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چکیده
این مطالعه بهمنظور ارزیابی تأثیر پری بیوتیک و پروبیوتیک تجاری به ترتیب تحت عناوین بهسام و مولتی بهسیل بر میزان ترشح
آمونیاک ،اوره و اتالف انرژی در نوزادان ماهی آمور ( )Ctenophryngodon idellaانجام پذیرفت .سه سطح از بهسام و بهسیل
( 400 ،200و  600میلیگرم در کیلوگرم از جیره) در جیرههای آزمایشی مکمل سازی شده و مورد تغذیه نوزادان ماهی آمور (وزن
اولیه  625/2 ± 10/1میلیگرم) قرار گرفت .آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی صورت گرفت .در پایان آزمایش ،وزن نهایی
ماهیان ،نسبت کارایی پروتئین و چربی نوزادان ماهیان آمور تغذیهشده با سطوح مختلف بهسام و بهسیل در مقایسه با گروه شاهد
تفاوت معنیداری شاهد داشت ( .)P<0/05همچنین نتایج بهروشنی نشان داد که سطوح مختلف بهسام و بهسیل تأثیرات مفیدی
را در میزان آمونیاک و اوره دفعی از نوزادان ماهی و نرخ انرژی اتالفی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد داشت.
حداقل آمونیاک و اوره در تیمار بهسام  600و حداکثر اتالف انرژی از طریق ترشح آمونیاک اوره در شاهد بود؛ اما حداقل انرژی
اتالفی بهوسیله آمونیاک و اوره در تیمار بهسام  600به دست آمد .کل انرژی اتالفی از طریق نیتروژن متابولیکی (آمونیاک و اوره) و
درصد انرژی اتالفی به انرژی خورده شده در تیمارهای آزمایشی پری بیوتیکی و پروبیوتیکی در مقایسه با شاهد کاهش یافت.
حداکثر مصرف انرژی در گروه شاهد به دست آمد ولی آن در تیمارهای آزمایشی کاهشیافته و حداقل این پارامتر در تیمار بهسام
 600به دست آمد .این مطالعه روشن ساخت که سطوح مختلف بهسام و بهسیل در پرورش اولیه نوزادان ماهی آمور تأثیرات
متفاوتی را بر عملکرد تغذیه ،ترشح آمونیاک ،اوره و انرژی اتالفی در این ماهی داشت.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک تجاری ،ماهی آمور ( ،)Ctenophryngodon idellaترشح آمونیاک ،اتالف انرژی ،مصرف انرژی
* نویسنده مسئولhojat.jafaryan@gmail.com :
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مقدمه
به علت افزایش تراکم در مزارع پرورش ماهی و نبوود قووانین
کنترلکننووده ،نگرانیهووا دربوواره فشووار آبزیپووروری بووه
محیطزیست از طریق افزایش بیشازحد مواد مغذی (بوهویژه
نیتروژن و فسفر) به شکل غذای تهنشین شده و یا رهاسوازی
آنها به شکل مواد دفعی در مزارع پروش ماهی افزایش پیودا
کرد که این موارد در نهایت منجور بوه آلوودگی محویط آ
میشد ( .)Skonberg et al. 1997بنابراین بورای کواهش
آلودگیهووای محیطزیسووت فنآوریهووای شوویالتی بایسووتی
توسعه پیدا کردند .از جملوه روشهوای مورثری کوه در ایون
رابطه مطرح شد میتوان به دستکاری ترکیبوات جیرههوای
غذایی برای متعادل کردن مواد مغذی موجوود در جیرههوا و
استفاده از افزودنیهای غذایی اشواره کورد ( Sajjadi and
 .)Carter, 2004فرآورده اصلی در متابولیسوم پوروتئین در
ماهیان استخوانی آمونیواک و میوزان قابولتوجهی ترکیبوات
نیتروژن دار و اوره میباشود ( )Wood, 1993و مقدار دفع
این متابولیتهوا برای گونوههای مختلف ماهیوان در رابطه با
تغذیه آنهاسووت و برای سیسووتمهای پرورش متراکم ماهی
مهم است ،زیرا نحوه سوختوسووووووووووواز پروتئین تا حدی
تعریفکننده یک رژیم غذایی خاص است ( Ge´lineau et
 .)al. 1998مطالعات مختلف نشان داده است که نرخ ترشح
آمونیاک و اوره بعود از صورف غوذا در ماهیوان پرورشوی بوه
سوطوح پوروتئین ( )Ballestrazi et al. 1994دموای آ
( )Kikuchi et al. 1995و ترکیبی از تأثیرات دموای آ ،
سطوح پروتئین و منابع انرژی در گونههای مختلوف ماهیوان
پرورشووی بسووتگی دارد ( .)Medale et al. 1995در
خصوص ترشح آمونیاک و اوره بعد از صورف غوذا در ماهیوان
مختلف )2002( Kalla ،با بررسی توأثیر جیرههوای غوذایی
مکمل سازی شده در سیستمهای پرورش متراکم آبزیوان در
برخی از گونوههای ماهیوان اسوتخوانی و  Gargو همکواران
( )2002نیز با بررسی تأثیر جیرههای غوذایی مکمول سوازی
شده در دو گونه از کپور ماهیان هنودی گوزارش دادنود کوه
تولید این محصوالت دفعوی در جیرههوای غوذایی بوا منوابع
پروتئینی حیوانی در مقایسه با منابع پروتئینی گیاهی بیشتر
است .هرچند که برای رسیدن به آبزیپروری پایدار اسوتفاده
از منابع پروتئینی ارزانقیمت برای باال بردن ثبات محصوالت

