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 چكيده

هاي رشد و مقاومت  شاخص بر لواميزول اثر بررسي بمنظور تحقيق اين

 منظور بدين. گرفت انجام کمان در برابر استرس تراکم آالي رنگين قزل

 از گرم 150±6 وزني ميانگين با کمان رنگين  آالي قزل ماهي قطعه 1000

 با و تيمار پنج قالب در و شد تهيه اروميه ماهي پرورش مزارع از يکي

 هر در لواميزول گرم ميلي 1000 و 500،  250، 100، 0 حاوي جيره

 روز 45 مدت به مکعب متر در کيلوگرم 33 تراکم با و غذا کيلوگرم

 و لواميزول فاقد جيره با تيمارها همه 60 روز تا سپس و شدند تغذيه

. هر پانزده روز گرفتند قرار پرورش دوره برابر سه و دو تراکم تنش تحت

هاي رشد آنها  گرديدند و شاخصماهيان کليه تيمارها زيست سنجي 

. نتايج نشان داد ماهيان تغذيه شده با لواميزول در مقايسه محاسبه گرديد

بهترين  .نشان دادند (>05/0P) يدار معني و با گروه شاهد رشد مطلوبتر

گرم لواميزول در  ميلي 500هاي رشد،  شاخص برايغلظت لواميزول 

گرم در کيلوگرم غذا داراي  ميلي 1000کيلوگرم غذا بوده و غلظت 

بيشترين درصد بقا تحت استرس  بود. ها اين شاخصدر  تأثيرکمترين 

گرم  ميلي 100و  250 ،500تراکم دو و سه برابر، به ترتيب در تيمارهاي 

گرم  ميلي 1000لواميزول در هر کيلوگرم غذا مشاهده شد و غلظت 

نسبت به ت دار تلفا لواميزول در هر کيلوگرم غذا باعث افزايش معني

تواند نشان دهنده مسموميت  اين نکته مي  (.>05/0P)تيمار شاهد گرديد 

ايت پيشنهاد در نه باشد. گرم لواميزول ميلي 1000 مزمن در اين غلظت

کمان از مقدار  آالي رنگين شود براي بهبود شرايط رشد و بقا در قزل مي

 گرم لواميزول در کيلوگرم غذا استفاده گردد. ميلي 500
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Abstract 
The present study was evaluated to determine 

effects of levamisole on growth and resistance of 

rainbow trout against density stress. For this 

purpose 1000 pieces fish (average weight of 150±6 

g) were obtained from a local fish farm of Urmia 

and were divided in 5 test groups (33 kg/m
3
 

density) and were fed on diet supplemented with 

levamisole at 0, 100, 250, 500 and 1000 mg per kg 

of diet for a period of 45 days. Then the fishes of 

all groups were fed on commercial diet without 

levamisole and were exposed density stress by 2-3 

folds for the following 15 days. Biometry of fishes 

was done every 15 days and growth factors were 

measured. Results show that high level of 

levamisole (1000 mg/kg) had the lowest effect on 

growth factors of fishes. The maximum survival 

percent of fishes were observed in 500, 250, and 

100 mg/kg Levamisole at the end of research and 

the level 1000 mg/kg Levamisole caused increase 

mortality of fishes into control group in density 

stress significantly (P<0.05). This can impress 

chronic toxicity of this Levamisole dosage. 

According the results of this study we suggest 500 

mg/kg levamisole to improve growth and survival 

factors in rainbow trout. 

 

Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), 

Levamisole, Growth factors, Density stress.  
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 مقدمه
پرورش ماهی یك صنعت مهم و سودآور بوده و 

ماهیان آب شیرین و دریایی تاكنون انواع زیادی از 
اند و تولیدات آبزی پروری هر مورد پرورش قرار گرفته

. افزایش تراكم در ساله در دنیا در حال افزایش است
محیط های پرورشی ماهیان به منظور رسیدن به تولید 

به خطر افتادن سالمت ماهیان پرورشی  بیشتر معموالً
ث به چنین شرایطی باع .را به دنبال خواهد داشت

وجود آمدن محیطی شده كه از نظر رشد و 
فیزیولوژیكی ماهیان را ضعیف نموده و احتمال آلودگی 

 Meshkini) آنها را به عوامل بیماریزا افزایش خواهد داد

et al., 2012).  درصد از تولید آبزیان در دنیا از  40حدود
ترین مسائلی كه از عمده آبزی پروری به دست می آید و

با آن مواجه آبزیان ندگان در امر پرورش پرورش ده
هستند، كاهش میزان ماندگاری و بقای ماهیان در اثر 

 باشد می باال های مختلف محیطی بویژه تراكماسترس
(Aditya et al., 2008). 

