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  کمانرنگین آالیقزل ماهی توأم سازگان یک در آب به  Cویتامین افزودن تأثیر

(Oncorhynchus mykiss) کاهو  گیاه و(Lactuca sativa)  و 

 رشد گیاه و ماهی بررسی عملکردی
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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیدر قزل وایمنی های رشدبر شاخص آن تاثیر و آب به  Cویتامین افزودن اثر بررسی منظوربه 

 260 و گرمی00/45±5/1 کمانآالی رنگینقزل ماهی قطعه 90 ، تعداد و گیاه ماهی توأم سازگان یک در ،(Lactuca sativa) کاهو گیاه و

 روز60 مدتبه C ویتامین لیتر در گرممیلی 30 و 15 ،0 تحت تأثیر شدند. تیمارها ردوا آزمایشی واحد 9 به تصادفی کاملا  شکلبه نشا کاهو عدد

 داریمعنی ، اختلفCگرم ویتامین میلی 30در تیمار پروتئین  کارایی غذایی و نرخ تبدیل نرخ ویژه، رشد نرخ و وزن افزایش درصد .گرفتند قرار

، عرض برگ، طول طول برگ قبیل از گیاه کاهو رشد هایشاخص. (>05/0Pها نشان داد )ارآزمایش درمقایسه با سایر تیم دوره انتهای در را

 ریشه تر وزن ( اما شاخص≤05/0Pدار بود )ها فاقد تفاوت معنیوزن خشک ریشه در بین تیمار و ریشه طول وزن خشک بوته، تر بوته،بوته، وزن

گرم میلی 15 سطح افزایش با داد نشان نیز ماهی خون بیوشیمیایی هایشاخص گیریهانداز. (>05/0Pدار بود )کاهو دارای تفاوت معنی گیاه

 را ماهی لیتر خوندسی گرم بر 13/34 ±73/0مقداربه (MCHC) قرمز گلبول داخل هموگلوبین متوسط ترین غلظتبیش لیتر، هر در C ویتامین

 گلبولی متوسط حجم ،(Hct)قبیل هماتوکریت  از های خونیسایر شاخص.بود داراین مقدارنسبت به تیمارهای دیگر معنی که دهدمی نشان

(MCV)، هموگلوبین (HGB)، قرمز هایگلبول تعداد (RBC) گلبولی میانگین هموگلوبین و (MCH) دار بودندفاقد تفاوت معنی (05/0P≥.) 

 (MCHC) قرمز گلبول داخل هموگلوبین متوسط غلظت مقدار آب، به C تامینوی لیتر بر گرممیلی 30 تا 15 افزودن با داد نشان آزمایش این نتایج

 .شودمی تربیش نیز گیاه و ماهی رشد و کندمی تغییر ماهی خون در

   کمان، آکواپونیک آالی رنگینرشد گیاه کاهو، ماهی قزل ،Cویتامین  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 رشد برای آب فیتکی حفظ منظوربه پروری،آبزی صنعت در       

