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و )Acipenser persicus(در تاسماهی ایرانیCغنی سازي ویتامین 
تاثیرآن بر بازمانی در استرس شوري

14155- 6116: موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران صندوق پستی:*محمود حافظیه
89715- 1123: مرکز تحقیقات شیالتی آبهاي شور داخلی، یزد صندوق پستی:مرتضی علیزاده
14155- 6116: موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران صندوق پستی:سبتورج ولی ن

1389مهر :تاریخ پذیرش1389تیر :  تاریخ دریافت
چکیده

و میزان تجمع  این ویتامین در ناپلیوس آرتمیابر Cمقادیر مختلف ویتامین امولسیون حاوي در این تحقیق، اثر آرتمیاي غنی شده با 
تیمار و یک 5(تیمار غذاییگروه مختلف6در و میزان بازمانی الرو ماهی تحت استرس شوري تغذیه شده با آرتمیاو تاسماهی ایرانیالر

ناپلیوس آرتمیا تحت شرایط استاندارد تفریخ و سپس با. مورد بررسی قرار گرفتدوره آزمایش روز 15طیتکرار 3با هر یک ) شاهد
ساعت 24و 12طی دو زمان ) درصد30و 20، 10(به شکل آسکوربیل پالمیتاتCصدهاي مختلف ویتامین لستین و درامولسیون

3/4با وزن اولیه و لیتر 25ی با حجم آبگیري یهاتانککه در مورد تغذیه الرو تاسماهی ایرانی زمایش آطی مدت و شدند غنی سازي
ساعت  در 72هاي تیماري به مدت در پایان دوره تعدادي از الرو ماهی. ندقرار گرفت، شده بودندپرورش داده وزن خشک گرم میلی

، 4، 2، 1و در ساعات گرفته قرار ،سازي آب دریاي خزر بدست آمدگرم در لیتر که با رقیق و غلیظ18و 12، 6هاي معرض شوري
تاسماهی ایرانی ودر ناپلیوس آرتمیاCنالیز ویتامین نتایج آ. و پایان دوره نسبت به شمارش مرگ و میر در آنها اقدام شد36، 24، 8
با Cویتامین نالیزآنتایج . )P<0.05(با هم دارند داري معنیاختالفهاي تیماري در گروهCشان داد که میزان تجمع ویتامین ن

HPLC درجه سانتیگراد 20- 22دماي دامنه روز و 15در محدوده زمانی مورد مطالعه الرو تاسماهی ایرانی نشان داد این ماهی
میکروگرم به 2/41داراي ماهیگرم وزن خشک میلی69الشه . سازدسکوربیک میابدن اسید خشک میکروگرم در گرم وزن 2روزانه

میکروگرم بر گرم وزن خشک بدن 11آزمایش این ماهی ال آنکه بالفاصله در شروعح. داردCویتامین ،بدنخشک ازاي هر گرم وزن
به 312را نشان داد بطوریکه از Cساعت بدون غنی سازي افت محتوایی ویتامین 24ناپلیوس آرتمیا به فاصله . داشته استCیتامین و

در ناپلیوس آرتمیا و الرو تاسماهی ایرانی با Cروند افزایش محتوایی ویتامین . میکروگرم بر گرم وزن خشک کاهش داشت294حدود 
سازي درصد  غنی20تا 10نوسان نشان داد بطوریکه از ساعت 24ساعت  و 12در زمان Cسازي ویتامین روند افزایش درصد غنی 

درصد شاهد کمی کاهش در میزان این ویتامین در آرتمیا و ماهی 30تا 20و از افزایش یافتتجمع این ویتامین در آرتمیا و ماهی 
مرگ و میر .داري را نشان داددو موجود با افزایش زمان غنی سازي، افزایش معنیدر هرCهستیم  ولی روند افزایش محتوایی ویتامین 