  (Oncorhynchus mykiss) كمانآالی رنگینقزل
های مهم پرورشی در دنیا بوده كه  هر نوع  از گونه

ی در جهت كاهش مشكالت موجود در فعالیت علم
روند پرورش این گونه تجاری از اهمیت باالیی 
برخوردار است. تغذیه و كنترل كیفی آب دو بعد 

پروی از جمله پرورش اساسی و مهم موفقیت در آبزی
غذایی خاص به  های مكملافزودن  و آال استقزل

جیره باعث بهبود رشد و تقویت سیستم ایمنی ماهیان 
. در كوتاه كردن طول دوره پرورش مؤثر است شده و

های ایمنی  تحت عنوان محرک های غذایی مكمل این
 .(Sukhoverkhov, 2006) اند شناخته شده

های ایمنی و  محققین زیادی ارتباط بین محرک 
 Booniaratpalin) اند افزایش رشد را گزارش كرده

et al., 1995; Pirhonen, 2003; Bahram et .
al., 2005; Sukhoverkhov, 2006). های  محرک

باید قبل از وقوع استرس یا بیماری و برای  ایمنی
كاهش خسارات ناشی از آن مورد استفاده قرار گیرند، 

نقصان و ضعف سیستم ایمنی  هستند چرا كه قادر

 ناشی از استرس وارده به ماهی را جبران كنند
(Anderson et al., 1995). 

رین روش برای استفاده و ت تجویز خوراكی عملی
تاكنون روش  وهای رشد و ایمنی است  معرفی محرک

های ایمنی همچون  خوراكی برای استفاده از محرک
)یك محرک ایمنی كه از تخم  EF203ها،  گلوكان

 ,.Jorgensen et al) ، الكتوفرینشود( تهیه میمرغ 

 ,Kitao & Yoshida) ، لوامیزول و كیتوزان(1993

1986; Asmita & Uday, 2013)  گزارش شده
این روش بدون استرس بوده و استفاده از . است

 .سازد محرک را بدون توجه به اندازه ماهی مقدور می
رم بوده كه برای مبارزه با لوامیزول یك داروی ضد كِ

آلودگی با نمادتودها در انسان و حیوانات مورد استفاده 
لوامیزول های انجام گرفته  گیرد. طبق بررسی قرار می

های رشد، افزایش مقاومت و  باعث بهبود شاخص
های مختلف در ماهیان نیز  بازماندگی در برابر آلودگی

 .(Symoens & Rodenthall, 1977) شود می

های  كمان جزو گونه آالی رنگین از آنجایی كه قزل
مهم تجاری  ایران  بوده و سهم مهمی در تامین پروتئین 

رو به رشد كشورمان دارد و  حیوانی مورد نیاز جمعیت
همچنین با توجه به اینكه باال بردن تراكم در واحد سطح 
یا حجم برای افزایش تولید این گونه استرس زیادی را به 

، تصمیم بر آن شد تا برای رفع این ماهیان وارد می كند
استفاده از لوامیزول به  تأثیراین تحقیق  مشكل در

و مقاومت گونه  های رشد صورت خوراكی بر  شاخص
مورد كمان در برابر استرس تراكم  آالی رنگین قزل

 .بررسی قرار گیرد
 

 هامواد و روش
 تهيه ماهيان و شرایط پرورشی

با  كمان آالی رنگین ماهی قزل قطعه 1000تعداد 

گرم از یكی از مزارع پرورش  150±6 میانگین وزنی

یان به پژوهشكده آرتمیا و آبز وماهی ارومیه تهیه شده 
یك هفته  منتقل گردیدند. پس ازدانشگاه ارومیه 

، به تعداد آزمایش سازگاری ماهیان با شرایط محیط
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 اتیلنی پلی لیتری 500 حوضچه 15مساوی در 
 33 تراكم) لیتر 300 آبگیری حجم با ای استوانه

ماهیان در پنج  .گردیدند تقسیم( مكعبمتر در گرم كیلو
جاری به عنوان جیره تیمار غذایی )غذای كنسانتره ت

 500،  250،  100شاهد و چهار جیره آزمایشی حاوی 
گرم لوامیزول در هر كیلوگرم غذای  میلی 1000و 

تجاری( و با سه تكرار برای هر تیمار به مدت دو ماه 
روز با استفاده از تیمارهای آزمایشی حاوی  45)

روز با استفاده از غذای تجاری فاقد   15لوامیزول و 
زول( تحت پرورش قرار گرفتند. طی دوره پرورش لوامی

گیری اكسیژن )به طور روزانه بوسیلة دستگاه  اندازه
اسپانیا  CRISONمتر ساخت شركت  كسیدیجیتالی اُ

و دمای آب )به طور روزانه بوسیلة  P ،)pH 45مدل 

مدل   Elmetronمتر شركت  pHدستگاه دیجیتالی 
411-CP آب )به صورت (، نیتریت، نیترات و آمونیاک

ساخت شركت پالین  7500هفتگی و با دستگاه فتومتر 
انگلستان( و جمع آوری تلفات به صورت روزانه صورت 

گرفت. آب مورد نیاز برای پرورش ماهیان قزل آال از  
 یك حلقه چاه عمیق تامین گردید.

