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چکیده
استفاده از پرو -و پـریبیوتیـکهـا بـه دلیـل داشتن مزایای فراوان همـواره به عنوان یکـی از شیوههـای افـزایش بازده آبزیپروری
مطرح بوده است .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر استفاده توأم پروبیوتیک  Lactococcus lactis subsp. lactisو کیتین در
جیره بر عملکرد رشد ،ترکیب الشه و هضمپذیری ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioبود .برای این منظور ،تعداد360
قطعه بچهماهی با وزن  12 ± 1/5گرم بهطور تصادفی تحت  6تیمار آزمایشی بر اساس ترکیب کیتین با سطوح صفر %1 ،و  %2و
پروبیوتیک با سطوح صفر و  )1 × 107 CFU/g( %2در جیرهی غذایی ،به مدت  8هفته در مخازن توزیع و پرورش داده شدند .در
پایان آزمایش بیشترین وزن نهایی ،افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،نرخ رشد روزانه ،کارایی غذا و شاخص وضعیت و کمترین ضریب
تبدیل غذایی در تیمار پروبیوتیک  ،%2کیتین  %1و پروبیوتیک  + %2کیتین  %1مشاهده شد ( .)p>0/05در میزان غذای مصرفی و
درازای کل در بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p<0/05ترکیب الشه و هضمپذیری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار
شاهد نیز تفاوت معنیداری نشان نداد ( .)p<0/05بهطور کلی میتوان گفت که استفاده از پروبیوتیک  %2و کیتین  %1میتواند
شاخصهای رشد را بهبود بخشد ،اما بر ترکیب الشه و هضمپذیری تأثیری ندارد.
کلمات کلیدی :شاخصهای رشد ،کپور معمولی ( ،)Cyprinus carpioکیتین،Lactococcus lactis subsp. Lactis ،
هضمپذیری
نویسنده مسئولs.yeganeh@sanru.ac.ir :
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مقدمه
در عرصه تولیدات کشاورزی و پروتئینی کشور ،تولید و
پرورش آبزیان بهخصوص ماهی از جایگاه خاصی برخوردار
است و بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه را تامین میکند
(خدادادی و همکاران .)1391 ،این صـنعت بهرغـم رشـد
قابـل توجه ،همواره با مشکالتی روبهرو بوده اسـت کـه از آن
جمله میتوان به کنترل کیفیت آب ،شـیوع بیمـاریهـا و
تغذیه نامناسب اشاره کرد .در زمینه کنترل بیماریها
اسـتفاده از آنتیبیوتیکها مطرح شد که پس از سالها ایـن
داروهـا خود مشکالت عدیدهای مانند مقاوم شدن عوامل
آسیبرسان و مسـائل زیسـت محیطـی را پدیـد آورد .به
همین دلیل ،استفاده از پروبیوتیکها به عنوان جایگزینی
برای روشهای قبلی مطرح شد که به نظر میرسید میتواند
بسـیاری از مشـکالت را حـل کنـد ( Vazquze et al.
 .)2005استفاده از ریزموجودات مفید مثل پروبیوتیکها در
جیره غذایی آبزیان یکی از راههای افزایش امنیت بهداشتی
مزارع پرورشی است .افزودن پروبیوتیکها به جیره غذایی
باعث افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و تحریک اشتها
( ،)Irianto and Austin, 2002bایجاد تعادل میکروبی
در روده میزبان ،ساخت ترکیبات مفید از جمله ویتامینها و
برخی آنزیمها ،تحریک و افزایش کارایی دستگاه ایمنی و
افزایش رشد میشود ( .)Liu et al. 2010کیتین
فراوانترین بیوپلیمر بعد از سلولز است که بهعنوان عمده-
ترین آمینوپلیساکارید (پلیساکارید غیرنشاستهای) در
طبیعت ،دارای خصوصیاتی از جمله سازگاری زیستی باال،
سمیت پایین ،زیست تخریبپذیری و خواص ضدمیکروبی
قابل قبول است ( .)Marguerite, 2006کیتین در پوسته
یا دیواره بیمهرگان ،قارچها و مخمرها یافت میشود .این
مـاده جزء اصـلی اسـکلت سختپوستان است و از اکسید
کلسیم تشکیل میشود .کیتین به شکل  50تا %80به صورت
ترکیبات آلـی در سختپوستان وجود دارد ( Shiau and
.)Yu, 1999
ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioمتعلق به
خانواده کپورماهیان ( ،)Cyprinidaeدر بین ماهیان
پرورشی از سهولت زیادی برای پرورش برخوردار است و در
مقابل تنگناهای میحطی ،مقاومت بیشتری نسبت به دیگر

