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بررسي اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت) بر شاخصهای
رشد ،بازماندگي و ترکیب الشه بچه ماهي بارب حلب)(Barbus schwanenfeldi
*

حسن محمدی

چكيده
هدف مطالعه حاضر ،بررسي اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت) بر شاخصهای رشد،
بازماندگي و ترکیب الشه بچه ماهي بارب حلب) (Barbus schwanenfeldiبود .بنابراین  4تیمار آزمایشي حاوی
مقادیر  4 ، 2 ، 0و  6گرم بایوترونیک اس .ای .فورت در کیلوگرم خوراک طراحي شدند .جیره فاقد بایوترونیک اس .ای.
فورت یعني ( )0g/kgبه عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد .بچه ماهي های بارب حلب (با میانگین وزن اولیه
 2/7 ±0/03گرم) طي یک دوره  60روزه توسط جیرههای آزمایشي ،تغذیه شدند که هریک از تیمارها حاوی سه تکرار
بوده و در هریک  10عدد ماهي استفاده شده است که مورد تغذیه قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که طي این دوره  60روزه
حداقل میانگین افزایش وزن که بمیزان 25/05گرم مربوط به تیمار  4گرم مکمل در کیلوگرم اسیدی فایر بود و بیشترین
میانگین هم مربوط به تیمار شاهد ()0g/kgبه میزان 56/39گرم بوده است) .(p<0/05و همچنین در طي این دوره
بیشترین میزان رشد طولي مربوط به تیمار  2گرم در کیلوگرم اسیدی فایر که به میزان  6/26cmبوده است و کمترین
میزان رشد طولي مربوط به گروه 6گرم در کیلوگرم اسیدی فایر بوده است که به میزان  6/13cmبود). (p<0/05در
پ ایان دوره ماهیان تیمارهای مختلف جهت بررسي دقیق میزان پروتیین و چربي و خاکستر و رطوبت به آزمایشگاه
تخصصي آنالیز الشه برده شد که بیشترین میزان پروتیین به میزان  15/47درصد مربوط به تیمار  6گرم در کیلو گرم
اسیدی فایر نشان داده شدالبته کمترین میزان پروتیین مربوط به تیمار 4گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان
14/85درصد نشان داده شد) .(p<0/05همچنین بیشترین میزان چربي مربوط به تیمار  2گرم در کیلوگرم اسیدی فایر
به میزان  18/65درصدنشان داده شده بود و کمترین آن مربوط به تیمار  6گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان
18/03درصد نشان داده شد) .(p<0/05بیشترین میزان خاکستر مربوط به تیمار  4گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان
 2/73درصد بود که البته کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد یا همان0گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 2/19
درصد بود) . (p<0/05بیشترین میزان رطوبت در این آزمایش مربوط به تیمار  6گرم در کیلو گرم خوراک اسیدی فایر
بوده است که به میزان  65/02درصد را به ما نشان داد و کمترین میزان مربوط به تیمار  2گرم در کیلو گرم خوراک
اسیدی فایر به میزان  63/41درصد نشان داده شد) .(p<0/05با توجه به نتایج بدست آمده در آنالیز الشه و صفات
الشه و همچنین شاخص های رشد و بازماندگي تیمار شاهد( )0g/kgبه عنوان بهترین تیمار انتخاب شد.
کليد واژه :بارب حلب ( ،)Barbus schwanenfeldiرشد ،اسیدی فایر ،بایوترونیک اس .ای .فورت،