 
  تهيه جيره غذایی و غذادهی

شده در این تحقیق سایز   تجاری استفادهغذای 
GFT-2  ساخت شركت چینه تهران بود. مقدار غذای

روزانه برای هر گروه از ماهیان با استفاده از جدول 
گردید.  تعیین (Hardy, 2002) استاندارد غذادهی

 باشد. می 1آنالیز غذای استفاده شده به شرح جدول 

 
 شده برای تغذیه ماهیان استفاده GFT-1غذای تجاری آنالیز  .1جدول 

 رطوبت )درصد( فسفر )درصد( فیبر )درصد( خاكستر )درصد( چربی )درصد( )درصد( پروتئین خام

 11 1/1حداقل  4حداكثر  درصد 10 14حداقل  40حداقل 

 
های حاوی لوامیزول، روزانه غذای برای تهیه جیره

هر تیمار با ترازوی دیجیتالی  وزن شده و سپس مقدار 
و  500 ،250، 100لوامیزول الزم برای هر تیمار )

گرم در هر كیلوگرم غذا(، با ترازوی  میلی 1000
لیتر  میلی 15گرم( وزن و در  001/0دیجیتالی )با دقت 

های جداگانه روی  آب مقطر حل گردید و با آب پاش
هر تیمار اسپری  و در دمای  اتاق خشك گردید غذای 

 گراد سانتیدرجه  4و تا زمان استفاده در یخچال 
 لیتر میلی 15غذای گروه شاهد نگهداری شدند. روی 

وعده  4غذادهی ماهیان در   آب مقطر اسپری گردید.
عصر و در فواصل مساوی  6صبح تا  8بین ساعات 

 صورت گرفت.
 

 های رشد گيری شاخص سنجی و اندازهزیست

 قطعه 9سنجی ماهیان در روز صفر جمعاً برای زیست
 9از هر تیمار  60و  45، 30، 15ماهی و در روزهای 

عدد به ازاء هر تكرار( بطور تصادفی  3عدد ماهی )

 500صید  و پس از بیهوشی آنها با استفاده از محلول 
 ,Pirhonen) میخك لقسمت در میلیون پودر گُ

وزن زنده آنها با ترازوی الكتریكی )با دقت  ،(2003
گرم( و طول كل و طول استاندارد با استفاده از  01/0

 گیری و ثبت گردید. خط كش میلیمتری اندازه
های  سنجی، شاخص با استفاده از اطالعات زیست

 های زیر محاسبه گردید: رشد طبق رابطه
 1ضریب تبدیل غذایی=                                  (1

 مقدار غذا / افزایش وزن
  2درصد افزایش وزن=                                   (2

 w w
w

 
 

 

2 1

1
100 

  3برحسب گرم رشد روزانه=                              (3
 (t  /w2-w1) 

                                                                      
1. Food conversion rate 

2. Growth Rate  
3. Daily growth 



 1397بهار  م،چهارو  ستیب یاپی، پچهارمسال ششم، شماره شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   14

 1ضریب رشد ویژه=                                      (4

 Lnw Lnw

t t

 



2 1

2 1

100 

 2كارآیی غذایی=  (                                        5
 / ضریب تبدیل غذایی 100

 3ضریب چاقی یا فاكتور وضعیت=                      (6
 )طول كل(/ وزن(3× ) 100

 Lوزن زنده بر حسب گرم،  wهای فوق  در فرمول
زمان برحسب روز  tمتر و  طول كل بر حسب سانتی

 .(Hoseini Najdgerami et al. 2007)است 
 

 تراکم هایاسترس

روزۀ تغذیه با لوامیزول، برای ارزیابی اثر  45پس از 
ر قدرت دفاعی ماهیان در شرایط استرسی لوامیزول ب

تراكم باال، تمام ماهیان هر گروه در دو حوضچه به 
صورت جداگانه یكی با تراكم دو و دیگری با تراكم سه 
برابر حالت دوره پرورش با لوامیزول )یعنی به ترتیب با 

كیلوگرم در مترمكعب( و با همان شرایط  99و  66تراكم 
گردیدند. تغذیه تمام ماهیان  فیزیكوشیمیایی آب تقسیم

 60تحت استرس با غذای تجاری فاقد لوامیزول تا روز 
 3ها، ابتدا در هر  ادامه یافت. در روز اول شروع استرس

ساعت یكبار و در روزهای بعد به صورت روزانه تلفات 
 .(Meshkini, 2003) ماهیان شمارش و ثبت گردید

 
 ها ناليز آماری دادهآ

ها از  هت تجزیه و تحلیل آماری دادهدر این تحقیق ج
 One-way ANOVA، آزمون SPSS 16افزار  نرم

 استفاده گردید. Duncanتست 

 

