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نرخ ترشح آمونیاک و اوره در نوزادان ماهی آمور )(Ctenophryngodon idella

سمیرا جعفریان ،1جواد قاسمزاده ،1حجتاهلل جعفریان

*2

 -1گروه شیالت ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار ،سیستان و بلوچستان
 -2گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،گلستان
تاریخ دریافت96/02/20 :

تاریخ پذیرش96/08/24 :

چکیده
این مطالعه برای ارزیابی تأثیر پری بیوتیک بهسام و پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر میزان ترشح آمونیاک ،اوره و اتالف انرژی
در نوزادان ماهی آمور ( )Ctenophryngodon idellaانجام شد .سه سطح از بهسام و بهسیل ( 400 ،200و  600میلیگرم در
کیلوگرم از جیره) در جیرههای آزمایشی ،مکمل سازی و برای تغذیه نوزادان ماهی آمور (وزن اولیه  625/2 ± 10/1میلیگرم)
استفاده شد .آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی انجام شد .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 با 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 متابولیک (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 در تیمارهای آزمایشی کاهشیافت و حداقل آن در تیمار بهسام  600به دست آمد .این مطالعه روشن کرد
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 دارد.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک ،پری بیوتیک ،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 نبود قوانین
کنترلکننده ،نگرانیها درباره فشار آبزیپروری به
محیطزیست از طریق افزایش بیشازحد مواد مغذی (بهویژه
نیتروژن و فسفر) به شکل غذای تهنشین شده و یا رهاسازی
آنها به شکل مواد دفعی در مزارع پروش ماهی افزایش پیدا
کرده است و این موارد در نهایت ،منجر به آلودگی محیط
آب میشود ( .)Skonberg et al. 1997بنابراین ،برای
کاهش آلودگیهای محیطزیست فنآوریهای شیالتی باید
توسعه پیدا کنند .از جمله روشهای مؤثری که در این رابطه
مطرح شد ،میتوان به دستکاری ترکیبات جیره غذایی
برای متعادل کردن مواد مغذی موجود در جیرهها و استفاده
از افزودنیهای غذایی اشاره کرد ( Sajjadi and Carter,
 .)2004فرآورده اصلی در سوخت و ساز پروتئین در ماهیان
استخوانی ،آمونیاک و میزان قابلتوجهی ترکیبات نیتروژن
دار و اوره است ( .)Wood, 1993مقدار دفـع این
متابولیتها برای گونههای مختلف ماهیان ،با تغذیه آنها در
ارتباط است و این امر برای تاسیسات پرورش متراکم ماهی
مهم است ،زیرا نحوه سوخت و ساز پروتئین تا حدی
تعریفکننده یک رژیم غذایی خاص است ( Ge´lineau et
.)al. 1998
مطالعات مختلف نشان داده است که نرخ ترشح آمونیاک و
اوره بعد از مصرف غذا در ماهیان پرورشی به سطوح پروتئین
( ،)Ballestrazi et al. 1994دمای آب ( Kikuchi et
 )al. 1995و ترکیبی از تأثیرات دمای آب ،سطوح پروتئین
و منابع انرژی در گونههای مختلف ماهیان پرورشی بستگی
دارد ( .)Medale et al. 1995در خصوص ترشح آمونیاک
و اوره بعد از مصرف غذا در ماهیان مختلف)2002( Kalla ،
با بررسی تأثیر جیرههای غذایی مکمل سازی شده در
تاسیسات پرورش متراکم آبزیان در برخی از گونههای
ماهیان استخوانی و  Gargو همکاران ( )2002نیز با بررسی
تأثیر جیرههای غذایی مکمل سازی شده در دو گونه از کپور
ماهیان هندی ،گزارش کردند که تولید این محصوالت دفعی
در جیرههای غذایی با منابع پروتئینی حیوانی ،در مقایسه با
منابع پروتئینی گیاهی بیشتر است ،هرچند که برای رسیدن
به آبزیپروری پایدار ،استفاده از منابع پروتئینی ارزانقیمت

