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بررسی تأثير جيره غذایی حاوي سطوح متفاوت پربيوتيك اینولين بر ميزان رشد و
برخی پارامترهاي خونی در ماهی سيچالید زندانی ()Archocentrus nigrofaciatus
معصومه بحرکاظمی ،کوثر مظلومی ،جابر نیک بخش
گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر
نوع مقاله:

چکيده

کوتـاه

 021قطعه ماهي سیچالید زنداني ( 2/5گرم) طي یك دوره  01روزه با سطوح  2 ،0و  3گرم پربیوتیك
اینولین در کیلوگرم جیره تغذیه شدند .بیشترین افزایش وزن مربوط به تیمار  3گرم اینولین بود که
تفاوت معني داري با تیمار  2گرم پربیوتیك نداشت ( .)P>1/15بیشترین نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار 2
و  3گرم اینولین بود .باالترین ضریب تبدیل غذایي و نسبت کارآیي پروتئین به ترتیب در تیمار شاهد و 3
گرم اینولین اندازه گیري شد .بیشترین و کمترین تعداد گلبول سفید و گلبول قرمز به ترتیب در تیمار 3
و  0گرم اینولین مشاهده شد .باالترین میزان هموگلوبین و هماتوکریت به تیمار  3گرم اینولین تعلق
داشت .در نتیجه اینولین به میزان  2و 3گرم در کیلوگرم جیره باعث بهبود رشد و شرایط خوني سیچالید
زنداني ميشود.
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امروزه صنعت تولید ماهیان زینتي در مقایسه با سایر آبزیان از رشد نسبتأ خوبي برخودار بوده است .از مهم ترین مشكالتي که
در پرورش ماهیان زینتي وجود دارد موضوع تغذیه است .محققین معتقدند که جیره هاي غذایي مناسب باید بتوانند عالوه بر
رشد آبزي ،منجر به افزایش مقاومت و ارتقاي سالمت موجود نیز بشوند ( .)Akrami et al., 2011تحقیقات فراواني در استفاده
از افزودني هاي غذایي که در بهبود رشد و ایمن ي آبزیان مؤثرند صورت گرفته است .از جمله این ترکیبات مي توان به
پروبیوتیك ها ،پربیوتیك ها و سین بیوتیك ها اشاره نمود ( .)Hoseinifar et al., 2011ایده استفاده از پربیوتیك ها اولین بار
توسط  Gibsonو  ،)1995( Roberfroidمطرح شد .پربیوتیك ها کربوهیدرات هاي غیرقابل هضمي هستند که از طریق تحریك
رشد یا فعال کردن یك یا تعداد محدودي از گونه هاي باکتریایي که در روده وجود دارند ،اثرات سودمندي بر میزبان داشته و
رشد و سالمتي آن را بهبود مي بخشند ( .)Gibson and Roberfroid, 1995اصوالً عناصر غذایي که به عنوان پربیوتیك طبقه
بندي مي شوند نباید در بخش هاي فوقاني دستگاه گوارش هضم و جذب شوند ،تا سبب تحریك میكروفلور روده در جهت
تولید ترکیبات سالم شوند و توسط یك یا تعدادي از باکتري هاي مفید روده به صورت گزینشي تخمیر شوند ( Fooks and
 .)Gibson, 2002در حال حاضر پربیوتیك ها بیشتر بر اساس توانایي شان در افزایش رشد میكروارگانیسم هاي تولیدکننده
اسید الکتیك انتخاب مي شوند ( .)Gibson and Roberfroid, 1995اینولین یك کربوهیدرات گیاهي غیرقندي
هموپليساکاریدي است که داراي فیبر محلول بوده و از گیاهان مختلفي (نظیر سیر ،پیاز ،سیب زمیني ،تره فرنگي ،گندم ،موز،
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گل کوکب و کاسني) با درجه پلیمریزاسیون متفاوت به دست مي آید ( .)Roberfroid et al., 1998اگرچه اینولین یك فیبر
طبیعي در جیره غذایي ماهیان نیست ولي به واسطه خواص پرییوتیكي آن در تحریك باکتري هاي مفید روده و توقف رشد
باکتري هاي مضر ،استفاده از آن در آبزي پروري ایده خوبي مي باشد ( .)Roberfroid et al., 1998از آن جا که تحقیقات در
زمینه استفاده از پربیوتیك ها به خصوص در پرورش ماهیان زینتي در ابتداي راه خود قرار دارد ،در این پژوهش به ارزیابي
تأثیر سطوح مختلف اینولین برشاخص هاي رشد و برخي پارامترهاي هماتولوژي در ماهي سیچالید زنداني که یكي از محبوب
ترین ماهیان زینتي در ایران است پرداخته شده است.
مواد و روشها
ایـــن پـــژوهش در زمســـتان  ،0343بـــه مـــدت  01روز در مرکـــز تحقیقـــات ماهیـــان زینتـــي جهـــاد دانشـــگاهي
واحــد مازنــدران در منطقــه چیكــرود جویبــار انجــام پــذیرفت .بچــه ماهیــان ســیچالید زنــداني بــا میـــانگین وزن
 2/53±1/15گـــرم از مرکـــز مطالعـــات ماهیـــان زینتـــي جهـــاد دانشـــگاهي شهرســـتان ســـاري تهیـــه و بـــه محـــل
آزمــایش منتقــل گردیــد .پــگ از ســازگاري اولیــه ماهیــان بــا شــرایط دمــایي کارگــاه و عــادت دهــي آن هــا بــا
جیــره مــورد اســتفاده در آزمــایش بــه مــدت یــك هفتــه ،تعــداد  021عــدد بچــه مــاهي پــگ از زیســت ســنجي
بـــه طـــور کـــامال تصـــادفي در  02آکواریـــوم  001لیتـــري بـــا حجـــم آبگیـــري  091لیتـــر قـــرار داده شـــدند .غـــذاي
مــورد اســتفاده از مــواد اولیــه مــیكگ شــده کــه جهــت تهیــه پلــت بچــه ماهیــان ک ــور ( )FFTدر شــرکت آبزیــان
شــمال واقــ در شهرســتان بابــل اســتفاده مــيشــود بــود .ایــن مــواد اولیــه بــه صــورت پــودر از کارخانــه تهیــه شــد
و جهـــت تهیـــه جیـــره هـــاي آزمایشـــي بـــه ترتیـــب مقـــادیر  2 ،0و  3گـــرم در کیلـــوگرم پربیوتیـــك اینـــولین
( INULINبــا مــاده مــؤثره الیگوســاکارید دکســتران محصــول شــرکت میتــو ژاپــن) بــه آن اضــافه گردیــد .نتــای
تجزیــه جیــره مــورد اســتفاده در ایـــن پــژوهش بــه قــرار زیــر بـــود :پــروتئین خــام 32/32 :درصــد ،چربـــي5/5 :
درصد ،خاکستر 8 :درصد ،فیبر 3 :درصد ،فسفر 1/8 :درصد.