 نتايج
( حاكی 2بررسی نتایج آماری تغییرات وزن كل )جدول 

 500تیمار چهارم )تغذیه شده با  از آن است كه

                                                                      
1. Special Growth Rate: SGR 

2. Food Efficiency  
3. Condition factor  

گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا( در تمام روزهای  میلی
ی دارای بیشترین میانگین وزن كل بوده نمونه بردار

با استرس تراكم دو و سه  60و  45، 30كه در روزهای 
 دار بوده است. برابر با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی

بیشترین میانگین طول كل در روز  3طبق جدول 
گرم  میلی 250متعلق به تیمار سوم )تغذیه شده با  15

كه با تیمار شاهد لوامیزول در كیلو گرم غذا( بوده 
به بعد تا پایان دوره  15دار داشته و از روز  تفاوت معنی

گرم  میلی 500تحقیق تیمار چهارم )تغذیه شده با 
لوامیزول در كیلوگرم غذا( دارای بیشترین میانگین 

داری را  طول كل بوده كه با گروه شاهد تفاوت معنی
 نشان داده است.

شود از نظر  میدیده  4بر اساس آنچه كه در جدول 
برداری روز  میانگین درصد افزایش وزن تنها در نمونه

دار مشاهده  بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی 45
( تیمار چهارم )تغذیه 45شده است كه در این روز )روز 

گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا( با  میلی 500شده با 
داری  داشتن بیشترین درصد افزایش وزن تفاوت معنی

 گروه شاهد نشان داده است. را با
هرچند از نظر شاخص درصد افزایش وزن در بین 

داری در اكثر  تیمارهای مختلف تفاوت های معنی
روزهای نمونه برداری وجود ندارد اما صرف نظر از 

لوامیزول، بیشترین درصد افزایش وزن در دوره  تأثیر
( و كمترین مقدار نیز در 15اولیه رشد )روز صفر تا روز 

روز با استرس تراكم سه برابر دیده  60تا  45دوره 
 تأثیرشود. از طرفی افزایش تراكم مستقل از  می

لوامیزول، سبب كاهش درصد افزایش وزن در كلیه 
و چنین وضعیتی در مورد  (4گردد )جدول تیمارها می

 (.5)جدولشود  شاخص رشد روزانه هم مشاهده می
د روزانه از نظر شاخص رش 5های جدول طبق داده

داری در بین  در تمام روزهای نمونه برداری تفاوت معنی
تیمارها مشاهده نشده است و این در حالیست كه تیمار 

گرم لوامیزول در كیلوگرم  میلی 500چهارم )تغذیه شده با 
غذا( همواره تا پایان دوره آزمایش دارای بیشترین 

 .میانگین رشد روزانه در بین تمام تیمارها بوده است
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 انحراف معیار( ±)بر حسب گرم  میانگین تغییرات وزن كل ماهیان تیمارهای مختلف  .2جدول 

  تیمارها

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 )دوره پرورش )روز 

152.23(±2.02) a 152.23(±2.02) a 152.23(±2.02) a 152.23(±2.02) a 152.23(±2.02) a صفر 

184.16(±1.75) a 187.36(±10.62) a 178.92(±8.01) a 186.41(±11.19) a 175.29(±5.18) a 15 

207.40(±6.24) ab 225.08(±1.84) b 210.87(±13.46) ab 204.90(±12.13) a 198.85(±9.59) a 30 

236.37(±5.50) b 275.87(±4.65) c 246.87(±4.98) b 236.18(±8.56) b 218.04(±8.97) a 45 

253.72(±3.00) b 310.50(±4.66) d 285.08(±16.39) c 254.45(±10.15) b 233.09(±2.57) a 60 ()تراكم دو برابر 

246.22(±7.65) b 297.90(±9.47) d 260.00(±4.74) c 251.99(±6.91) bc 226.31(±4.52) a 60 )تراكم سه برابر( 
 ANOVA, Duncan, p≤0.05)باشد.  دار می دهنده عدم اختالف معنی)حروف یكسان در هر ردیف نشان

 
 انحراف معیار( ±) متر بر حسب سانتی میانگین تغییرات طول كل ماهیان .3جدول 

  تیمارها

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 روز( دوره پرورش( 

24.38(±1.43)a 24.38 (1.10) a 24.38(±0.60) a 24.38(±1.65) a 24.38(±0.50) a صفر 

25.20(±0.63) a 25.79(±0.53) a 25.97(±0.25) a 25.45(±0.59) a 25.61(±0.23) a 15 

25.79(±0.76) a 26.54(±0.54) ab 27.07(±0.63) b 25.98(±0.54) ab 25.79(±0.71) a 30 

26.38(±0.71) a 28.27(±0.28) b 28.23(±0.46) b 26.92(±1.13) ab 26.63(±0.99) a 45 

27.13(±0.57) a 29.11(±0.43) d 28.58(±0.40) cd 28.25(±0.33) bc 27.73(±0.24) ab 60  )تراكم دو برابر( 