برای باال بردن ثبات محصوالت غذایی در آب ،خواه از منابع
حیوانی باشد یا گیاهی ،غیرقابلاجتناب خواهد بود ( Lim
 Robaina .)and Lee, 2009و همکاران (،)1997
 Garg ،)2002( Kallaو همکاران (Sushma ،)2002
( )2007و  Rajahariaو همکاران ( )2008گزارش کردند
که وقتی میزان آمونیاک مترشحه در آب پرورشی ماهیان
باال باشد ،نرخ عملکرد رشد در ماهیان کاهش پیدا میکند.
بنابراین ،تغذیه نقش مهمی در حفظ ســالمت و رفتار
طبیعی ،در گونههای مختلف ماهیان دارد
(.)Keshavanath, 2006
استفاده از پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها در تغذیه آبزیان
پرورشی ،بهمنظور افزایش عملکرد تولیدی آنها در طول
سالهای اخیر ( ،)Gibson and Roberfroid, 1995با
توجه به اینکه این محصوالت بهعنوان محرکهای رشــد و
همچنین محرک ایمنی معرفیشدهاند ،در جیرههای غذایی
ماهیان و نرمتنان در دهههای اخیر توسعه یافته است
( ،)Chitsaz et al. 2016به طوری که تاکنون گزارش-
های متعددی در خصوص تأثیر استفاده از پروبیوتیک و پری
بیوتیک ها در جیره غذایی گونههای مختلف ماهیان بر
شاخصهای رشد و تغذیه ارائه شده است ( Dawood and
 .)Koshio, 2016به رغم این گزارشهای متعدد ،به علت
نبود اطالعات کـافی در زمیـنه توان بالقوه پرو و پری
بیوتیکهای تجاری در مراحل نوزادی گونههای مختلف
آبزیان ،ازجمله نوزادان ماهی آمور ( Ctenophryngodon
 )idellaو با توجه به اینکه پاسخهای فیزیولوژیک مربوط به
نرخ ترشح متابولیتهای مختلف ،پس از بهکارگیری خوراکی
تحریککنندههای ایمنی مختلف (پروبیوتیکها و پری
بیوتیکها) در بافتهای هدف در طول دهه اخیر کمتر
بررسی شده است و از سوی دیگر ،تغذیه نوزادان ماهی آمور
از غذاهای غیر گیاهی ،موجب شده است که آبزیپروران در
سالهای اخیر در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی
تمایل به استفاده از جیرههای فرموله شده در تغذیه نوزادان
و بچه ماهیان آمور پیدا کـنند .از آنجا که استـفاده از
مکـملهای غذایی و از جمـله پریبیوتیکها و پروبیوتیکها
می تواند در افزایش کارآیی رشد این ماهی بسیار مفید واقع
شود ،لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیرگذاری محصوالت
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هر تیمار بهصورت تصادفی به مخازن فایبرگالس با حجم
آبگیری  20لیتر معرفی شدند .برای تأمین هوادهی و نیاز
اکسیژنی ماهیان نیز به هر یک از مخازن یک سنگ هوا که
به پمپ هواده الکتریکی مدل  Hailaمتصل بود ،نصب شد.
آب مورد استفاده برای پرورش ماهیان در طول دوره نیز از
نظر 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 دمای آب نیز هر روز  3مرتبه و همزمان با تغذیه
نوزادان پایش شد که در قالب مقادیر میانگین در جدول 1
ارائه شده است.

بیولوژیک تجاری بهسام (پربیوتیک) و مولتی بهسیل
(پروبیوتیک) بر عملکردهای تغذیه ،میزان انرژی اتالفی و
نرخ ترشح آمونیاک و اوره در نوزادان ماهی آمور طراحی و
اجرا شد.
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 .برای شروع کار تعداد  1200قطعه نوزاد ماهی
آمور از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید چمران
(گلستان ،ایران) تهیه و پس از سازگاری یک هفتهای و
اطمینان از سالمت آنها ،نوزادان ماهی آمور (با وزن متوسط
 625/2 ± 10/1میلیگرم) ،شمارش و به تعداد  50قطعه در