 نشان مطالعات. است ضروری امری روزانه آب تعویض به نیاز ماهی،

 ها،متابولیت ماهی، دفعی مواد شامل پروریآبزی بآپس که است داده

، Naylor و Klinger) است غیره و هابیوتیکآنتی مانده،باقی خوراک

 لیآ مواد از زیادی بار هوشمندانه، عدم مدیریت صورت در. (2012

 آبی هایمحیط به نهایت در و شده پرورشی هایمحیط آلودگی باعث

 منظوربه. زندمی آسیب آبزیان و ماهی پرورش پساب کننده دریافت

 هایسازگان و هاروش محیطی، زیست مشکالت تشدید از جلوگیری

از بین  حاضر حال در. است شده ارایه آلودگی بار کاهش برای زیادی

گیری مجدد آب برای پرورش ماهی، کارهآب و ب های مهم تصفیهروش

 و های زیستی باکتریاییهای مکانیکی، فیلترمانند استفاده از فیلتر

های و سیستم های زیستی یا بیو فالکرشته تولید های متکی برسیستم

 های پرورش توأم ماهی و گیاه یا آکواپونیکترکیبی، سیستم

Aquaponic)) زیست محیط با سازگار ا سیستمیک سامانه ی عنوانبه 

و همکاران،  Rakocy) است مطرح زیستی هایفرایند بر متکی و

 عنوانبه آکواپونیک یا آبزیان و گیاه توأم پرورش . سازگان(2003

 نامطلوب اثرات کاهش بر موثر طوربه که است شده عاملی تعریف

 در .(Saad ،2005و  Rafiee)دارد  تاثیر زیستمحیط بر پروریآبزی

 مواد عنوانبه آبزیان، فضوالت و مغذی مواد حاوی آب آکواپونیک،

 با ماهی تولیدی باپس تاینه در و رسدمی  گیاهان مصرف به مغذی

 Rafiee)شود می استفاده پرورشی هایماهی برای دوباره شدن، تصفیه

 هایمزیت تریناصلی از یکی .( 2016، و همکارانZou  ؛Saad ،2005و 

 پروش برای سیستم این اقتصادی صرفه آکواپونیک پرورش سیستم

 این در که است شده وردآبر. باشدمی توأم شکل به و گیاهان آبزیان

 های غذایهزینه درصد 11 و های برقهزینه %  23حدود  سیستم

  سامانه این در (Grozea ،2011و  Blidariu) یابدمی کاهش ماهی

ها به آب، با تاثیر بر رشد ه ورود ویتامینپرورشی مشخص شده است ک

تواند نقشی مهم را در افزایش کارایی سامانه پرورشی گیاه و ماهی می

 این به نیاز گیاهی گونه هم و آبزی گونه هم زیرا،داشته باشد. 