غووذایی در آ خووواه از منووابع حیوووانی باشوود یووا گیوواهی
غیرقابلاجتنووا خواهوود بووود (.)Lim and Lee, 2009
ضووومن آنکووووه  Robainaو همکوووواران ()1997؛ Kalla
()2002؛  Gargو همکوواران ()2002؛  )2007( Sushmaو
 Rajahariaو همکاران ( )2008گوزارش دادنود کوه وقتوی
میزان آمونیاک مترشحه در آ پرورشی ماهیوان بواال باشود
نرخ عملکرد رشد در ماهیان کواهش پیودا میکنود .بنوابراین
تغذیه نقش مهمی در حفو سوووالمت و رفتوار طبیعوی ،در
گونههای مختلوف ماهیوان دارد (.)Keshavanath, 2006
در این خصوص استفاده از پری بیوتیک ها و پروبیوتیوک هوا
در تغذیه آبزیان پرورشی بهمنظور افزایش عملکورد تولیودی
آنهوووا در طوووول سوووالهای اخیووور ( Gibson and
 )Roberfroid, 1995با توجه بوه اینکوه ایون محصووالت
بووهعنوان محرکهووای رشوووود و همچنووین محوورک ایمنووی
معرفیشوودهاند لووذا اسووتفاده از آنهووا در جیرههووای غووذایی
ماهیووان و نرمتنووان در دهووههای اخیوور توسووعهیافته اسووت
( .)Chitsaz et al. 2016به طوری که تواکنون گزارشوات
متعددی در خصووص توأثیر اسوتفاده از پروبیوتیوک و پوری
بیوتیک ها در جیوره غوذایی گونوههای مختلوف ماهیوان بور
شاخصهای رشد و تغذیه ارائهشده اسوت ( Dawood and
 .)Koshio, 2016علیرغم این گزارشوات متعودد بوه علوت
نبود اطالعات کافی در زمینه پتانسیل پرو و پوری بیوتیوک-
هووای تجوواری در مراحوول الروی گونووههای مختلووف آبزیووان
ازجمله نوزادان ماهی آمور و بوا توجوه بوه اینکوه پاسوخهای
فیزیولوژیکی از نرخ ترشوح متابولیوتهوای مختلوف ،پو از
بووهکارگیری خوووراکی تحریککننوودههای ایمنووی مختلووف
(پروبیوتیکها و پری بیوتیکها) در بافتهای هدف در طوول
دهه اخیر کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .از سوی دیگور
با توجه به تغذیه الروها و نوزادان ماهی آمور از غذاهای غیور
گیاهی ،موجب گردیده که آبزیپروران در سالهای اخیور در
مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی تمایل بوه اسوتفاده از
جیرههای فرموله شده در تغذیه الروها و بچوه ماهیوان آموور
پیدا کرده و استفاده از مکملهای غوذایی و از جملوه پوری-
بیوتیکها و پروبیوتیکها می تواند در جهت افزایش کوارآیی
رشد این ماهی بسیار مفید واقع شود .لذا این مطالعه با هدف
بررسووی تأثیرگووذاری محصوووالت بیولوژیووک تجوواری بهسووام
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قطعه در هر تیمار به صورت تصادفی به مخازن فایبرگالس با
حجم آبگیری  20لیتر معرفی گردیدند .جهت تأمین هوادهی
و نیاز اکسیژنی ماهیان نیز به هر یک از مخازن یک سنگ
هوا که به پمپ هواده الکتریکی مدل  Hailaمتصل بود
نصب گردید .آ مورداستفاده برای پرورش ماهیان در طول
دوره نیز از نظر فاکتورهای اکسیژن محلول ،pH ،نیتریت و
سختی توسط دستگاه واترچکر مدل  83200به شکل روزانه
به صورت روزانه و مقادیر فسفات ،سولفات ،نیتریت ،نیترات،
بیکربنات ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم نیز با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر  Hachمدل  DR2000بهصورت
هفتگی و اندازهگیری درجه حرارت آ نیز هر روز  3مرتبه و
همزمان با تغذیه الروها مورد پایش قرار گرفت که در قالب
مقادیر میانگین در جدول  1ارائهشده است.

(پربیوتیک) و مولتی بهسویل (پروبیوتیوک) بور عملکردهوای
تغذیه ،میزان انرژی اتالفی و نورخ ترشوح آمونیواک و اوره در
نوووزادان موواهی آمووور ()Ctenophryngodon idella
طراحی و اجرا گردید.
مواد و روشها
محل اجرا و روش آزمایش
این مطالعه در اواسط فروردین و اردیبهشت سال  1395در
آزمایشگاه آبزیپروری دانشگاه گنبدکاووس به مدت  45روز
انجام شد .در برای شروع کار تعداد  1200قطعه نوزاد ماهی
آمور از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید چمران
(گلستان ،ایران) تهیه و پ از سازگاری یک هفتهای و
اطمینان از سالمت آنها ،نوزادان ماهی آمور (با وزن متوسط
 625/2 ± 10/1میلیگرم) ،شمارششده و به تعداد 50

جدول  1معیارهای کیفی آب ورودی به حوضچههای پرورش بچه ماهی آمور (انحراف معیار  ±میانگین).
معیار