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

شوری
()mg L-1

اکسیژن محلول
()mg L-1

نیتریت
()mg L-1

نیترات
()mg L-1

فسفات
()mg L-1

سولفات
()mg L-1

مقدار جامدات محلول
()mg L-1

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

ادامه جدول  1معیارهای کیفی آب.
معیار

هدایت الکتریکی آب
()mµ s-1

pH

کدورت
()NTU

دما
() C

بیکربنات
()mg L-1

کلسیم
()mg L-1

منیزیم
()mg L-1

سدیم
()mg L-1

پتاسیم
()mg L-1

مقدار

829/38 ± 82/66

7/6 ± 0/18

7/5 ± 0/65

24/5 ± 1/35

340 ± 27

84/68 ± 4/2

21/12 ± 1/5

54/10 ± 2/2

1/5 ± 0/11

o

تهیه و ساخت جیرههای آزمایشی
در ایــن تحقیق ،از محصوالت تجاری بهسام (پربیوتیک)
حاوی دیواره سلولی مخمر Saccharomyces
 cerevisiaeو الکتوباسیلهای گرم مثبت که میتوانند
نقش پری بیوتیک را ایفا کنند و همچنین ،محصول تجاری
مولتی بهسیل (پروبیوتیک) حاوی  1×1011 CFU/gاز
مخلوط پروبیوتیکهای باکتریایی شامل گونههای مختلف
الکتوباسیلوس ،باسیلوس ،قارچ  Aspergillus oryzaeو
مخمر  Saccharomyces cerevisiaeاز شرکت زیست
بهمن ایران تهیه و استفاده شد .سپس از غذای کنسانتره
(شرکت اسکرتینگ ایتالیا) با قطر  1/5 mmدارای %50
پروتئین خام %20 ،چربی خام و  %9/5خاکستر) استفاده شد

و میزان پری بیوتیک و پروبیوتیک برای هر تیمار ،پس از
محاسبه با غذا مخلوط شد .پس از آن ،با اضافه کردن درصد
مشخصی آب مقطر ( )40 mL/100 gبه حالت نیمه
خمیری در آمد و پس از گذراندن از الکهای فلزی با قطر
متناسب با اندازه دهان نوزادان ماهی ( 100-400میکرون)
به صورت گرانولهای غذایی تبدیل شد .سپس این گرانول-
های غذایی در درون انکوباتور با دمای  40oCبه مدت 5
ساعت خشک شدند (دارای  %10رطوبت) و مطابق با اندازه
دهان نوزادان ماهی آمور و بر اساس برنامه زمانبندی غذایی
و مقادیر غذای محاسبهشده 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
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یک ،در طول دوره آزمایش با جیرههای آزمایشی تغذیه
شدند.

خورانده شد .باقیمانده غذایی نیز با استفاده از میکروپیپت با
دقت از مخازن فایبرگالس جمعآوری شد .این مقدار غذای
جمعآوری شده از کل غذای عرضهشده کسر و غذای خورده
شده روزانه محاسبه شد.
زیستسنجی و برآورد شاخصهای تغذیهای
سه سطح از بهسام و بهسیل ( 400 ،200و  600میلیگرم
بهمنظور بررسی شاخصهای رشد در انتهای دوره آزمایش
در کیلوگرم) طبق روش ذکر شده به جیرههای آزمایشی
تمام بچه ماهیان موجود در هر مخزن خارج شدند و وزن (با
افزوده شده و در تیمارهای آزمایشی بهسام  400 ،200و
دقت  0/1گرم) و طول (با دقت  )1 mmآنها ثبت شد .با
 600و بهسیل  400 ،200و  600برای تغذیه نوزادان ماهی
استفاده از دادههای حاصل از زیستسنجی ،برخی از
آمور استفاده شدند .در گروه شاهد نیز نوزادان از جیرههای
شاخصهای رشد (شامل وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ،ضریب
فاقد پروبیوتیک و پربیوتیک تغذیه شدند .این آزمایش در
رشد حرارتی ،سرعت رشد وزنی ،غذای خورده شده روزانه)
قالب یک طرح کامالً تصادفی با یک گروه شاهد و  6تیمار
محاسبه شدند و برای محاسبه آنها بر اساس منابع موجود از
آزمایشی (سه تکرار برای هر تیمار) انجام شد .نوزادان ماهی
معادالت زیر استفاده شد ( De Silva & Anderson,
آمور (وزن اولیه  625/2 ± 10/1میلیگرم) در حوضچه های
:)1995; Helland et al. 1996
فایبرگالسی با حجم  20لیتر و به تعداد  50قطعه در هر
افزایش وزن بدن (گرم) /مقدار غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
(مقدار غذای خورده شده به گرم /افزایش وزن بدن به گرم) × = 100کارایی غذا (درصد)
مقدار چربی خورده شده (گرم) /وزن بهدستآمده (گرم) = نسبت کارایی چربی (گرم/گرم)
مقدار مصرف پروتئین (گرم) /افزایش وزن بدن (گرم) = نسبت کارایی پروتئین (گرم/گرم)
اندازهگیری آمونیاک و اوره
اندازهگیری آمونیاک و اوره در انتهای دوره پس از  60روز
غذادهی با پروبیوتیکها انجام شد .به این صورت که تعداد 5
ماهی بهطور تصادفی از هر تکرار انتخاب شدند و پس از
توزین ،ماهیان هر تکرار بهطور جداگانه ،به مدت  24ساعت
بدون هوادهی در ظروف  16لیتری قرار گرفتند .بهمنظور
جلوگیری از تأثیر ترشحات نیتروژنی مربوط به باکتریها و
دیگر ریزموجودات آبزی ،همراه با نمونه تکرارهای آمونیاک و
اوره ،یک مخزن  16لیتری از همان آب اما بدون ماهی نیز به
مدت  24ساعت قرار داده شد .در پایان  24ساعت ،نمونه آب

