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چکیده
بهمنظور بررسی اثر افزودن ویتامین  Cبه آب و تاثیر آن بر شاخصهای رشد وایمنی در قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss

و گیاه کاهو ( ،)Lactuca sativaدر یک سازگان توأم ماهی و گیاه  ،تعداد  90قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان 45/00±1/5گرمی و 260
عدد نشا کاهو بهشکل کاملا تصادفی به  9واحد آزمایشی وارد شدند .تیمارها تحت تأثیر  15 ،0و  30میلیگرم در لیتر ویتامین  Cبهمدت 60روز
قرار گرفتند .درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه ،نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین در تیمار  30میلیگرم ویتامین  ،Cاختلف معنیداری
را در انتهای دوره آزمایش درمقایسه با سایر تیمارها نشان داد ( .)P<0/05شاخصهای رشد گیاه کاهو از قبیل طول برگ ،عرض برگ ،طول
بوته ،وزنتر بوته ،وزن خشک بوته ،طول ریشه و وزن خشک ریشه در بین تیمارها فاقد تفاوت معنیدار بود ( )P≥0/05اما شاخص وزن تر ریشه
گیاه کاهو دارای تفاوت معنیدار بود ( .)P<0/05اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی خون ماهی نیز نشان داد با افزایش سطح  15میلیگرم
ویتامین  Cدر هر لیتر ،بیشترین غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز ( )MCHCبهمقدار 34/13 ±0/73گرم بر دسیلیتر خون ماهی را
نشان میدهد که این مقدارنسبت به تیمارهای دیگر معنیدار بود.سایر شاخصهای خونی از قبیل هماتوکریت ( ،)Hctحجم متوسط گلبولی
( ،)MCVهموگلوبین ( ،)HGBتعداد گلبولهای قرمز ( )RBCو میانگین هموگلوبین گلبولی ( )MCHفاقد تفاوت معنیدار بودند (.)P≥0/05
نتایج این آزمایش نشان داد با افزودن  15تا  30میلیگرم بر لیتر ویتامین  Cبه آب ،مقدار غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز ()MCHC

در خون ماهی تغییر میکند و رشد ماهی و گیاه نیز بیشتر میشود.
کلمات کلیدی :ویتامین  ،Cرشد گیاه کاهو ،ماهی قزلآالی رنگینکمان ،آکواپونیک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولghrafiee@ut.ac.ir :
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سلمرودی و همکاران

تأثیر افزودن ویتامین  Cبه آب در یک سازگان توأم ماهی قزلآالی رنگینکمان و گیاه کاهو و....