ساعت 72و تا )  درصد75بازمانی (ساعت در معرض قرارگیري شروع  36گرم  در لیتر از 6در الرو ماهی گروه شاهد طی شوري 
بدون درصد100و حداکثر 90بازماندگی حداقل که در کلیه الروهاي تیماريی حالدر ) درصد25بازمانی (افزایش نشان داد

تواند به غذاي زنده الرو تاسماهی ایرانی  میCگیري کلی افزودن ویتامین بعنوان نتیجه. بدست آمد) P<0.05(دار آماري اختالف معنی
نمود ضمن آنکه باعث ها جلوگیريدر رهاسازي مستقیم  آن به دریا مفید باشد و در این مسیر از تلفات ناشی از رهاسازي در رودخانه

.مانی الرو گردیدافزایش زنده

و استرس شوري، قره برون، آرتمیا ارومیانا، غنی سازيCویتامین :لغات کلیدي

jhafezieh@yahoo.com:پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
سکوربیکاتحقیقات بسیاري پیرامون مکانیسم بیوسنتز اسید 

مطالعه تنظیم بیوسنتز . در ماهیان انجام شده است) Cویتامین (
تواند در درك فرآیند تغذیه و اسید اسکوربیک در ماهیان می
در تعیین نیاز این جانوران به همچنین پرورش آنها و احتماالٌ

تولید مثل، ماننددر ارتباط با شرایط فیزیولوژیک Cویتامین 
مولکولی ضروري Cویتامین . سیستم ایمنی و استرس موثر باشد

، تشکیل استخوان  )12(رشد در سالمت عمومی جانوران از قبیل 
.است) 13(و تولید مثل  ) 7(

یا خارجی ) بیوسنتز(سکوربیک بصورت داخلی اتامین اسید 
سکوربیک بدن اسازي اسید به حفظ و ذخیره) جیره غذایی(

داران قادر به سنتز این ویتامین بسیاري از مهره. کندکمک می
ن دلیل به منابع اند و به همیهستند اما برخی فاقد این توانایی

با این وجود حتی در آبزیانی که قادر به .خارجی آن نیازمندند
سنتز این ویتامین هستند، بدلیل میزان  نیازمندي بیش از میزان 

باید بصورت مکمل در جیره غذایی این ویتامین سنتز شده، 
، ناپایدارترین ویتامین محلول در آب بوده Cویتامین . اضافه گردد
سازي غنیبه منظور .گرددی از دسترس خارج میکه به راحت

. شودمیاین ویتامین از آسکوربیل پالمیتات استفاده پایدار 
و بودنچربی دوست، پایداريخاصیت آسکوربیل پالمیتات

به سرعت رد وداهاي روغنیامولسیونبههمچنین قابلیت ورود 
).17(شود تبدیل میسکوربیکابه اسید 

، اغلب موجودات در اثر عواملی مانند حمل در شرایط پرورشی
و نقل، تراکم و کاهش کیفیت آب در معرض استرس قرار 

پس کاهش استرس با استفاده از راهکارهاي مختلف از . گیرندمی
تواند بعنوان یکی از ها میجمله مواد غذایی مثل ویتامین
و همکاران Henriqueet. راهکارهاي بنیادي مطرح باشد

Sparusاکنش هیپوکسی در ماهی سیم دریایی و) 1998(

aourata تغذیه شده با مکمل ویتامینC را مورد بررسی قرار
از .  که میزان مقاومت در آن افزایش یافتندداد و نشان داد

اي از هاي تغذیهبررسی تاثیر مکملبرايمقاومت در برابر شوري 
دي شده هاي متعدروي الرو ماهیان استفادهCجمله ویتامین 

از استرس تراکم در گربه ) 1998(و همکاران Li). 9و 5(است 
استفاده Cتغذیه شده با ویتامین Ictalurus punctatusماهی 
Edwardiellaضمن آنکه این ماهی را در معرض باکتري کردند

ictaluri قرار داده و تاثیر ویتامینC را در افزایش مقاومت این

زا مانند افزایش دما، ی از عوامل استرسبرخ. ماهی بررسی نمودند
شوري و شرایط کمبود اکسیژن محلول براي بررسی تاثیر 

