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این تحقیق به منظور بررسی اثرات پریبیوتیك ایمونوژن بر رشد جبرانی بچهماهیان كوي (
 )carpio var. Koiبعد از یك هفته گرسنگی انجام شد .به این منظور از  300عدد بچه ماهی با میانگین
وزن  3/60±0/12گرم استفاده شد .آزمایش شامل  3تیمار بود ،گروه شاهد هیچ دوره گرسنگی را تجربه
نکرد و در تمام طول تحقیق ( 60روز) با غذاي فاقد پریبیوتیك تغذیه شد (تیمار  )Cو تیمار دوم ( )G1و
سوم ( )G2كه هر دو مدت یك هفته گرسنگی را تجربه كردند .اما تیمار دوم بعد از گرسنگی با غذاي
حاوي  2گرم پریبیوتیك ایمونوژن در هر كیلوگرم جیره تغذیه شد .نتایج حاصل نشان داد كه بیشترین
افزایش وزن و نرخ رشد ویژه ،پس از گروه شاهد به  G1تعلق داشت .كمترین ضریب تبدیل غذایی نیز به
تیمار شاهد تعلق داشت .در تعداد گلبولهاي قرمز بین سه تیمار اختالف معنیداري مشاهده نشد
( .)P>0/05بیشترین میزان هموگلوبین و هماتوكریت در گروه شاهد و بیشترین تعداد گلبول سفید در
 G1مشاهده شد .كم ترین میزان نوتروفیل و بیشترین میزان لنفوسیت در  G1مشاهده شد .بر اساس نتایج
حاصل اگرچه افزودن  2گرم پریبیوتیك ایمونوژن در هر كیلوگرم جیره نتوانست میزان رشد در
بچه ماهیان را به اندازه گروه شاهد افزایش دهد ،اما در مقایسه با گروه سوم كه غذاي فاقد پریبیوتیك را
بعد از دوره گرسنگی دریافت كرده بود ،توانست نتایج مطلوبتري را در زمینه رشد حاصل كند ،به ویژه
اینکه از نظر افزایش میزان ایمنی بدن ،بهترین نتیجه در تیمار دوم مشاهده شد.
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مقدمـه
میزان و سرعت رشد و همچنین مقاومت به بیماري ها در آبزیان پرورشی ،از مسائل بسیار مهم و مورد توجه هستند (
 .) Gatlin, 2005از جمله عواملی كه در بحث مقاومت به بیماري ها در آبزیان بسیار با اهمیت می باشد ،افزایش میزان قدرت
سیستم ایمنی بدن آبزي است .بعالوه ،موفقیت در امر پرورش ماهی به كاهش هزینه هاي تولید بستگی دارد و پرهزینه ترین بخش
در آبزي پروري هزینه هاي مربوط به تغذیه آبزیان است .واضح است كه غذادهی بیش از اندازه در آبزي پروري ممکن است به
Li and
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پریبیوتیك ها مواد غذایی غیرقابل هضمی هستند كه از طریق تحریك رشد و فعالیت یك یا تعداد محدودي از باكتري هاي موجود
در روده اثرات سودمندي براي میزبان داشته و می توانند سالمتی میزبان را بهبود بخشند ( .)Hanley et al., 1995عناصر غذایی كه
به عنوان پریبیوتیك طبقه بندي می شوند باید داراي ویژگی هایی باشند ،از جمله آن كه نباید در بخش هاي فوقانی دستگاه
گوارش هضم و جذب شوند ،سبب تحریك میکروفلور روده در جهت تولید تركیبات سالم شوند و توسط یك یا تعدادي از
باكتريهاي مفید روده به صورت گزینشی تخمیر شوند ( .)Fooks and Gibson, 2002كربوهیدرات ها ،مهم ترین و ضروري ترین
مواد غذایی براي باكتري ها می باشند ،به همین دلیل اكثر تركیبات پریبیوتیکی از كربوهیدرات ها هستند (.)Kolida et al., 2002
بتاگلوكان ها ( )Skjermo et al., 2006و مانان الیگوساكاریدها ( ،)Salze et al., 2008از جمله مهم ترین پریبیوتیك ها محسوب
میشوند .پریبیوتیك تجاري ایمونوژن ( ،)Immunogenاز دیواره سلولی مخمر آب جو ( )Saccharomyces cerevisiaeمشتق شده و
شامل حدود  30درصد بتاگلوكان ،حدود  18درصد مانان الیگوساكارید 32 ،درصد پروتئین 8 ،درصد خاكستر 8 ،درصد رطوبت و
 1/4درصد فیبر می باشد .بتاگلوكان ها و مانان الیگوساكاریدها پلی ساكاریدهایی متشکل از واحدهاي گلوكز هستند كه از دیواره
سلولی مخمرها ،قارچ ها و جلبك هاي بزرگ به دست می آیند (.)Salze et al., 2008; Skjermo et al., 2006
استفاده از دوره هاي گرسنگی و غذادهی مجدد موجب القاي پاسخ رشد جبرانی می شود .رشد جبرانی به منزله جهشی در رشد
است كه در ادامه برگشت شرایط مطلوب ،بعد از دوره كاهش رشد حاصل می شود ( .)Jobling, 2010پاسخ رشد جبرانی با
فاكتورهاي مختلفی از قبیل گونه آبزي ،سن ،طول دوره گرسنگی و وضعیت بلوغ جانور ،تغییر می كند ( ;Heide et al., 2006
.)Ryan, 1990
با توجه به منابع موجود ،تاكنون هیچ گونه مطالعه مدونی در زمینه بررسی تاثیر استفاده از پریبیوتیك ها بر رشد جبرانی ماهی