مقدمه
در صنعت آبزیپروری ،بهمنظور حفظ کیفیت آب برای رشد
ماهی ،نیاز به تعویض آب روزانه امری ضروری است .مطالعات نشان
داده است که پسآب آبزیپروری شامل مواد دفعی ماهی ،متابولیتها،
خوراک باقیمانده ،آنتیبیوتیکها و غیره است ( Klingerو ،Naylor
 .)2012در صورت عدم مدیریت هوشمندانه ،بار زیادی از مواد آلی
باعث آلودگی محیطهای پرورشی شده و در نهایت به محیطهای آبی
دریافت کننده پساب پرورش ماهی و آبزیان آسیب میزند .بهمنظور
جلوگیری از تشدید مشکالت زیست محیطی ،روشها و سازگانهای
زیادی برای کاهش بار آلودگی ارایه شده است .در حال حاضر از بین
روشهای مهم تصفیه آب و بهکارگیری مجدد آب برای پرورش ماهی،
مانند استفاده از فیلترهای مکانیکی ،فیلترهای زیستی باکتریایی و
سیستمهای متکی بر تولید رشتههای زیستی یا بیو فالک و سیستمهای
ترکیبی ،سیستمهای پرورش توأم ماهی و گیاه یا آکواپونیک
) )Aquaponicبهعنوان یک سامانه یا سیستم سازگار با محیط زیست
و متکی بر فرایندهای زیستی مطرح است ( Rakocyو همکاران،
 .)2003سازگان پرورش توأم گیاه و آبزیان یا آکواپونیک بهعنوان
عاملی تعریف شده است که بهطور موثر بر کاهش اثرات نامطلوب
آبزیپروری بر محیطزیست تاثیر دارد ( Rafieeو  .)2005 ،Saadدر
آکواپونیک ،آب حاوی مواد مغذی و فضوالت آبزیان ،بهعنوان مواد
مغذی به مصرف گیاهان میرسد و در نهایت پساب تولیدی ماهی با
تصفیه شدن ،دوباره برای ماهیهای پرورشی استفاده میشود (Rafiee
و 2005 ،Saad؛  Zouو همکاران .) 2016 ،یکی از اصلیترین مزیتهای
سیستم پرورش آکواپونیک صرفه اقتصادی این سیستم برای پروش
آبزیان و گیاهان به شکل توأم میباشد .برآورد شده است که در این
سیستم حدود  % 23هزینههای برق و  11درصد هزینههای غذای
ماهی کاهش مییابد ( Blidariuو  )2011 ،Grozeaدر این سامانه
پرورشی مشخص شده است که ورود ویتامینها به آب ،با تاثیر بر رشد
گیاه و ماهی میتواند نقشی مهم را در افزایش کارایی سامانه پرورشی
داشته باشد .زیرا ،هم گونه آبزی و هم گونه گیاهی نیاز به این
ویتامینها دارند ( Menezesو همکاران .)2006 ،یکی از ویتامینهای
مهم جهت پرورش گیاه و آبزی ،ویتامین ( Cاسید آسکوربیک) است.
اسید اسکوربیک در بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیکی موجود در
موجودات زنده دخیل است .نقش آن در سنتز کالژن در بافت همبند
شناخته شده است .عدم وجود بهبود زخم و اتصال شکستگیها در
گذشته از کمبود یک ماده شناخته شده است .همچنین این ویتامین
بهعنوان یک آنتیاکسیدان نقش بسیار مهمی در حفاظت از دیواره
سلولی دارد ( Sandnesو همکاران .)1994 ،ویتامین  Cنیز نقش
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مهمی در بهبود شاخصهای ایمنی ،افزایش مقاومت در برابر استرس
و بیماریها ،تنظیم برخی تواناییهای رفتاری ماهی (حرکت گلهای)
ایفا میکند ( Arabو  .)2015 ،Rajabi Islamiیکی از گونههای آبزی
که خصوصیات مناسبی جهت پرورش در سازگان آکواپونیک دارد،
ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissاست (Lennard
و  .)2006 ،Leonardقزلآالی رنگینکمان دارای ویژگیهای مثبت،
مانند غذاگیری مناسب ،رشد سریع ،مقاومت در برابر بیماریها و تولید
قابل اطمینان در شرایط مـزرعه اسـت و بـههمیـن علت پرورش آن
بهعنوان یک گونه پرورشی توسعه بیشتری یافته است و یکی از
ماهیان پرتولید در صنعت آبزیپروری است که با توجه به کیفیت
گوشت و بازارپسندی بهعنوان یک گونه ارزشمند در میان ماهیان