 هایویتامین از یکی .(2006و همکاران،  Menezes) دارند هاویتامین

. )اسید آسکوربیک( است Cیتامین و آبزی، و گیاه پرورش جهت مهم

 در موجود فیزیولوژیکی هایعملکرد از بسیاری در اسکوربیک اسید

 بندهم بافت در کالژن سنتز در آن نقش. است دخیل زنده موجودات

 در هاشکستگی اتصال و زخم بهبود وجود عدم. است شده شناخته

 یتامینو این چنینهم .است شده شناخته ماده یک کمبود از گذشته

 دیواره از حفاظت در مهمی بسیار نقش اکسیدانآنتی یک عنوانبه

 نیز نقش Cویتامین  .(1994و همکاران،  Sandnes) دارد سلولی

 استرس برابر در مقاومت افزایش ایمنی، هایشاخص بهبود در مهمی

 (ایگله حرکت) ماهی رفتاری هایتوانایی برخی تنظیم ها،بیماری و

 آبزی هایگونه از یکی .(Rajabi Islami ،2015و Arab )کند می ایفا

 دارد، آکواپونیک سازگان در پرورش جهت مناسبی خصوصیات که

 Lennard) است( Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل ماهی

 مثبت، هایویژگی دارای کمانآالی رنگینقزل .(Leonard ،2006و 

 تولید و هابیماری برابر در مقاومت سریع، رشد گیری مناسب،غذا مانند

 ن علت پرورش آنـهمیهـت و بـاس زرعهـم رایطش در ناناطمی قابل

 از است و یکی تری یافتهعنوان یک گونه پرورشی توسعه بیشبه

 کیفیت به توجه با که است پروریآبزی صنعت در پرتولید ماهیان

 ماهیان میان در ارزشمند گونه یک عنوانبه بازارپسندی و گوشت

 ترکیب(. 2003و همکاران،  Hebb) شودمی محسوب پرورشی سردآبی

 و آلودگی کاهش با تواندمی هیدروپونیک تکنیک با پروریآبزی

 عالوه بر پرورش ماهی تر،کم آب مصرف سودآوری از طریق افزایش

(McMurtry  وCroft ،1997)شود شامل را جانبی محصوالت ، تولید 

(Rakocy 2000 اران،و همک). بسته،  مدار هایگیاهان در سیستم

منظور کاهش نگرانی در مورد پساب خروجی ماهی توانند بهمی

 نشان داده شده است که (.2017و همکاران،  Han) استفاده شوند

طور مؤثرتری نسبت به از مواد مغذی ورودی به آکواپونیک، گیاهان

موضوع ناشی از این کنند، این های رشد استفاده میسایر سیستم

هایی موجود در واقعیت است که گیاهان آکواپونیک بدون افزودنی

 . پساب ماهی همه(FAO ،2007)کودهای شیمیایی تولید می شوند 

عناصر مورد نیاز برای رشد گیاه از قبیل نیترات، فسفر و پتاسیم را 

 علمی نام با گیاه کاهو. (2015و همکاران،  Goddek)کند فراهم می

Lactuca sativa هاکاسنی تیره از  Asteraceae (Compositae )و 

 مناسب محیطی شرایط به توجه است. با مختلف هایواریته دارای

 گیاه این مناسب، دمایی شرایط خصوصبه کاهو، گیاه کشت برای

باشد.  خانهگل در کشتآب سازگان در حضور برای ارایه قابل تواندمی

 گیاهی گونه عنوانبه توانمی را گیاه این که دهدمی نشان هاداده

 عنوانبه بنابراین، برد، کارهب آبزی و گیاه توأم کشت جهت مناسب

 توأم کشت سازگان در پرورش جهت مناسب هایگزینه از یکی

 مطابق (.2010 و همکاران، Mulabagalاست ) طرح قابل آکواپونیک

 دنیا در اخیر دهه دو طی کاهو مختلف های تیپ تولید ،فائو آمارهای

 و زمینی سیب ،برنج ،ذرت از پس زیرکشت سطح افزایش رشدنظر  از

(. FAO ،2007)است  گرفته قرار جهانی پنجم رتبه در فرنگی گوجه

 اکسیدانیآنتی ظرفیت افزایش و اهـگی درش کارایی افزایش راستای در

 تواندمی آکواپونیک سازگان در مختلف هایویتامین از استفاده آب،

گردد. با توجه به شرح باال و نیاز به  تلقی ضروری و مفید بسیار امری
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کمان و آالی رنگیندر کشت توأم ماهی قزل Cبررسی اثر ویتامین 

سیستم پرورش توأم ماهی و  کارایی افزایش راستای گیاه کاهو، در

در سیستم توأم پرورش ماهی  Cدر این پژوهش تأثیر ویتامین  گیاه،

 کمان و گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت.ی رنگینآالقزل

 

 هامواد و روش

وزن  میانگین با کمانرنگین آالیقزل ماهی قطعه 90تعداد        

 واقع برغان روستای در خصوصی پرورشی مرکز یک از 5/1±00/45

 کارگاه به هاماهی. گردید )ماهی سرای برغان( تهیه البرز استان در

( کرج) تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده یانآبز پرورش و تکثیر

 سالمت از اطمینان و ظاهری هایبررسی از پس و شدند داده انتقال

 هفته یک مدتبه جدید محیطی شرایط با سازگاری منظوربه ظاهری

 نور طبیعی دورة با آزاد فضای فایبرگالس در لیتری 1000 مخازن در

 با مدت این طی در که شدند یدارنگه درصد 20 روزانه آب تعویض و

 آبزیان غذای ساخت شرکت) کمانرنگین آالیقزل تجاری غذای

( کربوهیدرات درصد 15 و چربی درصد 11 پروتئین، درصد 39 فرادانه،

 درصد 2 میزانبه 19:0 و 07:00 ساعت راس روز در نوبت دو طی

 شروع جهت سازگاری، دورة پایان از شدند. پس تغذیه بدن وزن

لیتری  300 فایبرگالسی مخزن 9 در تصادفی طوربه هاماهی ایشآزم

 آزمایش تیمارهای اثر و تحت( ماهی در هر واحد 10توزیع شدند )

 .گرفتند قرار

 مخزن یک آزمایش شامل واحد آزمایش: طرح و واحدهای        

 پرورش مخزن یک و آب لیتر 300  دارینگه حجم به ماهی دارینگه

 شد داده قرار پرورشی مخزن باالی در که بود لیتر 90 حجم به گیاه

 مخزن وارد ماهی پرورش مخزن از آب مکشی، پمپ یک طریق از و

 قرار یونولیتی صفحه یک  گیاه، مخزن هر روی. گردید گیاه دارینگه

 کشت هایگلدان گرفتن قرار جهت حفره 20. هر صفحه دارای  گرفت

حاوی نشاء  پالستیکی لدانگ عدد یک حفره هر در. بود کاهو گیاه

یک حفره در صفحه یونولیتی قرار داده  ،کاهو بود که هر یک در داخل

 درصد 15 و کوکوپیت درصد 30شامل خاکی حاوی گلدان هر شد.