(وزن اولیه (گرم) -وزن نهایي (گرم)= افزایش وزن بدن (گرم)
[×011طول دوره آزمایش(/لگاریتم طبیعي( )Lnوزن اولیه -لگاریتم طبیعي( )Lnوزن نهایي)]= نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
افزایش وزن ماهي به گرم/غذاي خورده شده به گرم = ضریب تبدیل غذایي ()FCR
(پروتئین خورده شده به گرم/وزن به دست آمده به گرم = نسبت کارآیي پروتئین ()PER
 ×011تعداد ماهیان ذخیره شده در ابتداي دوره/تعداد ماهیان در انتهاي دوره = درصد بازماندگي
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در طول دوره آزمایش ،غذادهي به بچه ماهیان بر اساس بیوماس و میزان اشتهاي ماهي (حداکثر روزانه  5درصد) و در سه
نوبت (ساعات  03 ،8و  )08انجام گرفت .تمام شرایط فیزیكوشیمیایي آب مخازن در طول دوره آزمایش به صورت روزانه
کنترل و در سطح بهینه (درجه حرارت22±0:درجه سانتي گراد˓ اکسیژن محلول )2± 1/8 :pH ،ppm2±1/2 :نگهداري شد.
پگ از پایان دوره  01روزه آزمایش ،به منظور سنجش فاکتورهاي خوني ،از هر تكرار  9عدد ماهي به صورت تصادفي صید و
پگ از بیهوشي با پودرگل میخك با دوز  0گرم در لیتر آب ( ،)Rahnama et al., 2013از محل ساقه دمي خون گیري شدند.
نمونه هاي خون به لوله هاي ه ارینه منتقل و در دماي  9درجه سانتي گراد نگهداري شد .تعداد گلبول هاي قرمز و سفید با
روش هماتوسیتومتر نئوبار ( ،)Stoskopf, 1993میزان هماتوکریت با روش میكروهماتوکریت ( )Rehulka et al., 2011و میزان
هموگلوبین با استفاده از کیت و دستگاه اس كتروفوتومتر در طول موج  591نانومتر ( ،)Blaxhall and Daisley, 1973مورد
سنجش قرار گرفت .براي ارزیابي شاخص هاي مربوط به رشد و تغذیه ماهي ها از فرمول هاي زیر استفاده شد ( Akrami et
:)al., 2012

