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 چکیده

های حال، شماری از گونهپروری و از جمله پرورش ماهیان زینتی به تولید انبوه و با کیفیت ماهیان وابسته است. با اینموفقیت در آبزی

ابتدایی   توسعه  مراحل  طول  در  باالماهی  تلفات  می دچار  با    ،بنابراین  .شوندیی  و  سالم  الروهای  تولید  تلفات،  رساندن  حداقل  به  برای 

اسید است.  اسکوربیک    ،تواند در سالمت الروها موثر واقع شودهایی که میمغذی، یکی از ریز سوییاز  .  کیفیت از مسائل اساسی است

سرع موجب  و الروی  جنینی  دوره  طی  ویتامین،  مقاوماین  رشد،  در  استرت  برابر  در  میت  انکوباسیونی  کارایی  بهبود  و  اما    ،شودس 

از   باید  و  ندارد  وجود  ماهیان  از  بسیاری  در  ویتامین  این  سنتز  ماهیان    هایروشتوانایی  بدن  وارد  زینتی  دیگر  ماهیان  جمله  شود. از 

ن در گنادها و تخم ماهیان و به تبع آن تولید  ویتامیتواند منجر به افزایش غلظت این  سازی میهای نوین مانند غنی یافتن روش   ،بنابراین

بهبود  سازی براسید و اثرات این غنیسازی تخم ماهیان با اسکوربیک رو، مطالعه حاضر به بررسی چگونگی غنیتر شود. از اینمثل موفق

 پرداخته است.   مثل وکاهش استرس در ماهیانروند تولید 

 

 اسیدسازی، اسکوربیک  وری، غنی هغوط ل،مثتولید  :یدیکل کلمات
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 مقدمه 
  و  غذا  به  ازین  ،افزون  روز  رشد  و  تیجمع  شیافزا  به  توجه  با

 پرورش   و  ری تکث  امر  در  تیموفق  ،ییغذا  سبد  در  انیآبز  تیاهم
امر    کی  ،ریذخا  یبازساز  هدف  با   انیماهبچه  یرهاساز  و  انیآبز

و    ریمتغ  ندیفرآ  ،یپروریآبز  صنعت  درشود.  یمهم محسوب م
عامل محدود کننده    کی  انیمثل ماه دیتولبینی  ل پیشقاب  ریغ 

تول )   یالروها  دیدر  است  رمز Luo et al., 2015سالم  و   )
این ورطه در  تخم  ،موفقیت  راندمان  تولید  با  و  با کیفیت  های 

  . باال و به دنبال آن تولید انبوه بچه ماهیان جوان و سالم است
طی فرآیند تکثیر مصنوعی یک   روهاالفات  کاهش تل  ،بنابراین

 (. Eckes et al., 2015شود )امر مهم تلقی می
گونه  انواع  تکثیر  در  اساسی  مشکالت  از  ماهیان،  یکی  های 

ی  الروهاها و  خمگشایی و بقا در تمناسب نبودن نرخ لقاح، تخم
الروی   و  جنینی  دوره  در  تلفات  دیگر،  بیان  به  است.  حاصله 

 Bardi) باشدیمین مشکالت در مراکز تکثیر  ترسییکی از اسا

et al., 1998  .)بقا و    شیافزا  یبرا  یادیز  یها تالش  ، نیبنابرا
دستیابی  .  ردیگیصورت م  انیدر ماه  ونیانکوباس  ییبهبود کارا

افزادهیا  کیتکن  به در  ماه  شیآل  الرو  بهبود یم  انیبقا  تواند 
و    ی هاک یتکن تکثیرهکارگا   نهیبه  تی ریمدنیز  پرورش    را  های 
 (. Dabrowski et al., 1985)  باشد داشته دنبالبه

ها اثرات شگرفی بر تقویت سیستم ایمنی ماهیان دارند  ویتامین
(Montero et al., 1999 از   ، مختلف  یهانیتامیو  نیب  (. 

