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 چکیده

 Crocusو گیاه زعفران ) (Oreochromis niloticusبه آب در یک سازگان توام ماهی تیالپیای نیل ) 1B به منظور بررسی اثر افزودن ویتامین

stativus واحد آزمایشی وارد  12تصادفی به  عدد پیاز گیاه زعفران به شکل کامالً 120گرمی و  5/12±5/1قطعه ماهی تیالپیای نیل  240(، تعداد

-تند. افزایش وزن و سایر شاخصروز قرار گرف 60در هر لیتر آب به مدت  1Bگرم ویتامین میلی 20، و 10، 5، 0شدند و تحت تاثیر تیمارهای هفتگی 

های رشد گیاهان زعفران از قبیل داری را در انتهای دوره آزمایش، نشان ندادند. اما برخی شاخصیک از تیمارها اختالف معنی های رشد ماهی در هیچ

های گیری شاخصیمارها بیشتر بود. اندازهداری از سایر تطور معنیدر هر لیتر آب، به 1Bگرم ویتامین میلی 20وزن پیاز و وزن ریشه در تیمار 

گرم ویتامین در هر لیتر آب، بیشترین مقدار گلوکز و میلی 20در آب، تیمار  1Bبیوشیمیایی سرم خون ماهی نیز نشان داد با افزایش سطح ویتامین 

میکرو گرم بر  13/201±77/29و  گرم بر دسی لیترمیلی  76/139±8/8کمترین مقدار کورتیزول در خون ماهی را نشان داد که این مقادیر به ترتیب 

کند تغییر میبه آب، مقدار گلوکز و کورتیزول در خون ماهی  1Bگرم بر لیتر ویتامین میلی 10تا  5این آزمایش نشان داد با افزودن  تایجن. دسی لیتر بود

 شود.   می و رشد گیاه زعفران نیز بیشتر
 

 .یکآکواپون ،شیرینآب ماهی ،زعفران گیاه درش ،B1 یتامینو کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

منظور حفظ کیفیت آب پروری، بهدر صنعت آبزی

برای رشد ماهی نیاز به تعویض آب روزانه امری 

ضروری است. مطالعات نشان داده است که پساب 

ها، پروری شامل مواد دفعی ماهی، متابولیتآبزی

غیره است ها و خوراک باقی مانده، آنتی بیوتیک

(Klinger and Naylor, 2012 در صورت عدم .)

مدیریت هوشمندانه، بار زیادی از مواد آلی باعث 

های پرورشی شده و در نهایت به آلودگی محیط

کننده پساب پرورش ماهی و های آبی دریافتمحیط

منظور جلوگیری از تشدید زند. بهآبزیان آسیب می

های زیادی گانها و سازمحیطی، روشمشکالت زیست

برای کاهش بار آلودگی ارایه شده است. در حال 

( به Aquaponicsسیستم های آکواپونیک )حاضر 

های پرورشی سازگار ترین سیستمعنوان یکی از مهم

با محیط زیست و متکی بر فرایند های زیستی مطرح 

پرورش  (. سازگانRakocy et al., 2003) است شده

عنوان عاملی به "آکواپونیک" اتوام گیاه و آبزیان ی

طور موثر بر کاهش اثرات تعریف شده است که به

پروری بر محیط زیست تاثیر دارد نامطلوب آبزی

(Rafiee and Saad, 2005.) 

در آکواپونیک، آب حاوی مواد مغذی و فضوالت 

رسد عنوان مواد مغذی به مصرف گیاهان میآبزیان، به

ی با تصفیه شدن، و در نهایت پساب تولیدی ماه

شود های پرورشی استفاده میدوباره برای ماهی

(Rafiee and Saad, 2005; Zou et al., 2016 .)