ماهیان دارد (وثوقی و مستجیر .)1394 ،میزان پرورش
ماهیان گرمابی در سال  1397در کشور  187399تن بوده
است که سهم قابل توجهی از آن را کپور تشکیل میدهد .با
توجه به ماهیت کیتین که پلیساکاریدی تغییر یافته مشابه
سلولز غیر قابل هضم است و به عنوان فیبر نامحلول ،اثر
پریبیوتیکی داشته و باعث تقویت رشد باکتریهای مفید
روده میشود ( Stull et al. 2018; Selenius et al.
 ،)2018لذا این پژوهش بر این اساس که ممکن است
کیتین بتواند به عنوان پریبیوتیک ،تأثیر پروبیوتیک L.
 lactisرا بهبود بخشد ،انجام شد .تاکنون مطالعات متعددی
درباره کیتین ( Shiau and Yu, 1999; Zhou et al.
;2010, 2012; Harikrishnan et al. 2012
 ،)Sangma and Kamilya, 2019پروبیوتیکها
( ;Hoseinifar et al. 2011b; Standen et al. 2013
;Ramos et al. 2013; Giannenas et al. 2014
;Hamdan et al. 2015; Selim and Reda, 2015
 )Adel et al. 2017 d; Kousha et al. 2019و پری-
بیوتیکها ( Akrami et al. 2009; Taati et al.
;2011, 2012; Hoseinifar et al. 2011a, c
 )Ahmdifar et al. 2011; Adel et al. 2017cو
ترکیبی از آنها (سینبیوتیک) ( Rodriguez-Estrada et
al. 2009; Mehrabi et al. 2011; GhasemPour
 )Dehaghani et al. 2015انجام شده است .در تعدادی
از مطالعات انجام شده ،تأثیر مثبت پروبیوتیک
 Lactococcus lactisبر شاخصهای رشد و ایمنی در
ماهی توربوت (Villamil ( )Scophthalmus maximus
 ،)et al. 2002ماهی تیالپیای نیل ( Oreochromis
 ،)Zhou et al. 2010( )niloticusماهی کفشک
(،)Beck et al. 2015( )Paralichthys olivaceus
کفشک زیتونی (Nguyen ( )Paralichthys olivaceus
 )et al. 2017و میگو ()Litopenaeus vannamei
( )Adel et al. 2017aبه اثبات رسیده است ،اما مطالعهای
درباره تأثیر استفاده همزمان پروبیوتیک Lactococcus
 lactis subsp. lactisو کیتین در جیره غذایی بر
عملکرد رشد ،ترکیب الشه و هضمپذیری ماهی کپور معمولی
انجام نشده است.
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مواد و روشها
تهیه پروبیوتیک و کیتین
پروبیوتیک ( Lactococcus lactis subsp. lactisبا کد
 )PTCC 1403از شرکت دانشبنیان تک ژن به صورت
لیوفیلیزه و کیتین (استخراج شده از پوسته میگو) از شرکت
بهین سرو کیتین مشهد خریداری شد .به منظور تهیه
غلظتهای پروبیوتیک  ،L. lactisابتدا سوسپانسیون
باکتری مورد نظر روی محیط کشت تریپتیک سوی آگار
( )TSAکشت داده شد و به مدت  48ساعت در دمای 25
درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شد .سپس غلظت مورد
نظر از پرگنههای کشت داده شده ،با استفاده از استاندارد
نیم مک فارلند و دستگاه اسپکتوفتومتری بر مبنای CFU/g
با تعیین جذب نوری در طول موج  600نانومتر تعیین شد
(.)Beck et al. 2015
تهیه جیره و پرورش ماهی
این آزمایش در سالن تکثیر و پرورش ماهی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری در تابستان  1396انجام شد.
آب چاه قبل از ورود به مخازن ،وارد مخزن ذخیره شده و
پس از هوادهی ،از مخزن ذخیره به مخازن پرورش پمپاژ
میشد .با توجه به تیمار و تکرار 18 ،تانک فایبرگالس 300
لیتری (با حجم آبگیری  250لیتر) در سالن پرورش در نظر
گرفته شد .در طول دورهی پرورش تعویض آب بهطور روزانه
به میزان  50تا %70انجام می شد .برای انجام آزمایش 360
قطعه ماهی با وزن متوسط  12 ± 1/5گرم خریداری شد و
برای سازگاری با شرایط محیطی ،بچهماهیان به مدت دو
هفته در مخازن نگهداری ،و سه بار در شبانه روز تا حد
سیری تغذیه شدند .طی این مدت ،بچهماهیان با جیره
غذایی تهیه شده از شرکت بیضاء شیراز تغذیه شدند.
تیمارهای آزمایش بر اساس سطوح مختلف کیتین شامل
صفر 1 ،و  %2و پروبیوتیک Lactococcus lactis
 subsp. lactisشامل صفر و  )1 × 107 CFU/g( %2در
جیره غذایی تنظیم شد ( ;Harikrishnan et al. 2012