شوری
()mg/L

اکسیژن محلول
()mg/L

نیتریت
()mg/L

نیترات
()mg/L

فسفات
()mg/L

سولفات
()mg/L

مقدار جامدات محلول
()mg/L

مقدار

525 ± 32/41

7/5 ± 0/65

0/013 ± 0/001

10/56 ± 1/43

0/46 ± 0/02

84/10 ± 6/72

568/56 ± 50/25

معیار

هدایت الکتریکی آ
()mµ/s

مقدار

829/38 ± 82/66

ادامه جدول  1معیارهای کیفی آب.
pH
± 0/18
7/6

کدورت
)(NTU
± 0/65
7/5

دما
)( C
± 1/35
24/5

تهیه و ساخت جیرههای آزمایشی
در ایوون تحقیق ،از محصوالت تجاری بهسام (پربیوتیک) که
حاوی دیواره سلولی مخمر Saccharomyces
 cerevisiaeو الکتوباسیلهای گرم مثبت است که
میتوانند نقش پری بیوتیک را ایفاء کنند و محصول تجاری
مولتی بهسیل (پروبیوتیک) که حاوی  1×1011 CFU/gاز
مخلوط پروبیوتیکهای باکتریایی شامل گونههای مختلف
الکتوباسیلوس ،باسیلوس ،قارچ  Aspergillus oryzaeو
مخمر  Saccharomyces cerevisiaeمیباشد از شرکت
زیست بهمن ایران تهیه و استفاده شد .سپ از غذای
کنستانتره (شرکت استرلینگ (ایتالیا) با قطر 1/5 mm

o

بیکربنات
()mg/L

کلسیم
()mg/L

منیزیم
()mg/L

سدیم
()mg/L

پتاسیم
()mg/L

± 27
340

± 4/2
84/68

± 1/5
21/12

± 2/2
54/10

± 0/11
1/5

دارای  %50پروتئین خام %20 ،چر خام و  %9/5خاکستر)
و پ از محاسبه میزان پری بیوتیک و پروبیوتیک برای هر
تیمار ،مقدار پری بیوتیک و پروبیوتیک با غذا مخلوط گردید
و با اضافه نمودن درصد مشخصی آ مقطر (mL/100 g
 )40به حالت نیمه خمیری تبدیل شده و پ از گذراندن از
الکهای فلزی با قطر متناسب با سایز دهانی نوزادان ماهی
( 100-400میکرون) به صورت گرانولهای غذایی تبدیل
گردیدند .سپ این گرانولهای غذایی در درون انکوباتور با
دمای  40oCبه مدت  5ساعت خشک شدند (دارای %10
رطوبت) و مطابق با اندازه دهان نوزادان ماهی آمور و بر
اساس برنامه زمانبندی غذایی و مقادیر غذای محاسبهشده
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تکرار برای هر تیمار) صورت گرفت .نوزادان ماهی آمور (وزن
اولیه  625/2 ± 10/1میلیگرم) در حوضچه های
فایبرگالسی با حجم  20لیتر و به تعداد  50قطعه در هر
یک ،در طول دوره آزمایش با جیره های آزمایشی مورد
تغذیه قرار گرفتند.

در اختیار آنها قرار گرفت .مقدار غذای موردنیاز بر اساس
جدول استاندارد معادل  %4وزن بدن در روز تعیین و در هر
یک از تیمارهای آزمایشی به آنها خورانده شد .باقیمانده
غذایی نیز با استفاده از میکرو پیپت با دقت از مخازن
فایبرگالس جمعآوری گردید .این مقدار غذای جمعآوری
شده از کل غذای عرضهشده کسر گردیده و غذای خورده
شده روزانه محاسبه گردید.
زیستسنجی و برآورد شاخصهای تغذیهای
جیرههای آزمایشی به ترتیب شامل سه سطح از بهسام و
بهمنظور بررسی شاخصهای رشد در انتهای دوره آزمایش
بهسیل ( 400 ،200و  600میلیگرم در کیلوگرم) در
تمام بچه ماهیان موجود در هر مخزن خارجشده و وزن (با
جیرههای آزمایشی طبق روش ذکر شده در باال ،مکمل
دقت  0/1گرم) و طول (با دقت  )1mmآنها ثبت گردید .با
سازی شده و به ترتیب در تیمارهای آزمایشی بهسام ،200
استفاده از دادههای حاصل از زیستسنجی برخی از
 400و  600و بهسیل  400 ،200و  600مورد تغذیه نوزادان
معیارهای تغذیهای (شامل وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،ضریب
ماهی آمور قرار گرفتند .در گروه شاهد نوزادان ماهی آمور از
رشد حرارتی ،سرعت رشد وزنی ،غذای خورده شده روزانه)
جیره های بدون مکمل سازی با پروبیوتیک و پری بیوتیک
محاسبه شدند و برای محاسبه پارامترهای تغذیه بر اساس
مورد تغذیه قرار گرفتند .این آزمایش در قالب یک طرح
منابع موجود از معادالت ریاضی زیر استفاده گردید.
کامال تصادفی با یک گروه شاهد و  6تیمار آزمایشی (سه
افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی ()De Silva & Anderson, 1995
(مقدار غذای خورده شده به گرم /افزایش وزن بدن به گرم) × = 100کارایی غذا (درصد) ()De Silva & Anderson, 1995
مقدار چربی خورده شده (گرم) /وزن بهدستآمده (گرم) = نسبت کارایی چربی (گرم/گرم) ()Helland et al. 1996
مقدار مصرف پروتئین (گرم) /افزایش وزن بدن (گرم) = نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم) ()Helland et al. 1996
اندازهگیری آمونیاک و اوره
اندازهگیری آمونیواک و اوره در انتهوای دوره پو از  60روز
غذادهی با پروبیوتیکها ،انجام گرفت .بدین صورت که تعداد
 5ماهی بهطور تصادفی از هر تکرار انتخا شده و پ از وزن
شدن ،ماهیان هر تکرار بهطور جداگانه ،به مودت  24سواعت
بدون هوادهی در ظروف  16لیتوری قورار گرفتنود .بوهمنظور
جلوگیری از تأثیر ترشحات نیتروژنی مربوط بوه باکتریهوا و
سایر میکروارگانیزمهوای آبوزی هموراه بوا نمونوه تکرارهوای
آمونیاک و اوره ،یک تانک  16لیتری از همان آ اموا بودون

