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 (Oreochromis niloticus) لدر پرورش توام ماهی تیالپیای نی 12Bسطوح مختلف ویتامین اثر 

های رشد و بر عملکرد گیاه و شاخصو بررسی تاثیر آن  (Crocus sativus) و گیاه زعفران

  ماهیبیوشیمیایی خون 
 
 

 

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران :سینا جوانمردی 

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران :توابع*کامران رضایی 

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران :رعنا بهادری 
 

 

 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

و  (niloticus Oreochromis)به آب در یک سازگان توام ماهی تیالپیای نیل  12Bمنظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین به            

عدد پیاز گیاه زعفران به شکل کامالً تصادفی  120و  گرمی 5/12±5/1قطعه ماهی تیالپیای نیل  240تعداد  ،(Crocus sativus)گیاه زعفران 

روز قرار  60مدت در هر لیتر آب به 12Bگرم ویتامین میلی 30، و 20، 10، 0واحد آزمایشی وارد شدند و تحت تاثیر تیمارهای هفتگی  12به 

در  دارییمعن رییتغ نیپروتئ ییو نرخ کارا ییغذا لیتبدنرخ ، ژهینرخ رشد و ،وزن شیدرصد افزا لیاز قب ماهی رشد هایشاخصگرفتند. در پایان، 

 مارهایت ریاز سا دارییبه شکل معنگرم بر لیتر ویتامین میلی 30در تیمار  گیاه زعفران شهیوزن ر (.P≥05/0نشان نداد ) شیآزما یمارهایت نیب

های سنجش برخی شاخص .داشت داریکاهش معن بترتیبه ویتامینگرم بر لیتر میلی 30و  20 یمارهایدر ت گیاه زعفران طول برگو  بود ترشیب

برابر بود  یاز نظر آمار مارهایدر تمام ت یموجود در سرم خون ماه زولیگلوکز و کورت کل، نیپروتئمحتوای  بیوشیمایی خون ماهی نیز نشان داد

(05/0≤P.)  مارهایت سایراز  گرم بر لیتر ویتامینمیلی 30 ماریدر ت ،یسرم خون ماه نوترانسفرازیفسفاتاز و آسپارتات آم نیآلکال ی آنزیممحتوااما 

به آب سازگان کشت توام گیاه زعفران و ماهی تیالپیای   12Bگرم ویتامین میلی 20تا  10گر این است که افزودن نتایج بیان (.P≤05/0بود ) ترشیب

 تواند سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه زعفران شود.نیل، می

 شیرین ماهی آب ،12گیاه زعفران، ویتامین ب ،کوباالمین آکواپونیک، کلیدی: کلمات

 krtavabe@ut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 
 



 و بررسی تاثیر....و گیاه زعفران  در پرورش توام ماهی تیالپیای نیل 12Bاثر سطوح مختلف ویتامین جوانمردی و همکاران                  
 

240 
 

 مقدمه

ی رشد ماه یبرا آب تیفیک حفظ منظوربه، یپروریدر صنعت آبز       

 ستطالعات نشان داده ا. ماستروزانه امری ضروری  نیاز به تعویض آب

ها، خوراک تیمتابول ی،ماه یدفعمواد شامل  یپروریکه فاضالب آبز

، Naylor و Klinger) است رهیغ و هاکیوتیبیآنت ها،کشعلف مانده،یباق

بار زیادی از مواد آلی  ،هوشمندانه تیریعدم مد در صورت (.2012

های به محیط بیآسو در نهایت  های پرورشیطیمح یآلودگ باعث

منظور بهشود. کننده پساب پرورش ماهی و آبزیان میآبی دریافت

های ها و سازگانروش ،یطیمحستیمشکالت ز دیاز تشد یریجلوگ

 یهاستمیسمیان  این شده است. در ی ارائهزیادی برای کاهش بار آلودگ

های این مقطع ترین سیستممهمعنوان به (Aquaponics) آکواپونیک

پرورش  (. سازگان2003و همکاران،  Rakocy) اندزمانی تعریف شده

شده است که  تعریف عنوان عاملیبه "آکواپونیک" توام گیاه و آبزیان یا

پروری بر محیط زیست نامطلوب آبزیطور موثر بر کاهش اثرات به

به هرگونه سامانه  کیآکواپون (.Saad ،2005و  Rafieeتاثیر دارد )

 وانیرا با پرورش هرگونه ح یکشاورز یهاتیکه فعال شودیاطالق م

، که کند بیترک آبی محدود شده طیمحیک در  ی(آبز ایاعم از دام )