26.24(±0.78) a 28.04(±0.64) b 27.33(±0.60) ab 26.87(±0.36) a 26.85(±0.61) a 60 )تراكم سه برابر( 
 ANOVA, Duncan, p≤0/05)باشد.  دار می دهنده عدم اختالف معنی)حروف یكسان در هر ردیف نشان 

 
 ه تحقیقانحراف معیار( گروه های مختلف ماهیان طی دور ±میانگین تغییرات درصد افزایش وزن ) .4جدول 

  تیمار

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 )دوره پرورش )روز 

20.99(±1.36) a 23.05(±6.35) a 17.56(±6.08) a 20.49(±6.91) a 15.14(±2.90) a 0- 15 

12.64(±4.34) a 20.36(±5.89) a 17.81(±3.64) a 12.02(±10.34) a 13.61(±8.87) a 15-30 

14.05(±6.56) ab 22.43(±2.03) b 17.47(±9.43) ab 15.41(±4.45) ab 9.78(±5.87) a 30-45 

7.38(±2.84) a 12.71(±3.56) a 15.52(±7.23) a 7.93(±8.24) a 7.38(±5.54) a 60 )تراكم دو برابر( 

4.17(±2.69) a 8.16(±5.20) a 5.37(±4.08) a 6.72(±1.66) a 4.18(±2.77) a 60 )تراكم سه برابر( 
 ANOVA, Duncan, p≤0/05)باشد.  دار می ر ردیف نشان دهنده عدم اختالف معنی)حروف یكسان در ه

 
 های مختلف ماهیان طی دوره تحقیقانحراف معیار( گروه ±میانگین تغییرات رشد روزانه ) .5جدول 

  تیمار

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 )دوره پرورش )روز 

2.13(±0.12) a 2.34(±0.65) a 1.78(±0.60) a 1.44(±1.20) a 1.54(±0.30) a 0- 15 

1.55(±0.52) a 2.51(±0.59) a 2.13(±0.48) a 2.09(±0.53) a 1.58(±0.99) a 15-30 

1.93(±0.62) a 2.82(±0.79) a 2.40(±1.13) a 2.09(±0.53) a 1.28(±0.72) a 30-45 

1.16(±0.42) a 2.33(±0.61) a 2.55(±1.18) a 1.22(±1.23) a 1.05(±0.75) a 60 )تراكم دو برابر( 

0.66(±0.42) a 1.49(±0.94) a 0.87(±0.65) a 1.05(±0.23) a 0.60(±0.38) a 60 )تراكم سه برابر( 
 ANOVA, Duncan, p≤0/05)باشد.  دار می دهنده عدم اختالف معنی)حروف یكسان در هر ردیف نشان
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شود از نظر  مشاهده می 6همان گونه كه در جدول 
تفاوت طی دوره تحقیق میانگین ضریب رشد ویژه 

داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشده است  معنی
با استرس  60و  45و این در حالی است كه در روز 

تراكم سه برابر بهترین میانگین ضریب رشد ویژه 
گرم  میلی 250متعلق به تیمار سوم )تغذیه شده با 

ا( بوده و در بقیه روزهای لوامیزول در كیلوگرم غذ
نمونه برداری بیشترین میانگین ضریب رشد ویژه 

گرم  میلی 500متعلق به تیمار چهارم )تغذیه شده با 
 لوامیزول در كیلوگرم غذا( بوده است.

از نظر شاخص میانگین ضریب  7طبق نتایج جدول 
داری در بین  دوره تحقیق تفاوت معنی 30چاقی تا روز 

با  60مشاهده نشده است. اما در روز  تیمارهای مختلف

استرس تراكم دو برابر تیمارهای چهارم )تغذیه شده با 
گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا( و پنجم )تغذیه  میلی 500

گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا( دارای  میلی 1000شده با 
بیشترین میانگین ضریب چاقی بوده و با گروه شاهد هم 

با استرس تراكم  60اند. در روز  ن دادهدار نشا ت معنیوتفا
گرم  میلی 1000سه برابر هم تیمار پنجم )تغذیه شده با 

لوامیزول در كیلوگرم غذا( باالترین میانگین ضریب چاقی 
 دار داشته است. را داشته و با تیمار شاهد تفاوت معنی

در تمام روزهای  8بر اساس نتایج مندرج در جدول 
ن دوره آزمایش تیمار چهارم )تغذیه برداری تا پایانمونه

 دارایگرم لوامیزول در كیلوگرم غذا(  میلی 500شده با 
بهتر نسبت به بقیه تیمارها  ضریب تبدیل غذایی

 باشد. می
 

 انحراف معیار( ماهیان در دوره تحقیق ±میانگین تغییرات ضریب رشد ویژه ) .6جدول 
  تیمار

