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 چکیده

کمان آالی رنگینبر بهبود وضعیت رشد، متابولیک و فاکتورهای استرسی خون در ماهی قزل Cای ویتامین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات تغذیه

ساعته  50LC 96غلظت  درصد 25روز در معرض  28ها به مدت انجام گردید. در این آزمایش ماهی کشنده ماالتیونتحت استرس ناشی از سمیت تحت

گرم بر کیلوگرم جیرة غذایی( تغذیه شدند. در میلی 900و  600، 300)صفر،  Cسم ماالتیون قرار گرفتند و در طی این مدت با سطوح مختلف ویتامین 

داری در میزان افزایش وزن و همچنین ضریب رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با بیشترین شد افزایش معنیهای رپایان نتایج حاصل از بررسی شاخص

داری نسبت به سایر تیمارها نشان . ضریب تبدیل غذایی نیز در ماهیان تحت تیمار، کاهش معنی(P<05/0)میلی گرم( نشان داد  900سطح ویتامینی )

فعالیت این که  Cگرم ویتامین میلی 900و  600 تغذیه شده با سطوح تیمارهای در فعالیت آنزیم لیپازجز افزایش های هضمی بهداد. در مورد آنزیم

داری نشان ندادند. از های متفاوت ویتامین در جیره تفاوت معنیها تحت غلظت، فعالیت سایر آنزیمافزایش یافتداری به صورت معنیآنزیم به ترتیب 

 900داری بیشتر بود. سطح کورتیزول خون نیز در تیمار طور معنیها بهسطح گلوکز در تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمار های استرسی خونشاخص

عنوان یک عامل ضد استرس و هب Cگر این است که ویتامین داری از سایر تیمارها کمتر بود. نتایج بیاندر جیره، به شکل معنی Cگرم ویتامین میلی

 شود. کمانآالی رنگیندهد و سبب بهبود وضعیت متابولیک و عملکرد رشد ماهی قزلآنتی اکسیدان، استرس وارده به ماهی را کاهش می
 .کمانینرنگ آالیعامل ضد استرس، قزل ی،هضم هاییمآنز یک،آسکورب یدسم ارگانوفسفره،  اس کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 توجهی که داشته، قابل رشد پروری در کنارآبزی

 جمله آن از که است بوده روبرو مشکالتی با همواره

 و هابیماری شیوع آب، کیفیت تغییرات به توانمی

 ,.Sinyakov et al)کرد  اشاره ایتغذیه مشکالت

 ،محیط اطراف آبزیان آب در گونه تغییری هر (.2002

 ای،تغذیه وضعیت غیرمستقیم و مستقیم طوربه

 دهد.می قرار تأثیر تحت را هاآن دفعی و متابولیکی

ای کننده تعیین نقش ماهی پرورش در آب کیفیت

آبی دارای کیفیت  معموالً پروریآبزیو در  داشته

 را آبزیان رشد و بقا شود کهمطلوب محسوب می

(. سموم 1396)براتی زاده و همکاران، نماید  تأمین

عنوان یکی از حاضر به در حال کشآفتشیمیایی 

های آبی سازگانویژه بومهب ،زیستهای محیطآالینده

. بسیاری (Banaee et al., 2011)شوند محسوب می

های های گوناگون به منابع آببه روشاز این سموم 

شوند و به بدن موجودات آبزی از وارد میسطحی 

رسند )ابراهیم زاده و همکاران، می جمله ماهیان

 ارگانوفسفره سموم ترینمهم از (. ماالتیون یکی1383

 آفات با مبارزه جهت کش،آفت عنوانکه به است

 برای مشکالتی و گرفته قرار مورد استفاده نباتی،

در  ه وجود آورده است.اسر دنیا بدر سر زیست محیط

-های پرمصرف میکشآفتایران نیز این سم یکی از 

(. بیشترین 1395فارسانی و همکاران، باشد )غفاری

پاشی باغات، موارد استفاده از این سم مربوط به سم

باشد )شیری و همکاران، مرکبات و شالیزارها می

تیون بر پارامترهای رشد، (. اثرات منفی ماال1393

و کاهش برخی  پارامترهای خونی، توانایی شنا

پارامترهای بیوشیمیایی )گلیکوژن، کلسترول و 

بر  ( و همچنین آسیب اکسیداتیوی آنخونپروتئین 
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 (. Yonar et al., 2014گزارش شده است ) ماهیان

