریک سیس��تم ایمني طبیعي جانوران، بهبودي و افزایش 
مقاومت بدن در مقابل شرایط استرسي و بیماریزایي ایجاد مي نماید که 

در نهایت رشد بهتر و سریعتر و بقاِی بیشتر را به دنیال دارد )٣(.
"Adamek و هم��کاران در س��ال 1۹۹6 گ��زارش کردند که تغذیه 
ق��زل آالي رنگین کمان به م��دت ٣7 روز با جیره غذایي حاوي ٠/6۲ و 
۲/۵ گرم آس��کوژن در کیلوگرم غذا، رش��د و عوامل تغذیه اي را افزایش 

داده است)۲(.
س��وداگر و هم��کاران )1( تاثیر آس��کوژن را در غلظت هاي مختلف 
 )Huso huso( جیره غذایي برعوامل رش��د و بازماندگي بچه فیل ماهي
بررس��ي نمودند. نتایج حاکي از اثرات مثبت و افزایش آسکوژن بر رشد، 
بازماندگي، ضریب رش��د وی��ژه، بهبود ضریب تبدیل غذایي و ش��اخص 
قیمت بود. Burrells و همکاران )۲٠٠1( یکي از س��ودمندترین فواید 
 استفاده از آسکوژن در جیره غذایي ماهیان را مقابله با شرایط استرس زا 
مي داند )٣(. این شرایط از قبیل کیفیت نامناسب آب، گل آلودگي ناگهاني 
آب کارگاه ها، دست کاري ماهیان، نقل و انتقال بچه ماهیان، تراکم باال 
و انتقال ماهیان به آب ش��ور... مي باشد. Madalla و همکاران)۲٠٠٠( 
گزارش نمودند که  افزودن آس��کوژن به میزان ٠/٠٠۵% به جیره غذایي 
آرتمیا، باعث افزایش 18 درصدي رش��د این گروه نسبت به گروه شاهد 
شده اس��ت )8(. Ramadan و همکاران )1۹۹۴( اثرات آسکوژن را بر 
سیس��تم ایمني ماهي تیالپیا قبل و بعد از تزریق واکس��ن علیه باکتري 
آئروموناس بررسي نمودند. درصد بقای ماهیان، پس از چالش با باکتري 
آئرومون��اس، در هردو مورد براي ماهیاني که جیره آنها حاوي آس��کوژن 

بود، به میزان معني داري بیش از گروه شاهد بود)۹(.
ای��ن آزمای��ش در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان س��ردآبي ش��هید 
مطه��ري یاس��وج، به مدت دو ماه از خرداد لغای��ت پایان تیر ماه 1٣86 
انجام شد.بچه ماهیان مورد آزمایش داراي وزن متوسط اولیه 1±۲۲ گرم 
بودند. این ماهیان حدودا ۴/۵ ماهه )از زمان هچ شدن( بودند. بادستگاه 
س��ورتر بچه ماهیان حدود ۲٠ گرم جداش��دند. سپس تعداد 1٠٠ قطعه 
ماهي براي هر تیمار و تکرار جدا ش��د. این انتخاب طوري بود که در هر 
استخر 1٠٠ قطعه ماهي با متوسط بیومس کلي ۲۲٠٠ گرم)بین ۲1٠٠ 
و ۲٣٠٠ گرم( قرار گرفت. براي آداپتاس��یون ماهیان با ش��رایط جدید و 
گذر از مرحله اس��ترس، به مدت پنج روز ماهیان در استخرهاي مربوطه 
نگهداري شدند تا اینکه آماده شروع آزمایش شوند. در طي این مدت از 
غذاي معمول کارگاه اس��تفاده مي شد و تلفات احتمالي )چند مورد ( با 
ماهیان هم سایز جایگزین شد.غذاي مصرفي)پودر ماهی، چربی، سویا و 
ارد گندم( در کارگاه از ش��رکت چینه تهیه مي شد. غذاي تهیه شده به 

میزان حدود ٣% وزني و شش وعده در روز انجام مي شد. 
 Chemoforma(آس��کوژن مصرفي از شرکت کموفورم س��وئیس
Ltd,Swizerland( تأمین ش��د.  در این آزمایش ٣ تیمار آزمایشي که 