همچنین رفتار ). 24(فسفولیپیدها مورد استفاده قرار گرفته است 
Schooling(گروهی  behavior( به منظور بررسی تاثیر

و ماهی دم زرد ) Ayu)10در ماهی Cویتامین 
quinquerdiata)(Seriola)21 ( مورد استفاده قرار گرفته

.است
در این تحقیق سعی شده است تا ضمن برآورد میزان سنتز 

در الرو تاسماهی ایرانی بعنوان یکی از مهمترین Cویتامین 
ماهیان دریاي خزر، به میزان تجمع آن در الرو این ماهی که از 

مچنین آرتمیا ارومیانا غنی شده با این ویتامین تغذیه نموده و ه
سازي در تحمل شرایط استرس شوري با نمود تاثیر این غنی

.فتدست یادرصد بازماندگی

مواد و روشها
Merchieه شده توسط ئسازي براساس روش کار اراغنی

وAghسازي آرتمیا توسط و همچنین پروتکل غنی) 1996(
Sorgeloos)2005 (با آرتمیا گرفت بدین صورت کهنجام ا
درصد آسکوربیل 30و 10،20مقادیر ماهی کاد وروغن کبد 

سازي شد و غنی24و ساعت 12طی دو بار تا ساعت پالمیتات 
سپس بسته به شرایط غذایی الرو تاسماهی چهار وعده در روز به 

. داده شدایرانی ماهی خاویاري الرو تیمارهاي مختلف 
تر آب لیمیلی100سازي ابتدا به هاي غنیبراي تهیه محلول

مقدار یک گرم ) درجه سانتیگراد40دماي آب حدود (معمولی 
گردید و براي حل شدن میاضافه)شرکت مرك آلمان(لیستین 

در مرحله . کامل لیسیتین در آب از همزن برقی استفاده شد
Sevenکبد ماهی کاد شرکت لیتر روغن میلی10مقدار بعدي 

seas همزن استفاده از ا و بگردید به محلول اضافه انگلستان
روغندقیقه بهم زده شد تا 2-3بار و هر بار به مدت 2-3برقی 
مقدار کمی بدین منظوردیبصورت قطرات بسیار ریز درآ"کامال

میکروسکوپو با استفاده از امولسیون را روي الم تمیز قرار داده 
تا زمانی کهد یگردقطرات چربی تشکیل شده بررسی اندازه 

در . میکرون بدست آید10چربی کمتر از ) قطرات(ولها اندازه گلب
رسیدن براي(مقدار یک گرم آسکوربیل پالمیتات بعديمرحله 

گرم آسکوربیل C ،2)ویتامین درصدسازي حاوي به محلول غنی
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گرم 3و 2براي تیمار ) Cویتامین درصد20(پالمیتات 
لسیون فوق به امو3براي تیمار ) درصد30(آسکوربیل پالمیتات 

اضافه و با همزن برقی، چندین بار بطور تناوبی بهم زده شد تا 
نهایی هايامولسیون. آسکوربیل پالمیتات بطور کامل حل شود

به ارلن مایر تمیز استریل شده منتقل و سپس درب ارلن مایر 
گردید محکم بسته و تا زمان استفاده درون یخچال نگهداري 

).22(ساعت قابل استفاده بود24ا سازي تمحلول غنیبطوریکه 
هزار 200هاي آرتمیا با تراکم ناپلیسازي، براي انجام غنی

سازي حاوي آب فیلتر شده با ناپلی در لیتر وارد ظروف غنی
حدود pHدرجه سانتیگراد و 28دماي ، گرم در لیتر37شوري 

زاي به ا. هوادهی انجام شدسازي در طول زمان غنیگردید و 8
سازي لیتر از محلول غنیمیلی2مقدار آرتمیا هزار ناپلی 200هر 