بازماندگي  ،ترکیبات شیمیایي الشه ،صفات الشه.
 -1دانشجوی دکتری ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران mohammadi@baboliau.ac.ir
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 -2مقدمه
بررسي اخیر سازمان ملل متحد نشان داد که جمعیت دنیا تا سال  2050به  9/15میلیارد نفر
خواهد رسید ( .)FAO, 2012طبیعتاً این امر سبب افزایش میزان مصرف آبزیان نیز خواهد شد و از
طرفي به دلیل کاهش منابع طبیعي ماهیان ،سهم عمده تولید بر عهده بخش آبزیپروری قرار مي-
گیرد ) .(Borgeson,2005توسعه سریع آبزی پروری درسراسر دنیا و بدلیلشدن این صنعت به یکي
ازسریعالرشدترین بخشهای تولید غذا ،سبب گشت تا تقریباً نیمي از تولیدات ماهي جهان توسط بخش
آبزیپروری تأمین شود و این امر بیانگر نقش مهم این صنعت در تأمین امنیت غذایي درجهان است
) .(Client Earth, 2011اما یکي از نیازهای فعلي کشور ما ،استفاده از پتانسیلهای موجود جهت
افزایش تولید پروتئین سالم و عاری از داروهای شیمیایي و آنتي بیوتیکها به کمک آبزی پروری مي-
باشد .از سوی دیگر یکي از دالیل عدم ورود گونههای جدید پرورشي به کشور ،عدم اطمینان از
مشکالت زیست محیطي احتمالي ایجاد شده توسط گونه های جدید ميباشد .بنابراین جستجو در میان
گونههای زینتي موجود در کشور جهت معرفي برای پرورش و تولید پروتئین خوراکي از آنها بایستي
توسط محققین انجام شود .در حال حاضر گونههای محدودی از ماهيها به قصد خوراکي در ایران
پرورش داده مي شوند .افزایش تقاضای پروتئین در کشور بایستي از طریق گونه های جدید و با راندمان
رشد باالتر جبران گردد .در این راستا گونه بارب حلب ( )Barbus schwanenfeldiبه عنوان یک
ماهي زینتي با پتانسیل پرورش به قصد خوراکي در این تحقیق مورد بررسي قرار خواهد گرفت .ماهي
بارب بسیار زود رشد است و در برخي از کشورها مثل چین و ژاپن به عنوان ماهي خوراکي پرورش داده
ميشود که میزان عالقه قابل توجهي از مردم نسبت به طعم گوشت این ماهي نشان دادهاند .این
ماهي هم اکنون در ایران به عنوان ماهي زینتي در آکواریوم فروشيها نگهداری و خرید و فروش مي-
گردد .با توجه به اینکه تعداد زیادی از این ماهي همه ساله وارد کشور ميشود و همچنین نیازبه مقدار
زیادی پروتئین (جزء گران قیمت جیره)در رژیم غذایي خود نداشته و نیز ميتواند در تمام طول سال در
محیط هایي با درجه حرارت نسبتاً کنترل شده و حتي با آب کم اکسیژن در استخر پرورش داده -
شود ) ،(Sharma, 1997شایسته است که ویژگيهای رشد و تغذیهای آن جهت پرورش تحت عنوان
ماهي پرواری مورد بررسي قرار گیرد.
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محصول بایوترونیک اس .ای .فورت ،در رابطه با نگهداری خوراک نیزکارامد است .قارچهای رشتهای
عامل تولید سموم مایکوتوکسیني در خوراک هستند و جلوگیری از رشد آنها برروی خوراک ميتواند
باعث بهبود شاخصهای رشد و سیستم ایمني حیوان پرورشي شود .این قارچها در دامنهی  pHبین 8
–  4امکان رشد دارند .اسیدی فایرها از طریق کاهش  pHمحیط به زیر شرایط رشد قارچها ،محیط را
برای رشد آنها نامطلوب ميسازند.
 -2روش و محل اجرای آزمايش
این پژوهش به مدت  60روز در مرکز تحقیقات ماهیان زینتي پارس واقع در شهرک گلستان
تهران به اجرا درآمد و در آن به مطالعه اثرکاربرد نوعي اسیدی فایربا نام تجاری Biotronic S. E.