كوي ،كه واریته رنگی ماهی كپور معمولی با نام علمی ( )Cyprinus carpio var. Koiو یکی از مهم ترین ماهیان زینتی خانواده
كپورماهیان محسوب می شود ( ،)Haniffa et al., 2007صورت نگرفته است .بنابراین هدف از این پژوهش به عنوان اولین مطالعه
در نوع خود ،ارزیابی تأثیر پریبیوتیك ایمونوژن بر شاخص هاي رشد جبرانی ،بازماندگی ،برخی شاخص هاي تغذیه اي و پارامترهاي
خونی بعد از یك هفته گرسنگی در بچه ماهیان كوي می باشد.
مواد و روشها
این پژوهش در بهار سال  ،1394به مدت  60روز در یکی از مراكز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی شهرستان مشهد انجام پذیرفت.
تعداد  300عدد بچه ماهی كوي ( )Cyprinus carpioبا میانگین وزن  3/37±0/06گرم از یکی از كارگاه هاي تکثیر محلی تهیه و
به محل آزمای ش منتقل گردید .پس از سازگاري اولیه ماهیان با شرایط دمایی كارگاه و عادت دهی آن ها با جیره مورد استفاده در
آزمایش به مدت یك هفته ،تعداد  270عدد بچه ماهی پس از زیست سنجی و اندازه گیري طول ( 52/36±0/9میلیمتر) و وزن
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هدررفت غذا در استخرها منجر شود كه از عواقب آن افزایش هزینه هاي تولید و آلودگی محیط آبی است .از طرفی غذادهی كمتر
از حد نیاز نیز منجر به رشد ضعیف و مرگ و میر باالي ماهیان و ضرر و زیان در آبزي پروري خواهد شد ( Eroldogan et al.,
 .) 2006از جمله روش هاي مؤثر در مقابله با این مسئله می توان به بهبود جیره هاي غذایی فرموله شده از طریق استفاده از
مکملهاي غذایی مانند پروبیوتیك ها ،پریبیوتیك ها و سین بیوتیك ها ( ،)Hoseinifar et al., 2011و استفاده از دوره هاي
گرسنگی و غذادهی مجدد ( ،) Eslamloo et al., 2014اشاره نمود .در موارد بسیاري ثابت شده است كه استفاده از پریبیوتیك ها
منجر به افزایش رشد آبزي می شود (.)Fooks and Gibson, 2002
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تركیبات مورد استفاده و آنالیز تقریبی جیره مورد آزمایش در این پژوهش در جدول  1آورده شده است .جهت تهیه جیره آزمایشی
حاوي پریبیوتیك ایمونوژن ،به غذاي مذكور مقدار  2گرم در كیلوگرم جیره ،پریبیوتیك ایمونوژن (ساخت شركت  ICCآمریکا
( ))International Commerce Corporation, USAاضافه گردید .تعیین تركیب جیره در آزمایشگاه با استفاده از روش استاندارد
 ) 1990( AOACانجام شد .به این معنی كه پروتئین خام با استفاده از دستگاه كجلدال ،چربی خام به شیوه سوكسله ،رطوبت با
استفاده از آون در دماي  105درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت و مقدار خاكستر با استفاده از كوره الکتریکی در دماي 550
درجه سانتی گراد به مدت  4ساعت اندازه گیري شد.
در طول دوره آزمایش ،غذادهی به بچه ماهیان كوي بر اساس درصد وزن بدن ( 3درصد) و در سه نوبت (ساعات  12 ،8و  )18انجام
گرفت ( .)Takeuchi et al., 2002تمامی شرایط فیزیکوشیمیایی آب مخازن (دما ،میزان اكسیژن )pH ،در طول دوره آزمایش به
صورت روزانه كنترل و در سطح بهینه نگهداري می شد .در پایان دوره  60روزه آزمایش ،پس از گذشت  24ساعت از زمان قطع
تغذیه ،تمام ماهیان صید و توزین شدند .به منظور سنجش پارامترهاي خونی ،در انتهاي آزمایش از هر تکرار  3عدد ماهی به صورت
تصادفی صید و پس از بیهوشی با پودر گل میخك با دوز یك گرم در لیتر آب ،خونگیري از محل ساقه دمی به عمل آمد
( .)Svobodova and Vykusova, 1991نمونه هاي خون به لوله هاي هپارینه منتقل و در دماي  4درجه سانتی گراد نگهداري شد.
شمارس تعداد گلبول هاي قرمز و سفید (لنفوسیت ،مونوسیت ،نوتروفیل و ائوزینوفیل) با استفاده از روش هماتوسیتومتر نئوبار
( ،)Stoskopf, 1993میزان هماتوكریت خون با استفاده از روش میکروهماتوكریت ( )Rehulka et al., 2011و میزان هموگلوبین با
استفاده از كیت و دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج  540نانومتر ( ،)Blaxhall and Daisley, 1973مورد سنجش قرار گرفت.
براي ارزیابی شاخص هاي مربوط به رشد و تغذیه ماهی ها از فرمول هاي زیر استفاده شد ( Hevroy et al., 2005; Ai et al.,
:)2006
وزن اولیه (گرم) -وزن نهایی (گرم) = افزایش وزن بدن