پروری و آبزی در آب(کشت گیاه ) کشتدر واقع تلفیقی از سیستم آب

فضوالت آبزیان،  ی ومغذ مواد یحاو آب ،آکواپونیک سیستم درباشد. می

تولیدی  پساب نهایت و در رسدمی اهانیگ مصرف مغذی به مواد عنوانبه

 شودیاستفاده م پرورشی یهایماه یبرا ماهی با تصفیه شدن، دوباره

(Zou  ،؛ 2016و همکارانRafiee  وSaad ،2005) .ترین یکی از اصلی

های سیستم پرورش آکواپونیک صرفه اقتصادی این سیستم مزیت

باشد. برآورد شده است برای پروش آبزیان و گیاهان به شکل توام می

درصد  11های برق و درصد هزینه 23که در این سیستم حدود 

 (.Grozea ،2011و  Blidariuیابد )های غذای ماهی کاهش میهزینه

های آبزی که خصوصیات مناسبی جهت پرورش در هیکی از گون

( Oreochromis niloticusماهی تیالپیای نیل ) دارد آکواپونیک سازگان

گونه از سیچالید  100باشد. تیالپیا یک نام رایج است که حدود می

یک ماهی اصطالحاً گرمابی و ساکن  گیرد. تیالپیاماهیان را در بر می

ها نهرهای کم عمق، آبگیرها، رودخانه ساکن عمدتاًشیرین است که آب

شور نیز دیده های لبصورت محدود در آبباشد و بهها میو دریاچه

از نظر میزان  یماه نیدوم (. تیالپیاLin ،1992و  Sureshشود )می

 لیدلدهه گذشته به یآن ط دیپرورش در سراسر جهان است و تول

فروش و  تیقابل ،یپروریآبز های گوناگوندر سیستماستفاده از آن 

در بین  (.Lu، 2016و  Wang) استچهار برابر شده دار،یبازار پا متیق

دلیل عملکرد ( بهO. niloticusهای مختلف تیالپیا، تیالپیای نیل)گونه

شود می تلقی تریها، گونه مهمتر علیه بیماریبهتر و مقاومت بیش رشد

(. 2009و همکاران،  Abd El-Rhman) تر استو میزان پرورش آن بیش

بایست می خوراکی، آبزیان پرورشی به جهانی نیاز روزافزون به پاسخ جهت

متمایل گردد. تیالپیا  پرورش تراکم بردن سمت باال به پروریآبزی صنعت

پذیرد اما خوبی میازجمله ماهیانی است که تراکم باال را در پرورش به

د نرخ رشد، عملکرد تولیدمثلی و میزان توانتراکم زیاد در پرورش می

و  Telliها را دستخوش تغییرات زیادی سازد )مقاومت به بیماری

ترین (. سوق دادن این تغییرات به سمتی که بیش2014همکاران، 

 بازده در پرورش تیالپیا ایجاد گردد یک امر بسیار ضروری است.

کار علمی کشتتاکنون در ارتباط با کشت زعفران در سیستم آب

دهد که این گیاه را ها نشان میچندانی صورت نگرفته است. داده

عنوان گونه گیاهی مناسب جهت کشت توام گیاه و آبزی توان بهمی

کار برد. با توجه به شرایط محیطی مناسب برای کشت گیاه زعفران، هب

تواند بسیار مطلوب برای خصوص شرایط دمایی مناسب، این گیاه میهب

عنوان یکی از کشت در گلخانه باشد. لذا، بهی در سازگان آبمعرف

های مناسب جهت پرورش در سازگان کشت توام آکواپونیک گزینه

(. زعفران گیاهی علفی Weathers ،2000و  Souretقابل طرح است )

 Crocusبوده که نام علمی آن  (Iridaceaeیان )چند ساله، از تیره زنبق

sativus شود. پیاز زعفران جز ریشه طریق پیاز تکثیر میباشد و از می

های زیرزمینی محسوب شده و در شود و جز ساقهآن محسوب نمی

زعفران با وجود قدمت اما شناسی به بنه مرسوم است. اصطالح گیاه

در  زیدر کشاور جیرا یزراع اهانیگ از یاریبا بس سهیمقا ، درزیاد کشت

 ترشیآن ب دیدارد و تول یترسهم کم نینو یهایفناور ازسطح دنیا، 

 دیتول یهایباکتر (.Zhang ،2011و  Zuoاست ) یبر دانش بوم یمتک

، از دهان و لثه و حلق تا انسان گوارشدر دستگاه  کوباالمین کننده

(. اما تعداد 2009و همکاران،  Graham) کنندیم یروده بزرگ، زندگ

باشد تر از بدن انسان میها در بدن آبزیان به نسبت کماین باکتری

(Sugita ،که همین امر اهمیت دسترسی آبزیان به 1991و همکاران )