و خصوصیات  شناسیخونپارامترهای 

های مهم وضعیت بیوشیمیایی سرم از جمله شاخص

ماهیان است و تغییرات در این  داخلی بدنمحیط 

دهنده تغییرات در متابولیسم و پارامترها نشان

است که در واقع  موجود زندهفرآیندهای بیوشیمیایی 

های تواند ناشی از اثرات آالیندهاین تغییرات می

مختلف باشد و این تغییرات ما را قادر به مطالعه 

سازد. بنابراین خون اثرات این مواد می هایمکانیسم

تواند در مدیریت پرورش و تحقیقات مربوط ماهی می

عنوان یک شاخص بالقوه تغییرات به بیماری به

 قرار گیردشناسی مورد استفاده فیزیولوژیک و آسیب

(Kaya et al., 2015.) استفاده از ویتامین C در 

 ایمنی جادای باعث نگهداری مخازن آب یا غذایی جیره

حاصل  مخرب اثرات و شده آبزیان در غیر اختصاصی

 Varlhac and)دهد می کاهش آنها را در استرساز 

Gabaudan, 2003).  عنوانبه این ویتامین همچنین 

حفاظت از  در مهمی بسیار نقش اکسیدانآنتی یک

(. Sandnes et al., 1996) دارد سلولی هدیوار

 و زینتی آبزیان تغذیه در C ویتامین از استفاده

 ضریب افزایش رشد، افزایش چون اهدافی با پرورشی

 افزایش اسمزی، تنظیم قابلیت افزایش بدن، ایمنی

 Cویتامین گیرد. می انجام وریاهم کمیت و کیفیت

 افزایش ایمنی، پارامترهای بهبود در نیز مهمی نقش

 برخی تنظیم ها،بیماری و استرس برابر در مقاومت

 کندمی ایفا( ایگله حرکت) ماهی رفتاری هایتوانایی

(Arab and Rajabi Islami., 2015). ویتامین این 

 ساختار در پروتئین ترینمهم که کالژن ساختن در

 مهمی نیز نقش است موجودات پیوندی هایبافت

 (.Terovaa et al., 1998)دارد 

 Oncorhynchus) کمانرنگین آالیقزل ماهی

mykiss )آبزی صنعت در پرتولید ماهیان از یکی-

-بازار و گوشت کیفیت به توجه با که پروری است

 ماهیان میان در ارزشمند گونه یک عنوانبه پسندی

 ,.Hebb et al) شودمی محسوب پرورشی سردآبی

با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی در (. 2003

و پرورش آن  گسترش آن در اکثر نقاط کشور ،ایران

در منابع آبی مختلف که احتماالً تحت تأثیر 

های کشاورزی و ورود سم ماالتیون هستند، فاضالب

 Cای ویتامین تغذیه اتاثربررسی هدف  تحقیق حاضر با

، متابولیک و فاکتورهای استرسی رشدبر بهبود وضعیت 

کمان تحت استرس ناشی از آالی رنگینخون در ماهی قزل

  .انجام گردیدکشنده ماالتیون تحتسمیت 

 

 هامواد و روش

قطعه  180تعداد : تهیه ماهی و شرایط نگهداری

از  42±4کمان با میانگین وزن آالی رنگینماهی قزل

روستای برغان واقع یک مرکز پرورشی خصوصی در 

تکثیر و ها به کارگاه در استان البرز تهیه گردید. ماهی

دانشگاه تهران  یعیطب منابع دانشکدهآبزیان  پرورش

 یظاهر هاییپس از بررس ند و)کرج( انتقال داده شد

با  یمنظور سازگارهب یاز سالمت ظاهر نانیو اطم

هفته در مخازن  کیمدت به  دیجد یطیمح طیشرا

در فضای آزاد با دورة نور  برگالسیفا یتریل 1000

 شدند ینگهداردرصد  20طبیعی و تعویض آب روزانه 

-آالی رنگینکه در طی این مدت با غذای تجاری قزل

شرکت ساخت غذای آبزیان فرادانه، شهرکرد، کمان )

 15درصد چربی و  11درصد پروتئین،  39ایران؛ 

راس ساعت  درصد کربوهیدرات( طی دو نوبت در روز

 .وزن بدن تغذیه شدند %2به میزان  19:00و  7:00

 آزمایش ی، جهت شروعدوره سازگار انیپس از پا

 یبرگالسیتانک فا 12 در یبه طور تصادف هایماه

و  (یقطعه ماه 15شدند )هر تانک  وزیعت یتریل 200

 قرار گرفتند. آزمایشتحت اثر تیمارهای 

سم ماالتیون مورد استفاده به صورت : مواد شیمیایی

از شرکت اکسیر  %57مایع امولسیون شونده با خلوص 

( تهیه شد و مورد استفاده Agroxirبرند کشاورزی )

آسکوربیک )پوشش داده قرار گرفت. همچنین اسید 

آلمان  Merckاز شرکت   درصد 96خلوص  شده( با

 تهیه گردید.