سطوح آسکوژن در آنها ٠/٣، ۲/۵ و ۵ گرم در کیلوگرم غذا بود به همراه 
یک تیمار ش��اهد در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن سه تکرار براي هر 
تیمار، تعداد اس��تخرهاي الزم 1۲ عدد بود. ابتدا مقدار مشخصي از غذا 
بطور کامل آس��یاب شد. سپس این پودر به چهار قسمت مساوي تقسیم 
ش��د. س��پس با ترازوي دیجیتال )با دقت ٠/٠1(آسکوژن به میزان ذکر 
شده فوق، به هر بخش)سه قسمت( از پودر آسیاب شده اضافه گردید تا 
اینکه نسبت هاي ذکر شده فوق بطور دقیق بدست آید. سپس با میکسر 
براي مدت چند دقیقه،کاماًل مخلوط ش��د تا اینکه مخلوط یکنواختي از 
مواد افزوده ش��ده و پودر اولیه بدس��ت آمد. بعد از مراحل ش��کل گیری، 
غذاي آماده ش��ده جهت اس��تفاده براي چند روز)یک هفته( در یخچال 
نگه��داري ش��د. الزم به ذکر اس��ت که غذاي بچه ماهیان ش��اهد بدون 
افزودن آس��کوژن تهیه گردید. با ش��روع آزمایش ماهیان با غذاي آماده 
ش��ده تغذیه شدند. این آزمایش که به مدت دو ماه به طول انجامید، هر 
1٠ روز یکبار ماهیان زیس��ت سنجي مي شدند. اولین توزین ماهیان در 
روز دهم پس از  ش��روع آزمایش انجام شد. براي توزین ماهیان، ابتدا از 
هراس��تخر 6 بار با س��اچوک نمونه برداري شد و در ظرفي که تا نیمه آن 
آب وجود داش��ت، ریخته ش��د. این ماهیان با ترازوي دیجیتال به دقت 
وزن و ش��مارش شدند. در پایان با تقس��یم نمودن وزن آنها بر تعدادشان، 
میانگیني از وزن انفرادي آنها بدست آمد. این مقداِر محاسبه شده  نشان گر 
میانگین وزني ماهیان هر استخر بود. میانگین وزني این تکرارها نیز نشان گر 

میانگین وزني هر تیمار بود.
جه��ت آگاه��ي از روند رش��د و مصرف غ��ذا توس��ط ماهیان تحت 
 آزمایش، از یکسري شاخص هاي زیستي استفاده مي گردد. که عبارتند 
از: میانگین رش��د روزان��ه، افزایش وزن بدن، درص��د افزایش وزن بدن، 
ضریب )سرعت( رشد ،ضریب تبدیل غذایي، شاخص رشد روزانه، کارآیي 
تغذیه، نس��بت کارآیي پروتئین،  پروتئی��ن مصرفي )گرم(/ افزایش وزن 

بدن )گرم( و بازماندگي.
    تجزی��ه و تحلی��ل داده ها داده با اس��تفاده از آنالیز واریانس یک 
طرفه و آزمون مقایسه میانگین چند دامنه اي دانکن از بسته نرم افزاري 
اکس��ل و SPSS صورت گرف��ت. وجود یا نبود اخت��الف معني دار بین 
تیمارها در سطح اعتماد ۵% تعیین گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماري 

هر عامل در دو جدول جداگانه، آمده است.
با پایان یافتن دوره آزمایش، زیس��ت سنجي ماهیان انجام شد. داده هاي 
بدست آمده در فرمولهاي شاخص های زیستی جاي گذاري شد که در نهایت 

نتایج ذیل بدست آمد:

همان طور که از نتایج فوق، مش��خص اس��ت، افزودن آس��کوژن به 
عن��وان یک مکمل غذایي حاوي نوکلئوتیده��اي مختلف، باعث افزایش 
رش��د، کاهش تلفات و بهبود ش��اخص هاي زیس��تي اندازه گیري شده، 
ش��دند. جهت تعیی��ن بهترین دوز مصرفي آس��کوژن، و معني دار بودن 
اختالفات میان تیمارها، از نظر آماري نتایج بدست آمده فوق با یکدیگر 