سردآبی پرورشی محسوب میشود ( Hebbو همکاران .)2003 ،ترکیب
آبزیپروری با تکنیک هیدروپونیک میتواند با کاهش آلودگی و
افزایش سودآوری از طریق مصرف آب کمتر ،عالوه بر پرورش ماهی
( McMurtryو  ،)1997 ،Croftتولید محصوالت جانبی را شامل شود
( Rakocyو همکاران .)2000 ،گیاهان در سیستمهای مدار بسته،
میتوانند بهمنظور کاهش نگرانی در مورد پساب خروجی ماهی
استفاده شوند ( Hanو همکاران .)2017 ،نشان داده شده است که
گیاهان آکواپونیک ،از مواد مغذی ورودی بهطور مؤثرتری نسبت به
سایر سیستمهای رشد استفاده میکنند ،این موضوع ناشی از این
واقعیت است که گیاهان آکواپونیک بدون افزودنیهایی موجود در
کودهای شیمیایی تولید می شوند ( .)2007 ،FAOپساب ماهی همه
عناصر مورد نیاز برای رشد گیاه از قبیل نیترات ،فسفر و پتاسیم را
فراهم میکند ( Goddekو همکاران .)2015 ،گیاه کاهو با نام علمی
 Lactuca sativaاز تیره کاسنیها  )Compositae( Asteraceaeو
دارای واریتههای مختلف است .با توجه به شرایط محیطی مناسب
برای کشت گیاه کاهو ،بهخصوص شرایط دمایی مناسب ،این گیاه
میتواند قابل ارایه برای حضور در سازگان آبکشت در گلخانه باشد.
دادهها نشان میدهد که این گیاه را میتوان بهعنوان گونه گیاهی
مناسب جهت کشت توأم گیاه و آبزی بهکار برد ،بنابراین ،بهعنوان
یکی از گزینههای مناسب جهت پرورش در سازگان کشت توأم
آکواپونیک قابل طرح است ( Mulabagalو همکاران .)2010 ،مطابق
آمارهای فاﺋو ،تولید تیﭗ های مختلف کاهو طی دو دهه اخیر در دنیا
از نظر رشد افزایش سطﺢ زیرکشت پس از ﺫرت ،برنﺞ ،سیب زمینی و
گوجه فرنگی در رتبه پنجم جهانی قرار گرفته است (.)2007 ،FAO
در راستای افزایش کارایی رشد گیـاه و افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی
آب ،استفاده از ویتامینهای مختلف در سازگان آکواپونیک میتواند
امری بسیار مفید و ضروری تلقی گردد .با توجه به شرح باال و نیاز به
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بررسی اثر ویتامین  Cدر کشت توأم ماهی قزلآالی رنگینکمان و
گیاه کاهو ،در راستای افزایش کارایی سیستم پرورش توأم ماهی و
گیاه ،در این پژوهش تأثیر ویتامین  Cدر سیستم توأم پرورش ماهی
قزلآالی رنگینکمان و گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
تعداد  90قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزن
 45/00±1/5از یک مرکز پرورشی خصوصی در روستای برغان واقع
در استان البرز (ماهی سرای برغان) تهیه گردید .ماهیها به کارگاه
تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)
انتقال داده شدند و پس از بررسیهای ظاهری و اطمینان از سالمت
ظاهری بهمنظور سازگاری با شرایط محیطی جدید بهمدت یک هفته
در مخازن  1000لیتری فایبرگالس در فضای آزاد با دورة نور طبیعی
و تعویض آب روزانه  20درصد نگهداری شدند که در طی این مدت با
غذای تجاری قزلآالی رنگینکمان (شرکت ساخت غذای آبزیان
فرادانه 39 ،درصد پروتئین 11 ،درصد چربی و  15درصد کربوهیدرات)
طی دو نوبت در روز راس ساعت  07:00و  19:0بهمیزان  2درصد
وزن بدن تغذیه شدند .پس از پایان دورة سازگاری ،جهت شروع
آزمایش ماهیها بهطور تصادفی در  9مخزن فایبرگالسی  300لیتری
توزیع شدند ( 10ماهی در هر واحد) و تحت اثر تیمارهای آزمایش
قرار گرفتند.
طرح و واحدهای آزمایش :واحد آزمایش شامل یک مخزن
نگهداری ماهی به حجم نگهداری  300لیتر آب و یک مخزن پرورش
گیاه به حجم  90لیتر بود که در باالی مخزن پرورشی قرار داده شد
و از طریق یک پمﭗ مکشی ،آب از مخزن پرورش ماهی وارد مخزن