ها به ظروف بالفاصله پس از انتقال ناپلی(در زمان صفر 
سازي و همان مقدار محلول غنی) ساعته12تیمار سازيغنی
)ساعته24تیمار (سازيساعت پس از شروع غنی12"دقیقا

سازي با تهیه محلول غنیبرايقابل ذکر است که . گردیداضافه 
به همان روش کار، )Cبدون ویتامین (کادماهیکبد روغن 

Cبدون اضافه کردن ویتامینتوضیح داده شددر باال ترتیبی که 

به الرو تاسماهی سپس آرتمیاي غنی شده).16(د گردیانجام
درجه 22گرم و در دماي میلی3/4با وزن اولیه خشک (ایرانی

انتقالی از مرکز تکثیر شهید بهشتی رشت به سالن )سانتیگراد
. رتمیا دانشگاه ارومیه خورانده شدآپرورش مرکز تحقیقات 

یعنی پس از سازش غذایی به 5عملیات تغذیه الرو ماهی از روز 
موجود در ناپلی و الرو Cروز انجام و سپس ویتامین 15مدت 
.آنالیز گردیدبا روش ارائه شده  در زیرماهی
ابتدا با آب به خوبی شستشو شده و ) ماهی یا آرتمیا(هاونهنم

یک گرم از نمونه به سپس سپس با کاغذ فیلتر آبگیري گردیدند
میکرولیتر 100یک لوله پالستیکی منتقل نموده و مقدار 

لیتر محلول میلی2و) ایزو آسکوربیک اسید(استاندارد داخلی 
میلی مول 2با EDTAیک میلی مول:شامل استاندارد خارجی 

بدان اضافه لیتر آب دوبار تقطیر شدهمیلی500هموسیتئین در 
درجه سانتیگراد 4دقیقه در دماي 1- 2ها به مدت نمونه. گردید

هموژنیزه و سپس محلول شفاف باالیی به یک لوله آزمایش 
لیتر محلول استاندارد به آن میلی2مجددا .تمییز منتقل گردید

این .یدلیتر ماده شفاف بدست آمیلی5تا ش تکرارو رواضافه
دور در دقیقه در 10000دقیقه با سرعت 5-10محلول به مدت 

محلول بدست  آمده ودرجه سانتیگراد سانتریفوژ گردید4دماي 
و سپس فیلتر عبور داده کاندیشن C-18, 5µmرا  از کارتریژ 

فیلتر شده و براي کاندیشن کردن، متانول، آب مقطر (نمود
حال ). شودداده میمحلول استاندارد را بترتیب از آن عبور 

قبل از . باشدآماده میHPLCدر دستگاه ها براي تزریقنمونه
، استانداردهاي HPLCهاي اصلی به دستگاه تزریق نمونه

سکوربیک اسید را به دستگاه تزریق و اسکوربیک اسید و ایزو ا
لیتر از نمونه را به میلی100وده، نممنحنی استاندارد را رسم 

دستگاه  تزریق کرده، شناسایی اسکوربیک اسید با توجه به زمان 
بارداري و محاسبه مقدار آن با توجه به مقدار استاندارد داخلی 

).4(گرفتها انجام شده به نمونهاضافه
ماهی را 10به منظور اعمال تنش شوري در پایان دوره تعداد 

سازي گرم در لیتر که با رقیق18و 12، 6مختلف هايدر شوري
حداکثر و قرار داده ،سازي آب دریاي خزر بدست آمدو غلیظ

تعداد مرگ و میر .ساعت در نظر گرفته شد72زمان نگهداري 
72و 48، 36، 24، 12ها در ساعات مختلف بینابینی،نمونه

و در آمده بصورت درصد از کل بدست هساعت محاسبه گردید ک
. جدول مورد مطالعه آماري قرار گرفت

مرتب با excelها در هاي آماري، دادهبه منظور انجام بررسی
افزار نرمpp plotها بوسیله توجه به انجام تست نرمال بودن داده