 انتهای هر گلدان از مترسانتی 3 بود و پرلیت درصد 55 بادی، ماسه

بود روز  60دورة آزمایش  طول. قرار داشت ترکوچک مخزن آب درون

آب در طول دوره پرورش  مخازن از یکهیچ در آبی تعویض گونههیچ و

 (شد اضافه تبخیر جبران برای هفتگی طوربه که آب لیتر 10 جزبه)

زمایش را سطوح مختلف ورودی ویتامین آهای تیمار. نگرفت صورت

C (: سیستم پرورشی بدون ورود 1تیمار ): شرح زیر تشکیل دادندبه

گرم ویتامین میلی 15(: سیستم پرورشی با ورود 2ار )تیم، Cویتامین 

C ،( سیستم پرورشی با ورود 3تیمار :)گرم ویتامین میلی 30C 

 از این تحقیق در استفاده مورد  Cویتامین :افزودن ویتامین       

ویتامین  مختلف سطوح. گردید تهیه آلمان Merck داروسازی شرکت

  .شد افزوده آب به هفتگی صورتبهگرم بر لیتر( میلی 30و  15، 0)
 در پایان دورة آزمایش، غذادهی :های رشدسنجش شاخص       

 هر ماهیان تمام آن از پس و گردید ساعت متوقف 24مدت  برای

محلول  دقیقه در 5 مدتبه سازیآرام جهت و شدند برداشت مخزن

و  Torrecillasگرفتند ) قرار میخک گل پودر درلیتر گرممیلی 200

 شد گیریاندازه هاماهی تمام طول و وزن انتها در. (2011همکاران، 

 Kitabayashiگردید ) محاسبه زیر هایفرمول توسط بقاء و رشد شاخص و
 :(1971و همکاران، 

 = (گرم) وزن افزایش درصد
  100×] میانگین وزن اولیه / )اولیه وزن میانگین  -نهایی وزن میانگین [(

 = (روز در درصد) ویژه رشد ضریب

   روزها تعداد اولیه( / وزن طبیعی لگاریتم - نهایی وزن طبیعی لگاریتم)

 وزن افزایش گرم/  شده خورده غذای گرم=  غذایی تبدیل ضریب

 دریافتی پروتئین گرم/  وزن افزایش گرم=  پروتئین کارایی ضریب

 100× تعداد اولیه ماهیان(  -درصد بقاء = ) تعداد نهایی ماهیان

 تمامی آزمایش دورة پایان در رشد گیاه کاهو: هایشاخص       

 و شد تخلیه شاندرون خاک و محتویات خارج گردید، آب از هالیوان

 اطراف خاک کامل، احتیاط با و آرام بسیار شکلبه شوییآب وسیلهبه

 هاریشه به آسیب و ضربه بدون که شکلی به. گردید حذف ریشه کاهو

 وزن ها،بوته وزن سپس. شد شستشو شاناطراف خاک امیتم هابوته و

 آزمایش، طول در چنینهم. گردید گیریاندازه هابرگ طول و هاریشه

 دقیق طول و دهی جداسازی شدکامل برگ و گل شکوفایی از پس

 .گرفت قرار سنجش مورد کولیس توسط هاآن

 پایان درماهی:  های بیوشیمیایی خونسنجش شاخص        

( دمی ساقه سیاهرگ) گیریخون و سنجیزیست ماهیان آزمایش، دورة

 تصادفی صورتبه ماهی سه تیمار هر از که صورت این به شدند،

  و شد قطع گیریخون از قبل ساعت 24ماهیان  تغذیه .شدند انتخاب

  امپیپی 200میزان به میخک گل پودر محلول در ماهیان سپس

 از استفاده با هاآن دمی هرگ ساقهسیا از گیریخون و شدند هوشبی

و  Torrecillasسی انجام شد )سی 5/1متری میزان میلی 5/2 سرنگ

شامل هماتوکریت  خون بیوشیمیایی هایشاخص .(2011همکاران، 

(Hct)،  هموگلوبین(Hb)، قرمز هایگلبول تعداد (RBC)، متوسط 

 ظتغل و( MCV) گلبولی متوسط ، حجم(MCH)گلبولی  هموگلوبین

 (Henry ،1996) (MCHC) قرمز گلبول داخل هموگلوبین متوسط

 شدند. گیریاندازه و آنالیز
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 وسطت اهداده تمام بودن نرمال ابتداآماری:  هایتحلیل و تجزیه       