جهت تهیه جیره آزمایشی، : سازی جیرهآماده

گرم در میلی 900و  600، 300در سطوح  C ویتامین
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پس از  Cهر کیلوگرم به جیره افزوده شد. ویتامین 

 30مدت همزن به توسط ،مخلوط شدن اولیه با جیره

به  دقیقه مخلوط و سپس به آن آب اضافه و مجدداً

ها جیرهمخلوط  سپسدقیقه مخلوط شدند.  15مدت 

 سپس در و مخلوط شدندچرخ گوشت  با استفاده از

در و  شدنددرجه خشک  55در دمای  کنخشک

هداری نگ -18بندی در دمای پس از بسته نهایت

 .شدند

کشنده انتخابی جهت تحتغلظت : طرح آزمایش

ساعته سم  50LC 96انجام آزمایش بر اساس مقدار 

کمان بود. بر آالی رنگینماالتیون برای ماهی قزل

به نقل از   2013اساس گزارش سازمان فائو در سال 

Gries  وPurghart (2001 ) 50میزانLC 96  ساعته

گراد برای درجه سانتی 16±1در دمای  سم ماالتیون

گرم بر لیتر میلی 18/0کمان آالی رنگینماهی قزل

 05/0ها در معرض بنابراین ماهی؛ عنوان شده است

 50LC 96مقدار یک چهارم  گرم بر لیتر )تقریباًمیلی

 روز قرار گرفتند 28ساعته( از سم ماالتیون به مدت 

(Mohapatra et al., 2012)مدت آزمایش  . در طی

شدند و آزمایشات بر اساس هوادهی می مخازن دائماً

صورت نیمه ( به1984) O.E.C.Dراهنمای استاندارد 

آب( صورت گرفت. پس  %20)تعویض روزانه  استاتیک

از هر بار تعویض آب غلظت سم در آب به مقدار اولیه 

تنظیم گردید. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب نیز 

گرفت و به طور میانگین ش قرار میروزانه مورد سنج

و  5/14، دما 6/8، اکسیژن محلول 3/7میزان اسیدیته 

 شامل گرم بر لیتر بود. آزمایشمیلی 185سختی کل 

طور کلی شامل و به بودتکرار  3تیمار آزمایشی در  4

آالی قزلماهی قطعه  15مخزن و درون هر مخزن  12

وه زیر تقسیم گر 4به  انقرار گرفت. ماهیکمان رنگین

 شدند:

جیره تجاری بدون هیچ گونه افزودنی  :)کنترل( 0گروه 

گرم بر لیتر میلی 05/0ماهی در معرض آب حاوی  –

 ماالتیون

گرم بر کیلوگرم میلی 300جیره غذایی حاوی : 1گروه 

گرم میلی 05/0ماهی در معرض آب حاوی  –  Cویتامین

 بر لیتر ماالتیون

گرم بر کیلوگرم میلی 600جیره غذایی حاوی  :2 گروه

گرم میلی 05/0ماهی در معرض آب حاوی  - Cویتامین 

 بر لیتر ماالتیون

گرم بر کیلوگرم میلی 900جیره غذایی حاوی  :3 گروه

گرم میلی 05/0ماهی در معرض آب حاوی  - Cویتامین 

 بر لیتر ماالتیون

 سنجش هایروش

روزه  28دوره  انیدر پا :بقاعملکرد رشد و الف( 

 دیساعت متوقف گرد 24مدت  یبرا یغذاده ش،یآزما

هر مخزن برداشت شدند و  انیو پس از آن تمام ماه

 200در محلول قهیدق 5مدت به سازیجهت آرام

میخک قرار گرفتند )اکبری پودر گل  تریگرم بر لمیلی

 های. در انتها وزن و طول تمام ماه(1395و همکاران، 

-توسط فرمول بقارشد و  یو عملکردها یریگاندازه

 ,.Kitabayashi et al) دیمحاسبه گرد ریز های

1971): 
میانگین  (÷ میانگین وزن اولیه [ = درصد افزایش وزن )گرم(

 100 ×)]  میانگین وزن نهایی-وزن اولیه

  لگاریتم طبیعی وزن نهایی) = )درصد در روز( ژهیرشد و بیضر

 تعداد روزها ÷100 × (طبیعی وزن اولیه لگاریتم –

 گرم افزایش وزن ÷ خورده شده یگرم غذا = ییغذا لیتبد نرخ

 گرم پروتئین دریافتی ÷ گرم افزایش وزن =نیپروتئ ییکارا نرخ

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

 