SPSS آنالیز واریانس یک طرفه انجام و در صورت وجود اختالف
رد مقایسه  قرار گرفت ها با آزمون دانکن موآماري، میانگین داده

.و در نهایت گراف آنها تهیه شد

نتایج
در محدوده الرو تاسماهی ایرانی نشان داد این ماهی نتایج انالیز

درجه سانتیگراد 20- 22دماي دامنه روز و 15زمانی مورد مطالعه 
. سازدبدن اسید آسکوربیک میخشک میکروگرم در گرم وزن 2روزانه

691در الشه HPLCبا ) 1جدول (Cمین نالیز ویتاآنتایج 
گرم وزن خشکمیلی69معادل که الرو این ماهیوزن تر گرمی میلی
بدن خشکمیکروگرم به ازاي هر گرم وزن2/41نشان داد که دارد 

این ماهی زمایشآحال آنکه بالفاصله در شروعداردوجود Cویتامین 
. داشته استCن میکرو گرم بر گرم وزن خشک بدن ویتامی11

سازي افت ساعت  بدون غنی24ناپلیوس آرتمیا به فاصله 
294به حدود 312را نشان داد بطوریکه از Cمحتوایی ویتامین 

روند افزایش محتوایی . میکروگرم بر گرم وزن خشک کاهش داشت
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در ناپلیوس آرتمیا و الرو تاسماهی ایرانی با روند افزایش Cویتامین
20تا 10نوسان نشان داد بطوریکه از Cي ویتامین سازدرصد غنی

ساعت باعث 24ساعت و 12در زمانهاي Cویتامین سازي غنیدرصد 
در درصد 30تا 20از . افزایش ابن ویتامین در آرتمیا و ماهی شد

ساعت در میزان این ویتامین در آرتمیا و 24ساعت و 12زمانهاي 
اندگی الرو ماهی بعد از درصد بازمماهی کمی کاهش نشان داد 
آورده شده 1هاي مختلف در جدول زمانهاي اعمال شده در شوري

کلیه تیمارها با گروه  واریانس آنالیزشود همانگونه که مشاهده می. است
هاي داري را از حیث درصد بازماندگی در شوريکنترل اختالف معنی

اهی گروه الرو م. )P<0.05(دهندمختلف و ساعات مختلف نشان می
از در کلگرم در لیتر 12ساعت در معرض شوري 36کنترل بعد از 

گرم در لیتر اختالف آماري با هم 6تیمارهاي آزمایشی در . بین رفتند
گرم در لیتر با افزایش غلظت ویتامین 12نشان ندادند ولی در شوري 

Cرا درصد95در سطح دارسازي اختالف معنیو افزایش زمان غنی
گرم در لیتر قبل از 18در شوري . نشان دادرصد بازماندگی در د
ساعت در معرض بودن، کلیه الروهاي کنترل و تیماري از 12

.بین رفتند

بحث
تامین کننده نیاز Cویتامین آرتمیا ارومیانا از نظر میزان 
سازي بهتر باشد و فرآیند غنیآبزیان مصرف کننده از آن نمی

سازي روش غنی. تمیا ارومیانا انجام گیرداست روي ناپلیوس آر
توانست به میزان قابل توجهی تجمع تحقیقاستفاده شده در این 

را در پیکره ناپلی آرتمیا ارومیانا باال برده و نتایج Cویتامین 
اي آن توسط الرو تاسماهی ایرانی نیز مبین افزایش تراکم تغذیه

که با نتایج محققین این ویتامین در پیکره الروها گردیده است 
.همخوانی دارد) 2001(و همکارانSorgeloosماننددیگر 
دار این ساعت باعث افزایش معنی24درصد و زمان 20میزان 

.ویتامین نه تنها در ناپلیوس آرتمیا بلکه در الرو تاسماهی گردید
6در زمان Cدرصد ویتامین 20نشان داد ) 1385(پور اویسی

دافنی بعنوان غذاي زنده بهترین نتیجه را در سازي ساعت غنی
الرو تاسماهی از بعد تجمع در بافت، رشد و بازماندگی از خود 