[100طول دوره آزمایش(/لگاریتم طبیعی( )Lnوزن اولیه -لگاریتم طبیعی( )Lnوزن نهایی)]= نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
(3[ 100طول ماهی (سانتی متر)) /وزن ماهی (گرم)]= فاكتور وضعیت
افزایش وزن ماهی (گرم)/غذاي خورده شده (گرم)= ضریب تبدیل غذایی
پروتئین مصرفی (گرم)/وزن به دست آمده (گرم)= نرخ كارآیی پروتئین

( 100تعداد ماهیان در ابتداي دوره /تعداد ماهیان در انتهاي دوره) = نرخ بقا (درصد)
براي تجزیه و تحلیل داده ها ،در ابتدا نرمال بودن داده ها به وسیله آزمون  Shapiro-Wilkمورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل
بر روي داده هاي مربوط به تغییرات معیارهاي رشد ،فاكتورهاي تغذیه اي و خونی ماهیان از طریق آزمون تجزیه واریانس یك
طرفه ( )ANOVAو براي مقایسه میانگین بین تیمارها از آزمون چنددامنه اي دانکن استفاده شد ( .)Zar, 2010در ابتدا اطالعات
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( 3/6±0/12گرم) ،به طور كامالً تصادفی در  9مخزن شیشه اي (هر یك با ظرفیت آبگیري  240لیتر) ذخیره سازي شدند .طرح
آزمایشی مورد استفاده در این پژوهش ،طرح كامالً تصادفی و شامل سه تیمار (هر یك در سه تکرار) بود .تیمار اول (گروه شاهد)C ،
كه هیچ دوره گرسنگی را تجربه نکرد و در تمام طول دوره پرورش با غذاي معمولی تغذیه شد .تیمار دوم ( )G1و سوم ( )G2هر دو
به مدت یك هفته گرسنگی را تجربه كردند .تیمار دوم بعد از گذراندن دوره گرسنگی با غذاي حاوي  2گرم در كیلوگرم جیره
پریبیوتیك ایمونوژن تغذیه شد (مقدار بهینه این پریبیوتیك ،قبالً در آزمایشی كه توسط نویسندگان انجام گرفته بود ،مشخص شده
بود) .اما تیمار سوم بعد از گذراندن دوره گرسنگی با غذاي معمولی (فاقد پریبیوتیك) تغذیه شد.
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خام در محیط  Microsoft Excel 2010مورد پردازش و سپس وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح  95درصد اطمینان
با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21مورد سنجش قرار گرفت.
جدول  .1تركیب شیمیایی و آنالیز تقریبی جیره آزمایشی مورد استفاده براي بچه ماهیان كوي
اجزای تشکيل دهنده