نگهداری گیاه گردید .روی هر مخزن گیاه ،یک صفحه یونولیتی قرار
گرفت  .هر صفحه دارای  20حفره جهت قرار گرفتن گلدانهای کشت
گیاه کاهو بود .در هر حفره یک عدد گلدان پالستیکی حاوی نشاء
کاهو بود که هر یک در داخل ،یک حفره در صفحه یونولیتی قرار داده
شد .هر گلدان حاوی خاکی شامل 30درصد کوکوپیت و  15درصد
ماسه بادی 55 ،درصد پرلیت بود و  3سانتیمتر از انتهای هر گلدان
درون آب مخزن کوچکتر قرار داشت .طول دورة آزمایش  60روز بود
و هیچگونه تعویض آبی در هیچیک از مخازن آب در طول دوره پرورش
(بهجز  10لیتر آب که بهطور هفتگی برای جبران تبخیر اضافه شد)
صورت نگرفت .تیمارهای آزمایش را سطوح مختلف ورودی ویتامین
 Cبهشرح زیر تشکیل دادند :تیمار ( :)1سیستم پرورشی بدون ورود
ویتامین  ،Cتیمار ( :)2سیستم پرورشی با ورود  15میلیگرم ویتامین
 ،Cتیمار ( :)3سیستم پرورشی با ورود  30میلیگرم ویتامین C
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افزودن ویتامین :ویتامین  Cمورد استفاده در این تحقیق از
شرکت داروسازی  Merckآلمان تهیه گردید .سطوح مختلف ویتامین
( 15 ،0و  30میلیگرم بر لیتر) بهصورت هفتگی به آب افزوده شد.
سنجش شاخصهای رشد :در پایان دورة آزمایش ،غذادهی
برای مدت  24ساعت متوقف گردید و پس از آن تمام ماهیان هر
مخزن برداشت شدند و جهت آرامسازی بهمدت  5دقیقه در محلول
 200میلیگرم درلیتر پودر گل میخک قرار گرفتند ( Torrecillasو
همکاران .)2011 ،در انتها وزن و طول تمام ماهیها اندازهگیری شد
و شاخص رشد و بقاء توسط فرمولهای زیر محاسبه گردید (Kitabayashi
و همکاران:)1971 ،
درصد افزایش وزن (گرم) =
]) میانگین وزن نهایی -میانگین وزن اولیه(/میانگین وزن اولیه[ ×100
ضریب رشد ویژه (درصد در روز) =
(لگاریتم طبیعی وزن نهایی  -لگاریتم طبیعی وزن اولیه)  /تعداد روزها
ضریب تبدیل غذایی = گرم غذای خورده شده  /گرم افزایش وزن
ضریب کارایی پروتئین = گرم افزایش وزن  /گرم پروتئین دریافتی
درصد بقاء = ( تعداد نهایی ماهیان -تعداد اولیه ماهیان) × 100
شاخصهای رشد گیاه کاهو :در پایان دورة آزمایش تمامی
لیوانها از آب خارج گردید ،محتویات و خاک درونشان تخلیه شد و
بهوسیله آبشویی بهشکل بسیار آرام و با احتیاط کامل ،خاک اطراف
ریشه کاهو حذف گردید .به شکلی که بدون ضربه و آسیب به ریشهها
و بوتهها تمامی خاک اطرافشان شستشو شد .سپس وزن بوتهها ،وزن
ریشهها و طول برگها اندازهگیری گردید .همچنین در طول آزمایش،
پس از شکوفایی کامل برگ و گلدهی جداسازی شد و طول دقیق
آنها توسط کولیس مورد سنجش قرار گرفت.
سنجش شاخصهای بیوشیمیایی خون ماهی :در پایان
دورة آزمایش ،ماهیان زیستسنجی و خونگیری (سیاهرگ ساقه دمی)
شدند ،به این صورت که از هر تیمار سه ماهی بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .تغذیه ماهیان  24ساعت قبل از خونگیری قطع شد و
سپس ماهیان در محلول پودر گل میخک بهمیزان  200پیپیام
بیهوش شدند و خونگیری از سیاهرگ ساقه دمی آنها با استفاده از
سرنگ  2/5میلیمتری میزان  1/5سیسی انجام شد ( Torrecillasو
همکاران .)2011 ،شاخصهای بیوشیمیایی خون شامل هماتوکریت
( ،)Hctهموگلوبین ( ،)Hbتعداد گلبولهای قرمز ( ،)RBCمتوسط
هموگلوبین گلبولی ( ،)MCHحجم متوسط گلبولی ( )MCVو غلظت
متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز ))1996 ،Henry( (MCHC
آنالیز و اندازهگیری شدند.
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سلمرودی و همکاران