 Forteدرجیره غذایي ماهي بارب حلب ( )Barbus schwenfeldiبا استفاده از درصدهای مختلف
بایوترونیک اس .ای .فورت پرداخته شد .آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفي ،شامل  4تیمار که
هر یک واجد  3تکرار بودند ،به اجرا درآمد .بنابراین برای اجرای آزمایش تعداد  12واحد آزمایشي در نظر
گرفته شد .هر واحدآزمایشي ،یک آکواریم با گنجایش  200لیتر بود .برای هر آکواریوم فیلتر ،هواده و
منبع نوری جداگانه لحاظ گردید .آب آکواریوم ها از چاه تأمین شد که پس از  2روز هوادهي و تنظیم
دما و میزان اکسیژن ،به هر آکواریوم  10بچه ماهي نورس با میانگین وزن اولیه  2/7±0/03گرمي
معرفي شد .دمای آب آکواریومها توسط بخاریهای مرکزی درون سالن تنظیم شده و در طي دوره بین
28 ±1درجه سانتیگراد بود .میزان  pHنیز در طول دوره ،در محدوده 7 ±1بود.
برای انجام این طرح  120عدد بچه ماهي بارب حلب سالم

( با میانگین وزن 2/7±0/03گرم)

از یک مرکز ماهي های زینتي خریداری شد .برای حمل ماهیان از کیسههای پالستیکي به قطر 40
سانتیمتر و طول  90سانتیمتر در حالیکه به نسبت یک به سه از آب و اکسیژن خالص پر شده بودند،
استفاده گردید.کیسههای پالستیکي هر یک محتوی  64عدد ماهي ،درون جعبههایي از جنس یونولیت
به محل آزمایش منتقل شدند.
ماهیان در محل آزمایش بعد از حدود یک ساعت همدماسازی ،به درون به آکواریوم های آزمایش
( 200لیتری) رها شدند .تغذیه ماهیان پس از  48ساعت تحمل گرسنگي به منظور رفع استرس ناشي از
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حمل و نقل .هر هفته حدود 30درصد از آب مخازن به صورت دستي تعویض ميشد .در پایان هر روز
فضوالت و باقيمانده مواد غذایي از کف محیط آزمایش زدوده ميگشت.
 -2افزايش وزن ماهيها)(WG
بیشترین میانگین افزایش وزن ماهیان در تیمار شاهد بوده (رتبه  )aو اختالف معنادار افزایش وزن در
این تیمار با سایر تیمارها را تایید ميکنند( .) P>%5تیمارهای  6و  2کیلوگرم نیز در رتبه بعدی قرار داشتند
(رتبه  bو  .) cتمیار  4کیلوگرم نیز کمترین میزان تاثیر را در افزایش وزن ماهیان از خود نشان داده است (رتبه
.)d
b

c

d

da

40
35
30
25
20
15
10

میانگین افزایش وزن (گرم)

c

a
b
a
a

45

5
0
6g /kg

4g /kg

0g /kg

2g /kg

نمودار .1نمودار مقايسه ميانگين افزايش وزن ماهیها(گرم) تيمارهای مختلف

 -2طول ماهی()Lenght
بررسي حاصل از اندازهگیری طول ماهیها  ،بیانگر تفاوت معناداری میان تیمارهای  6گرم/کیلوگرم
و شاهد بود (.) P>%5بیشترین میزان طول در تیمار 2گرم/کیلوگرم دیده شد (رتبه )bو کمترین میزان
طول نیز متعلق به تمیار  6گرم/کیلوگرم بود(رتبه .)a
a

c

b

a

6g /kg

4g /kg

2g /kg

0g /kg

7
6

4
3
2
1
0

نمودار  .2نمودارمقايسه ميانگين طول ماهیها(ميلی متر) تيمارهای مختلف

میانگین قد (میلیمتر)