 20 .)Sangma and Kamilya, 2019قطعه ماهی به طور
تصادفی در هر تیمار و هر تیمار با  3تکرار توزیع شدند و
سپس زیست سنجی اولیه از هر مخزن انجام شد .ماهیان به
مدت  8هفته با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند و بررسی
عملکرد رشد ،ترکیب الشه و هضمپذیری پس از  8هفته
انجام شد .کیتین و پروبیوتیک بر اساس درصدهای از قبل
تعیین شده به غذای پودر شده (شرکت بیضاء) اضافه شد.
پس از مخلوط شدن و اضافه کردن تدریجی آب به مخلوط و
تشکیل ترکیب خمیری ،جیره به کمک چرخ گوشت
بهصورت رشتههایی با قطر  2میلیمتر درآمد و به مدت 48
ساعت خشک شد ( ;Hoseinifar et al. 2011a,b
 .)Mehrabi et al. 2011ترکیب تقریبی جیرههای
آزمایش در جدول  1ارائه شده است .برای ساخت جیره
مارکردار (برای تعیین قابلیت هضم) اکسید کروم به میزان
 %1جیره در حین مخلوط شدن خمیر اضافه شد .پس از
خشکشدن ،جیره غذایی خرد شد تا اندازه مناسب پیدا کند.
سپس ،تا زمان مصرف در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شد .غذادهی تا حد سیری  3بار در روز انجام شد و
حدود  2الی  3ساعت بعد از تغذیه ،سیفون کردن مدفوع و
جمعآوری غذای خـورده نشده (در صورت وجود) صورت
میگرفت .این عمل با توجه به شدت آلودگی آب که حاوی
مدفوع ماهیان بود ،یک یا دو بار در روز انجام میشد.
اندازهگیری معیارهای کیفی آب
میانگین دما بهصورت روزانه در دو نوبت صبح و عصر توسط
دماسنج ثبت شد .دیگر شاخصهای کیفی آب از قبیل
اکسیژن (با اکسیژنمتر ،AL15- AQUA LYTIC
ساخت آلمان)( pH ،با  pHمتر AL15-AQUA
 ،LYTICساخت آلمان) TDS ،و شوری (با Senciun5-
 ،Hachساخت آمریکا) بهطور دورهای اندازهگیری شد که
بهترتیب  28/2 ± 9/2درجه سانتیگراد 7/31 ± 0/3 ،میلی-
گرم بر لیتر 631/18 ± 23/7 ،7 ± 6/5 ،میلیگرم در لیتر
کربنات کلسیم و  0/6 ± 0/0گرم در لیتر بود.
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جدول  1ترکیب تقریبی جیرههای آزمایش

تیمارهای آزمایش
ترکیبات ()%

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

تیمار 5

تیمار 6

پروتئین

36/73

36/92

37/22

36/6

36/9

36/75

چربی

7/82

8/11

7/72

7/85

8/05

7/78

رطوبت

9/89

9/69

9/68

10/2

9/58

9/78

خاکستر

9/73

9/61

9/48

9/93

9/73

9/68

تیمار  :1شاهد ،تیمار  :2پروبیوتیک  ،%2تیمار  :3کیتین  ،%1تیمار  :4کیتین  ،%2تیمار  :5پروبیوتیک  + %1کیتین  ،%1تیمار  :6پروبیوتیک %1
 +کیتین %2

اندازهگیری معیارهای رشد و بازماندگی
برای بررسی عملکرد غذا بر روی بچهماهیان ،زیستسنجی
در ابتدا و انتهای دوره آزمایش انجام ،و شاخصهای رشد
شامل افزایش وزن ،درصد افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه
( ،)SGRنرخ رشد روزانه ،ضریب تبدیل غذا (،)FCR
بازماندگی ،کارایی غذا و ضریب چاقی (شاخص وضعیت) با
استفاده از رابطههای مربوطه تعیین شد ( Sotoudeh and
.)Yeganeh, 2016
سنجش شیمیایی جیره و الشه ماهی
نمونههایی از جیرهها و الشه در پایان مطالعه آزمایش شدند.
از هر تکرار  3قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد.
سنجش تقریبی بر اساس روش  )2005( AOACانجام شد.
هضمپذیری
برای تعیین هضمپذیری در آغاز هفته نهم پرورش بهمدت دو
هفته ماهیان با جیره حاوی  %1مارکر اکسیدکروم تغذیه
شدند و مدفوع تازه ماهیان نیم ساعت بعد از غذادهی از کف
حوضچهها به خارج سیفون و جمعآوری شد
( .)Rodehutscord and Pfeffer, 1995سپس مدفوع
جمـعآوری شده توسـط آون در دمای  65-70درجـه
سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک ( Scott and Hall,
 )1998و بالفاصله در دمای  -18درجه سانتیگراد برای
انجام آزمایشهای بعدی منجمد شد .اندازهگیری اکسیدکروم
در مدفوع و مواد خوراکی ،نمونهها با 250میلیلیتر اسید
پرکلریک 150 ،میلیلیتر اسید سولفوریک 10 ،گرم سدیم