( .)P<0/05نرخ بقاء با افزایش ویتامین  Cافزایش یافت اما تفاوت
معنیداری را نشان نداد (()P≥0/05جدول .)1

تجزیه و تحلیلهای آماری :ابتدا نرمال بودن تمام دادهها توسط
آزمون شاپیرو-ویلک سنجش گردید و سپس مقایسه میانگینها با
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAمورد بررسی قرار گرفت.
همچنین از آزمون چند دامنهای دانکن برای تعیین سطﺢ معنیداری
( )P>0/05میانگین دادهها بین تیمارها استفاده شد .تمام دادهها به
صورت میانگین ±انحراف معیار اراﺋه گردید .برای تجزیه و تحلیلهای
آماری دادهها ،از نرمافزار تحت ویندوز  SPSSنسخه  24استفاده شد.

عملکرد رشد گیاه کاهو :شاخصهای رشد از قبیل طول برگ،
عرض برگ ،طول بوته ،وزن تر بوته ،وزن خشک بوته ،طول ریشه و
وزن خشک ریشه تفاوت معنیداری را در بین تیمارها نشان ندادند
( .)P≥0/05اما وزن تر ریشه بین تیمار  3با تیمار 1و 2اختالف
معنیداری را نشان داد (()P<0/05جدول .)2
شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی :شاخصهای خونی
در این تحقیق شامل هماتوکریت ( ،)Hctحجم متوسط گلبولی (،)MCV
هموگلوبین ( ،)HGBتعداد گلبولهای قرمز ( )RBCو هموگلوبین
گلبولی ( )MCHفاقد تفاوت معنیدار بودند ( .)P≥0/05اما غلظت
متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز ( )MCHCدر تیمار  2نسبت به
تیمارهای دیگر تفاوت معنیداری را نشان داد (()P<0/05جدول .)3

نتایج
عملکرد رشد و بقاء ماهی :شاخصهای رشد از قبیل درصد
افزایش وزن و نرخ رشد ویژه ،نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین
ماهیان تغییر معنیداری را در بین تیمارهای  3با 1و  2نشان داد

جدول  :1شاخصهای رشد ماهی در بین تیمار های آزمایش در پایان دوره.
تیمارها

وزن اولیه (گرم)

1

a

45/39±0/19

2

a

45/33±0/04

3

45/26±0/19a

وزن نهایی (گرم)
a

84/90±5/49

a

85/80±8/85

110/43±5/22b

درصد افزایش وزن نهایی
a

نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
a

87/03±11/33

a

a

89/17±8/48

144/61±11/54b

ضریب تبدیل غذایی

2/65±0/1

2/65±0/17

3/02±0/06b

a

2/08±0/03

a

2/08±0/51

نرخ کارایی پروتئین

1/25±0/09b

درصد بقا
a

a

1/19±0/17

a

1/21±0/29

70±17/32

0/71±0/05b

83/33±5/77a

50±26/45

a

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)P<0/05

جدول  :2شاخصهای رشد گیاه در بین تیمارهای آزمایش در پایان دوره

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)P<0/05

جدول  :3شاخصهای بیوشیمیایی خون ماهی در بین تیمارهای آزمایش پایان دوره
تیمار ها

RBC

HGB

HCT

MCV

MCH

MCHC

(میلیمتر مکعب در )106

(گرم در دسی لیتر)