های سیستم پرورش ترین مزیتیکی از اصلی

آکواپونیک صرفه اقتصادی این سیستم برای پروش 

باشد. براورد شده آبزیان و گیاهان به شکل توام می

های درصد هزینه 23است که در این سیستم حدود 

-های غذای ماهی کاهش میدرصد هزینه 11برق و 

 (.Blidariu and Grozea, 2011یابد )

های آبزی که خصوصیات مناسبی یکی از گونه

ماهی  ،جهت پرورش در سازگان آکواپونیک دارد

باشد. ( میOreochromis niloticusتیالپیای نیل )

گونه از  100تیالپیا یک نام رایج است که حدود 
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گیرد. تیالپیا یک ماهی سیچالید ماهیان را در بر می

ساکن نهرهای  شیرین است که عمدتاًگرمابی و آب

باشد و ها میها و دریاچهکم عمق، آبگیرها، رودخانه

شود شور نیز دیده میهای لبصورت محدود در آببه

(Suresh and Lin, 1992در بین گونه .) های

 Oreochromis) پیای نیلمختلف تیالپیا، تیال

niloticus به دلیل عملکرد رشد بهتر و مقاومت )

-ی مهمتری تلقی میها، گونهبیشتر در برابر بیماری

-Abd Elشود و میزان پرورش آن بیشتر است )

Rhman et al., 2009 جهت پاسخ به نیاز روز .)

بایست افزون جهانی به آبزیان پرورشی خوراکی، می

ی به سمت افزایش تراکم پرورش پرورصنعت آبزی

متمایل گردد و تیالپیا از جمله ماهیانی است که 

 پذیردتراکم باال را در پرورش به خوبی می

با توجه به شرایط محیطی مناسب برای کشت 

خصوص شرایط دمایی مناسب، این هگیاه زعفران، ب

تواند قابل ارایه برای حضور در سازگان گیاه می

 ,Souretand Weathersباشد )آبکشت در گلخانه 

(. تا کنون در ارتباط با کشت زعفران در 2000

ها کار علمی صورت نگرفته است. داده سیستم آبکشت

عنوان گونه توان بهدهد که این گیاه را مینشان می

 کشت توام گیاه و آبزی بکار برد، گیاهی مناسب جهت

های مناسب جهت عنوان یکی از گزینه، بهبنابراین

پرورش در سازگان کشت توام آکواپونیک قابل طرح 

 (. Souretand Weathers, 2000است )

زعفران گیاهی علفی چند ساله، از تیره زنبقیان 

(Iridaceae است که نام علمی آن )Crocus 

stativus شود. پیاز باشد و از طریق پیاز تکثیر میمی

-شود و دارای ساقهزعفران جز ریشه آن محسوب نمی

شناسی به ای زیرزمینی است که در اصطالح گیاهه

اما زعفران با وجود قدمت کشت بنه معروف است. 

زیاد، در مقایسه با بسیاری از گیاهان زراعی رایج در 

های نوین سهم کشاورزی در سطح دنیا، از فناوری

کمتری دارد و تولید آن بیشتر متکی بر دانش بومی 

 (. Zuo and Zhang, 2011است )