 با هاسپس مقایسه میانگین و یدگرد ویلک سنجش-شاپیرو آزمون

. گرفت ارقر بررسی مورد ANOVAطرفه یک واریانس آنالیز آزمون

ری دامعنی سطح برای تعیین دانکن ایدامنه چند آزمون از چنینهم

(05/0>P)  به هاهداد تمام. شد استفاده تیمارها بین هامیانگین داده 

 هایتحلیل و برای تجزیه .گردید ارائه معیار انحراف ±میانگین صورت

 .دش هاستفاد 24نسخه  SPSS ویندوز افزار تحتنرم ها، ازآماری داده
 

 نتایج
 درصد قبیل از رشد هایشاخص بقاء ماهی: و رشد عملکرد       

 پروتئین کارایی غذایی و نرخ تبدیل نرخ ویژه، رشد نرخ و وزن افزایش

نشان داد  2و 1با  3تیمارهای  بین در را داریمعنی تغییر ماهیان

(05/0P<نرخ بقا .) ء با افزایش ویتامینC ت اما تفاوت افزایش یاف

  .(1()جدول ≤05/0Pداری را نشان نداد )معنی
، های رشد از قبیل طول برگشاخص کاهو: گیاه رشد عملکرد        

عرض برگ، طول بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، طول ریشه و 

ها نشان ندادند داری را  در بین تیماروزن خشک ریشه تفاوت معنی

(05/0P≥اما وزن تر ری .) اختالف  2و1با تیمار  3شه بین تیمار 

 (.2()جدول >05/0Pداری را نشان داد )معنی

های خونی شاخص ماهی: خون سرم بیوشیمیایی هایشاخص       

 ،(MCV) گلبولی متوسط حجم ،(Hct) تحقیق شامل هماتوکریت این در

 و هموگلوبین (RBC) قرمز هایگلبول تعداد ،(HGB)هموگلوبین 

 غلظت (. اما≤05/0Pدار بودند )فاقد تفاوت معنی (MCH)گلبولی 

نسبت به  2( در تیمار MCHC) قرمز گلبول داخل هموگلوبین متوسط

 (.3()جدول >05/0Pداری را نشان داد )تیمارهای دیگر تفاوت معنی
 

 های رشد ماهی در بین تیمار های آزمایش در پایان دوره.: شاخص1جدول 

 .(>05/0P)تیمارهاست  بین دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف
 

 های رشد گیاه در بین تیمارهای آزمایش در پایان دورهشاخص: 2جدول 

 .(>05/0P)تیمارهاست  بین دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان ستون هر در متفاوت وفحر
 

 های بیوشیمیایی خون ماهی در بین تیمارهای آزمایش پایان دورهشاخص :3جدول 

 .(>05/0P)تیمارهاست  بین دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان تونس هر در متفاوت حروف

 

 حثب
 ماهی در C ویتامین دهندگی بهبود اثر ارزیابی هدف با تحقیق این       

 و تجزیه سیستم مدار بسته آکواپونیک با و در کمانرنگین آالیل قز

 نشان پژوهش نتایج این .پذیرفت صورت بقاء رشد و عملکرد تحلیل

بهبود  در توجهی قابل افزایش ،C ویتامین افزایش سطوح با که ادد

 توجه شود. باایجاد می کمانرنگین آالیقزل ماهی رشد هایشاخص

ویتامین  افزایش دوز با وزن و درصد افزایش آن افزایش میزان کهاین به

 سطوح دهنده افزایشنشان موضوع این داد، نشان رابطه مستقیمی

 درصد بقا نرخ کارایی پروتئین ضریب تبدیل غذایی ویژه )درصد در روز( رشد نرخ درصد افزایش وزن نهایی وزن نهایی )گرم( (وزن اولیه )گرم تیمارها