عامل مشترک در    کیبه عنوان    یدیکل  نقش  دیاس  کی اسکورب
عملکردها  یاریبس همانن  ک یولوژیب  یاز  و   ونیالسیدروکسید 

و استرس و    یماریمثل، مقاومت در برابر بیدکالژن، تول  لیتشک
  اثرات   (.Dabrowski, 2001)   کند می  ایفا   ی منیا  یهاپاسخ

بهیم  یماه   در  دیاس   کیاسکورب  کمبود   کاهش صورت    تواند 
ل  زی وزی)اسکول  یکیزیف  یهایشکلبد  رشد،  سرعت (، زیوردوزو 

  ها، عفونت  برابر  در  مقاومت   کاهش   زخم،   بهبود  در  ریخأ ت
  کند   دایپ   بروز  هااسترس   ریسا  و  یطیمح  یهایآلودگ

(Dabrowski, 2001; Halver, 2002). 
 کهاست    یمواد  از  یکاسید ی، اسکوربیک  مذکورعالوه بر فواید  

منجر    تواندیم خود  خاص  عملکرد    یی کارا شیافزا  بهبا 
از  شود  (بقا  و   ییگشا  تخم  لقاح،   نرخ  شیافزا)  ونیباسانکو  .

طریم  نیتامیو  نیا  ،دیگر  سوی از    یهاسمیمکان  قیتواند 

افزا باعث  ماه  شیمختلف  تخم  در  لقاح  به    انینرخ  و  شود 
(. Gammanpila et al., 2007د )بخشلقاح را بهبود    ،یعبارت

است  دیاس  ک یسکوربا  نیهمچن افزا  قادر  تخ  شیسبب  م نرخ 
 ,Dabrowskiو بقا )   (Gammanpila et al., 2007)  یی گشا

شود2001 ریز  سویاز    .(  این  زینتی  دیگر،  ماهیان  در  مغذی 
کمیت  باعث   و  کیفیت  میافزایش  و  هماوری  )غیاثوند  شود 

سزایی در  اسید نقش به  بنابراین، اسکوربیک(،  1395همکاران،  
دارد ع یم و   رشد و سالمت جنینی  با  ملکرد خاص خود تواند 

ب عملکرد  در  تکثیرکارگاههبود  مشکالت    های  رفع   مذکورو 
 .(Shahkar et al., 2015) موثر واقع شود

آبزی  صنعت  معضالت  دیگر  از  اثرات  یکی  و  استرس  پروری، 
است.   آن  بمخرب  زینتی،  ماهیان  مختلف   هدر  شرایط  علت 
آکواریوم بر  استرس   حاکم  مربوطهو  بهای  ابتال  امکان  انواع ،  ه 

ایمنی    امروزه باید با تقویت سیستم.  یابدافزایش میها  بیماری
ماهیانغیر مقاومت  بیماری  اختصاصی،  برابر  در  را  های  زینتی 

کرد. بیشتر  اثرات ضد  اسکوربیک   عفونی  با  استرس خود اسید 
تواند منجر به کاهش تاثیرات منفی استرس در این ماهیان  می

ایمنی   افزایش  آنها  و  ) در  هورمون   (.Ai et al., 2006شود 
اثرگذاری  پاسخ به استرس ترشح می کورتیزول که در شود، با 

محور کاهش  HPG)   گناد-زیپوفیه-سهیپوتاالمو بر  باعث   )
و   ویتلوژنین  و  استروئیدهای جنسی  غلظت    نیزغلظت  کاهش 

که در نهایت    شودها در هیپوفیز و پالسمای خون  گنادوتروپین
( و Falahatkar et al., 2012)ه کاهش کیفیت گامت  منجر ب

تولید الروهای  در  بقا  درصد  شود  می  یکاهش 
(Valdebenito, 2021  از ارائه راهکارهایی در جهت  رونیا(.   ،

می استرس  مخرب  اثرات  راندمان  کاهش  افزایش  بر  تواند 
 های تکثیر تاثیرات مثبتی داشته باشد.  کارگاه

اصلی   دالیل  از  هنگایکی  کورتیزول  مقابله  ترشح  استرس،  م 
رادیکالبد با  استرس  ن  اثر  در  که  است  آزادی  جود وبههای 

اسکوربیک  اندآمده کافی  غلظت  وجود  صورت  در  در  .  اسید 
با   مقابله  به  ویتامین  این  از  استفاده  با  بدن  ماهی،  بافت 

آزاد  هاکالیراد بافت  ،بنابراین  .پردازدیم ی  کورتیزول    ها سطح 
عالوهMortiz et al., 2020)  یابد میکاهش   براین،  (. 