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،4بـهار 9316
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براي تجزیه و تحلیل داده ها آزمون نرمال بودن داده ها به وسیله آزمون  Shapiro-Wilkانجام شد .تجزیه و تحلیل داده ها از
طریق آزمون تجزیه واریانگ یك طرفه ( )ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارها براساس آزمون دانكن انجام شد .وجود یا
عدم وجود اختالف معني دار در سطح  45درصد اطمینان ،با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  04مورد بررسي قرار گرفت.
نتایـج
نتای حاصل از این مطالعه نشان داد که در بین تیمارها بیشترین افزایش وزن متعلق به تیمار  3گرم اینولین در کیلوگرم جیره
بود که به جز تیمار  2گرم اینولین ،با سایر تیمارها تفاوت معني دار داشت ( .)P<1/15کم ترین مقدار افزایش وزن بدن نیز در
تیمار شاهد مشاهده شد (جدول .)0بیشترین میزان نرخ رشد ویژه مربوط به تیمارهاي  2و  3گرم اینولین در جیره بود که از
این لحاظ تفاوت معني داري نداشتند .کم ترین میزان آن ( )1/00±1/12به تیمار شاهد تعلق داشت .پایین ترین میزان ضریب
تبدیل غذایي به تیمار  3گرم پربیوتیك ا ینولین در هر کیلوگرم جیره تعلق داشت .باالترین میزان این شاخص نیز به تیمار
شاهد تعلق داشت .نتای در مورد نسبت کارآیي پروتئین نشان داد که باالترین میزان این شاخص مربوط به تیمار  3گرم
اینولین در کیلوگرم جیره بود ( .)0/23±1/19از این لحاظ ،تفاوت معني داري بین گروه شاهد و تیمارهاي  2و  3گرم اینولین
در کیلوگرم جیره مشاهده شد ( . )P>1/15همچنین در کل دوره پرورش ،تلفاتي در بین تیمارهاي تحت بررسي مشاهده نشد
و نرخ بقا صد درصد بود (جدول .)0
جدول  .0مقادیر پارامترهاي رشد و بقاء در بچه ماهیان سیچالید زنداني تغذیه شده با سطوح مختلف اینولین به مدت  01روز

سطوح مختلف پربیوتیك اینولین در جیره (بر حسب گرم بر کیلوگرم)
شاخص
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایي (گرم)
افزایش وزن بدن (گرم)
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
ضریب تبدیل غذایي
نسبت کارایي پروتئین
نرخ بازماندگي (درصد)