راستای افزایش کارایی رشد گیاه و افزایش  در

های استفاده از ویتامین ظرفیت آنتی اکسیدانی آب،

تواند امری مختلف در سازگان آکواپونیک نیز می

بسیار مفید و ضروری تلقی گردد، زیرا هم گونه آبزی 

ها دارند. یکی از و هم گونه گیاهی نیاز به این ویتامین

ش گیاه و آبزی تیامین های مهم جهت پرورویتامین

است )تیامین یک نام رایج برای تیامین هیدروکلراید 

های یا تیامین از ویتامین 1Bباشد(. ویتامین می

صورت کوآنزیم در مراحل محلول در آب است که به

های ها، چربی و زنجیرهمتابولیسم طبیعی کربوهیدرات

کند. همچنین حضور این آمینو اسید شرکت می

در تبدیل پیروات به استیل کوآ و در نهایت ویتامین 

(، برای تأمین ATP) تولید آدنوزین تری فسفات

 Brownهای بدن ضروری است)انرژی مورد نیاز بافت

et al., 1998 Morris and Devis, 1995; .) در

-تیامینهای طبیعی تیامین تحت تاثیر آنتیمحیط

جود هایی مانند تیامیناز که در عضله ماهیان خام و

رود و باعث بروز کمبود تیامین شدید دارد، از بین می

های طبیعی از این در مولدین وحشی که در محیط

 Honeyfield et) شودکنند، میماهیان تغذیه می

al., 2005 با توجه به عدم سنتز تیامین در بدن .)

تواند اثرات اغلب جانداران، کاهش تیامین می

دن گذاشته و در نهایت نامطلوبی بر محتوای تیامین ب

)قیاسی و  موجب تلفات عمده در دوران الروی گردد

 (.1393 فالحتکار،

 مورد نیاز 1Bویتامین  بنابراین تعیین مقدار بهینه

و اثرات آن بر میزان رشد ماهی و گیاه و کنترل 

فاکتورهای خون ماهی پرورشی با توجه به حفظ 

 کیفیت آب مخازن پرورش در سیستم آکواپونیک،

نیازمند شناخت عملکرد اجزا در یک سیستم پرورشی 

می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر سطوح مختلف 

های رشد ماهی تیالپیا در آب بر شاخص 1Bویتامین 

و زعفران در یک سیستم توام ماهی و گیاه مورد 

 بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

واحد آزمایش : طرح آزمایشواحد آزمایش و 



 و همکاران دیمرجوان                               زعفران یاهو گ یلن یالپیایت یدر سازگان پرورش توام ماه B1 یتامیننقش و 

53 

 

داری ماهی به حجم نگه داری زن نگهیک مخشامل 

 30لیتر آب و یک مخزن پرورش گیاه به حجم  220

لیتر بود که در باالی مخزن پرورشی قرار داده شد و 

از طریق یک پمپ مکشی، آب از مخزن پرورش ماهی 

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

 10وش یک درپوش یونولیتی قرار گرفت و در هر درپ

های کشت گیاه زعفران حفره جهت قرار گرفتن گلدان

تعبیه شد. در هر حفره یک عدد گلدان پالستیکی که 

ها، منفذهایی در آن تعبیه جهت ورود آب به گلدان

شده بود قرار گرفت و سپس هر گلدان با خاکی شامل 

 55درصد کوکوپیت و  30درصد ماسه بادی،  15

متری هر سانتی 7مق درصد پرلیت پر گردید و در ع

 7/3±12/0عدد پیاز گیاه زعفران با وزن  3گلدان 

ای که وقتی درپوش روی گرم کشت گردید. به گونه

متر از انتهای سانتی 3گرفت تر قرار مخزن کوچک

رفت. در تر فرو میها درون آب مخزن کوچکگلدان

گونه تعویض آبی روزه آزمایش، هیچ 60طی یک دوره 

 ز مخازن صورت نگرفت.یک ادر هیچ

قطعه ماهی تیالپیای نیل با وزن  240تعداد 

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

تکثیر و پرورش آبزیان پردیس کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه تهران انتقال یافت. بعد از سازگاری 

ها به روزه ماهیان با شرایط محیطی جدید، ماهی 15

واحد پرورشی ماهی به حجم  12 طور تصادفی به

قطعه ماهی در هر واحد  20لیتر وارد شدند ) 220

سازی شرایط اجرای آزمایش، آزمایش(. پس از آماده

 تکرار، به شرح زیر اجرا شد. 3تیمار و 4آزمایش در 
 (: عدم افزودن تیامین به مخازن آزمایش1تیمار شاهد)