ماهی نیز به مودت  24سواعت قورار داده شود .در پایوان 24
ساعت نمونه آ از هر ظورف بوهطور جداگانوه گرفتهشوده و
سووپ غلظووت آمونیوواک از طریووق روش فنووول-هیپوکلریوود
بهصورت زیر تعیین شود ( .)Solorzano, 1969آمونیواک
کل از تفریق مقدار بهدستآمده با مقدار آمونیاک تانک بدون
ماهی به دست آمد .غلظت اوره بوا اسوتفاده از آنوزیم اوره آز
محاسبه گردید ( .)Elliott, 1976الزم به ذکر است کوه در
طووول انجووام ایوون آزمایشهووا تغذیووه الروهووا بووهطور کاموول
قطعشده بود.

فاکتوریهای اندازهگیری آمونیاک و اوره
نیتروژن آمونیاکی مترشحه (میلیگرم بر کیلوگرم وزن ماهی در روز) = ]آمونیاک نهایی (میلیگرم بر لیتر) – آمونیاک اولیه
(میلیگرم بر لیتر) [ × حجم آ ÷ ]وزن توده ماهی در هر تانک (کیلوگرم) [ ()Engin and Carter, 2001
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نیتروژن اوره مترشحه (میلیگرم بر کیلوگرم گرم وزن ماهی در روز) = ]اوره نهایی (میلیگرم بر لیتر) – میزان اوره اولیه (میلیگرم
بر لیتر) [× حجم آ ÷ ]وزن توده ماهی در هر تانک (کیلوگرم) [ ()Engin and Carter, 2001
انرژی تلفشده بر اساس آمونیاک مترشحه (کیلوژول بر کیلوگرم وزن ماهی در روز) = ]آمونیاک مترشحه (میلیگرم بر کیلوگرم
وزن ماهی در روز) ÷ ( 24/83 × [1000کیلوژول بر گرم) ()Brafield, 1985
انرژی تلفشده بر اساس اوره مترشحه (کیلوژول بر کیلوگرم وزن ماهی در روز) = ]اوره مترشحه (میلیگرم بر کیلوگرم وزن ماهی
در روز) ÷ ( 23/03 × [1000کیلوژول بر گرم) ÷ ()Elliott, 1976
انرژی کل تلفشده به انرژی خورده شده = (مجموع انرژی تلفشده بر اساس آمونیاک و اوره ÷ انرژی خورده شده از طریق جیره) ×
)Elliott, 1976( 100
تعیین میزان مصرف انرژی ( )EEدر نوزادان ماهی آمور نیز
با استفاده از رابطه ریاضی ارائهشده توسط Brafield,
 1985صورت پذیرفت .در این رابطه میزان مصرف اکسیژن
محلول ،تولید دیاکسید کربن و نیتروژن اوره و آمونیاک
مترشحه بر مبنای میلی مول در هر کیلوگرم از بدن ماهی
در  24ساعت محاسبه گردید .میزان مصرف انرژی ( )EEبر
مبنای کیلوژول بر وزن ماهی در هر  24ساعت محاسبه
گردید .میزان پروتئین و چربی مصرفی جهت انجام فرآیند
متابولیسم در ماهی با استفاده از روش Brafield, 1985
محاسبه و تعیین گردید.
EE= -11.18O2 + 2.64 CO2- 9.55N
تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از اندازهگیری شاخصهای
تغذیه و ترشح آمونیاک و اوره با استفاده از آنالیز واریان
یکطرفه ( )ANOVAو آزمون مقایسه چند دامنهای
دانکن ،در سطح احتمال %5با استفاده از نرمافزار SPSS
) (V.19در محیط ویندوز بین تیمارهای مختلف صورت
گرفت.

در شروع آزمایش تفاوت معنیداری بین تیمارهای
موردبررسی بووه لحوواظ وزن اولیووه وجووود نداشووت
( )p>0/05اما در پایان دوره  45روزه غذادهی توسط
محصوالت تجاری مورداستفاده در این مطالعه به لحواظ وزن
نهوایی در  7تیمووار موردبررسی اخووتالف معنیداری
مشاهده شد بهگونهای کوه ماهیوان تغذیهشده بوا جیوره
حاوی  600 mg/kgپربیوتیک بهسام از افزایش وزن
بیشوتری در مقایسووه بووا  6تیمووار دیگوور برخوووردار
بودنوود ( .)p<0/05همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از
جدول  1مشخص شد که افزودن پربیوتیک و پروبیوتیکهای
مورد استفاده در این مطالعه به جیره غذایی نوزادان ماهی
آمور شاخصهای تغذیهای اندازهگیری شده شامل ،FCR
 LER ،PER ،FCEو  GSIدر مقایسه با تیمار شاهد
بهبود معنیداری داشتهاند ( .)p<0/05به طوری که کمترین
مقدار ضریب تبدیل غذایی ( )1/75 ± 0/35و باالترین مقدار
نرخ کارایی غذا ( ،)60/10 ± 14/67نسبت کارایی پروتئین
( )1/33 ± 0/32و نسبت کارایی چربی ( )5/56 ± 1/35در
تیمار بهسام  600و در خصوص شاخص گاستروسووماتیک
نیز باالترین موقودار انودازهگیری شده ( )9/6 ± 2/6در تیمار
بهسام  400و کمترین مقدار برای تمام پارامترهای تغذیهای
اندازهگیری شده در تیمار شاهد ثبت گردید.