مانند  یوانیدر منابع ح 12B نیتامیودهد. این ویتامین را افزایش می

درصد کبالت  4 یمرغ وجود دارد و داراو تخم ریپن ر،ی، شگوسفند جگر

 یعیرطبیو غ )آنمی( میوخ یخونکم یماریکمبود آن منجر به ب و است

چنین هم .(Yamada ،2013) شودیقرمز خون م یهاچهیشدن گو

آن همانند  فهیبدن نقش دارد و وظ یهااختهی دیدر تول نیتامیو نیا

و  باشدمی سلولهسته  یهاژن یسازشرکت در همانند ک،یدفولیاس

بافت(  نیا یعصب یهارشته دی)تول یها در بافت عصبسلول ریتکث در

در (. Fenech ،2001) نقش دارداستخوان  و دستگاه گوارش و مغز

 اکسیدانی آب،راستای افزایش کارایی رشد گیاه و افزایش ظرفیت آنتی

تواند امری می سازگان آکواپونیک نیز مختلف در هایویتامین استفاده از

بسیار مفید و ضروری تلقی گردد، زیرا هم گونه آبزی و هم گونه 

های مهم ها دارند. یکی از ویتامینگیاهی نیاز به این ویتامین



 1398 پائیز، 3، شماره دهمیازسال                                                 پژوهشی محیط زیست جانوری                    فصلنامه علمی 
 

241 
 

 ای 12B نیتامیوباشد. می 12Bجهت پرورش گیاه و آبزی ویتامین 

 نیتامیو نیبدن است. ا یحساس و مهم برا نیتامیو کی نیکوباالم

بسیار  یعصب ستمی( و عملکرد سیساز)خون یسلول ریتکث یبراکه 

تحمل نور،  تیحساس است و قابل اریبس نیتامیو یک باشدیم یضرور

تحقیق  .(2005و همکاران،  Miller) را ندارد ییایو قل یدیمواد اس

آب در  به 12B افزودن سطوح مختلف ویتامین حاضر با هدف بررسی اثر

و گیاه  (Oreochromis niloticus) یک سازگان توام ماهی تیالپیای نیل

 ( انجام گردید. Crocus sativus) زعفران

 

 هامواد و روش

هر واحد آزمایش شامل یک  واحد آزمایش و طرح آزمایش:       

لیتر آب و یک مخزن  220داری داری ماهی به حجم نگهمخزن نگه

لیتر بود که در باالی مخزن پرورشی قرار  30پرورش گیاه به حجم 

ماهی آب، آب از مخزن پرورش داده شد و از طریق یک پمپ مکش

گردید. روی هر مخزن گیاه، یک درپوش داری گیاه وارد مخزن نگه

حفره جهت قرار گرفتن  10یونولیتی قرار گرفت و در هر درپوش 

های کشت گیاه زعفران تعبیه شد. در هر حفره یک عدد گلدان گلدان

ها، منفذهایی در آن تعبیه شده پالستیکی که جهت ورود آب به گلدان

درصد ماسه  15و سپس هر گلدان با خاکی به فرمول بود قرار گرفت 

)جهت  درصد پرلیت پر گردید 55درصد کوکوپیت و  30بادی، 

 24عنوان پیش آزمون گیاهان زعفران در دستیابی به فرمول مذکور به

بادی، کوکوپیت و پرلیت کشت  مختلف از ماسه هایحاوی نسبت گلدان

خاک استفاده شده در گردید که گیاهان زعفران کشت شده فرمول 

متری سانتی 7لعه بهترین عملکرد را نشان داد( سپس در عمق ااین مط

کشت گردید.  گرم 7/3±12/0عدد پیاز گیاه زعفران با وزن  3هر گلدان 

 3گرفت تر قرار ای که وقتی درپوش بر روی مخزن کوچکبه گونه

رفت. میتر فرو ها درون آب مخزن کوچکمتر از انتهای گلدانسانتی

یک گونه تعویض آبی در هیچروزه آزمایش، هیچ 60در طی یک دوره 

قطعه ماهی تیالپیای نیل با وزن  240تعداد  از مخازن صورت نگرفت.

گرم تهیه گردید و به آزمایشگاه تکثیر و پرورش  5/12±5/1متوسط 

آبزیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انتقال یافت. 