مولیبدات و  150میلیلیتر آب مقطر برای تهیه محلول هضم
آماده شدند .خاکستر مدفوع و غذا هرکدام در لولههای هضم
ریخته شدند و  15میلیلیتر محلول هضم آمادهشده به لوله
اضافه شد و در دستگاه هضم قرار گرفت تا زمانی که رنگ
زرد مشاهده شد .بعد از خارج شدن بخار و خنکشدن ،نمونه
در ارلن ریخته شد و با آب مقطر به حجم  200میلیلیتر
رسانده ،و در دستگاه سانتریفیوژ ( 7دقیقه) قرار داده شد.
بعد از مدت زمان الزم نمونهها بیرون آورده شدند ،در
دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج  440نانومتر قرار گرفتند
و قرائت شدند ( .)Fenton and Fenton, 1979مقدار
اکسید کروم (میلیگرم) موجود در نمونه از رابطه زیر
محاسبه شد:
درصد جذب اکسید کروم = جذب نمونه  /وزن نمونه ×× 10
شیب خط استاندارد
تجزیه و تحلیل آماری
این مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی با آزمایش فاکتوریل
 2در  3با دو سطح پروبیوتیک صفر و × 107 CFU/g( %2
 )1و سه سطح کیتین صفر 1 ،و  %2انجام شد .بررسی نرمال
بودن دادهها از طریق آزمون Kolmogorov-Smirnov
صورت گرفت .تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده به
روش آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد و برای مقایسه
میانگینها از آزمون آماری دانکن در سطح احتمال %95
استفاده شد .از نرمافزار  22 SPSSبرای انـجام بررسیهای
آماری استفاده شد.
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 .)p<0/05شاخص وزن نهایی و افزایش وزن در تیمارهای 2
و  5نسبت به تیمار شاهد افزایش پیدا کرد (.)p>0/05
ضریب رشد ویژه و نرخ رشد روزانه در تیمار  5بیشترین
مقدار را نشان داد ( ،)p>0/05اما در نرخ رشد ویژه بین
تیمارهای  2و  3تفاوت معنیداری نداشت (.)p<0/05
کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی و بیشترین کارایی غذا
در تیمار  5مشاهده شد ( .)p>0/05در تیمار  4و  6ضریب
تبدیل غذایی بیش از دیگر تیمارها و کارایی غذا کمتر از آنها
بود ( .)p>0/05از نظر شاخص وضعیت ،بین تیمار  4که
مقدار کمتری را نشان داد ،با دیگر تیمارها (بجز تیمارهای 3
و  )5تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)p<0/05

نتایج
شاخصهای رشد
آنالیز واریانس دو طرفه در پایان آزمایش نشان داد که اثر
کیتین بر روی شاخصهای رشد شامل وزن نهایی ،افزایش
وزن بدن ،نرخ رشد روزانه ،نرخ رشد ویژه و کارایی غذا
معنیدار بوده ( ،)p<0/05ولی اثر پروبیوتیک بجز افزایش
وزن بدن و اثر متقابل آنها بر هیچکدام از شاخصهای رشد
معنیدار نبوده است ( .)p<0/05نتایج بهدست آمده از
شاخصهای رشد بچهماهیان کپور معمولی تغذیهشده با
سطوح مختلف پروبیوتیک  L. lactisو کیتین نشان داد که
هیچ کدام از تیمارها از لحاظ وزن اولیه ،طول کل و میزان
بازماندگی تفاوت معنیداری باهم نداشتند (جدول 2؛

جدول  2عملکرد رشد ماهی کپور معمولی تغذیهشده با سطوح مختلف پروبیوتیک  L. lactisو کیتین
تیمارهای آزمایشی
شاخص

1

2

3

4

5

6

وزن اولیه ()g
وزن نهایی ()g
افزایشوزن ()%
ضریب رشد ویژه (روز)%/
نرخ رشد روزانه (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
غذای مصرفی (گرم)

11/76 ± 0/04
24/79 ± 0/97ab
110/7 ± 8/86ab
2/45 ± 0/03ab
0/23 ± 0/02ab
2/39 ± 0/09b
31/09 ± 2/68
8/52 ± 2/10

11/75 ± 0/02
26/82 ± 0/43c
128/15 ± 3/47c
2/52 ± 0/01bc
0/27 ± 0/02bc
2/31 ± 0/13ab
34/82 ± 2/57
8/25 ± 1/98

11/80 ± 0/07
26/30 ± 0/58bc
125/5 ± 4/09bc
2/51 ± 0/02bc
0/27 ± 0/01bc
2/25 ± 0/07ab
33/33 ± 2/24
8/20 ± 1/96

11/74 ± 0/07
23/67 ± 1/64a
101/5 ± 13/76a
2/42 ± 0/09a
0/21 ± 0/03a
2/57 ± 0/03c
30/67 ± 3/96
9/18 ± 2/18

11/72 ± 0/05
26/99 ± 1/03c
130/24 ± 9/3c
2/53 ± 0/03c
0/27 ± 0/02c
2/22 ± 0/05a
33/91 ± 1/62
7/93 ± 1/64

11/79 ± 0/09
24/51 ± 1/23a
107/8 ± 10/82a
2/45 ± 0/04a
0/23 ± 0/02a
2/60 ± 0/05c
32/72 ± 3/42
9/19 ± 2/58

کارایی غذا ()%
شاخص وضعیت
بازماندگی ()%

41/93 ± 1/53b
0/84 ± 0/07ab
100 ± 00

43/40 ± 2/50bc
0/89 ± 0/04ab
100 ± 00

44/54 ± 1/42bc
0/89 ± 0/05b
100 ± 00

38/86 ± 0/49a
0/78 ± 0/05a
100 ± 00

45 ± 0/97c
0/93 ± 0/04b
100 ± 00

38/85 ± 0/68a
0/83 ± 0/08ab
100 ± 00

غذای مصرفی روزانه ()%

میانگین  ±انحراف معیار ،حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارهاست ( :1 .)p<0/05شاهد :2 ،پروبیوتیک 2
 :3 ،%کیتین  :4 ،%1کیتین  :5 ،% 2پروبیوتیک  + %1کیتین  :6 ،%1پروبیوتیک  + %1کیتین % 2