نتایج
عملکردهای تغذیهای

آمونیاک و اوره مترشحه
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نتایج بهدستآمده از تأثیر پروبیوتیک و پربیوتیک
مورداستفاده در این مطالعه بر میزان دفع نیتروژن در
جدول 2 -ذکرشده است .میزان نیتروژن (که بر اساس
پروتئین خام جیره بهدستآمده است) و میزان انرژی دریافت
شده در همه تیمارهای آزمایشی برابر است .در این مطالعه
مشخص شد بیشترین مقدار آمونیاک مترشحه در جیره
شاهد (فاقد ترکیب پروبیوتیکی) و کمترین آنکه از سطحی
معادل ( 0/3 )mg.g-1 BW.day-1در تیمار بهسام 600
بوده است .نکته مثبت اینکه در همه تیمارهای آزمایشی
میزان ترشح آمونیاک به نسبت گروه شاهد کاهش
معنیداری نشان داد ( .)p<0/05همچنین کمترین میزان
اوره مترشحه نیز در تیمارهای بهسام  600و بهسیل 600
مشاهده شد که برای هر دو تیمار مقدار ( mg.g-1 BW
 0/060 ± 0/001)day-1ثبت گردید .بیشترین میزان انرژی
تلفشده بر اساس آمونیاک و اوره نیز به ترتیب از (Kj.Kg-
 9/64 )1BW day-1و  2/30در تیمار شاهد به (Kj.Kg-
 7/82 )1BW day-1در تیمار بهسیل  600برای انرژی
اتالفی بر اساس آمونیاک و (1/72 )Kj.Kg-1BW day-1
در تیمار بهسام  600برای انرژی اتالفی بر اساس اوره کاهش
یافت .کمترین میزان انرژی کل تلفشده از طریق ترشح
آمونیاک و اوره نیز در تیمار بهسام Kj.Kg-1BW ( 600
 )9/18 day-1به دست آمد که تفاوت معنیداری با سایر
تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد داشت ( .)p<0/05سطوح
مصرف انرژی نیز در تیمارهای تأثیر پذیرفته از محصوالت
بهسام و مولتی بهسیل در مقایسه با تیمار شاهد از کاهش
معنیداری برخوردار بود ( )P<0/05و از مقدار (Kj.Kg-
 114/35 )1BW day-1در تیمار شاهد به پایینترین سطح
خود در تیمار بهسام  600معادل با ()Kj.Kg-1BW day-1
 73/45رسید.
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جدول 2-4تغییرات پارامترهای تغذیهای نوزادان ماهی آمور در گروه شاهد و تیمارهای مورد تغذیه با جیرههای غذایی مکمل سازی شده توسط محصوالت تجاری بهسام
(پربیوتیک) و مولتی بهسیل (پروبیوتیک) (انحراف معیار  ±میانگین).

تیمار

بهسام
200

شاهد
پارامتر رشد
وزن نهایی (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
کارایی تغذیه ()%
نسبت کارایی پروتئین
نسبت کارایی چربی
شاخص گاستروسوماتیک ()%

4/35 ± 0/61
2/25 ± 0/51a
48/33 ± 10/50b
1/07 ± 0/03c
4/47 ± 10/25c
8/60 ± 1/4abc
c

5/16 ± 0/93
1/81 ± 0/34b
57/37 ± 11/20a
1/28 ± 0/26ab
5/32 ± 1/12ab
8/15 ± 0/72abc
ab

بهسام
400
5/03 ± 1/01
1/85 ± 0/31b
55/93 ± 10/33a
1/24 ± 0/22ab
5/18 ± 0/95ab
9/6 ± 2/6a
ab

* در هر ردیف حروف التین غیرمشترک نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد (.)P<0/05

بهسام
600
5/40 ± 1/05
1/75 ± 0/35b
60/10 ± 14/67a
1/33 ± 0/32a
5/56 ± 1/35a
9/08 ± 1/35ab
a

بهسیل
200
5/02 ± 1/05
1/89 ± 0/41b
55/78 ± 13/15a
1/24 ± 0/29ab
5/17 ± 1/35ab
6/89 ± 1/11bc
ab

بهسیل
400
4/82 ± 0/82
1/92 ± 0/28b
53/52 ± 9/14a
1/19 ± 0/20b
4/95 ± 0/85b
6/52 ± 2/11c
b

بهسیل
600
5/06 ± 1/07
1/85 ± 0/33b
56/23 ± 11/28a
1/25 ± 0/26ab
5/21 ± 1/11ab
7/12 ± 0/87bc
ab
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جدول 4-4نیتروژن ازدسترفته بر اساس آمونیاک و اوره مترشحه از نوزادان ماهی آمور در گروه شاهد و تیمارهای مورد تغذیه با جیرههای غذایی مکمل سازی شده توسط
محصوالت تجاری پربیوتیکی (بهسام) و پروبیوتیکی ( مولتی بهسیل) (انحراف معیار  ±میانگین).
تیمار
ترکیبات متابولیکی
مترشحه و انرژی اتالف شده