ها روزه ماهیان با شرایط محیطی جدید، ماهی 15سازگاری بعد از 

قطعه ماهی در  20واحد پرورشی وارد شدند ) 12طور تصادفی به به

سازی شرایط اجرای آزمایش، آزمایش هر واحد آزمایش(. پس از آماده

 :شرح زیر اجرا شدتکرار، به 3تیمار و 4در 

: افزودن 2تیمار ، به مخازن آزمایش 12B)شاهد(: عدم افزودن  1تیمار 

 تیمار، صورت هفتگی(در هر لیتر آب پرورشی )به 12Bگرم میلی 10
 صورت هفتگی()به در هر لیتر آب پرورشی 12Bگرم میلی 20 : افزودن3

در هر لیتر آب پرورشی  12Bگرم ویتامین میلی 30: افزودن 4تیمار و 

 صورت هفتگی()به

( مورد استفاده در 12Bکوباالمین )ویتامین و غذادهي: ویتامین       

سطوح مختلف  گردید. تهیه آلمان Merck داروسازی شرکت تحقیق از این

منظور تغذیه چنین بهآب افزوده شد. همصورت هفتگی بهویتامین به

درصد  39ها، از غذای پلت طراحی شده ویژه ماهیان گرمابی با ماهی

 ساخت غذای آبزیان فرادانه، شهرکرد(. )شرکت استفاده گردید پروتئین

 (B complexبه شکل ترکیب ) Bهای گروه جاکه تمامی ویتامیناز آن

شد، این ویتامین تنها ویتامین به غذای ماهی افزوده می 12Bعالوه به

همین گردید و بهبود که به شکل جداگانه به جیره اضافه می Bگروه 

غذاسازی  شرکت نتیجه در بود. پذیرامکان راحتیجیره به از آن حذف دلیل

جیره خودداری  به  12Bاز افزودن مکمل ویتامین  )به شکل سفارشی(

درصد  4میزان روزانه و به 19و  7ساعات  بار در روز در کرد. غذادهی دو

وزن بدن انجام پذیرفت و میزان غذای مصرفی برای هر واحد آزمایش 

 در هر روز یادداشت گردید.

 سنجش هایروش       

 یبرا یغذاده ش،یروزه آزما 60دوره  انیدر پا :رشد هایشاخص

هر مخزن  انیو پس از آن تمام ماه دیساعت متوقف گرد 24مدت 

 200در محلول قهیدق 5مدت به سازیبرداشت شدند و جهت آرام

در انتها وزن و طول تمام  گرفتند. قرار خکیگل م پودر تریگرم بر لمیلی

 هایتوسط فرمول بقارشد و  یشد و عملکردها یریگاندازه هایماه

 :دیمحاسبه گرد ریز

 درصد افزایش وزن )گرم( =

 )]  میانگین وزن نهایی - میانگین وزن اولیه (/ میانگین وزن اولیه [×100
)درصد در روز( ژهیرشد و بیضر  = 

 100 × ( وزن نهایی لگاریتم طبیعی اولیهلگاریتم طبیعی وزن  -  روزها تعداد / (  
ییغذا لیتبد بیضر خورده شده یگرم غذا =   گرم افزایش وزن / 

نیپروتئ ییکارا بیضر  گرم پروتئین دریافتی / گرم افزایش وزن = 

بقا درصد  100 × (تعداد اولیه ماهیان / تعداد نهایی ماهیان) = 

آزمایش تمامی  روزه 60 دوره پایان در های رشد گیاه زعفران:شاخص

ها از آب مخازن خارج گردید، خاک درونشان تخلیه شد و به لیوان

شویی به شکل بسیار آرام و با احتیاط کامل، خاک اطراف وسیله آب

پیازهای گیاه زعفران حذف گردید. به شکلی که بدون ضربه زدن و 

شو ها تمامی خاک اطرافشان شستها و بنهآسیب رسیدن به ریشه

گیری ها اندازهها و طول برگ، وزن ریشهشد. سپس وزن پیاز )بنه(

ها، کالله چنین در طول آزمایش، پس از شکوفایی کامل گلگردید. هم

ها توسط کولیس ها )زعفران( جـداسـازی شـد و طـول دقیـق آنگل

 متر( مورد سنجش قرار گرفت.  میلی 05/0)با دقت 
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عملکرد پس از محاسبه  ماهي: خون سرم یيایمیوشیب هایشاخص

 ،کورتیزول کل، گلوکوز، نیپروتئ یرگیجهت اندازهماهی،  رشد

ماهی،  آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترنسفراز موجود در سرم خون