اشباع اسید با ممانعت از تبدیل اسیدهای چرب غیر  اسکوربیک 
ساختار   در  مهمی  نقش  که  کلسترول  استرهای   زول یکورتبه 
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وقوع    هنگام ، منجر به کاهش میزان کورتیزول در  کنندیمایفا  
 (.Montero et al., 1999شود )استرس می

ماهیان   ال  علت   بهاغلب  آنزیم  اکسیداز -گلونوالکتون-فقدان 
(GLO  قادر به سنتز اسکوربیک )با توجه به   .باشنداسید نمی

بخش در  ریزمغذی  این  متعدد  مثبت  از  اثرات  مختلف  های 
تولید روند  بهبود  استرس، جمله  مخرب  اثرات  کاهش  و  مثل 

افزایش غلظت آن در بدن ماهیان وجود برای    لزوم  دارد. پس 
از این  امر میوقوع این   توان از طرق مختلفی عمل کرد. یکی 

  دیگر راه  اسید و  طرق، تغذیه ماهی با جیره غنی از اسکوربیک  
 با این ویتامین است.  فتهیا  لقاحهای سازی تخمغنی

 

اسکوربیک هاروش افزایش  بدن   ی  در  اسید 

 ماهیان  
 اسید ربیکهای حاوی اسکو تغذیه با جیره
مطالعات   از    عددیتمدر  متفاوتی  مقادیر  افزودن  به  اقدام 

چگونگی  اسکوربیک   مشاهده  برای  ماهیان  جیره  به  اسید 
این ویتامین شده است.   ماده    یماه   ،یبلوغ گناد  یطعملکرد 

  و   بقا   بتواند   تا   است   یمغذ  مواد   از  ی غن  یهارهیج  ازمندین
 ن یتضم  آنها  یداخل  هیتغذ  نزما  در  را  حاصل  یالروها  سالمت

  در   یضرور  ییغذا  مواد  تجمع(.  Lavens et al., 1999) کند
  به   و  ماده   یماه  بدن  در  شده  رهیذخ  یمغذ  مواد  به  ، یماه  تخم
  دارد  ی بستگ  ی گناد  بلوغ   یط   آن  یی غذا  رهیج  به  آن  تبع

(Bell et al., 1997م .)در    دیاس  کیسکوربا  ی باال  غلظت  زانی
ماه ب  ی گناد  اهارتباط    نشان   ل ثمیدتول  با   را  ماده   نیخصوص 

مافتهی   .دهدیم نشان  که  ندهیها   دیاس  کیسکوربا  غلظتد 
ا  کند،یم  رییتغگامتوژنز    ندیفرآ  یط   گناد که    ن یهرچند 

گامتوژنز   ،مثال  یبرا  .ستی ن  کسانی  شهی هم  راتییتغ هنگام 
( و در  Seymour, 1981)  شی افزا  انیماهدر کپور  نیتامیو  نیا

سوف    ی انیماه ( Perca flavescens)  زرد مانند 
(Dabrowski and Ciereszko, 1996 ماه ،)کاد )  یGadus 

morhua(  )Sandnes and Braekkan, 1984  کفشک و   )
(Limanda limanda(  )Saborowski et al., 1997 ) 

در صورت افزایش میزان این ویتامین در جیره،  .  یابدمی  کاهش
  ی کاد یابد که این امر در ماهزایش میمیزان آن در گناد نیز اف

(Mangor-Jensen and Holm, 1994  و ی  آالقزل( 

)کمرنگین )Oncorhynchus mykissان   )Blom and 

Dabrowski, 1995b.است شده  دیده  اشاره   (  مطالعات  در 
ماهی  است  شده   جیره  در  ویتامین  این  وجود  صورت  در  که 

های مختلفی نظیر قزلونهتری در گمولد، تولید مثل با کیفیت
)رنگین  آالی (، Blom and Dabrowski, 1995aکمان 

( )Oreochromis niloticusتیالپیا   )Soliman et al., 

 سوف ( و  Mangor-Jensen and Holm, 1994(، کاد )1986
میLee and Dabrowski, 2004)  زرد مشاهده  در   شود.( 

)  Waagbøمطالعه   همکاران  مشاه1989و  شد(  ماهیانی    ده 
آنها غذایی  جیره  اسید  فاقد    که  کاهش    ،بوداسکوربیک  دچار 

که این   و ویتلوژنین در تخمدان شدند  ولیاستراد-بتا17تولید  
امر بیانگر اهمیت این ویتامین در مراحل تکامل تخمدان است. 