ساعت که  24ساعت تا 6شاید اختالف زمان . بجاي گذاشت
سازي در این مطالعه بدست آمد، بدلیل بهترین زمان غنی

نتایج . رتمیا استآاختالف شرایط زیستی دافنی با ناپلیوس 
در ناپلی آرتمیا و الرو تاسماهی Cویتامین فزایش محتواي ا

بعنوان یک ماهی هدف با نتایج مطالعات سایر محققین مشابهت 
).  17و 16، 15، 14(دهدنشان می

سکوربیک اسید را در ادار افزایش معنی) 1382(مشکینی
آرتمیا ارومیانا مترادف با افزایش میزان آسکوربیل پالمیتات در 

ساعت 12بعد از AAساز گزارش نمود بطوریکه میزان ده غنیما
20و 10سازي در ناپلی آرتمیا و آرتمیا غنی شده با صفر، غنی

میکروگرم  به 3900و 2800، 2100، 900بترتیب APدرصد 
توان گفت بنابراین می. ازاي هر گرم وزن خشک تعیین نمود

نسبتا فقیر است Cویتامین اگرچه آرتمیا ارومیانا از نظر میزان 
توان نسبت آن را بسیار باال برد و سازي میولی با فرآیند غنی

بهترین زمان . بطور غیرمستقیم آن را به تغذیه ماهی رساند
ساعت و بهترین 24رتمیا آدر ناپلیوس Cسازي با ویتامین غنی

درصد در این مطالعه بدست آمد هر چند که اختالف 20غلظت 
ساعت نشان نداد ولی با تیمارهاي 24درصد و 30ري با دامعنی

6زمان ) 2004(و همکاران Smithدار بوددیگر اختالف معنی
نماید که سازي آرتمیا فرنسیسکانا مطرح میساعت را براي غنی

اي آرتمیا هاي ریختی گونهتواند بدلیل تفاوتاین موضوع می
کشیدگی بدن و بلند بودن ارومیانا  با فرانسیسکانا از بعد میزان 

. لوله گوارش باشد
برون متعاقب هافزایش میزان آسکوربیک اسید در الرو قر

افزایش این ویتامین در ناپلی آرتمیا با نتایج توانایی باالي 
و همکاران Pappسازي این اسید که توسط تاسماهی در ذخیره

.دهدمشابهت نشان می،ارائه گردید) 1997(



1390، بهار 1سال سوم، شماره پژوهشی محیط زیست جانوري                                –فصلنامه علمی 

٧٩

سازي شده و درصد برون غنیناپلی آرتمیا و الرو ماهی قره) میکروگرم بر گرم وزن خشک بدن(Cمیزان ویتامین :1ول جد
هاي مختلفبازماندگی الرو در شوري

در Cویتامین شرحتیمار
ناپلی آرتمیا

Cویتامین 

در الرو 
برونقره

هاي مختلفدرصد بازماندگی الرو در شوري
)رگرم در لیت(

61218
36487224364812

------------312ناپلیوس آرتمیا                                             
3/4سازي با وزن خشکالرو تاسماهی قبل از غنی