از هر ظرف بهطور جداگانه گرفته و سپس غلظت آمونیاک از
طریق روش فنول -هیپوکلرید بهصورت زیر تعیین شد
( .)Solorzano, 1969آمونیاک کل از تفریق مقدار
بهدستآمده با مقدار آمونیاک مخزن بدون ماهی به دست
آمد .غلظت اوره با استفاده از آنزیم اوره آز محاسبه شد
( .)Elliott, 1976الزم به ذکر است که در طول انجام این
آزمایشها ،تغذیه نوزادان بهطور کامل قطع شد ( Elliott,
1976; Brafield, 1985; Engin and Carter,
.)2001

نیتروژن آمونیاکی مترشحه (میلیگرم بر کیلوگرم وزن ماهی در روز) = ]آمونیاک نهایی (میلیگرم بر لیتر) – آمونیاک اولیه
(میلیگرم بر لیتر) [ × حجم آب ÷ ]وزن توده ماهی در هر تانک (کیلوگرم) [
نیتروژن اوره مترشحه (میلیگرم بر کیلوگرم گرم وزن ماهی در روز) = ]اوره نهایی (میلیگرم بر لیتر) – میزان اوره اولیه (میلیگرم
بر لیتر) [× حجم آب ÷ ]وزن توده ماهی در هر تانک (کیلوگرم)[
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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)
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) ÷
انرژی کل تلفشده به انرژی خورده شده = (مجموع انرژی تلفشده بر اساس آمونیاک و اوره ÷ انرژی خورده شده از طریق جیره) ×
100
تعیین میزان مصرف انرژی ( )EEدر نوزادان ماهی آمور نیز
با استفاده از رابطه ریاضی ارائه شده توسط Brafield
( )1985انجام شد .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 شد .میزان مصرف  EEبر مبنای
کیلوژول بر وزن ماهی در هر  24ساعت محاسبه شد .میزان
پروتئین و چربی مصرفی برای انجام فرآیند سوخت و ساز در
ماهی با استفاده از روش  )1985( Brafieldمحاسبه و
تعیین شد.
EE = -11.18 O2 + 2.64 CO2- 9.55 N
تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اندازهگیری شاخصهای
تغذیه و ترشح آمونیاک و اوره با استفاده از آنالیز واریانس
یکطرفه ( )ANOVAو آزمون مقایسه چند دامنهای
دانکن ،در سطح احتمال  %5با استفاده از نرمافزار SPSS
) (V.19در محیط ویندوز بین تیمارهای مختلف انجام شد.
نتایج
عملکرد تغذیهای
در شروع آزمایش تفاوت معنیداری بین تیمارهای مورد
بررسی بــه لحــاظ وزن اولیــه وجــود نداشــت
( )p>0/05اما در پایان دوره  45روزه غذادهی توسط
محصوالت تجاری مورداستفاده در این مطالعه ،از نظر وزن
نهـایی در  7تیمــار مورد بررسی ،اخــتالف معنیداری
مشاهده شد ،بهگونهای کـه ماهیـان تغذیهشده بـا جیـره