احتمال دستیابی  اسید  اسکوربیک  های حاوی  استفاده از جیره
افزایش میرا به مماهیان ماده     که یلحادردهد  رحله رسیدگی 

احتمال   ویتامین،  این  فاقد  جیره  با  شده  تغذیه  ماهیان  در 
است   کمتر  تخم  استحصال  برای  الزم  رسیدگی  به  دستیابی 

(Dabrowski and Ciereszko, 2001این مهم  نکته  که  (. 
بدن  اسید  اسکوربیک   به  زرده  ذخایر  از  فعال  انتقال  طریق  از 

من میالرو  می  مطالعاتشود.  تقل  به که    دهند نشان  توجه  با 
)وجود   والدین  جیره  اسید  اسکوربیک  سابقه  طی در    غذایی 

گنادوژنز( می  ، دوره  ویتامین  این  لقاح  میزان  تخم  در  تواند 
( یابد  افزایش  بدن الرو  آن در  از  و پس   ,.Bell et alنیافته 

اسکوربیک   دنبال  به(.  1997 غلظت  و  ا  افزایش  تخم  در  سید 
متابولیسم این ویتامین طی    ل یدل  بهها  الروها در بعضی از گونه

می دوران  این  در  آن  میزان  فعال،  تغذیه  و  جنینی  تواند دوره 
50-20  ( یابد  کاهش   ,Blom and Dabrowskiدرصد 

1998.) 
اسید باعث کاهش اثرات استرس اسکوربیک    شایان ذکر است، 

های  است که رهاسازی هورمون   خاطر آنشود و این امر به  می
توسلول   وسیلهبه ترسی  اس کرومافین  و  کلیوی  بین  با  أهای  م 

در صورت حضور    ،اسید است. بنابراینمصرف باالی اسکوربیک  
 مغذی در جیره غذایی ماهیان، اثرات مثبتتوجه این ریزقابل

استسترساضد مشاهده  قابل  آن   ,.Falahatkar et al) ی 

اسید  اسکوربیک    (. در مطالعات متعددی اقدام به افزودن2015
اثرات   مشاهده  جهت  ماهیان  جیره  شده استرسضد به  آن  ی 

یک    صورت  به این ویتامین هنگام وقوع استرس    ،است. در واقع
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مقدار  حفاظت حد  از  بیش  افزایش  برابر  در  بدن  از  کننده 
  ان یماه  یوقت  که  است  شده  داده  نشانکند.  کورتیزول عمل می

ی  دما  و   تراکم  ازدحام،  ،یپوکسایه )  مزمن  استرس  معرض  در
  دیاس  کیاسکورب  یباال  یدوزها  با   اگر  رند،گییم  قرار(  نامتعارف

  در   و   دهندیم  نشان  یشتری ب  یمنیا  مقاومت   شوند،  هیتغذ
 ,.Ren et al)  داشت  خواهند  همراهبه   یبهتر  واکنش  جهینت

بیانIshibashi  (1992مطالعه  در  (.  2008 وجود    (  که  شد 
ای از  مشخصی  میمقادیر  جیره  در  ویتامین  موجب ن  تواند 

اکسیژن  های ناشی از کمبود  کاهش تلفات هنگام وقوع استرس 
)  Henriqueشود.   همکاران  مطالعه1998و  در  اثرات (  ای 

( دریایی  سیم  ماهی  حاوی  Sparus aurataتغذیه  جیره  با   )
را بررسی  اسکوربیک  رابطه  اسید  ای بین  و مشاهده کردند که 