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0  پرورش )روز(دوره 

1.27(±0.75) a 1.38(±0.34) a 1.07(±0.34) a 1.24(±0.38) a 0.94(±0.17) a 0- 15 

0.79(±0.26) a 1.23(±0.33) a 1.09(±0.20) a 0.74(±0.60) a 0.84(±0.52) a 15-30 

0.87(±0.29) a 1.14(±0.30) a 1.96(±0.53) a 0.95(±0.26) a 0.62(±0.35) a 30-45 

0.47(±0.18) a 0.80(±0.21) a 0.95(±0.42) a 0.50(±0.50) a 0.47(±0.34) a 60 )تراكم دو برابر( 
0.27(±0.17) a 0.52(±0.32) a 0.35(±0.26) a 0.43(±0.10) a 0.27(±0.18) a 60 )تراكم سه برابر( 

 ANOVA, Duncan, p≤0/05)باشد.  دار می دهنده عدم اختالف معنی)حروف یكسان در هر ردیف نشان
 

 انحراف معیار( در تیمارهای مختلف ±میانگین تغییرات ضریب چاقی ) .7جدول 
  تیمار

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 )دوره پرورش )روز 

1/18(±0.17) a 1.18(±0.17) a 1.18(±0.17) a 1.18(±0.17) 1.18(±0.17) a صفر 

1.09(±0.06) a 1.09(±0.06) a 1.02(±0.06) a 1.11(±0.08) a 1.04(±0.06) a 15 
1.21(±0.09) a 1.21(±0.07) a 1.07(±0.14) a 1.17(±0.03) a 1.16(±0.05) a 30 

1.33(±0.11) b 1.18(±0.03) ab 1.10(±0.03) a 1.22(±0.12) ab 1.16(±0.13) ab 45 
1.27(±0.07) c 1.26(±0.07) c 1.22(±0.04) bc 1.13(±0.06) ab 1.09(±0.04) a 60 ر( )تراكم دو براب 
1.37(±0.17) b 1.35(±0.07) ab 1.28(±0.09) ab 1.30(±0.05) ab 1.17(±0.06) a 60 )تراكم سه برابر( 

 ANOVA, Duncan, p≤0/05)باشد.  دار می )حروف یكسان در هر ردیف نشان دهنده عدم اختالف معنی

 
 مختلفانحراف معیار( در تیمارهای  ±میانگین تغییرات ضریب تبدیل غذایی ) .8جدول 

  تیمار

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 )دوره پرورش )روز 

2.72(±0.02) d 2.58(±0.02) a 2.69(±0.02) c 2.73(±0.03) d 2.62(±0.03) b 0- 15 

2.16(±0.02) c 2.01(±0.02) a 2.21(±0.03) d 2.07(±0.06) b 2.22(±0.13) d 15-30 

1.81(±0.04) c 1.44(±0.03) a 1.53(±0.02) b 1.90(±0.03) d 2.34(±0.04) e 30-45 

1.99(±0.03) d 1.58(±0.03) a 1.89(±0.05) b 1.97(±0.02) c 2.04(±0.02) e 45-60  برابر( 2)تراكم 

2.22(±0.14) b 2.06(±0.07) a 2.39(±0.04) c 2.53(±0.12) d 2.52(±0.08) d 45-60  برابر( 3)تراكم 
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طول دوره آزمایش  در تمام 9طبق نتایج جدول 
گرم لوامیزول در  میلی 500تیمار چهارم )تغذیه شده با 

كیلوگرم غذا( بیشترین كارایی غذایی را داشته كه 
 دارد.دار  همواره با گروه شاهد تفاوت معنی

گردد مشاهده می 1بر اساس آنچه كه در نمودار 
گرم لوامیزول در  میلی 500تیمار چهارم )تغذیه شده با 

بیشترین درصد بقا در پایان دوره دارای غذا(  كیلوگرم
 باشد.میتحقیق 

 

 گيریبحث و نتيجه
فیزیكوشیمیایی  فاكتورهایمقادیر بهینه  با توجه به

كمان كه توسط  آالی رنگین پرورشی قزلبرای آب 
 & McNeely) محققین مختلف ارائه گردیده

Neimanis, 1979; Nadery Jolodar et al., .
2006; Emadi, 2008; Yazdanbakhsh et al.,. 

گیری  و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از اندازه (2009

مشخص  تحقیق حاضر،این فاكتورها در طول دورۀ 
پیش  ها در تحقیق گردید كه كلیه مقادیر این شاخص

 و بودهبرای ماهی قزل آال در محدوده استاندارد  رو
تورهای نتایج بدست آمده در این تحقیق مستقل از فاك

 .فیزیكوشیمیایی بوده است
های رشد  محرک تأثیرپژوهشگران زیادی موضوع 

اند و از  و ایمنی را در آبزیان مورد بررسی قرار داده
های ها لوامیزول است كه به صورتجمله این محرک

های مختلف  مختلف و در مراحل مختلف زندگی گونه
وتی و در مقادیر متفاوت نتایج متفا آزمایش شده است

لوامیزول بر میزان  تأثیرعنوان مثال . بهاندرا نشان داده
 Acipenserبازماندگی نوزادان تاسماهی ایرانی )

persicusوری بررسی شده و  صورت غوطه( به
مشخص شده است كه لوامیزول موجب كاهش معنادار 

 Nadery)شود  درصد تلفات تاسماهی ایرانی می

Jolodar et al., 2006). 