حاوی  600 mg/kgپربیوتیک بهسام از افزایش وزن
بیشـتری در مقایســه بــا  6تیمــار دیگــر برخــوردار
بودنــد ( .)p<0/05همچنین ،بر اساس نتایج بهدستآمده از
جدول  2مشخص شد که با افزودن پربیوتیک و پروبیوتیک-
های مورد استفاده در این مطالعه به جیره غذایی نوزادان
ماهی آمور ،شاخصهای تغذیهای اندازهگیری شده شامل
 LER ،PER ،FCE ،FCRو  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 درباره شاخص
 GSIنیز باالترین مـقـدار انـدازهگیری شده (9/6 ± 2/6
درصد) در تیمار بهسام  400و کمترین مقدار برای تمام
شاخصهای تغذیهای در تیمار شاهد ثبت شد.
آمونیاک و اوره مترشحه
نتایج بهدستآمده از تأثیر پروبیوتیک و پربیوتیک مورد
استفاده در این مطالعه بر میزان دفع نیتروژن در جدول 3
ذکر شده است .میزان نیتروژن (که بر اساس پروتئین خام
جیره بهدستآمده است) و میزان انرژی دریافت شده ،در
همه تیمارهای آزمایشی ،برابر بود .در این مطالعه مشخص
شد بیشترین مقدار آمونیاک مترشحه در جیره شاهد (فاقد
ترکیب پروبیوتیکی) و کمترین آن از سطحی معادل mg/g
 0/3 BW/dayدر تیمار بهسام  600بوده است .نکته مثبت
اینکه در همه تیمارهای آزمایشی ،میزان ترشح آمونیاک به
نسبت گروه شاهد کاهش معنیداری نشان داد (.)p<0/05
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همچنین کمترین میزان اوره مترشحه نیز در تیمارهای
بهسام  600و بهسیل  600مشاهده شد که برای هر دو تیمار
مقدار  0/060 ± 0/001 mg/g BW/dayثبت شد.
بیشترین میزان انرژی تلفشده بر اساس آمونیاک و اوره نیز
به ترتیب از  9/64 kj/kg/BW/dayو  2/30در تیمار
شاهد به  7/82 kj/kg/BW/dayدر تیمار بهسیل 600
برای انرژی اتالفی بر اساس آمونیاک و kj/kg/BW/day
 1/72در 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 600
( )9/18 kj/kg/BW/dayبه دست آمد که تفاوت
معنیداری با دیگر 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  114/35 kj/kg/BW/dayدر تیمار شاهد به
پایینترین سطح خود در تیمار بهسام  600معادل با
 73/45 kj/kg/BW/dayرسید.
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جدول  2تغییرات 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) (میانگین  ±انحراف معیار).
تیمار
شاهد

بهسام
200

بهسام
400

بهسام
600

بهسیل
200

بهسیل
400

بهسیل
600

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

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

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

5/4 ± 1/05a
1/75 ± 0/35b
60/1 ± 14/67a
1/33 ± 0/32a
5/56 ± 1/35a
9/08 ± 1/35ab

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

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

5/06 ± 1/07ab
1/85 ± 0/33b
56/23 ± 11/28a
1/25 ± 0/26ab
5/21 ± 1/11ab
7/12 ± 0/87bc