یتر آب گرم تیامین در هر لمیلی 5: افزودن 2تیمار 

 صورت هفتگی(پرورشی )به

گرم تیامین در هر لیتر آب میلی 10: افزودن 3تیمار 

 صورت هفتگی(پرورشی )به

گرم تیامین در هر لیتر آب میلی 20: افزودن 4تیمار 

 صورت هفتگی(پرورشی )به

تیامین مورد استفاده در این : و غذادهی ویتامین

هیه ت آلمان Merckتحقیق از شرکت داروسازی 

 20و  10و  5و  0گردید. سطوح مختلف ویتامین )

گرم بر لیتر( به صورت هفتگی به آب افزوده شد. میلی

ها، از غذای طراحی منظور تغذیه ماهیچنین بههم

درصد پروتئین  39شده ویژه ماهیان گرمابی با 

استفاده گردید )شرکت ساخت غذای آبزیان فرادانه، 

به  Bهای گروه ویتامین جا که تمامیاز آن شهرکرد(.

( به غذای ماهی افزوده B complexشکل ترکیب )

-به تنهایی از جیره امکان 1Bشد، حذف ویتامین می

پذیر نبود، در نتیجه شرکت غذاسازی )به شکل 

سفارشی( ابتدا مقدار مورد نیاز از آنزیم تیامیناز را 

جهت تجزیه کردن تیامین موجود در مکمل ویتامینی 

 Bافزود و سپس مکمل و) Bویتامینی گروه  به ترکیب

complex( فاقد تیامین را به جیره افزود )Melnick 

et al., 1945 و  7(. غذادهی دو بار در روز در ساعات

درصد وزن بدن انجام  4و به میزان روزانه  19

پذیرفت و میزان غذای مصرفی برای هر واحد آزمایش 

 در هر روز یادداشت گردید.

 جش:روشهای سن

روزه آزمایش،  60در پایان دوره های رشد: شاخص

ساعت متوقف گردید و پس از  24غذادهی برای مدت 

آن تمام ماهیان هر مخزن برداشت شدند و جهت 

گرم میلی 200دقیقه در محلول 5مدت سازی بهآرام

بر لیتر پودر گل میخک قرار گرفتند. در انتها وزن و 

شد و شاخص رشد و  گیریها اندازهطول تمام ماهی

 های زیر محاسبه گردید:بقا توسط فرمول

  - میانگین وزن اولیه([= درصد افزایش وزن )گرم(

 100 ×] میانگین وزن اولیه (/میانگین وزن نهایی

لگاریتم ) × 100 = ضریب رشد ویژه )درصد در روز(

تعداد  / (لگاریتم طبیعی وزن اولیه - طبیعی وزن نهایی

 روزها

گرم  / گرم غذای خورده شده = ل غذاییضریب تبدی

 افزایش وزن

 گرم پروتئین / گرم افزایش وزن = ضریب کارایی پروتئین

 دریافتی

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

100 
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در پایان دوره : های رشد گیاه زعفرانشاخص

ها از آب مخازن خارج روزه آزمایش تمامی لیوان 60

، محتویات و خاک درونشان تخلیه شد و به گردید

شویی به شکل بسیار آرام و با احتیاط وسیله آب

کامل، خاک اطراف پیازهای گیاه زعفران حذف 

ها و گردید. به شکلی که بدون ضربه و آسیب به ریشه

ها تمامی خاک اطرافشان شستشو شد. سپس وزن بنه

گیری هها اندازها و طول برگپیاز )بنه(، وزن ریشه

گردید. همچنین در طول آزمایش، پس از شکوفایی 

ها )زعفران( جداسازی شد و ها، کالله گلکامل گل

ها توسط کولیس مورد سنجش قرار طول دقیق آن

 گرفت.  