ط هایپوکسی وجود دارد و  ره و استرس در شرایاسکوربات جی 
جیره غذایی فاقد مکمل اسکوربیک اسید دریافت    ماهیانی که

بیشتر می تغییرات  به  تمایل  و  پالسما  گلوکز  افزایش  کنند، 
پالسم را  ـکورتیزول  شهایـ ماه  نسبت   بها  تغذیه  با  ـ ی  ده 

میهجیره  نشان  مکمل  حاوی  و    Kolkovskiدهند.  ای 
)همکار دادند  2000ان  نشان  تغذیه الرو  ( در مطالعه خود  که 

( واالی  آرتمیا(  Stizostedion vitreumسوف  ناپلی    یبا 
های استرسی اسید منجر به بهبود پاسخ  شده با اسکوربیکیغن

اران و همک   Pengدر مطالعه    ، براینشود. عالوهدر این ماهی می
اسکوربیک2013) افزایش  که  شد  تایید  نیز  جیره   (  در  اسید 

)  ماهی سفید  کاهش  (  Pampus argenteusحلوا  به  منجر 
 Falahatkar  .شودکورتیزول و گلوکز در سرم خون ماهیان می

( همکاران  افزودن  2015و  بر  مبنی  خود  مطالعه  در   )
ردند ( بیان کHuso husoماهی )اسکوربیک اسید به جیره فیل 

حاوی   جیره  با  شده  تغذیه  ماهیان  بر    گرممیلی  200که 
اسکوربیک  کیلوگرم   از  بیشتر  از  یا  کمتری  سطح  اسید، 

ویتامین در   این  با  تغذیه نشده  به نسبت ماهیان  را  کورتیزول 
توانند در مقابل استرس خون خود دارند و به تبع آن بهتر می

بر مبنی  مشابهی  نتایج  کنند.  محافظت  خود  کاهنده    از  اثر 
باسکوربیک   ماهی  در  استرس  بر  اروپایی  اسید  اس 

(Dicentrarchus labrax(  )Islam et al., 2021 و  )
 شده است.  ( نیز دیدهHathout et al., 2021تیالپیای نیل ) 

 
 

 اسید سازی تخم با استفاده از اسکوربیک  غنی
ا در  هسازی تخم با ویتامینهای ممکن برای غنییکی از روش 

اولیه رشد و نمو، غوطه غلظتوری تخم در حمراحل  با    مامی 
روش   در  است.  ترکیبات  این  تخم  غوطهباالی  که  زمانی  وری 

است آب  جذب  حال  در  شدن می  ،ماهی  سفت  از  قبل  تواند 
ها را به  ی یا حتی هورمونمعدنموادها و  موادی مانند ویتامین

 ,.Falahatkar et alخود جذب کند )صورت محلول در آب به 

2006; Alinezhad et al., 2020  .)  روش عملکرد  مکانیسم 
وری به این صورت است که مواد از طریق انتشار غیرفعال  غوطه 

غشا تخم  ءدر  میچربی  جذب   ,.Cagauan et al) شوندها 

ها، سبب انتقال در تخم  دیاس  کیسکوربا  یغلظت باال  (.2004
 Blom and)  شودیم   روهاال  و  نیجنبه    نیتامیو  نیا

Dabrowski, 1995a  .)غنی  ،ینبرابنا روش  از  سازی استفاده 
اسکوربیک می مثبت  اثرات  مشاهده  به  منجر  طی    تواند  اسید 

 دوره جنینی و الروی ماهیان شود.
سازی تخم ماهیان با استفاده  در مطالعات مختلف تکنیک غنی

صورت   متعددی  اهداف  با  و  متنوعی  مواد  در از  که  گرفته 
 ست.  شده ا ارائهشرح این مطالعات  1جدول 

  ک یاسکورببا  ی تخم ماه یسازیغن ، توجه به مطالعات متعدد  با 
ماده در تخم و به تبع    نیغلظت ا  ش یتواند باعث افزایم  دیاس

افزا افزا  تیفیک  شیآن،  و  بقا  بهبود  الروها  شیگامت،    یرشد 
در تخم و به   نیتامیو  نیا  زانیم  شیافزا  نیحاصل شود. همچن