شاهد

نیتروژن مصرفشده (گرم بر کیلوگرم وزن ماهی در
روز)
انرژی مصرفشده (کیلوژول بر کیلوگرم وزن ماهی
450/25 ± 12/12
در روز)
نیتروژن دفعی بر اساس آمونیاک (گرم بر کیلوگرم
0/39 ± 0/04a
وزن ماهی در روز)
نیتروژن دفعی بر اساس اوره (گرم بر کیلوگرم وزن
0/080 ± 0/015a
ماهی در روز)
مجموع نیتروژن دفع شده از طریق ترشح آمونیاک و
0/49 ± 0/05a
اوره (گرم بر کیلوگرم وزن ماهی در روز)
نیتروژن کل تلفشده از طریق ترشحات به نیتروژن
28/32 ± 2/89a
مصرفی (درصد)
انرژی اتالف شده از طریق ترشح آمونیاک (کیلوژول
9/64 ± 0/99a
بر کیلوگرم وزن ماهی در روز)
انرژی اتالف شده از طریق ترشح اوره (کیلوژول بر
2/30 ± 0/23a
کیلوگرم وزن ماهی در روز)
مجموع انرژی اتالف شده از طریق آمونیاک و اوره
11/99 ± 1/23a
مترشحه (کیلوژول بر کیلوگرم وزن ماهی در روز)
انرژی کل تلفشده از طریق ترشحات به انرژی
2/66± 0/27a
مصرفی (درصد)
مصرف انرژی (کیلوژول بر کیلوگرم وزن ماهی در
114/25 ± 3/25a
روز)
1/73 ± 0/25

بهسام 200

بهسام 400

بهسام 600

بهسیل 200

بهسیل 400

بهسیل 600

1/73 ± 0/25

1/73 ± 0/25

1/73 ± 0/25

1/73 ± 0/25

1/73 ± 0/25

1/73 ± 0/25

450/25 ± 12/12

450/25 ± 12/12

450/25 ± 12/12

450/25 ± 12/12

450/25 ± 12/12

450/25 ± 12/12

0/35 ± 0/03b

0/33 ± 0/01bc

0/30 ± 0/01C

0/33 ± 0/02bc

0/33 ± 0/02bc

0/32 ± 0/04bc

0/073 ± 0/001ab

0/071 ± 0/002ab

0/060 ± 0/001b

0/065 ± 0/005b

0/065 ± 0/007b

0/060 ± 0/001b

0/44 ± 0/02b

0/41 ± 0/02bc

0/38 ± 0/03c

0/41 ± 0/02bc

0/40 ± 0/01bc

0/39 ± 0/01bc

25/24 ± 2/02b

23/70 ± 0/01bc

21/77 ± 0/88c

23/79 ± 1/16bc

23/410 ± 0/87bc

22/83 ± 0/28bc

8/70 ± 0/74b

8/19 ± 0/12bc

7/45 ± 0/25bc

8/07 ± 0/37bc

8/10 ± 0/37bc

7/82 ± 0/12c

1/96 ± 0/11b

1/84 ± 0/15bc

1/72 ± 0/11c

1/95 ± 0/12b

1/84 ± 0/09bc

1/85 ± 0/16bc

10/65 ± 0/86b

10/03 ± 0/10bc

9/18 ± 0/36c

10/03 ± 0/46bc

9/91 ± 0/37bc

9/67 ± 0/13bc

2/37 ± 0/19b

2/23 ± 0/01bc

2/04 ± 0/08c

2/23 ± 0/11bc

2/02 ± 0/08bc

2/15 ± 0/27bc

87/12 ± 3/44b

75/92 ± 7/95d

73/45 ± 4/61d

82/28 ± 5/15bc

78/99 ± 7/23cd

85/33 ± 4/77b

*در هر ردیف حروف التین غیرمشترک نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد (.)P<0/05
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بحث
تغییرات شاخصهای رشد و تغذیه در بین تیمارهای مختلف
در این تحقیق ،نشان داد که افزودن مقدار 600mg/kg
پربیوتیک بهسام به جیره غذایی نوزادان ماهی آمور منجر به
افزایش معنیدار برخی از شاخصهای رشد و تغذیه بهجز
شاخص گاستروسوماتیک در تیمارهای آزمایشی در مقایسه
با تیمار شاهد شد .در مورد شاخص گاستروسوماتیک تفاوت
معنیدار در تیمار بهسام  400مشاهده شد .در خصوص
ضریب تبدیل غذایی نیز با وجود عدم مشاهده اختالف معنی
درونگروهی بین تیمارهای آزمایشی حداقل مقدار این
پارامتر در تیمار بهسام  600مشاهده شد .به نظر میرسد
این پربیوتیک از طریق تغییر در ویژگیهای مورفولوژیکی
روده مانند افزایش ارتفاع میکروویلیها و همچنین اصالح
جمعیت میکروبی دستگاه گوارش میتوانند کارایی روده را
افزایش داده و سبب بهبود جذ مواد مغذی و ارتقای
پارامترهای رشد گردند (.)Dimitroglou et al. 2010
وجود اثرات مثبت این نوع پری بیوتیک بر پارامترهای رشد
مواهی کپوور معموولی در ایون آزموایش ممکن است به
دلیل نوع ترکیب تشکیلدهنده این مواد باشد .به طوری که
مانان الیگوساکارید موجود در ساختار بهسام منبع تغذیهای
مناسب برای رشد و فعالیت باکتریهای فلور دستگاه گوارش
نظیر باکتریهای اسووویدالکتیک ،الکتوباسووویلوسهوووا و
بیفیووودوباکترها اسوووت ( Ringo and Vadstein,
 )1998و تخمیر آن در روده منجر به از بین رفتن
باکتریهای مضر و درنتیجه تولید باکتریهای مفید از جمله
باکتریهای اسیدالکتیک دانست که ترکیباتی همانند
باکترسیونها را تولید میکنند و بدین طریق از رشد
میکروارگانیسمهای دیگر در روده جلوگیری میکنند
( .)Akrami et al. 2009همچنین فروکتوالیگوساکارید و
اینولین موجود در محصول تجاری بهسام نیز جزء
پربیوتیکهای شناختهشدهای هستند که بهصورت گزینشی
توسط باکتریهای مفید رودهای از قبیل بیفیدوباکترها و
الکتوباسیلوس ها تخمیر شده و سبب رشد این باکتریهای
مفید در روده میشوند ( .)Gibson, 1998همسو با نتایج
حاضر Atar ،و  )2009( Atesدر ماهی کپور معمولی
( Gultepe ،)Cyprinus carpioو همکاران ( )2010در