جهت روده:  یهضم هایمیآنز تیفعال زانیمب( 

روده، در  یهضم هایمیآنز تیفعال زانیسنجش م

از هر مخزن  یقطعه ماه 4 شیدوره آزما یانتها

 واناتیاز ح تیحما نیو مطابق با قوان دیبرداشت گرد

 بالفاصله س. سپی بالفاصله بیهوش شدندشگاهیآزما

از اواسط روده هر  یآغاز شد و قسمت حیعمل تشر

محلول  یها با مقدار کاف. نمونهدیگرد یجداساز یماه

 10 بیدست آوردن ترکدرصد جهت به 8/0 ینمک

حاصله با سرعت  بیهمگن شدند. ترک یدرصد وزن

 4 یدر دما قهیدق 15مدت به قهیدور در دق 5000

 تیفعال زانیم سپسشد.  وژیفیگراد سانتریدرجه سانت

به روش  نیپسیموتریو ک نیپسیتر هایمیآنز
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Hummel (1995)  با افزودن محلول حاصله به

بستری از کازئین و بررسی میزان هضم کازئین صورت 

با  (2005و همکاران ) Furneروش به پازیل گرفت.

عنوان بستر و استفاده از روغن زیتون خالص به

سنجش میزان هضم روغن زیتون توسط محلول 

به روش  نیز الزیآم انجام شد. حاصل از بافت روده

Refstie  با استفاده از بستر  (2006همکاران )و

  .دیمحاسبه گرد ای نشاسته

 یدر انتها سرم خون: ییایمیوشیب هایشاخصج( 

 زانیو م یپس از محاسبه عملکرد رشد شیدوره آزما

 یرگیروده، جهت اندازه یهضم هایمیآنز تیفعال

از  سپماهی از هر تیمار  3تعداد  گلوکزکل،  نیپروتئ

 300قرار گیری در محلول وسیله ه بکامل  یهوشیب

از ساقه  یرگیخون ،پودر گل میخکگرم بر لیتر میلی

 یتریلیلیم 2 لیاستر هایتوسط سرنگها آن یدم

 یدر دما نگهداری ساعت 6 از پس هانمونه انجام شد.

گراد و لخته شدن کامل، با سرعت یدرجه سانت 4

 4 یدر دما قهیدق 7مدت به قهیدور در دق 3000

سرم توسط  هی، سپس الوژیفیگراد سانتریدرجه سانت

سرم  هاینمونه ، وبرداشته هانمونه یسمپلر از رو

 هایگر خودکار شاخصتوسط دستگاه سنجش

ور ژاپن( و شساخت ک ،یتاچی)شرکت ه ییایمیوشیب

)شرکت پارس آزمون، ساخت  ایمهیضم هایتیک

روش به زین زولیقرار گرفت. کورت یابیارز د( موررانیا

ال،  یب ی)شرکت آ یتجار هایتیتوسط ک زایاال

 شد. یرگیساخت کشور آلمان( اندازه

 آزمون توسط هادادهنرمال بودن : یآمار هایلیتحل

شد و سپس با آزمون  بررسی رنوفاسمی-کلموگروف

قرار  یمورد بررس ANOVA طرفهکی انسیوار زیآنال

دانکن با  ایاز آزمون چند دامنه نیگرفت. همچن

 نیانگیم یسهیمقا یبرا (P≥05/0) دارییسطح معن

موجود در  یهااستفاده شد. تمام داده مارهایت نیب

ارائه  ارمعی انحراف±نیانگیمقاله به صورت م نیا

 ،یآمار هایلیو تحل هیو جهت انجام تمام تجز دیگرد

استفاده  24نسخه  SPSS ندوزیافزار تحت واز نرم

 .دیگرد

 

 نتایج 

روزه آزمایش،  28در پایان دوره عملکرد رشد و بقا: 

