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 Introduction: It sees that with using water cress plant (Nasturtium afficinale) in an 

integrated fish and plant culture system, it would be possible to initiate an equilibrium 

ecosystem for culture of Rain bow trout fry.  

Materials & Methods: With running an experimental design, effect of different densities 

of water cress on fry (Oncorynhcus mykiss) and antioxidant capacity of water were 

evaluated in a water recirculating system. The treatments were different levels of Water 

cress; 0, 20, 40 and 60g plant separately introduced in each hydroponic chamber of 

experimental unit in triplicates. 

Result: The survival of fish in treatment with 60g plant was significantly (P<0.05) lower 

than other treatments and from 20 pieces reached to 151.24  pieces at the end of 

experiment.  With feeding on the fish, the EC of water increased in all treatments without 

any significant differences (P>0.05).  The highest and lowest EC of water recorded in 

treatments with 0 and 20 g plant with the rate of 59460.51 and 58082.31μs/m, 

respectively. Antioxidant capacity of water in treatments with 40 and 60 g plant reached 

to 414.7515.90 and 414.7515.90 μm/l, respectively at the end of experiment. It was 

concluded that there is not any balancing between amounts of introduced plant and fish 

into the culture system, and nominated plant needed more concentration of nutrients for 

growth. 

Conclusion: The results of this experiment opened new vision of research to standard the 

water-born condition for growth of fish based on antioxidant capacity of water. 
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بر ماندگاری و رشد الروها  (Nasturtium officinale)کارگیری گیاه بوالغ اوتی هاثر ب

در یک سیستم کشت توام گیاه و  (Onchorynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل

 ماهی مدار بسته
 

 

 

   

 هاجر سعیدی، فائزه حجتی، *غالمرضا رفیعی
 

 

 ، ایران کرجیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، گروه ش

 چکیده  کلمات کلیدی 

 گیاه بوالغ اوتی
 ویتامین ث

 اکسیدانیظرفیت آنتی
 کمانآالی رنگینقزل

  کشت توام ماهی و گیاه
 

 
 
 

صورت مدار بسته برای ایجاد کمان بهآالی رنگینتوان در یک سازگان توام پرورش الرو ماهی قزلاوتی می غرسد که از گیاه بوالنظر میبه :مقدمه 

 یک سازگان متعادل بوم سازگانی بهره برد. 

های های مختلف گیاه بوالغ اوتی بر رشد و ماندگاری آلوینبرای این منظور و در قالب یک طرح کامآل تصادفی تاثیر وجود تراکم :هامواد و روش

و  40، 20، 0دار بسته پرورش ماهی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش را مقادیر مختلفکمان در یک سازگان مآالی رنگینماهی قزل

 گرم گیاه بوالغ اوتی در بخش هایدروپونیک  با سه تکرار تشکیل دادند. 60

تر از سایر تیمارها بود.  داد و کم( را با سایر تیمارها نشان ≥05/0P) داریگرم گیاه اختالف معنی 60میزان ماندگاری الروها در تیمار با  :نتایج

قطعه در پایان آزمایش رسید. با شروع آزمایش و غذادهی ماهیان میزان هدایت  15±24/1قطعه در شروع آزمایش به  20تعداد ماهیان از تعداد 

ترین مقدار هدایت الکتریکی آب به ترین و کم(. بیش<05/0P) داری را دربین تیمارها نشان ندادالکتریکی آب افزایش یافت ولی اختالف معنی

اکسیدانی آب در تیمار گیری شد. ظرفیت آنتیمیکروزیمس اندازه 580±31/82 و 594±51/60مقدار گرم و به 20ترتیب در تیمارهای صفر و 

گرم گیاه  60و  40ب در تیمار ترتیترین مقدار بود و مقدار آن بهگرم گیاه دارای کم 60ترین و در تیمار حاوی گرم گیاه دارای بیش 40حاوی 

 در پایان آزمایش رسید.   میکرومول در لیتر 75/414±90/15و  75/544±90/15 و به

های دست آمده نشان داد تعادل مناسبی بین تعداد گیاه وارد شده به سازگان پرورشی و تراکم ماهیان برای تولید متابولیتنتایج به :گیری و بحثنتیجه