5
5
24
3
1/5
36
3
0/21
0/19
0/25
0/5
0/1
0/13
0/2

پودر ماهی كیلکا (پروتئین  57/35درصد)
گلوتن ذرت
آرد گندم
روغن ماهی كیلکا
روغن گیاهی
آرد سویا
سیتین سویا
كولین كلراید
متیونین
*
مکمل معدنی
*
مکمل ویتامینی
ضد قارچ
ویتامین  Cپایدار
همبند (مالس)
نوع تركيب

ميزان (درصد)

پروتئین خام
چربی خام
رطوبت
خاكستر

36/23
5
11/95
9/15

* مکمل معدنی مورد استفاده شامل منگنز ،آهن ،روي ،مس ،ید ،سلنیوم و كولین كلراید ،و مکمل ویتامینی شامل ویتامین هاي
 B12 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1 ،D3 ،A ،Eو  Kمی باشد.

نتایـج
نتایج حاصل از اندازه گیري افزایش وزن بدن نشان داد كه در انتهاي دوره آزمایش ،بیشترین میزان افزایش وزن بدن (7/93±0/06
گرم) در گروه شاهد و كم ترین میزان آن ( 2/81±0/15گرم) در تیمار سه مشاهده شد (جدول .)2به طور مشابه ،بیشترین
( 91/63±0/39میلی متر) و كم ترین ( 64/41±0/81میلی متر) میزان طول نهایی نیز به ترتیب در گروه شاهد و تیمار سه
مشاهده شد ( .)P<0/05نتایج حاصل از اندازه گیري نرخ رشد ویژه نشان داد كه بیشترین میزان نرخ رشد ویژه (0/76±0/00
درصد در روز) به گروه شاهد و كم ترین میزان آن ( 0/41±0/01درصد در روز) به تیمار سه تعلق داشت (جدول .)2اندازه گیري
فاكتور وضعیت نشان داد كه بیشترین ( 1/99±0/21درصد) و كم ترین ( 1/44±0/00درصد) میزان آن به ترتیب در تیمار سه و
گروه شاهد مشاهده شد .البته از این حیث اختالف م عنی داري بین گروه شاهد و تیمار دو مشاهده نشد ( .)P>0/05همچنین در
مجموع در كل دوره پرورش تلفاتی در بین تیمارهاي تحت بررسی مشاهده نشد (جدول .)2
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ميزان (درصد)
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جدول .2شاخص هاي رشدي و تغذیه اي اندازه گیري شده در تیمارهاي مختلف (مقدار ±انحراف معیار)

تیمار

تیمار )C( 1

تیمار )G1( 2

تیمار )G2( 3

11/53±0/10
91/63±0/39c
7/93±0/06c
207/99±0/60c
0/76±0/00c
1/44±0/00a
2/21±0/12a
1/34±0/01c
100±0/00a

7/91±0/17
79/90±0/25b
4/23±0/18b
121/31±0/50b
0/52±0/01b
1/50±0/00a
2/54±0/10b
1/16±0/04b
100±0/00a

6/41±0/12
64/41±0/81a
2/81±0/15a
88/53±0/15a
0/41±0/01a
1/99±0/21b
3/14±0/13c
0/94±0/04a
100±0/00a