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

* در هر ردیف حروف التین غیرمشترک نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<0/05
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جدول  3نیتروژن 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 پربیوتیک (بهسام) و پروبیوتیکی ( مولتی بهسیل) (میانگین  ±انحراف معیار).
تیمار
ترکیبات متابولیک
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 است (.)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 بجز
شاخص گاستروسوماتیک در تیمارهای آزمایشی در مقایسه
با تیمار شاهد شد .در مورد شاخص گاستروسوماتیک تفاوت
معنیدار در تیمار بهسام  400مشاهده شد .درخصوص
ضریب تبدیل غذایی نیز با وجود عدم مشاهده اختالف
معنیدار درون گروهی بین تیمارهای آزمایشی حداقل مقدار
این شاخص در تیمار بهسام  600مشاهده شد .به نظر
میرسد این پربیوتیک از طریـق تغییر در ویژگیهای
ریختشناختی روده مانند افزایش ارتفاع ریزپرزها و
همچنین اصالح جمعیت میکروبی دستگاه گوارش میتوانند
کارایی روده را افزایش داده و سبب بهبود جذب مواد مغذی
و ارتقای شاخصهای رشد شوند ( Dimitroglou et al.
 .)2010وجود اثرات مثبت این نوع پریبیوتیک بر شاخص-
های رشد مـاهی کپـور معمـولی در ایـن آزمـایش 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 مانند باکتریهای اســـیدالکتیک،
الکتوباســـیلوسهـــا و بیفیـــدوباکترهاســـت ( 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 ،و به این طریق از رشد
ریزموجودات 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
الکتوباسیلوسها 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
 Nazari Juibari ،)persicusو همکاران ( )2013در
ماهی قزلآالی رنگینکمان (،)Oncorhynchus mykiss
1
 Kühlweinو همکاران ( )2014بر روی کپور آینهای
افزایـش معنـیداری را از نظر شـاخـصهای تغـذیهای با
پربیوتیکهای مختلف در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده
کردند .برخالف نتایج بهدستآمده Hoseinifar ،و همکاران
( )2015 ،2014با 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 بچهماهیان 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 از نظر شاخصهای
تغذیهای مشاهده نکردند .عدم مشاهده اثرات مثبت
پربیوتیک در این مطالعات را میتوان به ناتوانی میکروبهای
رودهای در تخمیر پربیوتیکهای اضافی و متعاقب آن،
انباشتگی مواد غیرقابلهضم در دیواره روده دانست که در
نهایت ،باعﺚ تحریک روده میشود ( Hoseinifar et al.
 .)2011در مطالعات انجامشده توسط  Robainaو
همکاران ( Garg ،)2002( Kalla ،)1997و همکاران
( )2007( Sushma ،)2002و  Rajahariaو همکاران
( )2008مشخص شد که وقتی میزان آمونیاک مترشحه در
آب 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 آب نگهداری نوزادان
ماهی آمور مشخص شد که استفاده از محصوالت زیستی
بهسام و مولتی بهسیل در جیره غذایی نوزادان ماهی آمور به
شکل قابل قبولی باعﺚ کاهش ترشح این ترکیبات نیتروژنه
حاصل از سوخت و ساز شده است ،بهطوری که باالترین
میزان تأثیرگذاری نیز در تیمار بهسام  600تعیین شد .دلیل
Mirror carp
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اصلی این امر احتماالً این است که نوزادان ماهی آمور در
مرحله رشد نیاز به نیتروژن بیشتری برای انباشت پروتئین
در بدن خود دارند و احتماالً جیرههای غذایی غنی شده
توسط محصوالت تجاری بهسام (پربیوتیک) و مولتی بهسیل
(پروبیوتیک) در طول دوره  45روزه غذادهی بهخصوص
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
مورد استفاده در این مطالعه بر قابلیت هضم نیتروژن
مشخص نیست .همچنین این موضوع را میتوان به کارایی
باالی جیرههای غذایی غنی شده با این محصوالت تجاری
بهخصوص تیمار حاوی  600 mg/kgپربیوتیک تجاری
بهسام نسبت داد ،زیرا وقتی کارایی جیره غذایی باال باشد،
آمینزدایی 2پروتئینهای غذای مصرف نشده رخ نمیدهد و
عدم انجام آن ،مانع از ترشح متابولیتهایی مانند آمونیاک و
اوره میشود .این نتایج همسو با نتایج  Singhو همکاران
( Kalla ،)2003و همکاران ( Wu ،)2004و همکاران
( Jindal ،)2005و همکاران ( )2005و ،)2011( Jindal
 Moazamiو همکاران ( )2015و  Rapariaو
 )2016( Bhatnagarاست .همچنین ،در تحقیق حاضر
میزان انرژی اتالفی از طریـق ترشح آمونیـاک و اوره در
تیمـارهای تحت تـأثیر پربیوتیک بهسام و پروبیوتیک مولتی