 
 انحراف معیار( گروه های مختلف ماهیان طی دوره تحقیق ±میانگین تغییرات كارایی غذایی ) .9 جدول

  تیمار

LV1000 LV500 LV250 LV100 LV0 روز( دوره پرورش( 

36.81(±0.20) a 38.71(±0.24) d 37.22(±0.14) b 36.67(±0.23) a 38.22(±0.12) c 0- 15 

46.37(±0.12) b 49.83(±0.11) d 45.32(±0/17) a 48.30(±0.15) c 45.11(±0.15) a 15-30 

55.35(±0.26) c 69.61(±0.10) e 65.50(±0.19) d 52.72(±0.21) b 42.80(±0/25) a 30-45 

50.34(±0.30) b 63.43(±0.11) e 53.00(±0.16) d 50.85(±0/24) c 49.10(±0.26) a 45-60  برابر( 2)تراكم 

45.11(±0.11) c 48.62(±0.19) d 41.90(±0.12) b 39.58(±0.20) a 39.74(±0.19) a 45-60  برابر( 3)تراكم 

 (ANOVA, Duncan, p≤0/05باشد.  دار می )حروف یكسان در هر ردیف نشان دهنده عدم اختالف معنی
 

 
 میانگین تغییرات درصد بقا در گروه های ماهیان تغذیه شده با مقادیر مختلف لوامیزول .1نمودار 
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های  غلظت تأثیرای همچنین در یك دوره دو هفته
مكعب لوامیزول  مترگرم در دسی میلی 20و  10، 5، 2

بر روی الرو ماهی كپور بررسی شده و نتایج نشان 
داده است كه بیشترین افزایش وزن و طول متعلق به 

گرم در  كمترین مقدار لوامیزول یعنی تیمار دو میلی
كمترین افزایش وزن و  متر مكعب لوامیزول و دسی

باشد. از طرفی بیشترین  طول متعلق به گروه شاهد می
متر مكعب  گرم در دسی میلی 20درصد بقا در تیمار 

%( و كمترین درصد بقا در تیمار شاهد و 97لوامیزول )
%( 93متر مكعب لوامیزول ) گرم در دسی دو میلی

-Siwicki & Korwin)گزارش شده است 

Kossakowski, 1988).  تأثیردر تحقیق دیگری 
گرم لوامیزول در  میلی 500و  250 ،125های  غلظت

 Cyprinus) كیلوگرم غذا بر روی ماهی كپور معمولی

carpio)  توسط محققین بررسی شده است و نتایج
بیانگر بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد و 

گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا و بیشترین  میلی 125
 250رشد ویژه و بیشترین درصد بقا در تیمار  ضریب

باشد  گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا می میلی
(Maqsood et al., 2009). 

داروی لوامیزول بر  تأثیر در تحقیق حاضر نیز
آالی  های رشد و مقاومت ماهی قزل شاخص
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و به  كمان رنگین

دارو در مقادیر  این طور كلی مشخص گردید كه
های  ات متفاوتی بر روی رشد و شاخصتأثیرمختلف 

آن دارد. به عبارت دیگر طبق نتایج حاصل از این 
های رشد ماهی  كیتوزان بر شاخص تأثیرتحقیق 

كار رفته آن هكمان مستقل از مقدار ب آالی رنگین قزل
های رشد این  آن بر بهبود شاخص تأثیردر غذا است و 
ا افزایش مقدار آن در غذا، بیشتر ماهی لزوما ب

در بین تیمارهای مختلف اساسا غلظت شود.  نمی
گرم  میلی 1000)در تیمار پنجم باالی لوامیزول 

لوامیزول در كیلوگرم غذا( اثر كمتری بر افزایش 
گرمی دارد،  150آالی  میانگین وزن كل ماهیان قزل

به طوریكه تیمار فوق در تمام طول دوره تحقیق و 

وصا در پایان تحقیق در میان تیمارهای تغذیه شده خص
با لوامیزول از كمترین میزان وزن برخوردار بوده است 

( باعث تیمار پنجم. همچنین این تیمار )(2)جدول 
مهار طول كل ماهیان در طول دوره تحقیق گردیده 

در این  طول كل است و در برخی موارد میزان شاخص
 . (3)جدول  تر است ینتیمار از تیمار شاهد هم پای

زا  تراكم همواره به عنوان یك عامل مهم استرس
آید. در تحقیقی كه  در پرورش آبزیان به حساب می

Gholipoor et al. (2006)  ،تأثیرانجام دادند 
ماهی  قطعه 95و  72، 62، 44استرس تراكم 