 هاماهی قهیدق 10مدت به قطعه ماهی از هر مخزن برداشت گردید و 5

 از سو پ ندقرار گرفت خکیپودر گل م تریگرم بر ل 20در محلول 

 2 لیاستر هایتوسط سرنگ یاز ساقه دم یرگیکامل خون یوشهبی

 4 یدر دما دارینگه ساعت 6 از پس هانمونه انجام شد. یتریلیلیم

 قهیدور در دق 3000گراد و لخته شدن کامل، با سرعت یدرجه سانت

س سپ .شد وژیفیگراد سانتریدرجه سانت 4 یدر دما قهیدق 7مدت به

رم س هاینمونه. شد برداشته هانمونه یتوسط سمپلر از روخون سرم 

)شرکت  ییایمیوشیب هایگر خودکار شاخصتوسط دستگاه سنجش

شرکت پارس ) ایمهیضم هایتیور ژاپن( و کشساخت ک ،یتاچیه

روش به زین زولیقرار گرفت. کورت یابیارز دمور (رانیآزمون، ساخت ا

( ال، ساخت کشور آلمان یب ی)شرکت آ  یتجار هایتیتوسط ک زایال

  (Freeman ،1982و  Wotton) شد یرگیاندازه

 توسط اهداده تمامابتدا نرمال بودن  ی:آمار هایلیتحل و تجزیه       

 زیو سپس با آزمون آنال سنجش گردید رنوفاسمی – کلموگروف آزمون

از آزمون  نیچنگرفت. هم قرار یبررس مورد ANOVA طرفهکی انسیوار

 نیگانیم سهیمقا یبرا (P≤05/0) دارییمعن دانکن با سطح ایدامنه چند

صورت همقاله ب نیموجود در ا یهااستفاده شد. تمام داده مارهایت نیب

 ایهلیتحل و هیتجز تمام جهت انجام و دیارائه گرد ارمعی انحراف±نیانگیم

 .دیاستفاده گرد 24نسخه  SPSS ندوزیافزار تحت واز نرم ،یآمار
 

 نتایج 
درصد  قبیل از رشد هایشاخص :رشد و بقا ماهي عملکرد       

افزایش وزن و نرخ رشد ویژه، میانگین وزن انفرادی ماهیان تغییر 

(. نرخ P≥05/0داری را در بین تیمارهای آزمایش نشان نداد )معنی

یک از تیمارها تغییرات تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین نیز در هیچ

(. میزان تلفات در طول دوره آزمایش P≥05/0) داری را نشان ندادمعنی

درصد بود و تیمارها از نظر  5تر از بسیار ناچیز و در تمامی تیمارها کم

 (.1)جدول  دار بودنددرصد بقا فاقد اختالف معنی
در  12Bبا افزایش سطوح ویتامین  :عملکرد رشد گیاه زعفران       

داری نشان نداد و از نظر آماری همواره آب، وزن پیازها تغییر معنی

، 1(. وزن خشک ریشه در تیمارهای شاهد، P≥05/0 ) بود ثابت مقداری

وزن ریشه به  4داری را نشان نداد اما در تیمار اختالف معنی 3 و 2

(. طول برگ در P≤05/0تر بود )داری از سایر تیمارها بیششکل معنی

ها طول برگ 4و  3با تیمار شاهد برابر بود اما در تیمارهای  2ار تیم

کالله نیز در تمام تیمارها فاقد  طول داشت. دارمعنی کاهش ترتیببه

 .(2دار بود )جدول اختالف معنی
در پایان آزمایش  :های بیوشیمیایي سرم خون ماهيشاخص       

گیری شد اندازهها های بیوشیمیایی سرم خون ماهیبرخی شاخص

پروتئین کل سرم خون در تمام تیمارها از نظر آماری برابر . (3 )جدول

داری را ، تغییرات معنی12Bبود و تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین 

چنین سطح گلوکز و کورتیزول موجود در (. همP≥05/0نشان نداد )

در آب  12Bسرم خون ماهی نیز تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین 

پرورش گیاه قرار نداشت و همواره در تمام تیمارها از نظر آماری  مخازن

 نوترانسفرازیآسپارتات آمو  فسفاتاز نیآلکالمحتوای  مقداری ثابت بود.

و  2داری از تیمارهای در تیمار شاهد به شکل معنی سرم خون ماهی،

 محتوای این دو آنزیم از سایر 4حال در تیمار تر بود، با اینبیش 3

 (.P≤05/0) تر بودچنین از تیمار شاهد نیز بیشتیمارها هم

 

 

 روزه 60های رشد ماهي تیالپیای نیل در بین تیمارهای آزمایش، در پایان دوره شاخص :1جدول 

 انحراف معیار بیان شده است. ±ها به شکل میانگین داده
 

 روزه 60های رشد گیاه زعفران در بین تیمارهای آزمایش در پایان دوره شاخص :2 جدول
 متر(کالته )میليطول  متر(طول برگ )سانتي وزن ریشه )گرم( وزن نهایي پیاز )گرم( وزن اولیه پیاز )گرم( تیمارها