1 45/39±0/19a 84/90±5/49a 87/03±11/33a 2/65±0/1a 2/08±0/03a 1/19±0/17a 50±26/45a 

2 45/33±0/04a 85/80±8/85a 89/17±8/48a 2/65±0/17a 2/08±0/51a 1/21±0/29a 70±17/32a 

3 45/26±0/19a 110/43±5/22b 144/61±11/54b 3/02±0/06b 1/25±0/09b 0/71±0/05b 83/33±5/77a 

 

 تیمار ها
RBC 

 (610متر مکعب در )میلی

HGB 
 )گرم در دسی لیتر(

HCT 

 )درصد(
MCV 

 )میکرومتر مکعب(
MCH 

 گرم()پیکو
MCHC 

 )گرم در دسی لیتر(

1 1/09±0/21a 8/06±2a 25/36±5/76a 231±7/21a 73/30±4/07a 31/63±0/75a 

2 0/97±0/02a 8/03±0/30a 23/16±1/87a 228/33±1/52a 76/86±1/43a 34/13±0/73a 

3 1/10±0/25a 8/53±2/23a 26/20±4/69a 237/33±7/02a 77/56±3/25a 32/66±0/47a 
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 باشدمی استرسی شرایط تحت طبیعی رشد جهت ویتامین این نیاز مورد

 دهنده افزایشنشان که (2009همکاران ) وSarma آزمایش  نتایج با و

 شرایط تحت طبیعی رشد جهت ویتامین نیاز ماهی به این مورد سطوح

 عنوانبه Cویتامین  ضداسترسی دارد. فعالیت خوانیهم است استرسی

 ماهی هایگونه اغلب. است شده اختهشن خوبیبه اکسیدان،آنتی یک

 منابع وابسته به نیازشان، رفع برای و کنند تولید C ویتامین توانندنمی

 ویتامین به ها نشان داده است که نیازپژوهش. غذایی دریافتی هستند

C که ماهیولی زمانی است، کم نسبتاً ماهی، در بقا و طبیعی رشد برای 

باالیی قرار می گیرد، مقادیر  سطح خصوص درهب استرس شرایط تحت

دیگر  از .(2009و همکاران،  Sarmaدارد ) را نیاز ویتامین باالیی از این

 اقتصاد حیث از ویژهپروری بهآبزی صنعت بر تاثیرگذار و مهم عوامل

دنبال کنندگان بهبسیاری از پژوهش غذایی است. ضریب تبدیل پرورش،

یره غذایی ضریب تبدیل غذایی را هایی هستند که با تنظیم جراهکار

شیمیایی در جیره و بیوکاهش دهند. این کار با تغییر کیفیت فیزیکی

در C  در این پژوهش با افزایش میزان ویتامین دست آمده است.هب

جیره غذایی، میزان رشد ماهی افزایش نشان داد و ضریب تبدیل 

افزایش رشد و کاهش دار بود. بنابراین، با غذایی نیز دارای کاهش معنی

 محیط آب آلودگی کاهش ضریب تبدیل غذایی در سیستم پرورشی،

 موضوع این که شد حاصل غذادهی میزان کاهش جهت نیز به پرورش

 هاآن متابولیکی وضعیت در اختالل سبب به استرس تحت ماهیان در

 ارزیابی مورد این تحقیق در که دیگری یابد. عاملمی تریبیش اهمیت

 تیمارها بین داریمعنی اختالف و بود درصد بقاء میزان گرفت، قرار

عملکرد نوع  توان بهنبودن این عامل را می دارمعنی علت نشد. مشاهده

سیستم پرورشی نسبت داد. در این پژوهش سیستم پرورشی سازگان 

 توأم طراحی شده برای ماهی و کاهو یا سیستم آکواپونیک بود.