آزمایش الشه
آنالیز واریانس دو طرفه در پایان آزمایش نشان داد که اثر
کیتین بر پروتئین ،چربی و خاکستر و اثر پروبیوتیک بر
چربی و خاکستر الشه معنیدار بوده ( ،)p<0/05ولی بر
دیگر شاخصها معنیدار نبوده است ( .)p<0/05اثر متقابل
آنها نیز بر هیچ کدام از این شاخصها معنیدار نبود

( .)p<0/05در میزان رطوبت و ماده خشک بین تیمارهای
مختلف تفاوت معنیدار مشاهده شد (جدول 3؛ ،)p>0/05
به نحوی که میزان رطوبت و ماده خشک بهترتیب در تیمار
 6بیشتر و کمتر از تیمار  5بود ( ،)p>0/05ولی این دو تیمار
با دیگر تیمارها تفاوت معنیداری نشان ندادند (.)p<0/05
بیشترین میزان پروتئین الشه در تیمار  5مشاهده شد
( )p>0/05ولی با گروه شاهد و تیمار  3تفاوت معنیداری
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نشان نداد ( .)p<0/05میزان پروتئین در تیمارهای  4 ،2و 6
بهطور معنیداری کمتر از شاهد و دیگر تیمارها بود
( .)p>0/05میزان چربی الشه بهترتیب در تیمارهای  2و 4
بیش از دیگر تیمارها بهدست آمد .تیمار  2با تمام تیمارها و

تیمار  4فقط با تیمار  2و شاهد تفاوت معنیدار داشت
( .)p>0/05میزان خاکستر الشه در تیمار  4بیش از دیگر
تیمارها بود که بجز تیمار  ،6با دیگر تیمارها تفاوت معنیدار
نشان داد (.)p>0/05

جدول  3آنالیز الشه بچهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک  L. lactisو کیتین
تیمارهای آزمایش

شاخص ()%
رطوبت
ماده خشک
پروتئین
چربی
خاکستر

1

2

3

4

5

6

70/59±0/45ab
29/41±0/45ab
50/75±1/85bc
42/13±0/77a

70/47±1/54ab
29/53±1/02ab
44/80±1/85a
48/88±2/17c

69/50±1/97ab
30/50±1/97ab
51/10±1/93bc
42/68±1/71ab

70/53±0/25ab
29/47±0/24ab
45/60±3/28a
45/26±2/16b

67/27±3/21b
32/73±7/43b
53/25±3/12c
42/63±0/77ab

71/72±2/04a
28/38±1/95a
46/79±2/53ab
43/82±0/96ab

7/30±1/14a

6/27±0/47a

6/22±1/45a

9/14±1/56b

6/12±0/61a

7/69±0/59ab

میانگین  ±انحراف معیار ،حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارهاست ( :1 .)p<0/05شاهد :2 ،پروبیوتیک ،%2
 :3کیتین  :4 ،%1کیتین  :5 ،%2پروبیوتیک  + %1کیتین  :6 ،%1پروبیوتیک  + %1کیتین %2

مقدار بود ( ،)p>0/05اما بجز با تیمارهای  5و  ،6با دیگر
تیمارها تفاوت معنیدار نداشت ( .)p<0/05گروه شاهد با
هیچ کدام از تیمارها تفاوت معنیدار نشان نداد (.)p<0/05
تیمارهای  2و  6میزان هضمپذیری چربی بیشتری داشتند
که بجز شاهد با دیگر تیمارها تفاوت معنیدار داشتند
( .)p>0/05میزان هضمپذیری خاکستر در گروه شاهد و
تیمار  1بهطور معنیدار بیش از تیمارهای  4و  6بود
( .)p>0/05تیمارهای  5 ،4و  6با هم تفاوت معنیدار
نداشتند (.)p<0/05

هضمپذیری مواد مغذی
آنالیز واریانس دو طرفه در پایان آزمایش نشان داد که اثر
کیتین بر هضمپذیری جیره از نظر چربی و خاکستر معنیدار
( ،)p<0/05ولی در دیگر عوامل معنی دار نبوده است
( .)p<0/05همچنین ،اثر پروبیوتیک و اثر متقابل کیتین و
پروبیوتیک بر هیچکدام از این اجزا اثر معنیدار نداشته است
( .)p<0/05میزان هضمپذیری پروتئین ،چربی و خاکستر در
تیمارهای مختلف تفاوت معنیدار نشان داد (جدول 4؛
 .)p>0/05میزان هضمپذیری پروتئین در تیمار  ،3کمترین

جدول  4هضمپذیری در بچهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک  L. lactisو کیتین
تیمارهای آزمایش