1 3/67 ± 0/11 3/31 ± 0/29 1/09 ± 0/21a 6/71 ± 1/54c 31/27 ± 4/2 

2 3/73 ± 0/19 3/34 ± 0/25 1/2 ± 0/2a 6/59 ± 1/13c 30/94 ± 2/88 

3      3/78 ± 0/08       3/29 ± 0/3 1/24 ± 0/56a 6/08 ± 0/91b 32/14 ± 4/61 

4 3/69 ± 0/21 3/38 ± 0/17 2/33 ± 1/04b 5/67 ± 2/11a 31/93 ± 4/6 

 .(P<05/0 ) هاستردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشان انحراف معیار بیان شده است. ±ها به شکل میانگین داده

 تیمارها
 وزن اولیه

(گرم)  
 وزن نهایي

(گرم)  

درصد افزایش وزن 
 نهایي

 نرخ رشد ویژه
(درصد در روز)  

ضریب تبدیل 
 غذایي

نرخ کارایي 
 پروتئین

بقادرصد   

1 12/49 ± 0/53 44/22 ± 5/25 275/2 ± 19/43 2/11 ± 0/14 1/27 ± 0/15 2/44 ± 0/19 96/66 ± 2/88 

2 12/41 ± 0/23 44/48 ± 3/87 269/9 ± 67/13 2/18 ± 0/31 1/24 ± 0/17 2/5 ± 0/14 96/66 ± 2/88 

3 12/55 ± 0/61 45/08 ± 4/11 281/59 ± 25/71 2/22 ± 0/08 1/21 ± 0/04 2/58 ± 0/05 98/33 ± 2/88 

4 12/48 ± 0/69 46/74 ± 2/7 286/32 ± 17/66 2/31 ± 0/17 1/18 ± 0/11 2/63 ± 0/21 96/66 ± 2/88 
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 روزه 60های بیوشیمیایي سرم خون ماهي تیالپیای نیل در بین تیمارهای آزمایش در پایان دوره : شاخص3جدول 

 بحث 

تاثیری بر  12Bدر تحقیق حاضر افزودن سطوح مختلف ویتامین        

های رشد و نرخ تبدیل غذایی نداشت که با نتایج آزمایش شاخص

خوانی داشت نیز هم E( بر روی ویتامین 1391فضایی و همکاران )

یی غذا رهیجبه  Eویتامین گرم/کیلوگرم میلی 600طوری که افزودن به

 باتیو ترک ییغذا لیبدت بیکاهش ضر رشد، شیبر افزا یریتأث ماهی،

 (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل انیماهبچهالشه 
( 1391ای که توسط رحیمی و همکاران )چنین در مطالعهداشت. همن