( 0گروه )0

صفر (گروه شاهد)
2/59±1/19

2/53±1/10

0/92±1/00
3/88±1/22a
1/00±1/12a
0/50±1/00b
1/99±1/10a
011/1±1/11a

2/51±1/01
9/42±1/52b
1/28±1/15b
0/55±1/21b
1/50±1/00a
011±1/11a

a

a

( 2گروه )2
2/53±1/15

a
b

( 3گروه )3
2/53±1/15

a

01/22±1/02
2/04±1/58c
0/11±1/19c
0/99±1/03a
0/22±1/14b
011/1±1/11a
c

a

01/23±1/19
2/21±1/20c
0/11±1/10c
1/11±1/04a
0/23±1/19b
011/1±1/11a
c

* اعدادي که با حروف یكسان نشان داده شده اند تفاوت معني دار ندارند (.)P>1/15
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در بین تیمارها ،بیشترین تعداد گلبول سفید ( 00111±211عدد در میلي متر مكعب) در تیمار  3گرم اینولین در کیلوگرم
جیره و کم ترین تعداد ( )02533±315در تیمار  0گرم اینولین در کیلوگرم جیره مشاهده شد .البته تیمار  2و  3گرم اینولین
در کیلوگرم جیره از این نظر اختالف معني داري با یكدیگر نشان ندادند ( .)P>1/15در بررسي تعداد گلبول قرمز ،بیشترین
تعداد ( 0483±211عدد در هزار میلي متر مكعب) به تیمار  3گرم اینولین در کیلوگرم جیره و کم ترین تعداد به تیمار  0گرم
اینولین در کیلوگرم جیره تعلق داشت .تنها تیمار  0گرم اینولین در کیلوگرم جیره ،از این لحاظ با سایر تیمارها تفاوت معني
دار داشت ( .)P<1/15باالترین میزان هموگلوبین ( 0/20±1/14گرم بر دسي لیتر) به تیمار  3گرم اینولین در کیلوگرم جیره و
پایین ترین میزان آن ( ) 0/11±1/15به گروه شاهد تعلق داشت ( .)P<1/15با باال رفتن سطح اینولین در جیره میزان
هموگلوبین خون در ماهیان افزایش نشان داد ( .)P<1/15در بررسي میزان هماتوکریت ،فقط بین تیمار  3گرم اینولین در
کیلوگرم جیره با سایر تیمارها تفاوت معني دار مشاهده شد ( .)P<1/15باالترین میزان هماتوکریت ( 38±2درصد) نیز متعلق
به تیمار  3گرم اینولین در کیلوگرم جیره بود (جدول.)2
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جدول  .2مقادیر پارامترهاي خوني در بچه ماهیان سیچالید زنداني تغذیه شده با سطوح مختلف اینولین به مدت  01روز

پارامترهاي خوني
گلبول سفید (تعداد در میلي متر مكعب)
گلبول قرمز (تعداد* 0111در میلي متر مكعب)
هموگلوبین (گرم بر دسي لیتر)
هماتوکریت (درصد)

سطوح مختلف پربیوتیك اینولین در جیره (بر حسب گرم بر کیلوگرم)
صفر (گروه شاهد)