کمان مورد آالی رنگینعملکرد رشد ماهی قزل

(. وزن نهایی و درصد 1سنجش قرار گرفت )جدول 

نسبت به سایر  3افزایش وزن در ماهیان تحت تیمار 

 (P<05/0)داری بیشتر بود تیمارها به شکل معنی

اختالف  2و  1ارهای )شاهد(، که در تیمدرحالی

از نظر وزن نهایی مشاهده نگردید. نرخ داری معنی

از نظر آماری برابر  2و  1و  0رشد ویژه در تیمارهای 

 3جیره، در تیمار  Cبود اما با افزایش سطوح ویتامین 

افزایش یافت. ضریب تبدیل  یدارشکل معنی به

نشان داد  3غذایی کمترین میزان خود را در تیمار 

 1و  0یمارهای چنین ضریب کارایی پروتئین در تهم

به ترتیب  3و  2در کمترین حد بود و در تیمارهای 

از نظر درصد بقا در طی دوره  هاماهیافزایش یافت. 

داری را در روزه آزمایش هیچگونه اختالف معنی 28

 یک از تیمارها نشان ندادند. هیچ

 .یونقرار گرفته در معرض سم ماالت کمانینرنگ آالیقزل یبر عملکرد رشد ماه یره،در ج C یتامینسطوح مختلف و یرتاث -1جدول 

 تیمارها

 

 وزن اولیه

 (گرم)

 وزن نهایی

 (گرم)

درصد افزایش 

 وزن

 رشد ویژه نرخ

 (درصد در روز)

نرخ تبدیل 

 غذایی

نرخ کارایی 

 پروتئین
 بقادرصد 

04/42 شاهد  ± 01/0  54/09 ± 0/19 a 28/66 ± 3/52 a 0/39 ± 0/07a 1/49 ± 0/15 b 2/11 ± 0/26 a 33/98  ± 88/2  

1 19/42  ± 05/0  51/22 ± 1/82 a 21/4 ± 5/61 a 0/3 ± 0/05a 1/49 ± 0/09b 2/05 ± 0/14 a 66/96  ± 7/5  

2 07/42  ± 02/0  60/41 ± 3/41 a 33/1 ± 7/23 a 0/66 ± 0/11ab 1/41 ± 0/09 ab 2/31 ± 0/5b 100 

3 96/41  ± 01/0  73/85 ± 1/98b 56 ± 6/38 b 0/78 ± 0/1b 1/34 ± 0/13 a 2/48 ± 0/2c 66/96  ± 88/2  

 (.P<05/0) ستا تیمارها بین دارحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی
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روزه تغذیه  28دوره : های هضمیفعالیت آنزیم

 C ماهیان توسط جیره حاوی سطوح مختلف ویتامین

های تغییراتی را در میزان فعالیت برخی از آنزیم

فعالیت  میزان (.1 شکلبه وجود آورد )هضمی روده 

های تریپسین و کیموتریپسین در روده ماهی آنزیم

کدام از تیمارهای کمان تحت اثر هیچآالی رنگینقزل

داری را نشان در جیره، تغییرات معنی Cویتامین 

از  1و  0نداد. میزان فعالیت آنزیم لیپاز در دو تیمار 

فعالیت  3و  2نظر آماری برابر بود اما در تیمارهای 

ترتیب افزایش یافت. فعالیت آنزیم آمیالز این آنزیم به

-در جیره اثر معنی Cنیز از تغییرات سطوح ویتامین 

 و همواره در تمامی تیمارها از نظر نداشتداری 

 .یونقرار گرفته در معرض سم ماالت کمانینرنگ آالیقزل یماه یخون هایبر شاخص یره،در ج C یتامینسطوح مختلف و یرتاث -2جدول 

 تیمارها
 پروتئین کل

 لیتر(گرم بر دسی)

 گلوکز

 لیتر(گرم بر دسیمیلی)

 کورتیزول

 لیتر()میکروگرم بر دسی

53/4 شاهد  ± 9/1  97/53 ± 4/7b 323/03 ± 22/28b 

1 34/4  ± 11/0  65/92 ± 4/1a 311/17 ± 29/2b 
2 65/4  ± 19/0  67/38 ± 12/1a 299/63 ± 13/38b 
3 59/4  ± 11/0  64/82 ± 4/1a 192 ± 18/3a 

 (.P<05/0) ستا تیمارها بین دارحروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی         

 

کمان قرار گرفته در معرض سم رنگینآالی های هضمی روده ماهی قزلفعالیت آنزیم در جیره، بر Cتأثیر سطوح مختلف ویتامین  - 1شکل 

 .(( استP<05/0 )ها ردار بین تیمااختالف معنیگر بیان ستون روی هر حروف متفاوت) ماالتیون
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  آماری مقداری ثابت بود.