نیز تاثیری بر  Cانجام شد نشان داده شد که سطوح مختلف ویتامین 

و پاسخ به استرس دمایی در های رشد و ضریب تبدیل غذایی شاخص

های ارد، که یافتهند (O. mykiss) کمانآالی رنگینماهیان قزلبچه

خوانی حاضر هم حاصل از بررسی اثرات این ویتامین نیز با نتایج مطالعه

ها در کوتاه رسد که این گروه از ویتامیننظر میدارد. بنابراین چنین به

های رشد و ضریب تبدیل غذایی ندارند مدت تاثیر چندانی بر شاخص

بایست در تمام طول دوره پرورش )از دوران الروی تا زمان و می

ها گروهی مشتق از ترکیبات آلی ویتامینبرداشت( استفاده گردند زیرا 

 و میگوها هاماهی ییهای غذاعنوان اجزای ضروری جیرههستند که به

و موجب  گیرندها مورد استفاده قرار میرشد، تکثیر و سالمتی آن جهت

 هاینیتامیاز و یکچنین یهم گردند.های زیستی میتسریع فعالیت

Alkobaby (2008 ) باشد.یم 12B نیتامیو یآبز و اهیگ پرورش جهت مهم

ممکن  (O. niloticus) لین یایالپیتاظهار داشت که عملکرد تولیدمثل 

)به  یو فسفر آل 12B نیتامیتوکسوپالسموز با دوز کم و قیاست با تزر

، یماه سمیمتابولسبب بهبود که  یابد( بهبود گرمیلیم 50و  25 بیترت

ماهیان ماده شود که با  مثلدیعملکرد تولبهبود تخم و  دیتولافزایش 

رسد که نظر میگونه بهها با نتایج تحقیق حاضر، اینمقایسه این یافته

تر در دوران مولدی و بر در ماهی تیالپیای نیل بیش 12Bویتامین 

روزه آزمایش  60 دوره گذشت پس از اثرگذار است. مثلیتولید فاکتورهای

و سپس   12Bها در معرض سطوح مختلف ویتامین و قرار دادن ماهی

ها نشان داد های بیوشیمیایی سرم خون ماهیسنجش برخی شاخص

به آب مخازن   12Bگرم بر لیتر ویتامین میلی 30که هنگام افزودن 

آلکالین فسفاتاز و آسپارتات  هایآنزیم سطوح نیل تیالپیای ماهی پرورش

آلکالین جاکه یابد و از آنافزایش می داریمعنی آمینوترانسفراز به شکل

عنوان فسفاتاز یک آنزیم با چند عملکرد است که در شرایط قلیایی به

ترانس فسفوریالز عمل کرده و نقش اساسی در معدنی کردن اسکلت 

فسفاتاز و  نآلکالی آنزیم دو چنینهم. کندجانوران آبزی ایفا می

و آمینواسیدها نقش  نیپروتئ سمیدر متابول نوترانسفرازیآسپارتات آم

فسفاتاز توسط  نیآلکال میآنز(. 2008و همکاران،  Roque) دارند

که شاخص  شودیم دیتول یلبه مسواک یبالغ غشا تیانتروس هایسلول

 هایمیآنز دارای هاسلول نیروده است. ا تیانتروس هایعملکرد سلول

جذب مواد  یحامل برا هاینیو پروتئ ییهضم مواد غذا یبرا یگوارش

(. Bakke-McKellep ،2005و  Krogdahlد )هضم شده هستن ییغذا

ه ب هاآنزیم تربیش ترشح و هاعملکرد این سلول شیافزا تیدر نها و

 شودیموجود م ترشیفسفاتاز سبب رشد ب نآلکالی آنزیم خصوص

(Nya  وAustin ،2011اما در مطالعه حاضر افزا .)نیآلکال میآنز شی 

دلیل این عدم  که احتماالً رشد نداشته است زانیدر م یریفسفاتاز تاث

دلیل تفاوت در سیستم گوارشی ماهیان تواند بهها میتطابق بین یافته

نیل و خواری ماهی تیالپیایچیزمختلف باشد که با توجه به رژیم همه

آنزیم آلکالین  خواری احتماالًتر این ماهی به رژیم گیاهشتمایل بی

تری در فرایند هضم این گونه دارد. از طرف رنگفسفاتاز نقش کم

 زانی( اذعان داشتند که باال رفتن م2005و همکاران )  Molinaدیگر، 

در خون نشان  نوترانسفرازیفسفاتاز و آسپارتات آم نیآلکال میدو آنز

 زاده و همکاراندهقانو  است یبه بافت کبد در ماه بیدهنده آس

 5000و  D (3000 ،4000 نیتامیکه افزودن و مشاهده کردند (1392)

 (O. mykiss) کماننیرنگ یآالقزل یماه ییغذا رهیج به (یالمللنیب واحد

در نتیجه با  .شودیفسفاتاز در خون م نیآلکال زانیم شیسبب افزا

 گرفت که جهینتگونه این توانیانجام شده م اتقیتحق استناد بر

و مضر  ادیز یماه یبرا 12B نیتامیو تریلبر گرمیلیم 30سطح  احتماالً

 گرمیلیم 20و  10سطوح  یول شودیم یبافت بیآسایجاد بوده و باعث 

تر مناسب زیشاهد ن مارینسبت به ت یو حت باشدیمناسب م نیتامیو

 تیمارها
 پروتئین کل

لیتر(گرم بر دسی)  

 گلوکز

لیتر(گرم بر دسیمیلی)  

 کورتیزول

لیتر()میکروگرم بر دسی  

 آلکالین فسفاتاز

(واحد بر لیتر)  

 آسپارتات آمینوترانسفراز

(واحد بر لیتر)  

1 8/4  ± 25/0  131/52 ± 11/6 233/54 ± 31/45 29/88 ± 4/27b 242/19 ± 29/71b 

2 74/4  ± 76/0  11/152  ± 21/39  226/57 ± 12/26 19/24 ± 3/61a 205/78 ± 18/11a 

3 89/4  ± 5/0  149/7 ± 18/54 251/4 ± 41/77 18/12 ± 6/04a 212/63 ± 41/41a 

4 36/4  ± 16/2  140/69 ± 9/9 237/13 ± 9/44 36/16 ± 1/56c 269/33 ± 34/74c 

 .(P<05/0 ) هاستردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشان انحراف معیار بیان شده است. ±ها به شکل میانگین داده
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و  10های ماریاز ت نیزشاهد  ماریدر ت میدو آنز نیا زانیم زیرا است