ا عملکرد  آن  م  نیتامیو  نیدنبال  الرو،  بدن  باعث  یدر  تواند 
  د یتول ،شود. در واقع  یکاهش اثرات مخرب استرس در الرو ماه

م  یی هاالرو احتماالً  دیاس  کیسکوربا  یباال  زانیبا  بدن،    در 
بهبود عملکرد مراکز    تاًیو نها  یونیانکوباس  ییکارا  شیسبب افزا

جهت   ،بنابراینشود.  یم  ریتکث ویتامین  این  از  استفاده 
 شود. سازی تخم ماهیان توصیه میغنی

غنی اسکوربیک  جهت  از  استفاده  با  ماهیان  تخم    ،اسیدسازی 
اسکوربیک  سازیغنابتدا محلول   پودر  اختالط  از  استفاده  با  ی 

می ساخته  مناسب  غلظت  با  آب  و  برای اسید  سپس  شود. 
سازی که در اثر خاصیت اسیدی  محلول غنی  pHی  سازیخنث

  pH  به  دنیرس  تا  NaOH، از  دیآیموجود  اسید بهبیک  اسکور
 . شودیم استفاده 7
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 با ترکیبات مختلف سازی تخم یا جنین و الرو ماهیان: تجارب غنی1جدول 

 منبع نتیجه نحوه استفاده  ماده مورد استفاده  گونه ماهی 

 لین  یایالپیت
17-α لیـمت 

 تستوسـترون

ی در هـورمـون با  ورغوطـه

و   600،  400، 200 ر،ـصفی دوزهـا

µg/L 800 

موفقیت در ایجاد تغییر جنسیت  

 در ماهی 

Cagauan و 

 ( 2004) همکاران

     

آالی جویباری  قزل

(Salvelinus 

namaycush  و ماهی )

 آزاد کوهو 

 تیامین محلول در آب 

  ی ها غلظت با ی ریگقرارمعرض  در

 و  500، 250، 100، 10 صفر،

mg/L750 

 در تخم  ن یامیتافزایش غلظت 
Brown   و همکاران

(2005 ) 

     

 اسید اسکوربیک  آالی رنگین کمان قزل

 ، 500 صـفر، غنی سازی با دوزهای  

mg/L1000 همراه  به  نیتامیو از  

و pH  میتنظ ی( براNaOH)  سـود

  بدون  ن یتامیو از  mg/L1000  دوز

 NaOHاستفاده از 

 شده یغنافزایش بقا در تیمارهای 
Falahatkar  و

 ( 2006) کارانهم

     

 

  ماهی کاراس 

(Carassius gibelio ) 

 

 اسید اسکوربیک 

 

،  100 صفر،ی با دوزهای سازیغن

 mg/L 2000و  1000

میزان چشم زدگی و نرخ  افزایش 

هچ در تیمارهای غنی شده، عدم  

ی بر رشد و مقاومت در  گذارریتاث

 ترس دمایی برابر اس

Taati   و همکاران

(2010 ) 

     

 

 

 

آنجل   یماه

(Pterophyllum 

scalare) 

 

 

 اسید اسکوربیک 

 

 

،  100صفر،  یدوزهاسازی با غنی

 mg/L2000 و  1000

افزایش مقاومت در برابر استرس  

دمایی در الروهای حاصله از  

ی غنی شده، عدم  هاتخم

دار بر نرخ بقا و  ی معنیگذاراثر

 رشد 

Farahi   و همکاران

(2011 ) 

     

جنین ماهی زبرا  

(Danio reiro ) 

-اکسیدان لیپوئیکآنتی

 اسید اسید و اسکوربیک  

 

  mM 12-6 بادر معرض قرارگیری 

  mM 100-12  و دیاسکیپولئیل از

 ن ی تامیو از

افزایش نرخ هچ، افزایش تکثیر  

سلولی و رشد سوماتیک در طی  

 دوره جنینی

Francis ان  و همکار

(2012 ) 

     

ماهی آمور  

(Ctenopharyngodon 

idella ) 

 اسید کوربیک سا

 

 

،  200صفر،  یدوزهاسازی با غنی

 mg/L 800و  400

افزایش درصد تخم های چشم  

زده و نرخ هچ، ایجاد مقاومت  

مناسب در برابر تنش غلظت باالی  

 آمونیاک 

Ghasemi   و

 ( 2013همکاران )