( 0گروه )0

( 2گروه )2

( 3گروه )3

03933±218b
0453±028b
0/11±1/15a
33/11±0/11a

02533±315a
0543±83a
0/13±1/19ab
30/33±0/05a

05433±315c
0293±091ab
0/09±1/19b
30/00±0/52a

00111±211c
0483±211b
0/20±1/14c
38/11±2/11b

*اعدادي که با حروف یكسان نشان داده شده اند تفاوت معني دار ندارند (.)P>1/15

بحث
ترکیباتي همچون اینولین ،منب تغذیه اي مناسبي براي رشد و فعالیت باکتري هاي فلور دستگاه گوارش نظیر الکتوباسیل هـا
و بیفیدوباکترها مي باشند ) .)Gibson and Roberfroid, 1995این مطالعه نشان داد افزودن  3گرم پربیوتیـك اینـولین در هـر
کیلوگرم جیره غذایي مي تواند در بهبود عملكرد رشد ،تولید نهایي و پارامترهاي هماتولوژي این ماهي مؤثر واقـ شـود .بهبـود
عملكرد رشد تا حد زیادي مي تواند ناشي از افزایش فعالیت آنزیم هاي هضمي باشد که منجر به بهبود ریخت شناسي روده بـه
واسطه تخمیر پربیوتیك توسط باکتري هاي بومي روده مي شود ( .)Fooks and Gibson, 2002به نظـر مـي رسـد اثـر مثبـت
مكمل هاي غذایي نظیر اینولین ،بر روي رشد و کارایي تغذیه احتماالً از طریق از بـین بـردن یـا کـاهش تـراکم بـاکتري هـاي
بیماري زاي موجود در دستگاه گوارش ،افزایش جمعیت باکتري هـاي مفیـد روده ،بهبـود وضـعیت میكروپرزهـاي روده و نیـز
تقویت سامانه ایمني بدن باشد که در مجموع مي تواند سبب بهبود وضعیت سالمت ماهي و نیز افزایش کارایي هضـم و جـذب
مواد مغذي به واسطه افزایش فعالیت آنزیم هاي گوارشي در دستگاه گوارش شـود ( Akrami .)Tovar et al., 2002و همكـاران
( ،)2012اثر پربیوتیك مانان الیگوساکارید را بر رشد ،بازماندگي ،ترکیب الشه و برخـي پارامترهـاي همـاتولوژي در بچـه مـاهي
ک ور معمولي مورد ارزیابي قرار دادند .با آن که در مطالعه مذکور هیچ گونه تفاوت معني داري در بین تیمارهـا مشـاهده نشـد،
اما بیشترین عملكرد رشد و تغذیه در تیمار  0گرم پربیوتیك در کیلوگرم جیره مشاهده شد ،که با نتای این پـژوهش مطابقـت
ندارد .از جمله دالیل احتمالي این عدم تطابق مي توان عالوه بر تفاوت در نوع پربیوتیك مورد استفاده ،به تفاوت در نـوع گونـه
نیز اشاره نمود .در مطالعه دیگري که توسط  Rahnamaو همكاران ( ،)2013بر روي ماهي قرمـز حـو( (

Carassius auratus

 )gibelioانجام گرفت ،مشخص شد که بهترین عملكرد رشد و کارایي تغذیه زماني به دست مي آید که در جیره غذایي آن 0/5
گرم اینولین به ازاي هر کیلوگرم جیره وجود داشته باشد ،که تا حدودي با نتای این پژوهش مطابقت دارد.
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در این مطالعه ضریب تبدیل غذایي در تیمار حاوي  2و  3گرم پربیوتیك در کیلوگرم جیره ،کاهش یافت.
همكاران ( ،)2013با بررسي تأثیر سطوح مختلف اینولین در جیره غذایي بچه ماهیان پاکوي سیاه ( Colossoma
 ،)macropomumنشان دادند که استفاده از اینولین در سطح  3درصد جیره تاثیر معني داري بر رشد و عملكرد تغذیه اي این
ماهي دارد .احتمال مي رود اینولین به واسطه تكثیر باکتري هاي پروبیوتیك ،باعث تولید آنزیم هاي گوارشي (آمیالز ،پروتئاز و
لی از) و در نهایت سبب کاهش میزان ضریب تبدیل غذایي در میزبان شود ( .)Tovar et al., 2002این آنزیم ها در نهایت منجر
به افزایش هضم چربي ها و پروتئین هاي موجود در جیره غذایي شده و کارآیي تغذیه و متعاقب آن رشد را در میزبان به میزان
قابل توجهي افزایش مي دهند .به عالوه تولید اسید الکتیك و اسیدهاي چرب زنجیره کوتاه نظیر اسید بوتیریك ناشي از
تخمیر اینولین منجر به کاهش  pHروده مي شود که شرایط مناسبي را براي رشد باکتري هاي اسید الکتیك فراهم مي کند.
این عمل مي تواند سبب کاهش ضریب تبدیل غذایي و افزایش کارایي تغذیه در آبزي شود ( De-Schrijver and Ollevier,
.)2000
 Sbouchinو