  اوتی برای رشد بهینه به غلظت باالیی از مواد معدنی نیاز دارد. غرای رشد وجود ندارد و بوالمورد نیاز گیاه ب
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 مقدمه
عنوان یکی از مواد غذایی مهم در جیره غذایی تولید آبزیان به     

جایی آیند. از آنحساب میها در بسیاری از کشورهای جهان بهانسان

برداری از منابع آب، بخش مین و بهرهکه با افزایش جمعیت کره ز

شوند، محدودیت یا غیرقابل مصرف می مهمی از این منابع آلوده و

تری در استفاده از منابع آب و زمین ایجاد خواهد شد و به تبع بیش

آن  مقدار مصرف آب و  فضای مناسب نیز برای احداث مزارع آبزیان 

نشمندان پرورش ماهی شود. برای رفع این مشکالت دامحدود می نیز

به فکر پاالیش آب برگشتی از مخازن پرورش ماهی و استفاده مجدد 

در فرایند پاالیش آب آمونیاک  ها در سیستم پرورش آبزی افتادند.از آن

تولیدی در بخشی از سیستم پرورشی توسط پاالیشگرهای باکتریایی 

یدی نیز شود و مواد معلق تولبه نیتریت و سپس به نیترات تبدیل می

و همکاران،  Lewis) شودتوسط جدا سازهای مکانیکی از آب گرفته می

 .(Saad، 2005و Rafiee  ؛Rackocy، 2000 ؛Pierce، 1980؛ 1997

شود تولید می ها در سیستم پرورشی اسیددر طی عملکرد باکتری چون

در همین ارتباط نیز طی فرایند معدنی  یابد.قلیاییت نیز کاهش می

یابد و با ادامه این روند شرایط ت الکتریکی آب افزایش میشدن هدای

رسد که برای زیست ماهی و نیز ای میمحیط پرورش به مرحله

های پیشنهادی حلاز راه یکی گردد.می ساز نامناسبنیترات هایباکتری

سیستم پرورشی  کارگیری فتوسنتزکنندگان درهبرای رفع این مشکل ب

دار محلول کنندگان با جذب ترکیبات نیتروژنباشد. فتوسنتزآبزی می

شوند. و مواد معدنی، باعث بهبود شرایط زیست آبزی پرورشی می

های های مختلف را در سیستمران عملکرد گیاهان و جلبکگپژوهش

و Gloger ؛ Naegel ،1977) اندمختلف پرورشی مورد ارزیابی قرار داده

مشکل  .(Saad، 2005و  Rafiee ؛Seawright، 2002؛ 1995همکاران، 

اندازی یک سیستم موفق پرورشی را عدم اساسی در طراحی و راه

های اطالع از عملکرد اختصاصی فتوسنتزکننده مورد استفاده، باکتری

پرورشی و عدم ایجاد تعادل موجود در سیستم پرورشی و عملکرد آبزی

ها، دههای تولیدی و مصرف آن توسط فتوسنتزکننبین میزان متابولیت

و  Rafiee؛ Seawright ،2002؛ Rackocy ،2000)اند عنوان کرده

Saad، 2005). های گیاهان مختلف به جیره غذایی آبزیان اثر عصاره

اضافه شده است و نتایج خوبی در ارتباط با اثر این مواد بر بهبود 

 زادهیعل ؛1397ی و همکاران، رمضان) های خونی داشته استشاخص

و  Cruciferaeگیاهی است از خانواده  اوتی . بوالغ(1398 و همکاران،

این گیاه از لحاظ انواع  است. Nasturtium officinaleنام علمی آن 

چنین امالح معدنی مورد نیاز بدن هم و  A ،C،D چونها همویتامین

های شیمیایی طبق بررسی. باشدکلسیم غنی می و چون آهن، یدهم

 گرممیلی 79در حدود  بوالغ اوتیتازه  هر صد گرم برگ و ساقه در

پتاسیم،  گرممیلی A ، 282ویتامین المللیواحد بین C ،۴900 ویتامین

 151گرم فسفر، میلی 5۴هن، آگرم میلی 7/1گرم سدیم، میلی 52

-Yanishlieva) پروتئین وجود دارد گرممیلی 2/2و   کلسیم گرممیلی

Maslarova ،2001.) یتامینو بنابراین از نظر C  و کلسیم در ردیف