شاخص

اعدادي كه با حروف یکسان نشان داده شده اند تفاوت معنی دار ندارند ()p>0/05

نتایج حاصل از محاسبه ضریب تبدیل غذایی نشان داد كه كم ترین میزان ضریب تبدیل غذایی ( )2/21±0/12به تیمار شاهد و
بیشترین میزان آن ( )3/14±0/13به تیمار سه تعلق داشت .همچنین نتایج حاصل از ارزیابی نسبت كارایی پروتئین نشان داد كه
بیشترین ( )1/34±0/01و كم ترین ( )0/94±0/04میزان این شاخص به ترتیب در گروه شاهد و تیمار سه مشاهده شد (جدول .)2
نتایج مربوط به آنالیز پارامترهاي خونی در تیمارهاي مختلف در جدول  3آورده شده است .تعداد گلبول هاي قرمز در ماهیان گروه
شاهد و سایر گروه ها تفاوت معنی داري نداشت ( .)P>0/05البته بیشترین تعداد گلبول قرمز ( 1012300±51065عدد در هر
میلیمتر مکعب) در بین تیمارها ،در گروه شاهد مشاهده شد .در مورد مقدار هموگلوبین ،بین تیمار دو و سه اختالف معنی داري
دیده نشد ،ولی بین گروه شاهد و دو تیمار دیگر تفاوت معنی دار مشاهده شد ( .)P<0/05بیشترین مقدار هموگلوبین (9/74±0/01
گرم بر دسی لیتر) به گروه شاهد تعلق داشت .نتایج حاصل نشان داد كه بین تیمار دو و سه از لحاظ میزان هماتوكریت نیز اختالف
معنی داري وجود نداشت ،البته بین تیماره اي آزمایشی و گروه شاهد از این حیث اختالف معنی دار مشاهده شد .باالترین میزان
هماتوكریت ( )30/00±1/60نیز در گروه شاهد دیده شد (جدول .)3
جدول  .3مقایسه پارامترهاي خونی اندازه گیري شده در بچه ماهیان كوي در تیمارهاي مختلف (مقدار ±انحراف معیار)

تیمار

تیمار )C( 1

تیمار )G1( 2

تیمار )G2( 3

گلبول قرمز (تعداد در میلی متر مکعب)

1012300±51065a

1009400±43155a

999800±39745a

هموگلوبین (گرم بر دسی لیتر)
هماتوكریت (درصد)
گلبول سفید (تعداد در میلی متر مکعب)

9/74±0/01b
30/00±1/60b
11430±490a

9/56±0/03a
22/00±1/10a
13690±550b

9/59±0/03a
23/00±1/20a
11080±740a

پارامترهاي خونی

اعدادي كه با حروف یکسان نشان داده شده اند تفاوت معنی دار ندارند ()p>0/05

نتایج حاصل از ارزیابی تعداد گلبول هاي سفید نشان داد كه تنها تیمار دو با سایر تیمارها از این حیث اختالف معنی دار داشت.
بیشترین تعداد گلبول سفید ( 13690±550عدد) نیز در تیمار دو مشاهده شد .در نتایج حاصل از شمارش افتراقی گلبول هاي
سفید ،اختالف معنی داري در بین تیمارها از حیث درصد بازوفیل ،درصد ائوزینوفیل و درصد مونوسیت مشاهده نشد (.)P>0/05
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وزن نهایی (گرم)
طول نهایی (میلی متر)
افزایش وزن بدن (گرم)
درصد افزایش وزن بدن
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
فاكتور وضعیت
ضریب تبدیل غذایی
نسبت كارایی پروتئین (گرم/گرم)
نرخ بقا (درصد)

c

b

a
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شکل  .1شمارش افتراقی گلبول هاي سفید ،در بین تیمارهاي مختلف آزمایشی در بچه ماهیان كوي