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،4بـهار 9316

در مطالعه حاضر هیچ گ ونه تفاوت معني داري بین تیمارها از نظر میزان بازماندگي مشاهده نشد Samrongpan .و همكاران در
سال  2118اثر مانان الیگوساکارید را بر روي ماهیان جوان پرورشي تیالپیا ( )Oreochromis niloticusمورد بررسي قرار داده و
هیچ تفاوت معني داري از نظر ضریب تبدیل غذایي و بازماندگي در بین تیمارها مشاهده نكردند .درصد بازماندگي نشان دهنده
ایمني در مقابل عوامل بیماري زا و استرس هاي محیطي مي باشد .باید توجه داشت که تاثیر محرك رشد و ایمني در میزان
بقاي ماهیان معموال در دوره هاي طوالني تر از شش ماه باعث ایجاد تغییرات معني دار مي شوند (.)Akrami et al., 2012
البته بر خالف نتای پژوهش حاضر Akrami ،و همكاران ( )2011و  Miraو همكاران ( ،)2011نشان دادند که اضافه کردن اینولین
به ترتیب به جیره تجاري بچه ماهي ک ور معمولي ( )Cyprinus carpioو ماهي سفید ( )Rutilus frisii kutumمي تواند در
افزایش بازماندگي مؤثر باشد .باکتري هاي اسید الکتیك به واسطه تولید باکتریوسین ها مان از رشد باکتري هاي بیماري زا
شده و به این ترتیب اثرات مثبتي بر میكروفلور روده ماهي دارند (.)Hagi et al., 2004
شاخص هاي خوني ماهیان به عوامل مختلفي از قبیل گونه ،اندازه ،سن ،وضعیت فیزیولوژیكي ،شرایط محیطي ،رژیم غذایي
(کمیت و کیفیت غذا ،مواد تشكیل دهنده جیره ،مناب پروتئیني ،ویتامین ها و محرك هاي رشد) بستگي دارد .در این مطالعه
اختالف معني دار بین شاخص هاي خوني مشاهده شد .باال بودن میزان هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهاي پربیوتیكي
نشان دهنده برتري وضعیت تنفسي در این تیمارها در مقایسه با تیمار فاقد آن است ( .)Garzani Farahani, 2009در مطالعه
 Hoseiniو همكاران ( ،)2014مشخص شد که جیره هاي حاوي اینولین یك و دو درصد تاثیر معني داري روي هموگلوبین
خون ماهي پاکوي قرمز ( )Piaractus brachypomusداشته و همچنین جیره حاوي دو درصد اینولین داراي تاثیر معني داري
بر درصد هماتوکریت خون بوده است ،که همگي با نتای پژوهش حاضر مطابقت دارند .در مطالعه  Akramiو همكاران (،)2012
میزان هماتوکریت ،گلبول قرمز ،هموگلوبین و گلبول سفید ،در ک ور ماهیان جوان تغذیه شده با جیره حاوي یك گرم مانان
اولیگوساکارید در کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد به طور معني داري باالتر بود ،که با مطالعه حاضر مطابقت دارد Andrews .و
همكاران ( ،)2009در مطالعه خود افزایش معني داري در فاکتورهاي گلبول سفید ،گلبول قرمز و هموگلوبین ،در ماهیان روهو
( ) Labeo rohitaتغذیه شده با جیره حاوي مانان اولیگوساکارید در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نمودند .در این مطالعه بین
تیمارها از نقطه نظر تعداد گلبول هاي سفید تفاوت معني دار وجود داشت و باالترین تعداد گلبول سفید در تیمار حاوي  3گرم
اینولین در جیره مشاهده شد .گلبول سفید از جمله مهم ترین شاخص هاي سالمتي و ایمني جانور است .محرك هاي ایمني
به گیرنده هاي ویژه اي روي سطح فاگوسیت ها و لنفوسیت ها چسبیده و با تولید آنزیم هایي عوامل بیماري زا را تخریب
ميکنند .عالوه بر این ،مي توانند برخي انتقال دهندگان شیمیایي نظیر اینترفرون ،اینترلوکین و پروتئین هاي کم لمان را
تولید کنند که سبب تحریك سیستم ایمني و افزایش فعالیت لنفوسیت  Bو  Tمي شوند (.)Raa et al., 1992
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