(درصد)

(میکرومتر مکعب)

(پیکوگرم)

(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

a

0/97±0/02

a

a

3

a

1/10±0/25

a

8/03±0/30

a

8/53±2/23

a

23/16±1/87

a

26/20±4/69

a

228/33±1/52

a

237/33±7/02

a

76/86±1/43

77/56±3/25

34/13±0/73

a

32/66±0/47

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (.)P<0/05

بحث
این تحقیق با هدف ارزیابی اثر بهبود دهندگی ویتامین  Cدر ماهی
قز لآالی رنگینکمان و در سیستم مدار بسته آکواپونیک با تجزیه و
تحلیل عملکرد رشد و بقاء صورت پذیرفت .نتایﺞ این پژوهش نشان
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داد که با افزایش سطوح ویتامین  ،Cافزایش قابل توجهی در بهبود
شاخصهای رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان ایجاد میشود .با توجه
به اینکه میزان افزایش وزن و درصد افزایش آن با افزایش دوز ویتامین
رابطه مستقیمی نشان داد ،این موضوع نشاندهنده افزایش سطوح

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مورد نیاز این ویتامین جهت رشد طبیعی تحت شرایط استرسی میباشد
و با نتایﺞ آزمایش  Sarmaو همکاران ( )2009که نشاندهنده افزایش
سطوح مورد نیاز ماهی به این ویتامین جهت رشد طبیعی تحت شرایط
استرسی است همخوانی دارد .فعالیت ضداسترسی ویتامین  Cبهعنوان
یک آنتیاکسیدان ،بهخوبی شناخته شده است .اغلب گونههای ماهی
نمیتوانند ویتامین  Cتولید کنند و برای رفع نیازشان ،وابسته به منابع
غذایی دریافتی هستند .پژوهشها نشان داده است که نیاز به ویتامین
 Cبرای رشد طبیعی و بقا در ماهی ،نسبتاً کم است ،ولی زمانیکه ماهی
تحت شرایط استرس بهخصوص در سطﺢ باالیی قرار می گیرد ،مقادیر
باالیی از این ویتامین را نیاز دارد ( Sarmaو همکاران .)2009 ،از دیگر
عوامل مهم و تاثیرگذار بر صنعت آبزیپروری بهویژه از حیث اقتصاد
پرورش ،ضریب تبدیل غذایی است .بسیاری از پژوهشکنندگان بهدنبال
راهکارهایی هستند که با تنظیم جیره غذایی ضریب تبدیل غذایی را
کاهش دهند .این کار با تغییر کیفیت فیزیکیو بیوشیمیایی در جیره
بهدست آمده است .در این پژوهش با افزایش میزان ویتامین  Cدر
جیره غذایی ،میزان رشد ماهی افزایش نشان داد و ضریب تبدیل
غذایی نیز دارای کاهش معنیدار بود .بنابراین ،با افزایش رشد و کاهش
ضریب تبدیل غذایی در سیستم پرورشی ،کاهش آلودگی آب محیط
پرورش نیز به جهت کاهش میزان غذادهی حاصل شد که این موضوع
در ماهیان تحت استرس به سبب اختالل در وضعیت متابولیکی آنها
اهمیت بیشتری مییابد .عامل دیگری که در این تحقیق مورد ارزیابی
قرار گرفت ،میزان درصد بقاء بود و اختالف معنیداری بین تیمارها
مشاهده نشد .علت معنیدار نبودن این عامل را میتوان به عملکرد نوع
سیستم پرورشی نسبت داد .در این پژوهش سیستم پرورشی سازگان
توأم طراحی شده برای ماهی و کاهو یا سیستم آکواپونیک بود.
 Zhouو همکاران ( ،)2012اثر مقادیر مختلف ویتامین  Cرا بر
عملکرد رشد و ایمنی اولیه ماهی کوبیای جوان ( Rachycentron
 )canadumمورد بررسی قرار دادند .هفت تیمار آزمایشی شامل صفر،
 193/4 ،96/6 ،54/4 ،27/2 ،13/6و  386/5مورد بررسی قرار گرفت
و نتایﺞ نشان داد که میزان ویتامین  Cبهطور قابل توجهی بر عملکرد
رشد ماهی موثر است و با افزایش مصرف ویتامین  Cاز  13/6تا ،96/6