بحث
در بررسی اثر جیره حاوي پریبیوتیك ایمونوژن و دوره هاي گرسنگی بر رشد جبرانی ماهی كوي ،نتایج نشان داد كه تاثیر تغذیه
مجدد با جیره حاوي پریبیوتیك ایمونوژن در سطح  2گرم در كیلوگرم جیره بعد از یك هفته دوره گرسنگی با افزایش وزن نهایی
بدن ،طول نهایی ،درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه معنی دار بود و بیشترین میزان این پارامترها در تیمار شاهد و كمترین
میزان در تیمار  3كه بعد از دوره گرسنگی با جیره پایه تغذیه شده بود ،مشاهده شد .بسیاري از ماهیان در طول زندگی خود
دورهه اي گرسنگی طوالنی یا كوتاه مدت را سپري می كنند .واكنش در مقابل دوره هاي گرسنگی در گونه هاي مختلف ماهیان
متفاوت است .ماهی طی دوره محدودیت تغذیه ،ذخایر مواد مغذي بدن خود را مصرف می كند .در زمان تغذیه مجدد پدیده رشد
جبرانی وارد عمل می شود و نرخ رشد افزایش می ی ابد .این پدیده به مواردي همچون گونه ماهی ،سن ماهی ،مدت گرسنگی و نوع
غذا در تغذیه مجدد بستگی دارد ( .)Heide et al., 2006به عنوان مثال Heide ،و همکاران ( ،)2006نشان دادند كه حداكثر مدت
زمان دوره گرسنگی قابل جبران (در رشد) در ماهی هالیبوت اقیانوس اطلس ( 32 ،)Hippoglossus hippoglossusروز می باشد.
 ،) 2010( Abolfathiبا بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد در ماهی كلمه ( )Rutilis rutilus caspicusنشان داد كه شاخص هاي
رشدي در این ماهی پس از دوره هاي گرسنگی ،قابل جبران می باشد .در مطالعه  Taheriو  ،)2012( Aliasghariبر روي كلمه،
گروه شاهد داراي بیشترین درصد افزایش وزن ،نرخ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه و كمترین ضریب چاقی بود ،كه با نتایج حاصل از
این مطالعه مطابقت دارد .در اغلب موارد كه تغذیه مجدد قادر بود رشد از دست رفته را به طور كامل جبران كند ،دوره هاي
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در بررسی درصد نوتروفیل ،بین تیمارها اختالف معنی دار وجود داشت به این نحو كه بیشترین ( 22/00±0/57درصد) و كم ترین
( 17/33±0/57درصد) میزان آن به ترتیب به گروه شاهد و تیمار دو تعلق داشت .شمارش افتراقی تعداد گلبول هاي سفید
همچنین نشان داد كه بین تیمار دو و سایر تیمارها از لحاظ درصد لنفوسیت اختالف معنی دار وجود داشت ،به این ترتیب كه
بیشترین میزان لنفوسیت ( 79/00±1/00درصد) در تیمار دو و كم ترین میزان آن ( 73/00±0/57درصد) در گروه شاهد مشاهده
شد .بین تیمار سه و گروه شاهد از این حیث اخالف معنی داري مشاهده نشد (شکل .)1
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در مطالعه حاضر ،كمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مقدار مربوط به تیمار  3بود Amirkolaie .و
 ،) 2015( Rostamiنشان دادند كه ماهیان كپور تغذیه شده با ایمونوژن ،نسبت به گروه شاهد كاهش معنی دار در میزان ضریب
تبدیل غذایی داشتند .نتایج مشابهی نیز در مطالعه  Mohajer Esterabadiو همکاران ( ،)2010بر روي فیل ماهی به دست آمد.
اگرچه این نتایج با نتیجه حاصل از پژوهش حاضر مطابقت ندارد ،اما می توان این عدم تطابق نتایج را به وجود دوره گرسنگی در
این پژوهش ارتباط داد و نه به استفاده از ایمونوژن .بازماندگی یکی از پارامترهاي مهم در آبزي پروري است و می تواند تحت تاثیر
دوره هاي گرسنگی قرار گیرد  .در اغلب موارد ،ماهیانی كه براي مدت كوتاه تحت تاثیر دوره هاي گرسنگی قرار می گیرند،
بازماندگی باالیی دارند ،اما اگر دوره گرسنگی طوالنی شود ،مرگ و میر افزایش می یابد .در این تحقیق ،هیچ اختالف معنی داري
در نرخ بازماندگی بین گروه كنترل و تیمارهاي مختلف مشاهده نشد و كلیه تیمارها از بازماندگی كامل برخوردار بودند كه می تواند