گرممیلیاولیه 
------------

------------- a3/294ناپلی غنی نشده آرتمیا
T0 الرو ماهی غنی نشده بعد از

روز15
 ----a2/41a75a50a43a13a0a00

T1 درصد ویتامین 10تیمارC-
سازيساعت غنی12

a367a3/43b100b100b100b90b90b900

T2 درصد ویتامین 20تیمارC-
سازيساعت غنی12

b8/601c7/82100100100c95b93b920

T3 درصد ویتامین 30تیمارC-
سازيساعت غنی12

b3/529bc3/76100100100c98c96c960

T4 درصد ویتامین 10تیمارC-
سازيساعت غنی24

b7/571a5/45100100100c96c96c960

T5 درصد ویتامین 20تیمارC-
سازيساعت غنی24

cd7/867c3/85100100100c98c98c970

T6درصد ویتامین 30تیمارC-
سازيساعت غنی24

c4/805bc5/75100100100c99c98c980

C469a44aa100a100a100a93a93a930درصد ویتامین 10
C734b84b100100100b5/97b5/95b5/940درصد ویتامین 20
C667b76b100100100b5/98b97b970درصد ویتامین 30
499a67aa100a100a100a94a93a5/920سازيساعت غنی12
747b69a100100100b98b5/97b970سازيساعت غنی24
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Merchieو همکاران)a1995 ( روز تغذیه گربه 15بعد از
درصد20و 10مقادیر صفر، باشده ماهی آفریقایی با آرتمیا غنی

میکروگرم 540و 540، 45ادیر آسکوربیل پالمیتات بترتیب مق
گزارش راسکوربیک اسید در هر گرم وزن خشک بدن الروها ا

Dicentrarchus(در همین تحقیق،  سی باس اروپایی. نمودند
labrax ( قادیر صفر، با مروز تغذیه با روتیفر غنی شده 12بعد از

1030، 340درصد آسکوربیل پالمیتات بترتیب مقادیر 20و 10
را در هر گرم وزن تر الروها از این ویتامین میکروگرم 1240و 

روز 20پس از )1996(و همکارانMerchie.دادندگزارش 
صفر، Cویتامین تغذیه کفشک ماهی با آرتمیاي غنی شده با 

میکروگرم 1400و 1250، 820بترتیب درصد20و 10
ر د.گزارش نمودندرادر هر گرم  وزن خشک الرو ویتامین

تحقیق دیگري بر روي گربه ماهی  آفریقایی که با آرتمیاي غنی 
اسکوربیل درصد20و مقادیر صفر، HUFAدرصد20شده با 

میکروگرم 820و 500تغذیه شده بودند بترتیب پالمیتات 
سکوربیک اسید در هر گرم وزن خشک بدن الروها گزارش شد و ا

ک آرتمیا با سکوربیاهمچنین مشخص شد که بین مقادیر اسید 
=961/0r2باالییبدن الروها همبستگیمقادیر بدست آمده در

سکوربیک ابیشترین میزان ) 1382(مشکینی). 17(وجود دارد 
آالي رنگین کمان تغذیه شده از آرتمیاي اسید را در الروهاي قزل

21و 11آسکوربیل پالمیتات در روز درصد20غنی شده با 
میکروگرم در هر گرم وزن 1223و1235یش با مقادیر اآزم

و 20، 10سازي با در تحقیق حاضر غنی.خشک گزارش نمود
، 469رتیب بتبه شکل آسکوربیل پالمیتات Cویتامین درصد30

بر گرم وزن خشک آرتمیا Cمیکروگرم ویتامین 667و734
بر گرم وزن خشک Cمیکروگرم ویتامین 76و 84، 44ارومیانا و 

سازي الزم به ذکر است گروه بدون غنی. نمودماهی را تجمع
هاي تیماري قرار گرفته بعنوان گروه کنترل مورد مقایسه با گروه

.است
براساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر و نتایج سایر 

در جیره غذایی Cویتامین حضور آنکه محققین و نظر به 
بیشتري تاسماهیان فقط در سنین پایین داراي اثرات سودآور

مبنی بر اهمیت ) 1384(، و نیز پیشنهاد فالحتکار)19(باشدمی
در جیره غذایی تاسماهیان در ابتداي دوره Cویتامین وجود

از طریق غذاي Cویتامین اهمیت انتقالپرورشی بچه ماهیان،
نکته بدست آمده .شودزنده به الروهاي تاسماهیان پر رنگ می

شود و شاید دلیل حد نیاز  دفع میبیش از Cاینکه ویتامین 
سازي  دفع آن باشد درصد غنی30در Cکاهش تجمع ویتامین 