ماهی سم دریایی ( ،)Sparus aurataلشکربلوکی و
همکاران ( )1390در تاس ماهی ایرانی ( Acipenser
 NazariJuibari ،)persicusو همکاران ( )2013در
ماهی قزلآالی رنگینکمان (،)Oncorhynchus mykiss
 Kühlweinو همکاران ( )2014بر روی کپور آینهای1
افزایش معنیداری را ازنظر پارامترهای تغذیهای با پربیوتیک
های مختلف در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده کردند.
برخالف نتایج بهدستآمده  Hoseinifarو همکاران
(2014؛  )2015با افزودن فروکتوالیگوساکارید به جیره
غذایی بچه ماهیان کپور معمولی Eshaghzadeh ،و
همکاران ( )2015با افزودن پربیوتیک اینولین به جیره
غذایی بچه ماهیان کپور معمولی Akrami ،و همکاران
( )2012با بررسی پربیوتیک مانان الیگوساکارید در جیره
غذایی بچه ماهیان قرمز حوض ( Carassius auratus
 )gibelioو  Razeghi Mansourو همکاران ( )2012با
افزودن مانان الیگوساکارید به جیره غذایی فیلماهیان
( )Huso husoجوان پرورشی تفاوت معنیداری بین
تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد ازنظر پارامترهای تغذیهای
مشاهده نکردند .عدم اثرات مثبت پریبیوتیک در مطالعات
فوق را میتوان به ناتوانی میکرو های رودهای در تخمیر
پریبیوتیکهای اضافی و متعاقب آن انباشتگی مواد
غیرقابلهضم در دیواره روده دانست که درنهایت باعﺚ
تحریک در روده میشود ( .)Hoseinifar et al. 2011در
مطالعات انجامشده توسط  Robainaو همکاران ()1997؛
)2002( Kalla؛  Gargو همکاران ()2002؛
 )2007(Sushmaو  Rajahariaو همکاران ()2008
مشخص شد که وقتی میزان آمونیاک مترشحه در آ
پرورشی ماهیان باال باشد نرخ عملکرد رشد ماهیان کاهش
پیدا میکند.در همین راستا در مطالعه حاضر با بررسی
میزان ترشح آمونیاک و اوره در آ نگهداری نوزادان ماهی
آمور مشخص کرد که استفاده از محصوالت بیولوژیکی بهسام
و مولتی بهسیل در جیره غذایی نوزادان ماهی آمور به شکل
قابل قبولی باعﺚ کاهش ترشح این ترکیبات متابولیکی
نیتروژنه شده است .به طوری که باالترین میزان تأثیرگذاری
نیز در تیمار بهسام  600تعیین گردید .دلیل اصلی این امر را
Mirror carp
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میتوان اینچنین توجیه کرد که نوزادان ماهی آمور در
مرحله رشد نیاز به نیتروژنی بیشتری برای انباشت پروتئین
در بدن خود دارند و احتماالً جیرههای غذایی مکمل سازی
شده توسط محصوالت تجاری بهسام (پری بیوتیک) و مولتی
بهسیل (پروبیوتیک) در طول دوره  45روزه غذادهی
علیالخصوص تیمار بهسام  600باعﺚ باال بردن انباشت
نیتروژن در پروتئین بدن به شکل افزایش قابلیت هضم
پروتئین در این مطالعه شده است .دلیل تأثیر پربیوتیک و
پروبیوتیک تجاری مورداستفاده در این مطالعه بر قابلیت
هضم نیتروژن مشخص نیست .همچنین این موضوع را
میتوان به کارایی باالی جیرههای غذایی مکمل سازی شده
با این محصوالت تجاری بهخصوص تیمار حاوی mg/kg
 600پربیوتیک تجاری بهسام نسبت داد .چراکه وقتی کارایی
جیره غذایی باال باشد .فعالیت آمین زدایی 2پروتئینهای
غذای مصرف نشده رخ نمیدهد و عدم فعالیت آمین زدایی
مانع از ترشح متابولیت هایی نظیر آمونیاک و اوره میگردد.
که این نتایج همسو با نتایج  Singhو همکاران (،)2003
Kallaو همکاران ( Wu ،)2004و همکاران (،)2005
 Jindalو همکاران ( )2005و ،)2011( Jindal
 Moazamiو همکاران ( )2015و  Rapariaو
 )2016( Bhatnagarبود .همچنین ،در تحقیق حاضر
میزان انرژی اتالفی از طریق ترشح آمونیاک و اوره در
تیمارهای تحت تأثیر پری بیوتیک بهسام و پروبیوتیک
مولتی بهسیل در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد
کاهش معنیدار داشت .بطوریکه بهترین نتایج در خصوص
انرژی اتالفی از طریق آمونیاک مترشحه در تیمار بهسیل
 600و انرژی اتالفی از طریق اوره مترشحه در تیمار بهسام
 600مشاهده شد .در مبحﺚ انرژی زیستی ،بودجه انرژی از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد که یکی از عوامل
مهم تأثیرگذار بر آن ،انرژی ازدسترفته از طریق ترشح
آمونیاک و اوره از بدن ماهی میباشد .در پرورش ماهیان و به
خصوص دوره الروی کالچر و پرورش نوزادی ماهیان
پرورشی ،افزایش راندمان انرژی و کاهش هدر رفت آن از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .عوامل متعددی در اتالف
انرژی در ماهی نقش داشته و در این خصوص نیز برخی از