به دلیل كوتاه بودن دوره هاي گرسنگی باشد .در مطالعه  Taheriو  ،)2012( Aliasghariبر روي كلمه نیز اختالف معنی داري در
بازماندگی ماهیان مشاهده نشد ،كه با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت دارد.
یکی از شاخص هاي مهم و قابل اطمینان در بررسی وضعیت سالمت و فیزیولوژي ماهیان ،سنجش شاخص هاي خونی آنها
می باشد كه تحت تاثیر تغذیه ،عوامل محیطی ،سن ،جنس و سایر موارد فیزیولوژیك می باشد ( .)Gazerani Farahani, 2009در
مطالعه حاضر در بررسی تغییرات شاخص هاي هماتولوژي در بچه ماهیان كوي در مقابل تاثیر پریبیوتیك ایمونوژن و دوره
گرسنگی ،گلبول قرمز در بین سه تیمار اختالف معنی داري را نشان نداد ،ولی بیشترین مقدار در تیمار شاهد و كمترین مقدار در
تیمار  2مشاهده شد .افزایش غلظت هموگلوبین بر قابلیت انتقال گازهاي تنفسی در خون ،بازده قلب و افزایش وزن ماهی موثر
است ( .) Gazerani Farahani, 2009مقدار هموگلوبین در گروه شاهد اختالف معنی داري را با دو تیمار دیگر نشان داد ،كه این امر
نشان دهنده برتري وضعیت تنفسی در گروه شاهد در مقایسه با دو تیمار دیگر بود .هماتوكریت به عنوان یك شاخص مهم و مفید و
در عین حال ساده و سریع در ارزیابی خونی است .در مطالعه حاضر ،بیشترین میزان هماتوكریت نیز در گروه شاهد مشاهده شد.
Welkerو همکاران ( ،)2007تاثیر پریبیوتیك مانان الیگوساكارید را بر روي گربه ماهی روگاهی ( )Ictahurus punctatusمورد
ارزیابی قرار دادند و ع نوان كردند كه در پارامتر هاي خون شناسی ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي پریبیوتیك مانان الیگو ساكارید
اختالفی نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد كه برخالف نتایج حاصل از این مطالعه می باشد .نوع و تركیب شیمیایی پریبیوتیك
مورد آزمایش ،نوع گونه ،عدم استفاده از دوره ها ي گرسنگی ،مدت زمان آزمایش ،و شرایط پرورش را می توان از جمله مهم ترین
دالیل این اختالف نتیجه عنوان نمود.
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گرسنگی و رشد جب رانی طوالنی بودند .بررسی هاي انجام شده روي كپور ماهیان نشان داده است كه فرآیند رشد جبرانی  6تا 12
روز پس از آغاز تغذیه مجدد پدیدار می شود ( )Wieser et al., 1992و در اغلب موارد ،جبران كامل رشد از دست رفته  2تا  4هفته
به طول می انجامد و عوامل محیطی همچون دما نیز در این امر موثر هستند ( .)Ali et al., 2003بنابراین با افزایش مدت غذادهی
مجدد ،احتمال تقویت پدیده رشد جبرانی بیشتر می شود .از این رو می توان بیان داشت كه دوره هاي كوتاه مدت گرسنگی و
تغذیه مجدد ،نمی توانند شرایط الزم را براي پدیده رشد جبرانی فراهم سازند  .دلیل پایین تر بودن میزان شاخص هاي رشدي در
تیمار دوم نسبت به تیمار شاهد در پژوهش حاضر نیز می تواند به همین موضوع ارتباط داشته باشد Mohajer Esterabadi .و
همکاران ( ،) 2010نشان دادند كه استفاده از سطوح مختلف پریبیوتیك ایمونوژن در رژیم غذایی فیل ماهی ( )Huso husoسبب
افزایش معنی دار پارامترهاي رشد (وزن ،طول ،درصد افزایش وزن بدن و ضریب چاقی) نسبت به گروه شاهد می شود كه با نتایج
حاصل از مقایسه تیمار  2و ( 3تیمارهاي با شرایط یکسان ،یکی با جیره حاوي ایمونوژن و دیگري فاقد آن) در این تحقیق مطابقت
دارد Amirkolaie .و  ،)2015( Rostamiگزارش نمودند كه استفاده از میزان  5گرم ایمونوژن در هر كیلوگرم جیره ،می تواند سبب
افزایش معنی دار در عملکرد رشد ماهی كپور معمولی ( )Cyprinus carpioشود.
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در مجموع با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان چنین استنباط نمود كه اگرچه استفاده از پریبیوتیك ایمونوژن در جیره غذایی