که این ضمن گیردقرار میو کلسیم C  ویتامین سبزیجات غنی از

. در این ارتباط این فرضیه تداعی ن نیز قابل توجه استآهن آ مقدار

اکسیدانی آب افزایش شود که با حضور این گیاه در آب ذخیره آنتیمی

آب زیاد است ترشحی توسط این گیاه در  Cمقدار ویتامین  یابد ومی

تواند بخشی از نیازهای الرو ماهی را به این ویتامین از طریق و می

جذب سطحی فراهم کند. با توجه به پراکنش و حضور این گیاه آبزی 

در بسیاری از مناطق حضور ماهیان سردآبی در ایران و توجه به ترکیب 

خصوص هبرا  یونی باالیی جذب که این گیاه تواناییآن و این بیوشیمیایی

رسد که این نظر میدر مناطقی با غلظت امالح معدنی کم دارد. به

آالی رنگین توان در یک سازگان توام پرورش الرو ماهی قزلگیاه را می

کار هصورت مدار بسته برای ایجاد یک تعادل بوم سازگانی بکمان به

که مرحله آلوین از مراحل حساس پرورشی در ماهی جاییگرفت. از آن

خصوص هب هاویتامین الرو به نیاز و آیدحساب میکمان بهرنگین آالیقزل

زیاد است. لذا، سعی گردید با انجام یک پژوهش  و کلسیمC  ویتامین

اوتی و عملکرد آن بر رشد و ماندگاری  غتاثیر تراکم و حضور گیاه بوال

ب اکسیدانی آکمان و تغییرات شرایط آنتیالی رنگینآهای قزلآلوین

  در یک سازگان مدار بسته پرورشی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 هامواد و روش

طراحی و اجرای این پژوهش در کارگاه تکثیر و : طرح آزمایش       

پرورش آبزیان گروه شیالت و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی 

دانشگاه تهران انجام گرفت. آب مورد نیاز این کارگاه از منبع چاه 

ماهیان مورد نیاز این پروژه از تکثیر مصنوعی ماهی شد. بچهتامین 

کمان در کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان گروه شیالت آالی رنگینقزل

و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران فراهم شدند. 

گرم گیاه بوالغ  60و  ۴0، 20، 0تیمارهای آزمایش را مقادیر مختلف

ونیک با سه تکرار برای هر تیمار تشکیل داد.  اوتی در بخش هایدروپ

واحد آزمایش را یک سازگان توام مشتمل بر یک حوضچه گرد از 

 72متر و سانتی 80ترتیب جنس فایبرگالس )با قطر و ارتفاع به

 53ترتیب متر( و یک تشت گرد پالستیکی )با قطر و ارتفاع بهسانتی

. و گیاه تشکیل داد هیمتر( جهت پرورش ماسانتی 19متر و سانتی

لیتر بود.  6لیتر و در هر تشت  200حجم آب در هر حوضچه معادل 

نحو بود که هر تشت توسط در بخش هایدروپونیک، چیدمان بدین

که خروجی طوریهتعدادی سنگ به دو قسمت مساوی تقسیم شد، ب

و ورودی آب در دو سمت آن قرار داشت. در سمتی که خروجی قرار 

زان سه کیلوگرم ماسه ریخته شد و سپس گیاهان در آن میداشت به



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

301 

 ریزه میزان یک کیلوگرم سنگها بهکاشته شدند و بر روی ماسه

 منظور جلوگیری از گل آلود شدن آب ریخته شد. به

ها و هوادهی، تعداد پس از ورود آب به تشت: دهیماهی و غذا       

د آزمایش وارد شد. واح گرم به هر 08/0ماهی به وزن قطعه بچه 20

ای تعبیه شد که مانع از زیر آب قرار گرفتن مجاری خروجی به گونه

ه )کارخان بار با غذای اولیهماهیان هر دو ساعت یکبچه گیاهان شود.

ماهیان درصد وزن بدن بچه 5دهی  چینه( غذادهی شدند . مقدار غذا

 در روز بود.