متغیرها نظیر غذای مصرفی ،درجه حرارت ،دستکاری،
شرایط فیزیکوشیمیایی آ و باکتریها از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر نرخ ترشح آمونیاک و اوره و انرژی اتالف شده از
این طریق میباشند .در همین راستا  Altinokو Grizzle
( )2001ثابت کردند که شوری آ نقش مهمی در نسبت
ترشح آمونیاک و اوره در بچه ماهیان قزلآالی رنگینکمان،
تاس ماهی خلیج ،3گلد فیش و قزلآالی قهوهای و همچنین
انرژی از دست رفته آنها دارد .که این نتیجه بهدستآمده
در خصوص انرژی اتالفی از طریق ترشح آمونیاک و اوره در
مطالعه حاضر همسو با نتایج سرگزی و همکاران (،)1393
حسنپور فتاحی و همکاران ( Jamali ،)1394و همکاران
( Lashkarboloki ،)2014و همکاران (،)2012
 Faramarziو همکاران ( )2012و  Moazamiو همکاران
( )2015در استفاده از باکتریهای مفید بهعنوان عوامل
بیولوژیکی مرثر توانستند میزان اتالف انرژی ناشی را کاهش
دهند .در خصوص کاهش معنیدار مصرف انرژی در
تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد یکی از دالیل
احتمالی این کاهش مصرف انرژی در تیمارهای تغذیهشده با
پروبیوتیک بهسام و پربیوتیک مولتی بهسیل میتواند به
دلیل کسب انرژی توسط نوزادان ماهی آمور از دیگر منابع
تأمینکننده انرژی از ترکیبات غیر پروتئینی قبیل چربیها
و قندهای سخت هضم باشد که مانع از دآمینه شدن
پروتئینها و در نتیجه دفع کمتر مواد نیتروژنه به آ محیط
پرورش میشود و احتما ًال این روند منجر به کاهش مصرف
انرژی در ماهیان میگردد .در مجموع نتایج بهدستآمده از
مطالعه حاضر حاکی از آن است که بهکارگیری سطوح
مختلف پری بیوتیک بهسام و پروبیوتیک مولتی بهسیل در
مطالعه حاضر توانست قابلیت تأثیرگذاری باالیی در افزایش
عملکرد تغذیه و برخی از پارامترهای ایمنی نقش بسزایی
داشته باشد .داشتن اطالعات جامعتر در این خصوص
مستلزم تحقیقات بیشتری در خصوص آنها بوده و مطمئناً
مطالعات آینده ابعاد جدیدی از این موضوع روشن خواهد
ساخت که امروزه برای ما ناشناخته هستند.
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.17-28 :2 کاربردی
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Abstract
This study was conducted to evaluation of the effects of two commercial prebiotic and probiotic
as title of Behsam and Behsil respectively in fish feeding performance, ammonia and urea
excretion and energy lossing in grass carp (Ctenophryngodon idella) fry. Three levels of Behsam
and Behsil (200, 400 and 600 mg kg-1 of diet) were supplemented to experimental diets and fed
to grass fry (initial weight of 625.15 ± 10.12 mg). The present study was conducted in a
completely randomized design. At the end of experiment, the fish final weight, food conversion
ratio, protein and lipid efficiency ratio of the grass carps fed supplemented diet with different
levels of Behsam and Behsil, had significantly difference with control group (P<0.05). The
results clearly showed that the different levels of Behsam and Behsil had beneficial effects
amount of ammonia and urea excretion of fish fry and the losing rate of energy decreasing in
experimental treatments in comparison with control group. Minimum of ammonia-N and urea-N
excretion were obtained in treatment of Behsam 600.The maximum of energy losses via
excretion of ammonia and urea were in control. But the minimum of energy losses by ammonia
and urea were obtained in Behsam 600 where the fish fry fed with supplemented ration by 600
mg kg-1 of prebiotic of Behsam. The total energy losses by metabolic nitrogen (Ammonia and
urea) and percentage of energy losses per energy intake were decreased in experimental
treatments of prebiotic and probiotic in comparison with the control. Maximum of energy
expenditure was detected in control group but it’s decreased in experimental treatments and
minimum of this parameter was obtained in treatment of Behsam 600. This study highlighted
that the different levels of Behsam and Behsil in rearing of grass carp fry had different effects on
feeding performance, ammonia, urea extracts and energy losses in this fish.
Keywords: Commercial probiotic, Grass carp (Ctenophryngodon idella), Ammonia excretion,
energy losses, Energy expenditure
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