مقایسه شدند.
     داده هاي بدست آمده از توزین ماهیان و تلفات آنها، با استفاده 
از آنالی��ز واریان��س یک طرفه و آزمون مقایس��ه میانگین چند دامنه اي 
دانکن بانرم افزار SPSS مقایس��ه ش��دند. الزم به ذکر است که ماهیان 
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موجود در هرتکرار بیومتري ش��دند و با گرفتن میانگین از سه تکرار هر 
تیمار، نتیجه نهایي براي آن تیمار بدست آمد.

جهت آگاهي از روند رشد ماهیان، هر 1٠ روز یکبار ماهیان به دقت 
توزین شدند که در نهایت با 6 بار بیومتري در طول دورة آزمایش،  نتایج 

زیر بدست آمد.

آنچه از تحقیق انجام ش��ده مش��خص گردیده اینس��ت که آسکوژن در 
تمامي غلظت هاي بکاربرده ش��ده، باعث افزایش رش��د و بقا شده است. 
آس��کوژن مخلوطي از نوکلئوتیدهاي مختلف مي باش��د که در بسیاري 
از فعالی��ت هاي متابولیکي جانداران دخالت مي کن��د. از این رو فراهم 
نمودن ی��ک منبع خارجي نوکلئوتیدها، تحت عنوان مکمل هاي غذایي 
در جیره غذایي جانوران، به خصوص براي ماهیان نقش مهمي در جهت  
دسترسي آسان به آن و کاهش مصرف انرژي جهت سنتز این مواد دارد. 
از ج��دول 1 چنین نتیجه گرفته می ش��ود که ب��ا افزایش دوز مصرفي 
آس��کوژن در جیره، افزایش رش��د حاصل مي ش��ود. این نتیجه توسط 

بسیاري دیگر از محققین نیز بدست آمده است)۲ ، ۴ ، 1٠(.
آنچه که باعث تفاوت در میزان اثر آس��کوژن مي شود، گونه و سن آبزي 
مورد آزمایش، دوز و مدت زمان آزمایش مي باشد. نتایج آنالیز داده هاي 
این جدول نش��ان مي دهد که با مصرف آسکوژن، عوامل زیستي مختلف 
ش��روع به بهبودي م��ي نمایند، اما در میان نتای��ج حاصل از دوزهاي به 
کار رفت��ه در این آزمایش تفاوت وجود دارد. با وجود مش��اهده افزایش 
وزن در ماهیان��ي ک��ه از س��ه دوز ٠/٣ ، ۲/۵ و ۵ گرم آس��کوژن در هر 
کیلوگرم غذا اس��تفاده نموده بودند )نسبت به تیمار شاهد(، افزایش وزن 
ناش��ي از کاربرد دوزهاي مصرفي ۲/۵ و ۵ گرم آس��کوژن از نظر آماري 
نس��بت به دوز ٠/٣ گرم، اخت��الف معني دار وج��ود دارد. ولي نتایج به 