.که نیاز به مطالعه بیشتر دارد

آسکوربیل پالمیتاتدر این تحقیق اثر آرتمیاي غنی شده با
در درصدهاي مختلف بر مقاومت )محلول در چربیCویتامین (

گیري درصد با اندازهیرانی الروهاي تاسماهی ابه استرس شوري 
در . بررسی شدبازماندگی در ساعات مختلف در معرض بودن 

گرم در لیتر بعنوان کرانه پایین همه تیمارهاي غنی 6شوري 
الرو غنی (زنده ماندند حال آنکه تیمار شاهد درصد100شده 
بازماندگی از خود نشان درصد43ساعت تنها 72بعد از ) نشده
ساعت 24گرم در لیتر تیمار شاهد بعد از 12ي در شور. دادند

تا ) کرانه باال(گرم در لیتر 18در شوري  . همگی از بین رفتند
مهمترین . از بین رفتندي تیماري چند ساعت تمام الروها

، نقش آن بعنوان یک آنتی Cعملکرد پذیرفته شده براي ویتامین 
نوان یک اسید آسکوربیک بع. اکسیدان قوي محلول در آب است
-chain(آنتی اکسیدان قطع کننده زنجیره  breaking(تواند می

هاي زنجیري ها، سبب قطع واکنشبا بدام انداختن رادیکال
طریق جلو بسیاري از مرگ و و از اینهاي آزاد گرددرادیکال

در .اي را بگیردهاي محیطی یا تغذیهمیرهاي ناشی از استرس
با دادن ) فیزیولوژیکpHیون در نآورت یک صب(بدن این اسید، 

هاي هیدروژن و یک الکترون به تعداد زیادي از زیست مولکول
هاي فلزي، بعنوان یک اکسید شده و عناصر نادري مثل کوآنزیم

عامل احیاء کننده عمل کرده و در عوض خود اسید آسکوربیک 
اکسید شدن آن به شکل رادیکال آسکوربیل. شوداکسید می

یا اسید دهیدروآسکوربیک ) لکترونی اکسایشمحصول تک ا(
بطور طبیعی، تواند مجدداٌمی) محصول دو الکترونی اکسایش(

–یا آنزیمی-)GSH(بوسیله گلوتاتیون احیا شده -شیمیایی
باز تولید شود - NAD(P)Hیا GSHبوسیله ردوکتاز وابسته به 

فاقد ) 20(در نهایت دهیدرو اسکوربیک به ترکیباتی). 25(
دي کتوگولونیک -3و2صوصیت آنتی اکسیدانی مانند اسید خ
)2,3-diketogulonic acid ( متابولیز و سپس  به اکساالت
)Oxalate (و تراونات)Theronate (بررسی . شودهیدرولیز می

با نتایج سایر محققین که روي استرس شورينتایج آزمایش 
اهی میگوي آب شیرین، کفشک ماهی، باس دریایی و گربه م

.)18و 17، 15، 14، 6(اند همخوانی داردآفریقایی مطالعه نموده
الرو در Cویتامین گیري نهایی میزان سنتز بعنوان نتیجه
دامنه روز و 15در محدوده زمانی مورد مطالعه تاسماهی ایرانی 

میکروگرم در گرم وزن 2درجه سانتیگراد روزانه20- 22دماي 
در جیره ویتامین حضور مچنین ه.محاسبه گردیدبدنخشک 

مانی الروها غذایی الروهاي تاسماهی ایرانی، اثر مثبتی بر زنده
گرم در 12در معرض قرارگیري استرس شوري تا شوري طی 

. دارد،باشدلیتر که معادل شوري دریاي خزر می
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سازي شاید بتوان از این نتایج چنین پیشنهاد نمود که با غنی
با این ویتامین امکان رهاسازي مستقیم الرو تاسماهی ایرانی

وجود خواهد داشت و از 11الروها به دریاي خزر با شوري حدود 
ها و از مرگ و میرهاي ناشی از آلودگی رودخانهاین نظر بسیاري

. اي را حذف نمودمیر رودخانهسایر عوامل مرگ و
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