روزه  28در پایان دوره : های استرسی خونشاخص

های سرم خون که به شکلی آزمایش برخی از شاخص

بیانگر میزان استرس ناشی از قرارگیری ماهی در 

گیری شد معرض سم ماالتیون بود بررسی و اندازه

-تغییر معنی(. پروتئین کل سرم خون هیچ 2)جدول 

یک از تیمارها نشان نداد. میزان چداری را در هی

گلوکز خون در تیمار شاهد دارای بیشترین میزان بود 

 از تیمار شاهد کمتر بود. 3و  2و  1اما در تیمارهای 

تفاوت  2و  1و  0میزان کورتیزول خون در سه تیمار 

داری به شکل معنی 3داری نداشت اما در تیمار معنی

  از سایر تیمارها کمتر بود.

 

 بحث 

، به عنوان یک آنتی Cفعالیت ضد استرسی ویتامین 

های گونه اغلب شناخته شده است. اکسیدان، به خوبی

تولید کنند و برای تامین   Cتوانند ویتامینماهی نمی

 Cبه منابع خارجی نیاز دارند. نیاز به ویتامین شان،نیاز

کم است، اما  در ماهی، نسبتاًبرای رشد طبیعی و بقا  

در ماهی سطح  یبا این حال، تحت شرایط استرس

 Sarma et)باشد باالیی از این ویتامین مورد نیاز می

al., 2009) این تحقیق با هدف ارزیابی اثر بهبود .

کمان آالی رنگیندر ماهی قزل C دهندگی ویتامین

عنوان یک کش ماالتیون بهقرارگرفته در معرض حشره

که اثرات مخرب بر رشد و پارامترهای  آالینده محیطی

، با (Yonar et al., 2014) متابولیک ماهی دارد

های تجزیه و تحلیل عملکرد رشد، بقا و فعالیت آنزیم

هضمی صورت پذیرفت. در راستای آگاهی از اثرات 

وضعیت رشدی ماهی بر  Cسطوح مختلف ویتامین 

کشنده  تحتکمان تحت سمیت آالی رنگینقزل

ون نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش ماالتی

افزایش قابل توجهی در ، Cسطوح ویتامین 

کمان قرار فاکتورهای رشدی ماهی قزل آالی رنگین

این  و گرفته در معرض سم ماالتیون مشاهده شد

دار دارای اختالف معنیز تیمارها افزایش در بعضی ا

 افزایش با وزن افزایش با توجه به این که میزانبود. 

 موضوع این داد، نشان مستقیمی یرابطه ویتامین دوز

 ویتامین این نیاز مورد سطوح افزایش یدهنده نشان

 باشد و می استرسی شرایط تحت طبیعی رشد جهت

( که 2009و همکاران ) Sarmaآزمایش  نتایج با

افزایش سطوح مورد نیاز این ویتامین  یدهنده نشان

جهت رشد طبیعی تحت شرایط استرسی است هم

 در تحقیقی مشابه که توسطهمچنین  خوانی دارد.

Narra نشان داده صورت گرفت  (2015) و همکاران

گرم بر کیلوگرم وزن میلی 200شد که مصرف میزان 

 Clariasماهیدر جیره خوراکی  Cبدن ویتامین 

batrachus   رشد  تواندمیتحت سمیت کلرپریفوس

و بقا را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد که با نتایج 

 آزمایش حاضر همخوانی داشت. 

 صنعت بر تاثیرگذار و مهم فاکتورهای دیگر از

 FCR پرورش، اقتصاد حیث از ویژه به پروریآبزی

 تیمار در که این به توجه با تحقیق این در که باشدمی

 نسبت داریمعنی کاهش( ویتامین دوز بیشترین) 3

 نتیجه توانمی بنابراین .داد نشان تیمارها سایر به

 در مناسب سطوح در ویتامین این حضور که گرفت

 کاهش سبب هزینه، کاهش بر عالوه ماهی جیره

 میزان کاهش جهتبه پرورش محیط آب آلودگی

 ماهیان در موضوع این که شد خواهد نیز غذادهی

 متابولیکی وضعیت در اختالل سبب به استرس تحت

فاکتور دیگری که در  .یابدمی بیشتری اهمیت هاآن

میزان بقا بود که  ،این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت

در بین تیمارها مشاهده نشد چرا داری معنی اختالف

که این میزان از غلظت سم در آب محیط پرورش 

روز بوده در  28ماهی در طی مدت زمان آزمایش که 

محدوده تحمل ماهی بود و چندان مرگ و میری رخ 

همکاران و  Mohapatraنداد که با شرایط آزمایش 

درصد  33طوری که داشت، به ( همخوانی2012)