: های بیوشیمیایی سرم خون ماهیشاخص
گیری پس از تعیین شاخص رشد ماهی، جهت اندازه

لین فسفاتاز و پروتئین کل، گلوکوز، کورتیزول، آلکا

آسپارتات آمینوترنسفراز موجود در سرم خون ماهی، 

قطعه ماهی از هر مخزن برداشت گردید و به مدت  5

گرم برمتر مکعب  20ها در محلول دقیقه ماهی 10

هوشی کامل پودر گل میخک قرار گرفتند و پس از بی

 2های استریل گیری از ساقه دمی توسط سرنگخون

ساعت  6ها پس از شد. نمونهلیتری انجام میلی

گراد و لخته شدن درجه سانتی 4نگهداری در دمای 

 7دور در دقیقه به مدت  3000کامل، با سرعت 

گراد سانتریفیوژ شد. درجه سانتی 4دقیقه در دمای 

ها سپس سرم خون توسط سمپلر از روی نمونه

های سرم توسط دستگاه سنجشگر برداشته شد. نمونه

ای بیوشیمیایی )شرکت هیتاچی، هخودکار شاخص

ای )شرکت های ضمیمهساخت کشور ژاپن( و کیت

پارس آزمون، ساخت ایران( مورد ارزیابی قرار گرفت. 

های تجاری روش الیزا توسط کیتکورتیزول نیز به

گیری ال، ساخت کشور آلمان( اندازهبی)شرکت آی

 شد.

ابتدا نرمال بودن : های آماریتجزیه و تحلیل

اسمیرنوف –ها توسط آزمون کلموگروفام دادهتم

-سنجش گردید و سپس با آزمون آنالیز واریانس یک

چنین مورد بررسی قرار گرفت. هم ANOVAطرفه 

داری ای دانکن با سطح معنیاز آزمون چند دامنه

(05/0≥Pبرای مقایسه ) ی میانگین بین تیمارها

انحراف  ±ها به صورت میانگین استفاده شد. تمام داده

-معیار ارائه گردید و جهت انجام تمام تجزیه و تحلیل

نسخه  SPSSهای آماری، از نرم افزار تحت ویندوز 

 استفاده گردید. 24

 

 نتایج

های رشد از قبیل : شاخصعملکرد رشد و بقا ماهی

 درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه، میانگین وزن

داری را در بین تیمارهای انفرادی ماهیان تغییر معنی

تبدیل غذایی و (. نرخ P≥05/0آزمایش نشان نداد )

یک از تیمارها نرخ کارایی پروتئین نیز در هیچ

میزان  .(P≥05/0) داری را نشان ندادتغییرات معنی

تلفات در طول دوره آزمایش بسیار ناچیز و در تمامی 

د بود و تیمارها از نظر درصد درص 5تیمارها کمتر از 

 (.1)جدول  دار بودندبقا فاقد اختالف معنی

با افزایش سطوح : عملکرد رشد گیاه زعفران

ترتیب به 20و  10 در آب، در تیمارهای 1Bویتامین 

 داری افزایش یافتوزن پیازها به شکل معنی

(05/0≥P وزن ریشه در تیمارهای شاهد و .)5 

(. اما در P≥05/0شان نداد) داری را ناختالف معنی

 .هدور یاندر پا یشآزما یمارهایت یندر ب یرشد ماه هایشاخص -1جدول 

 تیمارها

 

 وزن اولیه

 (گرم)

 وزن نهایی

 (گرم)

درصد افزایش 

 وزن نهایی

 نرخ رشد ویژه

 (درصد در روز)

ضریب 

 تبدیل غذایی

نرخ کارایی 

 پروتئین

 بقادرصد 

1 0/74±12/47a 3/19±44/95a 29/04±260/46a 0/15±2/13a 0/08±1/27a 0/09±2/49a 2/88±98/33a 

2 0/4±12/39a 6/11±44/07a 39/88±279/9a 0/24±2/22a 0/11±1/24a 0/17±2/6a 00±100a 

3 0/53±12/61a 2/95±43/58a 22/61±245/59a 0/12±2/06a 0/06±1/29a 0/07±2/33a 2/88±98/33a 

4 1/1±12/56a 3/44±46/55a 31/27±270/62a 0/17±2/18a 0/09±1/25a 0/1±2/56a 2/88±96/66a 

 (.P<05/0)  تیمارهاست بین داراختالف معنی حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود
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داری از تیمارهای به شکل معنی 20و  10تیمارهای 

(. طول برگ و طول P≤05/0)  بیشتر بود 5شاهد و 

 دار بودکالله نیز در تمام تیمارها فاقد اختالف معنی

(05/0≤P 2( )جدول.)  