     

 Bryconماهی 

amazonicus 
 یدوتیرونین  تری هورمون 

،  01/0صفر،   یدوزهـاسازی با غنـی

05/0 ،mg/L 1/0 

افزایش رشد، عدم تاثیر بر نرخ  

 هچ و بقا 

Leonardo و 

 ( 2013همکاران )
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 منبع نتیجه نحوه استفاده  ماده مورد استفاده  گونه ماهی 

  یماه ی الروها و نیجن

 Acipenser)  ادیاسترل

ruthenus) 

 ن یروکسیتهورمون 

 

،  01/0 صفر،وری در دوزهای غوطه

 Lmg/ 1و  1/0، 05/0

یی و  گشا تخمافزایش کارایی 

 همچنین بهبود نرخ بقا 

Alinezhad  و

 ( 2020همکاران )

 

تاسماهی سیبری  

(Acipenser baerii) 

 

 اسید اسکوربیک 

 

در معرض قرارگیری با دوزهای  

 mg/L 1000، 100صفر، 

افزایش نرخ بقا در طی دوره  

 جنینی و در هنگام بروز استرس 
 1400 مددی،

 
بع مرحله  رفع  در  و  لقاح  مراحل  انجام  از  پس  ماهیان  تخم  د، 

جهت زمانی    چسبندگی،  بازه  یک  برای  ویتامین    45جذب 
غنیاقهیدق محلول  معرض  در  میی  قرار  گیرند.  سازی 

آب    اسکوربیک  جذب  هنگام   صورت  بهها  تخم  وسیلهبهاسید 
و منجر به افزایش غلظت این    شودمیمحلول وارد دیواره تخم  

 ین در ساختار تخم خواهد شد. ویتام
غنی بر  روشعالوه  انتقال نو  های سازی،  جهت  نیز  ینی 

وجود اسکوربیک   ماهیان  تخم  در  آن  غلظت  افزایش  و  اسید 
روش این  جمله  از  میدارد.  به  ها  ویتامین  تزریق  به  توان 

اشاره کرد.   آنها  از تکثیر  با    ، رسدمی  نظربهمولدین ماده پیش 
متعدد و در فواصل   طور  بهاسید    تزریق اسکوربیک استفاده از  

 ن افزایش غلظت آن در تخم ماهیان وجود دارد. مکا، امشخص
  

 توصیه ترویجی 
از روش غنی تکثیر مصنوعی  استفاده  روند  بهبود  سازی جهت 

های ارزشمند و در معرض انقراض ماهیان از جمله ماهیان  گونه
واقع   مفید  می  شودمیخاویاری  شیوه   عنوان  بهتواند  و  یک 

مور تکثیر  عملیات  در  توجهکاربردی  از    د  استفاده  گیرد.  قرار 
محدوده   در  لیترمیلی  100-1000دوزهای  بر  از   گرم 

غنیاسکوربیک   جهت  ماهیان  اسید  تخم   منظور   بهسازی 
استرس   وقوع  شرایط  در  مقاومت  افزایش  بقا،  درصد  افزایش 

   .شودیمر الروهای حاصله توصیه بهبود روند رشد د نیزحاد و  
 

 منابع 
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Abstract 
Success in aquaculture depends on the mass production and quality of juveniles. However, many 

fish species suffered high losses during the early stages of development.  Therefore, in order to 

decrease mortality, produce a large number of healthy larvae is a fundamental issue. On the other 

hand, one of the micronutrients that can be effective in larvae health is ascorbic acid. During the 

embryonic and larval periods, this vitamin causes accelerate growth, stress resistance and improving 

incubation performance. But the ability to synthesize this vitamin does not exist in many fishes and  
it must enterthe fish body through another ways. Therefore, finding new methods such as 

enrichment can lead to an increasee in the concentration of this vitamin in gonads and fish eggs and 

consequently  more successful reproduction. Accordingly, the present study investigated how to 

enrich fish eggs with ascorbic acid and the effects of enrichment on improving the reproduction 

process and reducing stress in fishes.  
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