مدت سم ارگانوفسفره فنوالرات به 50Lc 96غلظت 

مرگ و میری در  Labeo rohitaروز برای ماهی  28

 پی نداشت.

گیری در تحقیق حاضر نتایج حاصل از اندازه

هضمی روده شامل تریپسین،  هایمیزان فعالیت آنزیم
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 28کیموتریپسین، لیپاز و آمیالز پس از یک دوره 

با جیره حاوی کمان آالی رنگینروزه تغذیه ماهی قزل

ی کشندهتحت سمیت زیر Cسطوح مختلف ویتامین 

فعالیت آنزیم جز افزایش در ماالتیون نشان داد که به

فعالیت این آنزیم به  3و  2در تیمارهای که لیپاز 

، فعالیت افزایش یافتداری صورت معنیبهترتیب 

های متفاوت ویتامینی تحت غلظت هاسایر آنزیم

در این مورد گمان بر داری را نشان نداد. تفاوت معنی

های جایی که لیپاز توسط سلولاین است که از آن

 ,.Church et al)شود جدار روده هم ترشح می

های اثر گذاری ماالتیون یکی از عمده محلو  (1988

( Kim et al., 2015باشد )غشاهای مخاطی می

تیمار شاهد بنابراین ایجاد اختالل در فعالیت لیپاز در 

های جدار روده توجه به محل ترشح آن که از سلول با

ها بیشتر مورد انتظار ر آنزیمباشد نسبت به سایمی

کش باشد. آزمایشی دیگر در مورد اثرگذاری حشرهمی

دلتامترین بر روی فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی گوپی 

(Poecilia reticulate صورت گرفت که نتایج )

این بود که دلتامترین فعالیت لیپاز را  یدهندهنشان

افزایش  (.Gunes and Yerli., 2011کند )مهار می

ها، تحت شرایط نامساعد خون در ماهی گلوکز

کند شود و این رویداد به موجود کمک میمی مشاهده

های حیاتی جوابگوی این تا با رساندن انرژی به اندام

ح قند خون افزایش تقاضای انرژی باشد. ارزیابی سط

عنوان یک نشانگر ثانویه از پاسخ استرسی به طور به

 Banaee et)گیرد ای مورد استفاده قرار میگسترده

al., 2011 در تحقیق حاضر سطح گلوکز خون در .)

های ها که تحت غلظتتیمار شاهد با سایر تیمار

داری بیشتر بود طور معنیفاوت ویتامینی بودند بهمت

که نشان دهنده این موضوع است که سم ماالتیون به 

زا عمل کرده و از طرف دیگر عنوان یک عامل استرس

عنوان یک عامل ضد استرس توانسته به Cویتامین 

است استرس وارده به ماهی را تقلیل دهد. نتایج 

گرم میلی 200آزمایشی دیگر نشان داد که میزان 

داری سطح گلوکز طور معنیه، بهدر جیر Cویتامین 

خون را در مواجه با سم کلرپریفوس کاهش داد 

(Narra et al., 2015). 

-های مختلف استرسقرارگیری ماهی در موقعیت

سری زا، مانند تغییرات محیطی منجر به ایجاد یک

شود. این وقایع سازگارسازی میدر جهت تغییرات 

اینترناالل  -هیپوفیز -هماهنگ با محور هیپوتاالموس

(HPIروی می )ر سازی محودهد. محصول نهایی فعال

HPI گلوکوکورتیکوئید کورتیزول است که تنظیم ،

کننده متابولیسم و تنظیمات یونی الزم برای مقابله با 

های استرس است. قرار گرفتن در معرض آلودگی

محیطی ممکن است سبب اختالل در محور استرسی 

 دهد پاسخ استرسی را تحت تاثیر قرار و متعاقباشده 

(Koakoski et al., 2014 در تحقیق حاضر با .)