Zhou        اثر مقادیر مختلف ویتامین (2012) همکاران و ،C  را بر

 Rachycentron) جوان کوبیای ماهی اولیه ایمنی و رشد عملکرد

canadum ،مورد بررسی قرار دادند. هفت تیمار آزمایشی شامل صفر )

مورد بررسی قرار گرفت  5/386و  4/193، 6/96، 4/54، 2/27، 6/13

ور قابل توجهی بر عملکرد طبه  Cو نتایج نشان داد که میزان ویتامین

، 6/96تا  6/13از  Cرشد ماهی موثر است و با افزایش مصرف ویتامین 

در طوطی ماهی  Cعملکرد رشد و بقاء افزایش یافت. افزودن ویتامین 

(Oplegnathus fasciatus)  2000و  480، 240، 120، 60با مقادیر 

ترین دوز یشنشان داد که درصد افزایش وزن و بقاء در تیمار حاوی ب

  (.2003و همکاران،  Wangتر است )ها بیشاز سایر تیمار Cویتامین 

ها دخالت داشته و درمتابولیسم لیپیدها ازجمله کلسترول Cویتامین 

 در بچه (.Sandens ،1994باشد)می مطرح اکسیدانآنتی یک عنوانبه

مین گرم ویتامیلی 60( میزان Oreochromis karongaماهی تیالپیا )

C به( ازای هر کیلوگرمNsonga ،2009 و در گونه )

(Arapaima gigas) 800 گرم ویتامین میلی 1200تاC ازای هر به

در تحقیق  .(2007و همکاران،  Andrade) کیلوگرم گزارش شده است

تر عملکرد بهتری را با دوز بیش  Cحاضر ماهیان تحت تیمار ویتامین 

ی بازماندگی در ماهیان بدون مکمل از خود نشان دادند. کاهش نسب

عبارت دیگر درصد بازماندگی شاهد %( مشاهده شد. به 50)  Cویتامین 

گرم میلی 30و  15در سطوح  Cتر از ماهیان تحت دوز  ویتامین پایین

ممکن است با  Cتر در ماهیان بدون ویتامین بود. بازماندگی پایین

مرتبط باشد  Cیتامین استرس های فیزیولوژیکی ناشی از کمبود و

(Montero از طرفی دیگر مرگ و میر باال در 1999همکاران،  و .)

خاطر آسیب شدید در ممکن است به Cماهیان بدون مکمل ویتامین 

تواند منجر به بیماری گرانولوماتوز متابولیسم تیروزین باشد که می

 Qinghuiکلیوی شود و در نهایت منجر به مرگ و میر ماهیان شود )
از قبیل کاهش  Cبرخی از عالئم کمبود ویتامین   (.2006و همکاران، 

رشد، آسیب دیدگی کالژن، تیرگی پوست، لوردوزیس، اسکلروزیس و 

و  Fracalossiمرگ و میر توسط برخی محققین گزارش شده است )

و همکاران،  Trenzado؛ 1999و همکاران،  Montero؛ 1998 همکاران،

2006.) 