های  بر شاخص در هر مترمكعب كمان آالی رنگین قزل
دهد كه در برخی  نشان می رشد این ماهی

قطعه  62و  44های رشد و درصد بقا، تراكم  شاخص
مكعب دارای بیشترین مقدار افزایش   در متر ماهی

باشند، از طرفی  وزن، ضریب رشد ویژه و درصد بقا می
های پایین میزان ضریب تبدیل غذایی نیز  در تراكم

افزایش تراكم سه برابر ماهیان در  یابد. كاهش می
سبب كاهش ضریب رشد ویژه، افزایش  مطالعه حاضر

ضریب تبدیل غذایی و كاهش كارایی غذایی در 
( ولی در 9و  8، 6ماهیان تمام تیمارها گردید )جداول

گرم لوامیزول در كیلو  میلی 500استفاده از عین حال 
 استرس تراكم و كاهشی در مؤثرگرم غذا نقش 

 این موضوع كه (1)نمودار بقای ماهیان دارد افزایش
 .Gholipoor et alبا نتایج گزارش شده توسط 

 .همخوانی دارد (2006)
 250درصد(، لوامیزول ) 1كیتوزان ) تأثیردر بررسی 

درصد( بر  1گرم لوامیزول در كیلوگرم غذا( و كیتین ) میلی
 Gopalakannan) روزه 90كپور معمولی در یك دوره 

& Arul, 2006)  مشخص گردید كه كیتوزان و
های رشد مانند  مثبتی بر شاخص تأثیرلوامیزول 

. دارندمعمولی افزایش وزن و ضریب چاقی ماهی كپور 
نتایج این تحقیق می تواند تایید كننده نتایج حاصل از 

های رشد ماهی  تحقیق حاضر در بهبود شاخص
كمان در اثر تغذیه با لوامیزول )تیمار  آالی رنگین قزل

بهبود  در مؤثرچهارم( باشد و تفاوت مقادیر 
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های رشد در این دو تحقیق دالیل متعددی  شاخص
های مورد آزمایش، تفاوت های  همچون تفاوت گونه

های ژنتیكی  فیزیولوژیكی، متابولیسمی و حتی تفاوت
 .(Shahidi et al., 2012) آنها دارد

در یك بررسی صورت گرفته اثر چهار غلظت 
گرم لوامیزول در  میلی 1000و  500، 250، 100
 Morone chrysopsگرم غذا بر روی هیبرید  وكیل

×Morone saxatilis مورد بررسی قرار گرفت (Li 

et al., 2006)  و بعد از سه هفته بیشترین افزایش
گرم لوامیزول در  میلی 500های كمتر از  وزن در غلظت

گرم  میلی 100كیلو گرم غذا بدست آمد بطوریكه تیمار 
ر آماری بیشترین افزایش لوامیزول در كیلوگرم غذا از نظ

گرم  میلی 100وزن را نشان داد. از طرفی در تیمار 
گرم غذا، كارآیی غذایی نیز افزایش  لوامیزول در كیلو

گرم  میلی 1000داشته است، این درحالی است كه غلظت 
گرم غذا با اثر مسمومیت مزمن باعث  لوامیزول در كیلو

و كاهش رشد، كاهش جذب، كاهش كارایی غذایی 
 كاهش درصد بقا گردیده است.

دار باالی لوامیزول )تیمار ر هم مقضدر مطالعه حا
آالی  باعث كاهش درصد بقا در گونه قزل پنجم(،
كمان نسبت به دیگر تیمارها شده است  رنگین

كه  Li et al. (2006)تحقیق  ( كه با نتایج1)نمودار
گرم  میلی 1000یك مسمومیت مزمن در مقادیر 

اند، همسو  كیلوگرم غذا را گزارش نموده لوامیزول در
 باشد. می

های  با توجه به نتایج حاصله از بررسی شاخص
كمان تغذیه شده با  آالی رنگین مختلف رشد در قزل

گرم در هر  میلی 1000و  500، 250، 100مقادیر 
روزه، نتیجه گیری  45كیلوگرم لوامیزول در یك دوره 

وامیزول در هر گرم ل میلی 500گردد كه مقدار  می
كیلوگرم غذا نسبت به مقادیر كمتر و باالتر باعث 

 و افزایش بقای این ماهی های رشد بهبود شاخص
گرم  میلی 500. همچنین ماهیان تغذیه شده با گردد می

لوامیزول استرس های محیطی بویژه استرس تراكم 
باال را بهتر از گروه شاهد تحمل كرده و كمتر دچار 

 گردند. استرس میتلفات ناشی از 
 

 سپاسگزاري
 011/آ/86و با كد  24/4/1391این پژوهش در تاریخ 

با حمایت مالی پژوهشكده آرتمیا و جانوران آبزی و از 
محل اعتبارات پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی 

 اجرا گردیده است. دانشگاه ارومیه
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