: ماهی های بیوشیمیایی سرم خونشاخص

ا از نظر آماری پروتئین کل سرم خون در تمام تیماره

، 1Bبرابر بود و تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین 

(. سطح P≥05/0داری را نشان نداد )تغییرات معنی

و  5گلوکز موجود در سرم خون ماهی در تیمارهای 

 داری از تیمار شاهد بیشتر بودشکل معنیبه 10

(05/0≥Pدر حالی ،) 20که این شاخص در تیمار 

به سایر تیمارها نشان داد.  بیشترین مقدار را نسبت

و  5میزان کورتیزول سرم خون در تیمارهای شاهد، 

به شکل  20از نظر آماری برابر بود اما در تیمار  10

 (.  P≤05/0) داری از سایر تیمارها بیشتر بودمعنی

محتوای آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز 

یرات یک از تیمارها تغیسرم خون ماهی، در هیچ

نظر آماری همواره داری را نشان نداد و از معنی

 (.3( )جدول P≥05/0) مقداری ثابت بود
 

 بحث 

ویتامین  نتایج نشان داد که افزودن سطوح مختلف

1B دار میزان افزایش وزن به آب، باعث تغییر معنی

گردد و متعاقب آن سایر عملکردهای ها نمیماهی

وزن، نرخ رشد درصد افزایش  رشد ماهی از قبیل

ویژه، نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین نیز 

داری را تحت تاثیر سطوح مختلف تغییر معنی

و  Limهای در آب نشان نداد. طبق یافته 1Bویتامین 

هفته تغذیه ماهیان تیالپیای  14(، 2011همکاران )

در هر  1Bگرم ویتامین میلی 2نیل با جیره حاوی 

ان افزایش وزن در ماهی را به کیلوگرم جیره، میز

داری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره شکل معنی

ها با باال برده است، که این یافته 1Bفاقد ویتامین 

ین عدم . اشتنتایج حاصل تحقیق حاضر مطابقت ندا

توان به شرایط پرورش یا را میها تطابق بین یافته

های شرو سازگان پرورشی و نقش ترشحات گیاهی یا

 با .(Douglas et al., 2014) نسبت داددهی ویتامین

به جیره ماهی  1Bافزودن سطوح مختلف ویتامین 

( Ctenopharyngodon idellaخوار )کپور علف

، 1/2، 1/1که افزودن سطوح مختلف )ه شد نشان داد

گرم در هر کیلوگرم میلی 7/41و  3/21، 8/9، 5/5

داری بر نرخ نی، هیچ تاثیر مع1Bجیره( ویتامین 

تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین در ماهی کپور 

(. این نتایج با Jiang et al., 2014) ردخوار نداعلف

نتایج حاصل از سنجش نرخ تبدیل غذایی و نرخ 

خوانی کامل کارایی پروتئین در تحقیق حاضر هم

 .دوره یاندر پا یشآزما یمارهایت ینزعفران در ب یاهرشد گ هایشاخص -2جدول 

 

 وزن اولیه پیاز تیمارها
 وزن نهایی پیاز

 گرم()

 وزن ریشه

 گرم()