افزایش سطوح ویتامین میزان کورتیزول خون روند 

سطح کوتیزول خون با  3نزولی داشت و در تیمار 

با  این نتایجدار داشت. سایر تیمارها اختالف معنی

که خوانی داشت ( هم2015) Hamed تحقیقنتایج 

سطح کورتیزل پالسمای تیالپیای نیل تحت  آن در

سمیت ماالتیون افزایش نشان داد. در تحقیقی که 

( بر روی ماهی 2014) Hamid و El-Gawad توسط

میزان کورتیزول  Cتیالپیا صورت گرفت نیز ویتامین 

میزان قابل پالسما را تحت سمیت فنیتروتیون به

کل پروتئین  توجهی کاهش داد. تغییر در میزان

عنوان یک ای بهی پایهپالسما نسبت به محدوده

شاخص در سنجش میزان سالمت، استرس و وضعیت 

شد )جادی و همکاران، کار برده میبدنی آبزی به

داری بین تیمارها معنی  (. در این مورد تغییر1394

و همکاران  Narra دیده نشد بر خالف آزمایش

توانست میزان پروتئین خون  Cکه ویتامین  (2015)

( را تحت Clarias batrachus) روندهگربه ماهی راه

طور قابل توجهی افزایش داده به سمیت کلرپریفوس

تا در واقع از تجزیه آنزیمی آن جهت تامین انرژی 

 بکاهد.

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر استفاده 

غذایی به منظور بهبود  ةدر جیر Cاز ویتامین 

 پارامترهای رشدی، وضعیت متابولیک ماهی و متعاقباً

-آالی رنگینکاهش ضریب تبدیل غذایی ماهیان قزل
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کمانی که در معرض استرس ناشی از سمیت 

عنوان یک به Cویتامین . ی ماالتیون موثر بودزیرکشنده

استرس وارده به ماهی  و آنتی اکسیدان، عامل ضد استرس

عملکرد و سبب بهبود وضعیت متابولیک و  کاهش دادهرا 

بر اساس نتایج  گردید و کمانآالی رنگینرشد ماهی قزل

در جیره، بهترین  Cگرم ویتامین میلی 900دست آمده به

از این رو  .عملکرد رشد و شرایط استرسی ماهی نشان داد

گردد پرورش دهندگانی که منبع آبی پیشنهاد می

آالی ها جهت پرورش ماهی قزلآن یمورد استفاده

باشد، جهت کمان دچار آلودگی به این سم میرنگین

میزان به مقابله با اثرات مخرب آن از این ویتامین

غذایی استفاده  ةجیردر  Cگرم ویتامین میلی 900

 نمایند.

 

 تشکر و قدردانی

-یخود م یفةوظ یپژوهش-یمقاله علم یننگارندگان ا

 یالتگروه ش یدو اسات ینمسئول یکه از تمام دانند

دانشگاه تهران و  یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد

جهت نقطه نظرات  ینسکوفر یکدکتر ما ینهمچن

خود  یژةو تشکر و یرمراتب تقد یمانهصم یشان،ا یعلم

 را به عمل آورند.
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Abstract  
The aim of this study was to investigate the effects of dietary vitamin C (ascorbic acid) on growth performances, 

digestive enzymes activity and blood stress factors in rainbow trout affected by the toxicity of malathion in 

water. In this experiment, the fish were subjected to ¼ concentrations of Lc50 96h of malathion for 28 days and 

during this period, fish were fed with different levels of vitamin C (0, 300, 600 and 900 mg / kg of Feed). At the 

end of experiment, the results of the study of growth performances showed a significant increase (P<0.05) in 

weight gain (WG) and specific growth rate (SGR) of fish fed with the highest vitamin level (900 mg/kg diet). 

Food conversion ratio (FCR) in fish under the aforementioned treatment showed a significant decrease 

compared to other treatments. In the case of digestive enzymes activity, lipase enzyme activity increased 

significantly in treatments of 600 and 900 mg/kg vitamin C in diet respectively. However, the activity of other 

enzymes did not differ significantly in vitamin C different concentrations in the diet (P>0.05). Blood stress 

indices showed that glucose level was significantly higher in control treatment (0 m/kg) compared to other 

treatments and blood cortisol levels were significantly lower in the treatment of 900 mg/kg vitamin C in the diet. 

Finally, the results indicate that vitamin C as an anti-stress agent has been able to reduce stress in fish and 

improve the metabolic status and consequently the growth performance of rainbow trout. 

Keywords: Organophosphate, Ascorbic acid, Weight gain, Rainbow trout.

 

 