تا ح د زیادي سبب حصول رشد جبرانی در بچه ماهیان كوي شد ،اما در این دوره كوتاه ،رشد جبرانی به حدي نبود كه بتواند به
گروه شاهد رسیده و بیشترین میزان رشد در گروه شاهد مشاهده شد .در عین حال مقایسه دو تیمار  2و  ،3كه هر دو یك هفته
گرسنگی را تجربه كردند ،نشان داد كه ا فزودن ایمونوژن می تواند تاثیر معنی داري در پارامترهاي تغذیه و رشد بگذارد .البته در
مورد پارامترهاي خونی ،نتایج نشان داد كه افزودن  2گرم پریبیوتیك ایمونوژن در هر كیلوگرم جیره می تواند سطح ایمنی بدن
بچه ماهیان را به طور معنی داري حتی نسبت به گروه شاهد ،افزایش دهد كه می تواند به عنوان یك مکمل مناسب براي افزودن
به جیره توصیه شود.
منابـع
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chymotrypsin, alpha-amylase and alkaline phosphatase) in Rutilus rutilus. MSc thesis. Gorgan University
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تعداد گلبول هاي سفید و تركیب آن از جمله لنفوسیت ها ،نوتروفیل ها ،مونوسیت ها از شاخص هاي مهم سالمتی ماهی و یکی از
بخش هاي اصلی سیستم ایمنی غیراختصاصی بدن هستند ( .)Ahmadifar et al., 2009در این مطالعه بیشترین میزان گلبول
سفید و لنفوسیت ،كه به عنوان سدهاي دفاعی بدن مطرح می باشند ،در تیمار دو مشاهده شد .این موضوع نشان دهنده افزایش
تحریك سیستم ایمنی بچه ماهیان تغذیه شده با پریبیوتیك ایمونوژن است .به نظر می رسد اثر پریبیوتیك ایمونوژن در افزایش
تحریك و تقویت سیستم ایمنی ماهی به واسطه فعالیت ضد میکروبی در مقابل عوامل بیماریزا و تاثیر در افزایش پاسخ ایمنی بدن
با تاثیر بر تعداد گلبول هاي سفید می باشد .افزایش تعداد گلبول هاي سفید در گروهی كه با ایمونوژن تغذیه شدند ،احتماال به
بتاگلوكان موجود در ایمونوژن ارتباط دارد ،چرا كه بتاگلوكان می تواند گیرنده ویژه اي را بر روي گلبول هاي سفید تشخیص دهد.
زمانی كه گیرنده توسط گلوكان ها اشغال باشد ،فعالیت گلبول هاي سفید در احاطه كردن ،كشتن و هضم باكتري هاي بیماري زا
بیش تر می شود ( Ebrahimi .)Andrews et al., 2009و همکاران ( ،)2012با افزودن ایمونوژن به جیره غذایی ماهیان كپور
معمولی انگشت قد ،شاهد افزایش تعداد گلبول هاي سفید خون آنها بودند كه با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داردAmirkolaie .
و  ،)2015( Rostamiگزارش نمودند كه افزودن ایمونوژ ن به جیره غذایی كپور معمولی ،تاثیر معنی داري در تعداد گلبول هاي
سفید آن ندارد ،كه بر خالف نتایج این مطالعه می باشد Razeghi-Mansour .و همکاران ( ،)2012با ارزیابی جیره هاي حاوي
سطوح مختلف پریبیوتیك مانان الیگوساكارید تفاوت معنی داري در پارامتر هاي خون شناسی فیل ماهیان جوان پرورشی مشاهده
نکردند كه با نتایج این پژوهش مطابقت ندارد .دلیل عمده این عدم تطابق نتایج را می توان تفاوت در تركیب شیمیایی ایمونوژن و
مانان الیگوساكارید دانست ،چرا كه ایمونوژن عالوه بر مانان الیگوساكارید ،بتاگلوكان و مواد دیگري نیز در تركیب خود دارد كه
سبب می شود تاثیر متفاوتی از اجزاي تشکیل دهنده خود به صورت مجزا داشته باشد (.)Mohajer Esterabadi et al., 2012
 Andrewsو همکاران ( ) 2009با افزودن پریبیوتیك مانان الیگوساكارید به جیره ماهیان انگشت قد گونه  Labeo rohitaافزایش
معنی داري را در میزان گ لبول سفید ،گلبول قرمز و هموگلوبین در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي پریبیوتیك مانان
الیگوساكارید در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نمودند.
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