طول برگ 

 متر()سانتی

 طول کالله

 متر()میلی
1 3/78±0/21a 0/41±3/27a 0/15±0/97a 3/87±6/8a 2/61±33/52a 

2 3/69±0/14a 0/28±3/35a 0/08±1/05a 7/13±6/16a 4/31±34/28a 

3 3/74±0/26a 0/11±4/2b 1/12±1/48b 3/85±6/29a 4/47±32/54a 

4 3/67±0/11a 0/29±5/3c 0/09±1/6b 5/44±7/07a 6/12±33/98a 

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

 .دوره یاندر پا یشآزما یمارهایت یندر ب یسرم خون ماه یوشیمیاییب هایشاخص -3جدول 

   

 تیمارها
 پروتئین کل

 لیتر(گرم بر دسی)

 گلوکز

 لیتر(گرم بر دسیمیلی)

 کورتیزول

 لیتر()میکروگرم بر دسی

 آلکالین فسفاتاز

 (واحد بر لیتر)

 ترانسفرازآسپارتات آمینو

 (واحد بر لیتر)

1 0/09±4/96  15/60±91/15a 41/44±231/55b 92/17±46/3  27/229±31/33  

2 07/5±44 /0  21/44±115/09b 62±226/68b 07/18±59/1  92/227±51/41  
3 89/4±28/0  9/89±121/5b 39±241/81b 8/17±96/1  74/230±22/21  
4 00/5±17/0  8/80±139/76c 29/77±201/13a 16/81±85/0  05/231±96/32  

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



 1397، 9، شماره 6 دوره                                                                                               پرورینشریه علوم آبزی

56 

 

نرخ تبدیل  را می توان به داشت. دلیل این تطابق 

پروتئین تحت تاثیر میزان ایی غذایی و نرخ کار

غذادهی و کارایی بیشتر کپور ماهیان در حذف 

 نسبت داد.  1Bویتامین 

های گیاه زعفران بعد از اتمام بررسی وزن پیاز

گرم بر لیتر میلی 20دوره آزمایش نشان داد که تیمار 

داری باعث در آب پرورشی به شکل معنی 1Bویتامین 

ی شد. قبل از این  های مادرافزایش وزن پیاز

Douglas ( دریافتند که ویتامین 0142و همکاران )

1B هایی است که در کشت خاکی، یکی از مکمل

گردد باعث افزایش وزن پیاز مادری گیاه زعفران می

ای جهت استفاده از این ویتامین در اما سطح بهینه

کشت گیاه زعفران را اعالم نکردند. تطابق نتایج هر دو 

به  1Bانگر این است که رسیدن ویتامین تحقیق بی

ریشه گیاه زعفران در هر نوع روش کشت، باعث 

گردد که تحقیق افزایش وزن پیاز گیاه زعفران می

گرم بر لیتر جهت میلی 20حاضر سطح بهینه آن را 

زایی دارد. میزان ریشهکشت اعالم میروش آب

در  1Bپیازهای گیاه نیز با افزایش سطوح ویتامین 

داری افزایش یافت که منطبق بر آب، به طور معنی

که ویتامین بود  (1989) و همکاران Negbهای یافته

1B  ایی زکننده ریشهرا به عنوان یک ویتامین تحریک

 در گیاه زعفران اعالم کردند.