شاخص
()%

1

پروتئین
چربی
خاکستر

24/5 ± 1/21ab
17/25 ± 2/46ab
21/06 ± 0/86c

2
ab

23/85 ± 0/44
17/72 ± 0/66b
21/33 ± 0/51c

3
a

20/84 ± 1/21
15/43 ± 0/66a
20/43 ± 1/33bc

4
ab

25/25 ± 0/56
14/97 ± 0/53a
18/68 ± 1/1a

5
b

26/6 ± 1/59
17/68 ± 1/14b
19/76 ± 0/25abc

6
b

27/03 ± 1/31
15/1 ± 0/13a
19/13 ± 0/74ab

میانگین  ±انحراف معیار ،حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در بین تیمارها میباشد ( :1 .)p>0/05شاهد ،تیمار :2
پروبیوتیک  :3 ،%2کیتین  :4 ،%1کیتین  :5 ،%2پروبیوتیک  + %1کیتین  :6 ،%1پروبیوتیک  + %1کیتین %2
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بحث
هدف صنعت آبزیپروری ،بهینهسازی رشد و تولید ماهی با
کیفیت باالست .لذا دستیابی به جیره غذایی که اثر مثبتی
بر روی رشد ماهی بگذارد ،بهخصوص در زمانی که ماهی در
معرض استرسهای محیطی قرار دارد ،دارای اهمیت است
( .)Hassaan et al. 2014رشد وابسته به فاکتورهای
محیطی ،ژنتیکی و کمیت و کیفیت تغذیه است ( Yazici
 .)et al. 2015رشد و شاخصهای آن نسبت مستقیمی با
تغذیه دارد و وقتی ماهی به نحو مطلـوب و بـه انـدازه کـافی
تغذیـه میکند ،به خوبی رشد مییابد .برعکس ،هنگامی کـه
تغذیه مطلوب و صحیح نباشد ،رشد کاهش یافته یـا متوقف
میشود .استفاده از جیـره غـذایی بـا کیفیـت باال سبب
میشود تا ماهی با صرف غذای کمتر در مدت زمانی
کوتاهتر ،به وزن بازاری رسیده و به این ترتیـب هزینـههـای
تولیـد بـهطـور قابـل مالحظـهای کاهش یابد (نیرومند و
همکاران .)1390 ،استفاده از پرو -و پـریبیوتیـکهـا
همـواره بـه دلیـل داشتن مزایای فراوان به عنوان یکـی از
شیوههـای افـزایش بازده آبزیپروری مطرح بودهاند
(Ringø et al. 2010؛ Munir et al. 2016؛ Adel et
 .)al. 2017a, b, c, dبرخی مطالعات نیز عدم تأثیر یا
حتی تاثیر منفی استفاده از پروبیوتیکها را گزارش کردهاند
(Günther and Jimenez-Montealegre, 2004؛
 .)Vendrell et al. 2008افزودن پرو -و پریبیوتیکها به
جیره غذایی ماهی باعث ایجاد تعادل میکروبی روده ،ساختن
ترکیبات مفید از جمله ویتامینها و برخی از آنزیمها،
تحریک و افزایش کارآیی دستگاه ایمنی ،افزایش فعالیتهای
گوارشی و آنزیمی و به دنبال آن ،افزایش رشد و اشتها
میشود (Kim and Austin, 2006؛ Irianto and
Austin, 2002a؛  .)Mehrabi et al. 2018نتایج
حاصل از تحقیق حاضر نیز نشان داد که اضافه کردن
پروبیوتیک بهطور مجزا و همچنین ،مخلوط با کیتین  %1به
جیره ،موجب افزایش معنیدار وزن ماهی نسبت به گروه
شاهد می شود ،به طوری که در شاخصهای رشد شامل
درصد افزایش وزن بدن ،نرخ رشد روزانه ،نرخ رشد ویژه و
غذای مصرفی افزایش معنیداری ایجاد می کند Irianto .و