در طول دوره آزمایش : برداری از ماهیان و گیاه و آبنمونه       

برداری شد. اولین دو بار از گیاه و ماهی تحت تیمار و از آب نمونه

روز پس از شروع آزمایش، دومین آن در پایان  20برداری از آب نمونه

به منظور تعیین میزان  اکسیدانی آب،آزمایش بود. مقدار ظرفیت آنتی

گیری آزمایش اندازه ندر پایا ماهی، نیز و ارتباط آن با رشد C ویتامین

 01/0شد. برای تعیین وزن گیاه و ماهی از ترازوی دیجیتالی با دقت 

اکسیژن، هدایت الکتریکی  ، آمونیاک کل،pHشد. مقدار  گرم استفاده

روز بعد از شروع آزمایش و در انتهای  20و قلیائیت کل نیز در شروع و 

طور ه پژوهش بهگیری شدند. دمای آب نیز در طول دورآزمایش اندازه

، اکسیژن pH گیریاندازه برای شد. گیریای اندازهجیوه روزانه با دماسنج

های آب  استفاده کننده پیراسنجهو هدایت الکتریکی از دستگاه کنترل

از دستگاه  آب با استفاده هایکل نمونه کل و قلیائیت آمونیاک میزان شد.

گیری قدرت برای اندازه ند.شد گیریاندازه Palintest 8000فتومتر مدل 

 Benzic) معرفی شده توسط 1FRAPها از روش اکسیدانی نمونهآنتی

پس از تغییراتی استفاده گردید. در این روش، احیاء ( Strain ،1996و 

های ( توسط مولکول2Fe+( به آهن فرو )3Fe+های آهن فریک )یون

با  2Fe+مپلکسهای بیولوژیک و ایجاد کاحیاء کننده موجود در نمونه

(، ایجاد یک کمپلکس آبی TPTZتری آذیل ) S-مولکول تری پیریدیل

نانومتر با اسپکتوفتومتر  593شدت رنگ در طول موج  که نمایدمی رنگ

حجم  10از مخلوط نمودن  TPTZشود. معرف آماده به کار ارزیابی می

، یک حجم محلول =6/3pH مول در لیتر بامیلی 300بافر استات 

TPTZ 10 چنین موالر و هممیلی ۴0موالر در اسیدکلریدریک میلی

میکرولیتر  20مقدار  موالر تهیه شد.میلی 20کلراید  یک حجم از فریک

تازه تهیه شده اضافه و  TPTZلیتر از معرف میلی 5/1 از نمونه آب به

گیری شدت رنگ اندازه پس از ده دقیقهگراد درجه سانتی 37محیط  در

میکرولیتر از  20طالعه برای حذف کدورت ایجاد شده، شد. در این م

عنوان نمونه شاهد شد و به لیتر بافر استات اضافهمیلی 5/1نمونه آب به 

 های( در غلظت4FeSo،O2H7استفاده گردید. محلول سولفات آهن )

و محاسبه  استاندارد منحنی تهیه لیتر جهت در میکرومول 1000تا  100

ها به اکسیدانی نمونهردید. نتایج قدرت آنتیغلظت نهایی استفاده گ

صورت میکرومول در لیتر آهن احیاء شده بیان گردیدند. تمام مواد از 

 .(APHA ،1980) شرکت مرک )آلمان( تهیه شدند

های مربوط برای تجزیه و تحلیل داده: هاتجزیه و تحلیل داده       

 one-way) رفهطبه متغییرهای مورد بررسی از تجزیه واریانس یک

ANOVAها از ( استفاده شد. برای تعیین سطح اختالف بین میانگین

( استفاده s multiple range test ,Duncanآزمون چند متغییره دانکن )

و استفاده شد. برای تجزیه   Excellافزارشد. برای رسم نمودارها از نرم

  گرفت. قرار ستفادها مورد Spss(version 11) آماری افزارنرم هاداده تحلیل

 