عملکرد رشد و بقاء افزایش یافت .افزودن ویتامین  Cدر طوطی ماهی
( )Oplegnathus fasciatusبا مقادیر  480 ،240 ،120 ،60و 2000
نشان داد که درصد افزایش وزن و بقاء در تیمار حاوی بیشترین دوز
ویتامین  Cاز سایر تیمارها بیشتر است ( Wangو همکاران.)2003 ،
ویتامین  Cدرمتابولیسم لیپیدها ازجمله کلسترولها دخالت داشته و
بهعنوان یک آنتیاکسیدان مطرح میباشد( .)1994 ،Sandensدر بچه
ماهی تیالپیا ( )Oreochromis karongaمیزان  60میلیگرم ویتامین
 Cبهازای هر کیلوگرم ( )2009 ،Nsongaو در گونه
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( 800 )Arapaima gigasتا 1200میلیگرم ویتامین  Cبهازای هر
کیلوگرم گزارش شده است ( Andradeو همکاران .)2007 ،در تحقیق
حاضر ماهیان تحت تیمار ویتامین  Cبا دوز بیشتر عملکرد بهتری را
از خود نشان دادند .کاهش نسبی بازماندگی در ماهیان بدون مکمل
ویتامین  )%50( Cمشاهده شد .بهعبارت دیگر درصد بازماندگی شاهد
پایینتر از ماهیان تحت دوز ویتامین  Cدر سطوح  15و  30میلیگرم
بود .بازماندگی پایینتر در ماهیان بدون ویتامین  Cممکن است با
استرس های فیزیولوژیکی ناشی از کمبود ویتامین  Cمرتبط باشد
( Monteroو همکاران .)1999 ،از طرفی دیگر مرگ و میر باال در
ماهیان بدون مکمل ویتامین  Cممکن است بهخاطر آسیب شدید در
متابولیسم تیروزین باشد که میتواند منجر به بیماری گرانولوماتوز
کلیوی شود و در نهایت منجر به مرگ و میر ماهیان شود (Qinghui
و همکاران .)2006 ،برخی از عالﺋم کمبود ویتامین  Cاز قبیل کاهش
رشد ،آسیب دیدگی کالژن ،تیرگی پوست ،لوردوزیس ،اسکلروزیس و
مرگ و میر توسط برخی محققین گزارش شده است ( Fracalossiو
همکاران1998 ،؛  Monteroو همکاران1999 ،؛  Trenzadoو همکاران،
.)2006
روشهای متعددی برای افزایش مقدار اسیدآسکوربیک در غذاها
ازجمله مهندسی ژنتیک ،کلونینگ و پرورش پیشنهاد شده است
( .)2005 ،Hancockبا توجه به اینکه جذب آب از طریق ریشه کاهو
صورت میگیرد و کاهو خود حاوی  %96آب است ،اعتقاد بر این است
که ویتامین  Cبهطور ساده از طریق آب به کاهو قابل انتقال است و
ویتامین  Cمیتواند به رشد سریع گیاهان کمک کند .با افزایش میزان
ویتامین  Cتا  30میلیگرم ،شاخصهای رشد کاهو از قبیل طول برگ،
عرض برگ ،طول بوته ،وزن تر بوته ،وزن خشک بوته ،طول ریشه و
وزن خشک کاهش معنیداری را نشان دادند .در این پژوهش ،گیاهان
گروه شاهد دارای رشد بیشتر ،سریعتر و وزن بیشتری از گیاهان
تحت تیمار ویتامین  Cداشتند .سطﺢ بهینه برای شاخصهای رشد
گیاه کاهو از قبیل طول برگ ،عرض برگ ،طول بوته ،وزن تر بوته،
وزن خشک بوته ،طول ریشه و وزن خشک ریشه در  15میلیگرم
ویتامین  Cمحاسبه شد که با نتایﺞ محققین مطابقت داشت.
تفاوت معنیداری در میزان هماتوکریت ( ،)Hctحجم متوسط
گلبولی ( ،)MCVهموگلوبین ( ،)HGBتعداد گلبولهای قرمز ()RBC
و هموگلوبین گلبولی ( )MCHدر بین تیمارها مشاهده نشد اما با
افزایش میزان ویتامین بر مقدار آنها افزوده شد که برطبق تحقیق
 Tatinaو همکاران ( )2011مبنی بر بیشترین تعداد  RBCدر رژیمهای
مختلف متفاوت از رژیم غذایی پایه مشاهده شد که رژیمهای حاوی
مقادیر مختلف ویتامین  Cبر میزان  RBCتاثیر میگذارد .با افزایش
میزان ویتامین بر مقدار آنها افزوده شد .نتایﺞ مشابهی توسط  Limو
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سلمرودی و همکاران