بهسیل در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد کاهش
معنیدار داشت .به طوری که 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 است که یکی از عوامل مهم
تأثیرگذار بر آن ،انرژی ازدسترفته از طریق ترشح آمونیاک
و اوره از بدن ماهی است .در پرورش ماهیان و بهخصوص
دوره پرورش نوزادی ماهیان پرورشی ،افزایش بازده انرژی و
کاهش هدررفت آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .عوامل
متعددی در اتالف انرژی در ماهی نقش دارند و در این
خصوص نیز بعضی از متغیرها مانند غذای مصرفی ،دما،
دستکاری ،شرایط فیزیکوشیمیایی آب و باکتریها از
Deamination
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مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ترشح آمونیاک و اوره و
انرژی اتالف شده از این طریق هستند .در همین راستا،
 Altinokو  )2001( Grizzleثابت کردند که شوری آب
نقش مهمی در نسبت ترشح آمونیاک و اوره در بچه ماهیان
قزلآالی رنگینکمان ،تاس ماهی خلیج Acipenser
 ،oxyrinchus desotoiقرمز حوض و قزلآالی قهوهای و
همچنین ،انرژی از دست رفته آنها دارد .نتیجه بهدستآمده
در خصوص انرژی اتالفی از طریق ترشح آمونیاک و اوره در
مطالعه حاضر ،همسو با نتایج سایر محققان است .سرگزی و
همکاران ( ،)1393حسنپور فتاحی و همکاران (،)1394
 Jamaliو همکاران ( Lashkarboloki ،)2014و
همکاران ( Faramarzi ،)2012و همکاران ( )2012و
 Moazamiو همکاران ( )2015در استفاده از باکتریهای
مفید بهعنوان عوامل زیستی مؤثر ،توانستند میزان اتالف
انرژی ناشی را کاهش دهند .یکی از دالیل احتمالی کاهش
معنیدار مصرف انرژی در تیمارهای آزمایشی تغذیهشده با
پربیوتیک بهسام و پروبیوتیک مولتی بهسیل در مقایسه با
شاهد ممکن است کسب انرژی توسط نوزادان ماهی آمور از
دیگر منابع تأمینکننده انرژی از ترکیبات غیر پروتئینی
مانند چربیها و قندهای سخت هضم باشد که مانع از آمین-
زدایی پروتئینها و در نتیجه ،دفع کمتر مواد نیتروژنه به آب
محیط پرورش میشود و احتماالً این روند ،منجر به کاهش
مصرف انرژی در ماهیان میشود .در مجموع ،نتایج
بهدستآمده از مطالعه حاضر حاکی از آن است که
بهکارگیری سطوح مختلف پربیوتیک بهسام و پروبیوتیک
مولتی بهسیل میتوانند قابلیت تأثیرگذاری باالیی در افزایش
عملکرد تغذیه و برخی از شاخصهای ایمنی داشته باشند.
داشتن اطالعات جامعتر در این خصوص مستلزم تحقیقات
بیشتری است و مطمئناً مطالعات آینده ابعاد جدیدی از این
موضوع را روشن خواهد کرد که امروزه برای ما ناشناخته
هستند.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of two commercial prebiotic and probiotic
called Behsam and Behsil, respectively, in feeding performance, ammonia and urea excretions as
well as energy losses in grass carp, Ctenophryngodon idella fry. Three levels of Behsam and
Behsil (200, 400 and 600 mg/kg of diet) were supplemented to experimental diets and fed to
grass carp 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 exhibited that the different levels of Behsam and Behsil had positive effects on the
ammonia and urea excretions in fish fry and also the energy decreasing rate in experimental
treatments in comparison with control group. Minimum of ammonia-N and urea-N excretions
were obtained in treatment Behsam 600. The maximum energy losses via excretion of ammonia
and urea were obtained in control. However, the minimum energy losses were obtained in fish
fry fed with 600 mg/kg Behsam. The total energy losses by nitrogenous wastes such as ammonia,
urea and energy losses rate (%) per energy intake were decreased in the various experimental
treatments in comparison with control. Maximum energy expenditure was detected in control
group, but it decreased in experimental treatments and minimum value was obtained in treatment
containing 600 mg/kg Behsam. In this study, it was found that the various Behsam and Behsil
levels in rearing grass carp fry exhibit different effects on feeding performance, ammonia and
urea excretions as well as energy losses in this fish.
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