 نتایج
میزان ماندگاری الروها در پایان آزمایش : بقاء و رشد الروها       

داری در بین تیمارها بود. ماندگاری الروها در دارای اختالف معنی

(را با سایر تیمارها ≥05/0P) داریگرم گیاه اختالف معنی 60تیمار با 

قطعه در شروع  20از تعداد ها بود و تر از سایر تیمارنشان داد و کم

ترین تعداد ماندگاری در تیمار قطعه رسید. بیش 15±2۴/1آزمایش به 

رسید. میانگین  19±00/0گرم بوالغ اوتی دیده شد و به تعداد  20با 

(. <05/0P) نشان نداد پایان آزمایش را در داریمعنی الروها اختالف وزن

 ،55/0±07/0 ،67/0±07/0 شروع آزمایش به در گرم 08/0از  مقادیر این

 ۴0، 20، ترتیب در تیمارهای صفرگرم به 68/0±11/0 و 05/0±57/0

گرم گیاه بوالغ اوتی در بخش هایدروپونیک رسید. مقدار تراکم  60و 

شدت کاهش یافت و این کاهش با افزایش گیاه در طول آزمایش به

واحدهای  تر بود و دامنه تغییرات زیادی را در بینتراکم گیاه محسوس

 داری را نشان ندادآزمایش نشان داد و در پایان آزمایش اختالف معنی

(05/0P>) (. 1)جدول 

 ،کربناتبی ،pHمقدار شیمیایی آب: های فیزیکوپیراسنجه       

اکسیژن و هدایت الکتریکی در طول دوره آزمایش در جدول  ،آمونیاک

فزایش یافت ولی در بین تیمارهای آزمایش ا pHمقدار  آمده است. 2

ترین (. بیش<05/0P) را در بین تیمارها نشان نداد داریتغییرات معنی

 57/7±05/0گرم گیاه دیده شد و به حد  20در تیمار با  pHمقدار 

رسید. مقدار کربنات آب در انتهای آزمایش کاهش یافت و در بین 

ترین بیش (.<05/0P) نشان نداد را داریمعنی آزمایش اختالف تیمارهای

گرم با  20ترتیب در تیمارهای صفر گرم وترین مقدار کربنات بهو کم

با شروع آزمایش  مشاهده شد. 150±83/2و  180±21/26مقادیر 

میزان آمونیاک کل در بین تیمارها افزایش نشان داد ولی اختالف 

ترین میزان (. بیش<05/0P) داری در بین تیمارها مشاهده نشدمعنی

 09/0گرم مشاهده شد و مقدار آن  60 و 20تیمار  آمونیاک کل در

 7گرم در لیتر بود. میزان اکسیژن آب در طول آزمایش در حد میلی

داری را در بین و اختالف معنی گرم در لیتر نگه داشته شدمیلی
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دهی ماهیان، . با شروع آزمایش و غذا(<05/0P) تیمارها نشان نداد

داری را میزان هدایت الکتریکی آب افزایش یافت ولی اختالف معنی

ترین مقدار ترین و کمبیش (.<05/0P) دربین تیمارها نشان نداد

مقدار گرم و به 20ترتیب در تیمارهای صفر و هدایت الکتریکی آب به

 مشاهده شد. 580±31/82 و 51/60±59۴

اکسیدانی آب در ظرفیت آنتی: اکسیدانی آبظرفیت آنتی       

گرم دارای  60تیمار فاقد گیاه دارای افزایش بود و در تیمار حاوی 

در تیمارهای دیگر نوساناتی را در طول آزمایش نشان  کاهش بود و

داد. این مقادیر در بین تیمارهای آزمایش در پایان آزمایش دارای 

ترین مقدار آن ترین و کم( و بیش>05/0P) داری بوداختالف معنی

و  75/5۴۴±90/15 گرم گیاه و به مقادیر 60و  ۴0ترتیب در تیمار به

 (.3)جدول رسید 90/15±75/۴1۴

 
 کربنات، آمونیاک، اکسیژن و هدایت الکتریکی در طول دوره آزمایش، بیpHگیری شده ( مقادیر اندازهsd ±)میانگین : میانگین 2جدول 

        

 ب در بین تیمارها در طول دوره آزمایشآ اکسیدانی )میکرومول در لیتر(( ظرفیت آنتیsd ±: مقادیر میانگین )میانگین3جدول 

 انتهای دوره میانه دوره ابتدای دوره اکسیدانیظرفیت آنتی

75/۴29 صفر گرم ± 50/2  ۴۴6/۴5±95/10 a ۴69/75±۴2/26 a 

گرم 20  75/۴29 ± 50/2  ۴۴2/25±33/58 a ۴26/۴2±38/89 a 

گرم ۴0  75/۴29 ± 50/2  ۴01/۴0±17/67 a 5۴۴/75±15/90 b 

گرم 60  75/۴29 ± 50/2  ۴11/62±16/79 a ۴1۴/75±10/60 a 

 .درصد است 05/0دار در بین تیمارها در سطح حروف انگلیسی یکسان در باالی اعداد در هر ستون به معنی عدم اختالف معنی
 