) برای گربهماهی کانال با غلظتهای مختلف ویتامین2000( همکاران
) برای ماهیان خاویاری تغذیه شده با2005( Falahatkar ، و آهنC
) برای کفال2001(  و همکارانMontero ،C سطوح مختلف ویتامین
Andrade  وE  وC طالیی تغذیه شده با غلظتهای مختلف ویتامین
) برای پیرا روکو تغذیه شده با غلظت ویتامین2007(  و همکارانDe
. مشاهده شده است،E  وC
 و کاهش هماتوکریتC برخی از محققین رابطه کمبود ویتامین
) و برخی دیگر ارتباط1998  و همکارانFracalossi( را بیان کرده اند
 را بیانC بین هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش سطﺢ ویتامین
، سن، شرایط محیطی، از آنجاکه گونهها.)1996 ،Goddard( کردند
 عوامل مختلفی بر عوامل هماتولوژیک،بلوغ و تغذیه بسیار مهم هستند
.)1999 ،Ross  وRoss( و بیوشیمیایی ماهیها تأثیر میگذارند
مطالعات در مورد تعیین الزامات ویتامینهای رژیم غذایی ماهیان
C  در این تحقیق ارتباط بین کمبود ویتامین.خاویاری کمیاب است
 برای مثال ماهیان تحت تیمار.و سالمتی ماهی مشخص شده است
 مقادیر کمتری از هماتوکریت و هموگلوبینC بدون مکمل ویتامین
 کاهش این. دارا بودندC در مقایسه با تیمارهای دارای ویتامین
 نتایﺞ این تحقیق با نتایﺞ.فاکتورها با سالمتی ماهی در ارتباط است
 وMontero( بهدست آمده توسط محققین دیگر مطابقت دارد
 کمخونی در جانوران تغذیه شده بدون مکمل.)1999 ،همکاران
 امر عادی تلقی میشود زیرا در این ماهیان کاهش درC ویتامین
جذب و پخش آهن بهوجود خواهد آمد که نتیجه آن کاهش سنتز
 بهعنوان ویتامینیC  ویتامین.)2000 ،Stickney( هموگلوبین میباشد
که در شرایط استرس نقش مثبت در بهبود و تأثیرپذیری کم عامل
 بیان میشود این ویتامین باعث افزایش تولید،استرسزا بر ماهی دارد
Montero( آنتیبادی شده و از تأثیرات منفی استرس جلوگیری میکند
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