 )2002b( Austinگزارش کردند که اضافه کردن
پروبیوتیکها به غذای ماهی باعث افزایش فعالیت آنزیمهای
گوارشی ،تحریک اشتها و نهایتاً افزایش رشد میشود.
همچنین ،افزودن کیتین به عنوان پریبیوتیک با تأثیر بر
فلور باکتریایی روده بر رشد مؤثر است و تأثیر پریبیوتیک به
توانایی یا عدم توانایی فلور باکتریایی روده برای تخمیر آن
مرتبط است (Merrifield .)Adel et al. 2017c
( )2009اختالف معنیداری در شاخصهای رشد ،مانند نرخ
رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان
تغذیه شده با پروبیوتیک (Bacillus ،Bacillus subtilis
 licheniformisو  )Enterococcus faeciumگزارش
کرد .باعثی و همکاران ( )1395نیز اختالف معنیداری در
افزایش وزن نهایی و دیگر شاخصهای رشد ماهی کپور
معمولی تغذیه شده با پروبیوتیک تجاری الکتوباسیل در
مقایسه با شاهد مشاهده کردند .استفاده از کیتین و کیتوزان
در ماهی تیالپیای هیبرید موجب کاهش رشد شد ( Shiau
 .)and Yu, 1999رژیم غذایی حاوی کیتین در
 Schizothorax richardsoniiنیز عملکرد رشد را بهبود
بخشید ،اما در ماهی  Tor putitoraتأثیر معنیداری
نداشت ( .)Mohan et al. 2009دلیل تفاوت نتایج در
مطالعات به نوع پرو -یا پریبیوتیک مصرفی ،دوز مورد
استفاده و مدت پرورش نسبت داده شده است ( Olsen et
.)al. 2001
بازماندگی یکی از شاخصهای مهم در آبزیپروری است و
ممکن است تحت تأثیر غذا و محدودیتهای غذایی قرار
گیرد .در اغلب موارد ،ماهیانی که برای دورههای کوتاه مدت
پرورش مییابند ،بازماندگی باالیی دارند ،اما اگر دوره پرورش
طوالنیتر شود ،احتمال مرگ و میر افزایش پیدا میکند
( .)Sheng et al. 2006در تحقیق حاضر هیچ اختالف
معنیداری در نرخ بازماندگی بین گروه شاهد و دیگر تیمارها
مشاهده نشد و تمام تیمارها دارای بازماندگی  %100بودند
که اگرچه ممکن است به دلیل کوتاه بودن دوره پرورشی
باشد ،اما نشاندهنده عدم تأثیر منفی جیرههای غذایی مورد
آزمایش بر بازماندگی گونه مورد مطالعه است ( Kim et al.
 .)2004محمودیان و همکاران ( )1394در تحقیق خود بر
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روی اثر مجزا و توأمان پروبیوتیک پروتکسین و پریبیوتیک
آلفامیون گزارش کردند که پریبیوتیک آلفامیون (به میزان
 )0%/5افزایش معنیداری بر روی شاخصهای رشد ماهی
کپور معمولی ایجاد کرد ،اما پروبیوتیک پروتکسین تأثیر
معنیداری نداشت .البته اثر مـتقابل آنها نیز بر شاخصهای
رشد معنیدار بود .تأثیر آلفامیون به وجود مانان
الیگوساکاریدها و بتاگلوکان آن نسبت داده می شود که منبع
تغذیهای مناسبی برای فلور باکتریایی روده ،باکتریهای
اسیدالکتیک ،الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکترهاست ،در حالی
که بتاگلوکان موجود در آن در تقویت دستگاه ایمنی ماهی
مؤثر است .قاسمپور دهاقانی و همکاران ( )1392گزارش
کردند که استفاده از  %1/5سینبیوتیک بایومین ایمبو که
ترکیبی از پروبیوتیک  Enterococcus faeciumو پری-
بیوتیک فروکتوالیگوساکارید است ،توانست شاخصهای رشد
و فلور باکتریایی روده را در ماهی کپور معمولی بهبود بخشد
که دلیل آن را اثر همافزایی پری -و پروبیوتیک عنوان کردند.
نتایج بررسی  Mehrabiو همکاران ( )2011نیز نشان داد
که سینبیوتیک بیومین ایمبو (در مقادیر  1 ،0/5و  1/5گرم
در کیلوگرم جیره) ،تمـام شاخصهای رشد را در مـاهی
قزلآالی رنگینکمان بهبود میبخشد و بهترین نتیجه نیز در
تیمار  1گرم در کیلوگرم جیره بهدست آمد.
ترکیب شیمیایی بدن همواره تحت تأثیر ترکیب جیره غذایی
و حتی درصد و مقدار غذادهی روزانه قرار می گیرد ( Hung
 .)and Lutes, 1987در مطالعه حاضر اثر پروبیوتیک،
کیتین و اثر توأمان آنها بر ترکیب الشه معنیدار نبود .در
مطالعات  Merrifieldو همکاران ( Yazici ،)2010و
همکاران ( Kühlwein ،)2015و همکاران ( )2014و
 Adelو همکاران ( ،)2017 b, cاستفاده از پرو -و پری-
بیوتیک بر ترکیب بدن تأثیر معنیداری نداشت .استفاده از
پریبیوتیک اینولین موجب افزایش چربی شد ،اما تفاوت
معنیداری در میزان پروتئین الشه ماهی Gibel carp
( )Carassius auratus gibelioایجاد نکرد ( Akrami
 .)et al. 2015در مطالعه  Bagheriو همکاران (،)2008
پروبیوتیک ( )B. subtilis + B. licheniformisدر
جیره توانست موجب افزایش پروتئین ،کاهش چربی و
رطوبت شود Mehrabi .و همکاران ( )2011گزارش کردند