 بوده است. ترشیب نیتامیو گرم بر لیتریلیم 20

به سیستم پرورش توام   12Bیکی دیگر از اثرات افزودن ویتامین        

ها در گیاه زعفران بود ماهی تیالپیا و گیاه زعفران کاهش طول برگ

مزایا و معایبی ها از دیدگاه کشاورزی دارای که این کاهش طول برگ

باشد. بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر طول برگ می

نشان داد بهبود رشد  (1392مقدم و همکاران ) یرضوانزعفران توسط 

زعفران در شرایط استفاده از مقدار مناسب کمپوست منجر به افزایش 

رشد و بهبود خصوصیات رشدی ازجمله افزایش سطح فتوسنتز کننده 

تر شود که افزایش سطح برگ زعفران سبب فتوسنتز بیشزعفران می

مین شود. در مطالعه حاضر استفاده از ویتاگیاه و بهبود تولید گل می

12B   دار طول برگ گرم سبب کاهش معنیمیلی 30و  20به میزان

خوانی هم (1392) شده است که با نتایج رضوانی مقدم و همکاران

تواند می 12Bندارد. اما کاهش طول برگ در اثر استفاده از ویتامین 

یک عامل مثبت نیز تلقی گردد زیرا اگرچه افزایش سطح برگ سبب 

شود اما جهت افزایش سطح برگ نتز در گیاه میافزایش میزان فتوس

شود و انرژی تری از مواد غذایی در دسترس گیاه مصرف میمقدار بیش

دهی کـه هدف اصلی از کشت گیاه جای گلو مواد در دسترس گیاه به

توان نتیجه گرفت که گردد. بنابراین میدهی میباشد، صرف برگمی

ا که گیاه صرف تولید برگ کرده کاهش طول در اثر ویتامین انرژی ر

گل و زعفران  دیتول یبرا اهیدر دسترس گ یانرژرا کاهش داده و آن 

 گیرد.قرار می

کاربرد کود دامی و محلول پاشی زعفران از طریق افزایش رشد        

های رویشی شده و سبب رویشی موجب افزایش وزن خشک اندام

(. در این 2014و همکاران،  Asadiشود )افزایش تولید زعفران می

سبب افزایش وزن  12Bگرم در لیتر ویتامین میلی 30تحقیق افزودن 

خشک ریشه شد. بنابراین گمان بر این است که افزایش میزان تولید 

تر عناصر معدنی از خاک شده و در تواند سبب جذب بیشریشه می

 و  Leeشود که با نتایج تحقیقنتیجه سبب افزایش رشد گیاه می

George (2005هم )زیستی گیاه کند همخوانی دارد، که اعالم می

های میکوریزا سبب افزایش وزن ریشه و در نتیجه زعفران با قارچ

توان شود. بنابراین میافزایش جذب عناصر معدنی مانند فسفر می

 زاییشهیعنوان محرک ربه 12B نیتامیوگیری نمود که چنین نتیجه

شده که  شهیوزن خشک ر شیعمل کرده و باعث افزازعفران  اهیدر گ

میزان بهرا  ییمواد غذا اهیگ شودمیو باعث  تلقی شدهمثبت  یعامل

 یابد.می تولیدش افزایش کرده و توان دریافت طمحی از ترو راحت ترشیب

 10رسد افزودن نظر میگیری نهایی بهعنوان نتیجهدر نهایت به       

به آب مخازن پرورش توام ماهی تیالپیای  12Bگرم ویتامین میلی 20تا 

که حالی گردد، درگیاه زعفران می کارایی گیاه زعفران، باعث بهبود و نیل

جاکه چنین از آنگونه اثر منفی بر فعالیت زیستی ماهی ندارد. همهیچ

 Kafiجهان ) ییترین محصول کشاورزی و داروعنوان گرانزعفران به

 رانیا یمحصوالت صادرات نیدر ب ایژهیو گاهی( جا2002و همکاران، 

با  سهیزعفران در مقا کاشت رغم قدمتیعل(.Koocheki ،2013دارد )

های از فناوری اهیگ نیدر کشور، ا جیاز محصوالت کشاورزی را ارییبس

باشد یم یمتک یدانش بوم بر ترشیب آن دیو تول تری داشتهکم سهم نینو

(Koocheki ،2004 .)و  ییایمیکودهای ش هیرویبا توجه به مصرف ب

ای شهیر ستمیوجود س و عدم طرف کیاز  یطیمحستیز بروز مشکالت

های نوین ازجمله کشت آکواپنیک این گیاه، استفاده از روش گسترده

تواند روش موثری در جهت افزایش ها میهمراه با استفاده از ویتامین

تری ارزشمند باشد، بنابراین الزم است تحقیقات بیشتولید این گیاه 

 .در این زمینه صورت گیرد

 

 تقدیر وتشکر
که  دانندیخود م فهیوظ یپژوهش -یمقاله علم نیا نگارندگان       

 یعیمنابع طب و یکشاورز سیپرد التیش گروه دیاسات و نیمسئول یتمام از

جهت نقطه نظرات  انیماهان معتمد یآقا نچنیدانشگاه تهران و هم

 عمل آورند.خود را به ژهیو تشکر و ریمراتب تقد مانهیصم شان،یا یعلم
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