 غذاها در اسیدآسکوربیک مقدار افزایش برای متعددی هایروش       

 شده است پیشنهاد پرورش و کلونینگ ژنتیک، مهندسی ازجمله

(Hancock ،2005) .جذب آب از طریق ریشه کاهو  کهاین به توجه با

اعتقاد بر این است  است، آب % 96 خود حاوی گیرد و کاهوصورت می

به کاهو قابل انتقال است و  طور ساده از طریق آبهب Cویتامین  که

با افزایش میزان  .کند کمک گیاهان سریع رشد به تواندمی C ویتامین

، های رشد کاهو از قبیل طول برگگرم، شاخصمیلی 30تا  Cویتامین 

عرض برگ، طول بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، طول ریشه و 

 گیاهان هش،داری را نشان دادند. در این پژووزن خشک کاهش معنی

 گیاهان از تریبیش وزن و ترسریع تر،دارای رشد بیش شاهد گروه

های رشد سطح بهینه برای شاخص. داشتند Cتحت تیمار ویتامین 

گیاه کاهو از قبیل طول برگ، عرض برگ، طول بوته، وزن تر بوته، 

گرم میلی 15وزن خشک بوته، طول ریشه و وزن خشک ریشه در 

 شد که با نتایج محققین مطابقت داشت. محاسبه Cویتامین 

 متوسط حجم ،(Hct)داری در میزان هماتوکریت تفاوت معنی       

 (RBC) قرمز هایگلبول تعداد ،(HGB)هموگلوبین  ،(MCV) گلبولی

در بین تیمارها مشاهده نشد اما با  (MCH)گلبولی  و هموگلوبین

که برطبق تحقیق  ها افزوده شدافزایش میزان ویتامین بر مقدار آن

Tatina تعداد ترینمبنی بر بیش (2011) و همکاران RBC هایرژیم در 

 حاوی هایرژیم که شد مشاهده پایه غذایی رژیم از متفاوت مختلف

با افزایش . گذاردمی تاثیر RBC میزان بر C ویتامین مختلف مقادیر

 و Lim توسط مشابهی نتایج. ها افزوده شدمیزان ویتامین بر مقدار آن

http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Tatina


 ....کاهو و گیاه و کمانرنگین آالیقزل ماهی توأم سازگان یک در آب به  Cویتامین افزودن تأثیر          و همکاران              سلمرودی

242 
 

 ویتامین مختلف هایغلظت با کانال ماهیگربه برای( 2000) همکاران

C آهن، و Falahatkar (2005 )با تغذیه شده خاویاری ماهیان برای 

کفال  برای( 2001) همکاران و C، Montero ویتامین مختلف سطوح

 Andrade و E و C ویتامین مختلف هایغلظت با شده تغذیه طالیی

De ویتامین غلظت با شده تغذیه پیرا روکو برای( 2007) همکاران و 

C و E.مشاهده شده است ،  

و کاهش هماتوکریت  Cبرخی از محققین رابطه کمبود ویتامین        

و برخی دیگر ارتباط  (1998ان و همکار Fracalossi)را بیان کرده اند 

را بیان  Cبین هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش سطح ویتامین 

 سن، محیطی، شرایط ها،گونه کهجاآن از .(Goddard ،1996) کردند

 هماتولوژیک عوامل بر مختلفی عوامل هستند، مهم بسیار تغذیه و بلوغ

(. Ross، 1999و  Ross) گذارندمی تأثیر هاماهی بیوشیمیایی و

 ماهیان غذایی رژیم هایویتامین الزامات تعیین مورد در مطالعات

 Cدر این تحقیق ارتباط بین کمبود ویتامین  .است کمیاب خاویاری

و سالمتی ماهی مشخص شده است. برای مثال ماهیان تحت تیمار 

تری از هماتوکریت و هموگلوبین مقادیر کم  Cبدون مکمل ویتامین

دارا بودند. کاهش این  Cهای دارای ویتامین ا تیماردر مقایسه ب

ها با سالمتی ماهی در ارتباط است. نتایج این تحقیق با نتایج فاکتور

و  Monteroدست آمده توسط محققین دیگر مطابقت دارد )به

خونی در جانوران تغذیه شده بدون مکمل کم .(1999همکاران، 

در این ماهیان کاهش در  شود زیراامر عادی تلقی می Cویتامین 

وجود خواهد آمد که نتیجه آن کاهش سنتز جذب و پخش آهن به

عنوان ویتامینی به C . ویتامین(Stickney ،2000)باشد هموگلوبین می

که در شرایط استرس نقش مثبت در بهبود و تأثیرپذیری کم عامل 

تولید  شود این ویتامین باعث افزایشزا بر ماهی دارد، بیان میاسترس

 Montero) کندمی جلوگیری بادی شده و از تأثیرات منفی استرسآنتی
احتماال در  Cاکسیدانی ویتامین های آنتی(. ویژگی1999، و همکاران

و همکاران،  Trenzadoتحمل به استرس دمایی در ماهی نقش دارد )

 رژیم سطوح که داد نشان تحقیق این از حاصل هایداده(. 2006

 تاثیر بیوشیمیایی و شناسیخون عوامل از برخی بر C تامینوی غذایی

در مقایسه با  مطالعه این در دست آمدههمتناقض ب نتایج. گذاردمی

 در C ویتامین عمل مکانیزم که دهدمی نشان نتایج کارهای دیگران

 باشد. متفاوت غضروفی هایماهی با است ممکنماهی استخوانی  یک

 ویتامین شان بهدر جذب و نیز نیازهای زیست هاگونه این توانایی زیرا

C تری در ارتباط بیش هاینیاز است پژوهش بنابراین،. متفاوت است

 های فیزیولوژیکی ماهی انجام شود.بر رشد و عملکرد Cاثر ویتامین  با
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