که درصد پروتئین الشه ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه
شده با سینبیوتیک بیومین ایمبو نسبت به تیمار شاهد
افزایش معنیدار داشت .پروبیوتیکها آنزیمهای خارج سلولی
متعددی ترشح میکنند و با پشتیبانی از آنزیمهای گوارشی
و مواد مغذی معین ،رشد را بهبود میبخشند ( Farzanfar
 .)et al. 2007آنها میتوانند با ترشح آنزیمهای خارج
سلولی مانند پروتئازها ،سبب هضم و جذب بهتر پروتئین
مواد غذایی شده و در نتیجه ،پروتئین الشه را افزایش دهند
( .)Farzanfar et al. 2007تفاوتهای تأثیر پرو -و پری-
بیوتیک در مطالعات مختلف ممکن است به دلیل تفاوت
اندازه ماهی مورد آزمایش ،نوع و مقدار پروبیوتیک مورد
استفاده باشد ( .)Yazici et al. 2015بررسی نتایج حاصل
از تحقیق حاضر نشان داد که قابلیت هضمپذیری پروتئین و
چربی در تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد تفاوت معنیدار
نداشت ،اما قابلیت هضمپذیری پروتئین در تیمارهای توأمان
پروبیوتیک و کیتین نسبت به تیمار مجزای  %1کیتین و
همچنین قابلیت هضمپذیری چربی در تیمار توأمان
پروبیوتیک و  %1کیتین نسبت به تیمار توأمان پروبیوتیک و
 % 2کیتین تفاوت معنیداری با هم نشان دادند .هضمپذیری
خاکستر نیز در بین تیمارها باهم اختالف معنیدار داشت.
 Munirو همکاران ( ،)2016افزایش هضمپذیری مواد
مغذی را در نتیجه استفاده از پرو -و پریبیوتیک گزارش
کردند .البته تأثیر پروبیوتیک بیشتر بود .افزودن پروبیوتیکها
به جیره غذایی باعث افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و
تحریک اشتها در ماهی میشود ( Irianto and Austin,
 .)2002bاگرچه پروبیوتیکها و پربیوتیکها باعث ایجاد
تعادل میکروبی در روده میزبان ،ساخت متابولیتهای
میکروبی زیستفعال مانند ویتامینها و پپتیدهای زیست-
فعال ،اسیدهای آلی و اسیدهای چرب در طول تخمیر و
برخی آنزیمها میشوند (Stanton et al. 2005؛ Liu et
 ،)al. 2010همچنین با تأثیر بر ریزموجودات زنده در روده
فرایند تخمیر را بهبود میبخشند ( Paola and Dariel,
 ،)2014اما در مطالعه حاضر استفاده از پروبیوتیک و کیتین
نتوانست تأثیر معنیدار مثبتی نسبت به گروه شاهد ایجاد
کند .استفاده از کیتین در جیره ماهی تیالپیای هیبرید،
هضمپذیری مواد مغذی را کاهش داد ( Shiau and Yu,
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 Ringø .)1999و همکاران ( )2012گزارش کردند که
کیتین با جذب چربی و صفرا در لوله گوارش ،هضمپذیری را
کاهش میدهد .اگرچه استفاده از کیتین در مقادیر زیاد
کاهش عملکرد رشد و مصرف چربی را در برخی گونهها
نشان داد (Olsen et al. 2006؛ ،)Ringø et al. 2012
اما استفاده از مقادیر کم آن ( )%6توانست رشد را افزایش
دهد ( .)Lellis and Barrows, 2000تفاوتهای موجود
در مطالعات مختلف ممکن است به دلیل یکسان نبودن گونه
و همچنین تفاوتهای اساسی در تغذیه باشد.
نتیجهگیری کلی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثر  %1کیتین%2 ،
پروبیوتیک و همچنین ،اثر توأمان آنها بر بهبود شاخصهای
رشد معنیدار است و استفاده از آنها تأثیر منفی بر ترکیب
الشه و هضمپذیری ایجاد نمیکند .تاثیر توأمان کیتین و
پروبیوتیک نتوانست نسبت به استفاده از هر کدام به تنهایی
تأثیر بیشتری ایجاد کند که ممکن است به دلیل کوتاهبودن
دوره پرورش و یا مقادیر مورد استفاده از هر کدام باشد.
برتری استفاده از هر کدام را میتوان با مطالعات بیشتر بر
روی تأثیر آنها بر دستگاههای ایمنی ،ضد اکسایشی و بقا در
مواجهه با بیماریها و استرسهای محیطی تعیین کرد.
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Abstract
Probiotic and prebiotic have many advantages and are employed as a method for aquaculture
yield improvement. The main goal of the current study is to evaluate the effect of dietary
Lactococcus lactis subsp. lactis as well as chitin on growth performance, carcass composition
and feed digestibility in common carp, Cyprinus carpio. So that, 360 juvenile carps with mean
initial weight of 12 ± 1.5 g were randomly distributed in 6 treatments based on adding different
chitin levels including 0, 1, and 2% and probiotic including 0 and 2% (1×107 CFU/g) to a basal
diet and cultured for 8 weeks. At the end of the experiment, growth indices, survival rate, carcass
composition and nutrient digestibility were measured. Maximum final weight, weight gain, feed
conversion ratio, daily growth rate, feed efficiency and condition factor as well as the lowest FCR
were observed in treatments fed with probiotic 2%, chitin 1% and probiotic 2% + chitin 1%
(P<0.05). Dietary chitin and probiotic did not alter feed intake and total length in common carps
(P>0.05). The experimental treatments did not influence the carcass composition and nutrient
digestibility. In conclusion, it seems that adding 2% probiotic and 1% chitin can improve some
growth indices in common carp, but can not affect carcass composition and nutrient digestibilty.
Keywords: Chitin, Common carp (Cyprinus carpio), Digestibility, Growth indices, Lactococcus
lactis subsp. Lactis.
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