 بحث
حدود چند دهه از تحقیقات مربوط به نیازمندی ماهیان به        

ثر ماهیان قادر به گذرد و اثبات شده که اکهای مختلف میویتامین

باشند. در این میان، مشخص های مورد نیاز خود میبیوسنتز ویتامین

های باشند و باید ویتامینشده است که ماهیان  قادر به این عمل نمی

ازجمله  Cمورد نیاز خود را از طریق جیره غذایی تهیه کنند. ویتامین 

راحتی ین ماده بهموادی است که باید از منابع خارجی تهیه شود، ولی ا

کمبود یا نبود ویتامین شود. و از دسترس ماهی خارج می در آب حل

C ها تغییراتی است ترین آنآال پیامدهایی دارد. قابل توجهدر بدن قزل

چنین در دارنده و کالژن، استخوان، غضروف و همهای نگهکه در بافت

عالوه بر  Cین دهد. کمبود ویتامهای خونی رخ میها و اندامماهیچه

 
 وزن الرو و وزن گیاه در طول دوره آزمایش ،( تعداد الروsd ±: میانگین )میانگین1جدول

 تیمارها
 میانگین وزن گیاه )گرم( میانگین وزن الروها )گرم( تعداد الروها

 انتها میانه ابتدا انتها میانه ابتدا انتها میانه ابتدا

a 18±0/57b 80/0 0/58±19/5 20 صفر گرم  0/۴1±0/06 a 0/67±0/07 a 00/0  00/0  00/0  

گرم 20  20 19/5±0/71 a 19±0/00b 80/0  0/31±0/01 a 0/55±0/07 a 20 8/5±1/8۴ a 6/9±۴/10 a 

گرم  ۴0  20 18/5±2/13 a 18±1/۴1 b 80/0  0/3۴±0/13 a 0/57±0/05 a 0۴  22/25±7/0 b 5/9±8/20 a 

گرم  60  20 16/5±2/95 a 15±1 /2۴ a 80/0  0/39±0/08 a 0/68±0/11 a 06  36/15±8/13 b 11/6±8/06 a 

 د.باشصد میدر 05/0ر در بین تیمارها در سطح داحروف انگلیسی یکسان در باالی اعداد در هر ستون به معنی عدم اختالف معنی

EC 

 میکرو زیمنس/ثانیه
DO 

 میلی کرم در لیتر

NH3 

 میلی کرم در لیتر

CaCo3 

 هاپیراسنجه pH میلی کرم در لیتر

۴59± 00/0  a 00/7 ± 00/0  a 000/0  a 206±0 a 28/6 ±0 a ابتدای دوره 

59۴ ±  51 /  60  a 09/7 ±0/ 62 a 077/0 ±0/ 60  a 180±26/  21  a 3۴/7 ±0/05 b صفر گرم 

580±31/82 a ۴0/7 ±0/009 a 09/0 ±0/01۴ a 150±2/83 a 57/7 ±0/05 b 20 گرم  

583±0/71 a 19/7 ±0/01۴9 a 07/0 ±0/028 a 179±7/78 a 53/7 ±0/0۴2 b ۴0 گرم  

578±2۴/25 a 00/7 ±0/۴2 a 09/0 ±0/00 a 17۴±19/09 a 5۴/7 ±0/021 b 60 گرم  

 درصد است. 05/0دار در بین تیمارها در سطح حروف انگلیسی یکسان در باالی اعداد در هر ستون به معنی عدم اختالف معنی
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هایی در زند، باعث بروز آسیبهای محافظ میهایی که به بافتزیان