در آب،   1Bبررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین 

ی ، محتوا1Bنشان داد که با افزایش سطوح ویتامین 

گلوکز موجود در سرم خون ماهی تیالپیای نیل به 

یابد. از آنجا که یکی از شکل معنی داری افزایش می

، فعال کردن بدندر   1Bترین وظایف ویتامین اصلی

 قند در بدن است و ساز الزم برای سوخت هایزیمآن

(Gubler et al., 1976.) که گلوکز  ودرانتظار می

تاثیر تغییرات موجود در سرم خون ماهی تحت 

روند  درداری را ، تغییرات معنی1Bویتامین سطوح 

نشان دهد و افزایشی سطوح گلوکز در آزمایش حاضر

عاملی مثبت تلقی گردد. اما از طرفی این افزایش 

سطوح گلوکز سرم در تیمارهای آزمایشی به نسبت 

تیمار شاهد، ممکن است یک پاسخ استرسی باشد که 

ل استرس حاصل از فرایند بدن ماهی به دلیل تحم

دهی هفتگی، سطح انرژی در دسترس بدن را ویتامین

باال برده باشد. محتوای کورتیزول سرم خون اما در 

داری را تغییرات معنی 10و  5تیمارهای شاهد و 

گرم ویتامین در هر میلی 20نشان نداد و در تیمار 

جا که طبق دار نیز داشت. از آنلیتر آب کاهش معنی

، مسیر پاسخ Wendelaar Bonga (1997)های تهیاف

استرسی که در نهایت موجب افزایش گلوکز خون و 

در ابتدا با آزادسازی  ،شودانرژی در دسترس بدن می

توان نتیجه گرفت گردد. پس میکورتیزول شروع می

که افزایش سطوح گلوکز سرم خون در ماهیان این 

ایشگاهی آزمایش پاسخ استرسی ناشی از شرایط آزم

 1Bنبوده و صرفا تحت تاثیر افزایش سطوح ویتامین 

رات در سطوح ویتامین یموجود در آب بوده است. تغی

1B یک از موجود در آب پرورشی ماهی، در هیچ

 نیآلکالداری در سطوح تیمارها تغییرات معنی

وجود نیاورد، به نوترانسفرازیآسپارتات آمو  فسفاتاز

، (1989) و همکاران Hiltonطور که به گفته همان

به جیره نیز باعث  1Bویتامین افزودن سطوح مختلف 

ها ها در ماهیدار در سطوح این آنزیمتغییرات معنی

جا که باال رفتن سطوح این دو آنزیم شود. از آننمی

به عنوان یکی از تواند میدر سرم خون ماهی تیالپیا 

خصوص آسیب آسیب بافتی و بهشاخص ارزیابی 

با توان (، میMolina et al., 2005) باشددی کب

های و رفتارهای مناسب رشد ماهی توجه به شاخص

، این گونه های رشد گیاه زعفرانگیری، شاخصغذا

 1Bافزودن سطوح مختلف ویتامین  نتیجه گرفت که

باعث کارایی بیشتر سیستم به آب و جیره ماهی، 

  .پرورشی شد

م نتایج تحقیق حاضر، در پایان با استناد به تما

گرم بر میلی 10تا  5توان عنوان کرد که افزودن می

به آب پرورشی در یک سازگان  1Bلیتر، ویتامین 

-پرورش توام ماهی تیالپیای نیل و گیاه زعفران می

تواند نیازهای زیستی گیاه و ماهی را به خوبی مرتفع 

 سازد.
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Abstract  
In order to investigate the effects of different levels of vitamin B1 to water, on Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus) and Saffron plant (Crocus stativus), growth in an aquaponic system, 240 Nile tilapia fries and 120 

corms of saffron were randomly introduced into 12 experimental groups and influenced by treatments of adding 

0 (control), 5, 10 and 20 mg L-1 vitamin B1 to water, weekly, for a-60 day experimental period. At the end of the 

experiment, weight gain and other indices of fish growth performance did not show any significant differences 

(P≥0.05) among treatments, but some growth performance indices of saffron plants such as corm weight and 

root weight in treatment of 20 mg L-1 vitamin B1 were significantly higher(P≤0.05) than other treatments. 

Biochemical parameters in serum showed highest in treatment with 20 mg vitamins B1 per liter of water. The 

highest amount of glucose and the lowest amount of cortisol in blood serum of fish recorded in treatment of 20 

mg L-1 vitamin B1 that they were 139.76±8.8 and 201.13±29.77, respectivly. It was indicated that, adding 5 to 

10 mg L-1 of vitamin B1 to water, have a positive effects on the biological conditions of the plant and fish in an 

aquaponic culture of Nile tilapia and saffron plant system.  
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