جدول 1- نتایج بدست آمده درخصوص شاخص هاي زیست سنجي شده    

آسکوژن 5 گرمآسکوژن 2/5 گرمآسکوژن3/. گرمشاهدشاخص رشد/تیمار

gr1±122±122±122±22وزن  اولیه

gr 1/60±60/2وزن نهایي a65/1±2/35 b70/5±1/59 c71/0±1/95 c 

gr 1/6±38/17افزایش وزن a43/13±2/34 b48/47±1/59 c49±1/94 c

a196/1±10/72 b220/3±7/22 c222/7±8/85 c 7/25±173/5افزایش وزن %

a1/81±0/060 b1/94±0/037 c1/95±0/042 c 0/045±1/67ضریب رشد ویژه %

a91/3±2/52 b92/3±1/53 b90/7±2/10 b 2/08±86/3بازماندگي%

a8/7±2/51 b7/7±1/53 b9/3±2/08 b 2/08±13/7تلفات )تعداد(

a1/16±0/065 b1/03±0/010 c1/02±0/038 c 0/055±1/31ضریب تبدیل غذایي

mg 26/51±636میانگین رشد روزانه a719±39/58 b808±26/38 c817±32/12 c

a2/03±0/080 b2/21±0/049 c2/23±0/064 c 0/060±1/86شاخص رشد روزانه %

a0/86±0/047 b0/96±0/034 c0/98±0/039 c 0/032±0/76کارآیي تغذیه

a1/83±0/010 b2/06±0/067 c2/09±0/083 c 0/065±1/62نسبت کارآیي پروتئین

نمودار 1: مقایس�ه میانگین وزني)گرم( بچه ماهیان قزل آالي پرورش یافته تحت تیمارهاي 

مختلف طی دو ماه .

بررسی تأثیر آسکوژن در...
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دس��ت آمده حاصل از مصرف این دو دوز، نس��بت به یکدیگر معني دار 
نیست )٠/٠۵<p( پس مي توان نتیجه گرفت که سطح مصرف ۲/۵ گرم 
آس��کوژن بهتری��ن افزایش وزني را بین ماهیان م��ورد آزمایش در طول 
مدت مصرف پدید آورده اس��ت. از لحاظ اقتصادي نیز مصرف ۲/۵ گرم 
آس��کوژن در یک کیلو غذا، به صرفه تر و معقول تر مي باشد)نس��بت به 

مصرف ۵ گرم(.    
ام��ا در مورد می��زان بقا یا مرگ و میر،  نتایج متفاوتي از نتایج بدس��ت 
آمده در مورد افزایش وزن حاصل ش��د. بطور کلي نتایج نشان مي دهد 
مصرف آس��کوژن در تمامي دوزهاي بکار رفت��ه باعث افزایش میزان بقا 
ش��ده اس��ت. اما هرچند که در تیمار ۲/۵ گرم آسکوژن، بیشترین بقا یا 
کمترین مرگ و میر اتفاق افتاد ولي از نظر آماري بین تیمارهاي مصرفي 
آس��کوژن، در س��طح )٠/٠۵< p( ۵% تفاوت معني داري وجود نداش��ت. 
ام��ا این تفاوت بین این تیمارها و تیمار ش��اهد به خوبي مش��اهده مي 
شود)٠/٠۵< p(. بنابراین آنچه که از جدول 1 مي توان عنوان نمود این 
اس��ت که مصرف آس��کوژن در تمامي غلظت هاي آزمایش شده، به یک 

نسبت بقا را افزایش داده است.
نکته قابل توجه اینس��ت ک��ه در ماهي قزل آالي رنگی��ن کمان، عمده 
تلفات ماهیاِن پرورشي، از مرحله هچ تا یک گرمي و در نهایت تا ۵ گرم 
اتفاق مي افتد  و از این سن به باال معموال اگر بیماري خاصي رخ ندهد 
یا اینکه ش��رایط زیستي یا تغذیه اي نامساعد نشود، تلفات بسیار جزئي 
خواه��د بود. به همین دلی��ل درصد بقا در این آزمایش بس��یار باالتر از 
آزمایشات انجام شده توسط سایر محققین ، با این ماده بر ماهیان دیگر  
بود. با این وجود، تفاوت تلفات میان ماهیاني که از آس��کوژن اس��تفاده 

نموده بودند نسبت به ماهیان شاهد، بسیار معني دار بود. 
به طور خالصه میتوان به تحقیقات انجام ش��ده در مورد اثر آسکوژن بر 
رش��د و بازماندگي ماهیان، توسط: سوداگر و همکاران)1٣8٣( روي بچه 
ماهیان فی��ل ماهي؛ Adamek و هم��کاران )1۹۹6( روی  قزل آالي 
رنگین کمان ،  Tacon و همکاران )1۹8٠(   ؛ Gonzalez و همکاران 
)۲٠٠۴( روي ه��اداک و هالیبوت آتالنتی��ک؛  li  و همکاران )۲٠٠۵ و 
۲٠٠۴( ب��رروي هیبریدهاي باس راه راه، اش��اره نمود ک��ه نتایج تقریبا 

مشابهي با این تحقیق بدست آمده است. 
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