شود. این تغییرات شامل تخریب و الغر شدن ساز کلیه میقسمت خون

کم خونی نیز از دیگر  باشد. ایجاد حالتساز میهای خونشدید سلول

ا ب .(2013و همکاران،  Miron) اثرات مهم کمبود این ویتامین است

تواند یک منبع دائمی تولید که وجود این گیاه در آب میتوجه به این

وجود آورد. مشخص شد هرا برای استفاده مستقیم ماهی ب Cویتامین 

اوتی نیاز است که شرایط یونی آب  غکه برای وجود و حفظ گیاه بوال

هایی است که برای تنظیم شود. پرورش توام گیاه و آبزی جزو پژوهش

 اند.کار گرفته شدهههای ماهی بولید و حذف متابولیتافزایش ت

      Quillere سازگان مصنوعی پرورش،  با طراحی ،(1993) و همکاران

سعی بر ایجاد یک  ،مشتمل بر سه بخش زیستی ماهی، باکتری و گیاه

منظور پاالیش آب حوضچه آبزی کرد. عملکرد گیاه سازگان متعادل به

دار نیز نده زیستی در جذب ترکیبات نیتروژنکنعنوان تصفیهکاهو به

عنوان یک تصفیه بارها مورد استفاده قرار گرفته شده است و از گیاه به

کننده زیستی با هدف جذب مواد زائد آب توسط گیاه استفاده شده 

 .(Saad، 2005و  Rafiee ؛Seawright ،2002؛ Rackocy ،2000) است

اکسیدانی آب زایش ظرفیت آنتیعنوان افدر این تحقیق از گیاه به

استفاده شد و ایجاد تعادل بین تعداد الرو و مقدار گیاه نیز مورد توجه 

دست آمده بین میانگین وزن الروها در هقرار گرفت. با توجه به نتایج ب

دار در طول دوره گرمی اختالف معنی 60و  ۴0، 20، 0تیمارهای

نیز دارای کاهش بود که اوتی  غپرورش الرو وجود نداشت و وزن بوال

حاکی از رها شده بخشی از پیکره گیاه در آب است. کاهش وزن 

دهنده این های گیاهی بوالغ اوتی در محیط پرورش ماهی نشاننمونه

خوبی در سیستم پرورشی هباشد که شرایط رشد گیاه بموضوع می

ی خودهمهیا نیست و در این ارتباط بخشی از تغییر شرایط اکسیداتیو ب

کاهش ظرفیت و تجزیه میکروبی گیاه است. لذا  خود ناشی از رهاسازی

توان به وجود اوتی می غحضور گیاه بوال اکسیدانی آب را درآنتی

های آزاد ناشی از تجزیه میکروبی گیاه نسبت داد. این موضوع رادیکال

خوبی نمایان هگرم بوالغ اوتی خود را ب ۴0در تیمار شاهد و در تیمار 

ترکیب فنولی، رزمارینیک ها با اکسیدانی عصاره. ظرفیت آنتیساخت

متانولی بادرنجبویه  DPPH کسیدانی و اثر آنتیااسید و فعالیت آنتی

است در حفظ ثبات  که عصاره غنی از ترکیب فنولی و رزمارنیک اسید 

  .(2013و همکاران،  Buta)روغن سویا به اثبات رسیده است 

اوتی  غتریکی در تیمارهای حاوی گیاه بوالکاهش هدایت الک       

اوتی در مقایسه با  غهای آب توسط گیاه بوالای از جذب یوننشانه

آب و غلظت اکسیزن  pHباشد. در این ارتباط افزایش تیمار شاهد می

در تیمارهای حاوی گیاه نیز بایستی نقش مهمی را در این ارتباط 

تری های دقیقارد نیاز به بررسینظر در این مو خواهد داشت. لذا، اظهار

صورت مقدماتی صورت پذیرفت نشان داده هدارد. در این پژوهش که ب

ی آالاوتی در سیستم پرورش الرو ماهی قزل غشد که عملکرد گیاه بوال

دارای تناقضاتی  آمده دستهنتایج ب گرچه است، ارزیابی کمان قابلرنگین

های سازگان بوم در گیاهان ا نقشب دیدگاه جدیدی را در ارتباط ولی است

اکسیدانی آب جهت ایجاد شرایط بهینه افزایش ظرفیت آنتی آبی جهت

کند. لذا، استاندارد مرحله الروی مطرح می خصوص درهماهیان ب زیست

اکسیدانی آب در بوم سازگان و در مراحل مختلف سازی ظرفیت آنتی

ن کاری جدید در عنواتواند بهزیست آبزیان از مواردی است که می
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