5
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 -3نرخ رشد ويژه ()SGR
مقایسه میانگین دادههای  SGRموید عملکرد بهتر تیمار  4گرم/کیلوگرم در مقایسه با سایر تیمارها
است(رتبه .)cو تیمارهای  2گرم/کیلوگرم و شاهد اختالف معنيدار ی باهم نداشتند رتبه (>%5( )a
.)P
0.04

c

ba

0.035

a
b

0.025
0.02
0.015

نرخ رشد ویژه

b

a

0.03

0.01
0.005
0
6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

نمودار .3نمودارمقايسه ميانگين نرخ رشد ويژه تيمارهای مختلف

 -4ضريب تبديل غذايی()FCR
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین مؤید نتایج زیست سنجيها ميباشد .یافتهها
حاکي از وجود اختالف معناداری میان ضریب تبدیل غذایي ماهیان تحت تأثیر تیمارهای مختلف بود() P>%5
طي این مقایسه ،تیمار  6گرم/کیلوگرم بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایي را نشان دادند(رتبه  .)dکمترین
میزان ضریب تبدیل غذایي در تیمار  4گرم/کیلوگرم دیده شد (رتبه .)a
d

C
b

0.8
0.7

a

0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0
6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

نمودار  .4نمودارمقايسه ميانگين ضريب تبديل غذايی FCRتيمارهای مختلف

FCR

0.5
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 -5ضريب زنده ماندنی()SR
در این آزمایش در طي دوره  60روزه  ،هیچگونه تلفاتي در تیمارهای  ( 6 ،4 ،2 ،0( g/kgخوراک
اسیدی فایر مشاهده نشد .نتایج آزمون آنالیز واریانس هیچگونه تفاوت معناداری را بین ضریب زنده
ماندن بچه ماهیان در روز  60نیز نشان نداد(.) P<%5
a

a

a

a

6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

120
100

60

درصد بقا

80

40
20
0

نمودار .5مقايسه ضريب زنده مانی(درصد) ميان تيمارهای مختلف در پايان دوره آزمايش

 -6ميزان رشد مطلق
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین بچه ماهيها مؤید عملکرد بهتر تیمار
 4گرم/کیلوگرم در مقایسه با سایر تیمارها است(رتبه  .)cتیمارهای 2گرم/کیلوگرم و شاهد اختالف
معنيداری دیده نشده است ( رتبه . )b
0.12

c

ab

ba

a

0.08
0.06
0.04
0.02
0

6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

نمودار  .6نمودار مقايسه ميزان رشد مطلق(گرم) در تيمارهای مختلف

میزان رشد مطلق

b

0.1
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 -7شاخص وضعيت()CF
بررسي حاصل از اندازهگیری شاخص وضعیت نیز نشان ميدهد که اختالف معناداری بین تیمارها از
لحاظ شاخص وضعیت وجود نداشته است(.) P<%5
a

a

6g/kg

4g/kg

a

a

3.5
3

2
1.5
1

شاخص وضیعت

2.5

0.5
0
2g/kg

0g/kg

نمودار  .7مقايسه شاخص وضعيت( )CFدر تيمارهای مختلف

 -8بحث
-1-8تغذيه ،ضريب تبديل غذايی ،نرخ ويژه رشد و ضريب زنده ماندن
نتایج نشان دادند که افزودن اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت ).به خوراک ،بدون تأثیر منفي بر میزان
دریافت غذا سبب افزایش وزن بیشتر ،افزایش نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایي و در نتیجه عملکرد بهتر
رشد در بچهماهیان نسبت به تیمار شاهد (عاری از اسیدی فایر) گشت ( .) P<%5در رابطه با افزایش وزن ،یافتهها
حاکي از تأثیر بهتر بایوترونیک اس .ای .فورت 4 .در افزایش وزن ماهیان بوده و اختالف معنادار افزایش وزن در این
تیمار با سایر تیمارها را تأیید ميکنند (.) P<%5
تیمارهای حاوی مقادیر  6 g .kg 1و 2اسیدی فایر نیز در افزایش وزن اختالف معناداری با تیمارشاهد ،که
کمترین میزان تأثیر را در افزایش وزن ماهیان از خود نشان داده است ،داشتند.در رابطه باضریب تبدیل غذایي و نرخ
ویژه رشد نیز ،مطلوبترین نتایج در تیمار حاوی بایوترونیک اس .ای .فورت 4 g .kg 1 .حاصل گشت .برخي از
پژوهشهایي که به بررسي افزودن اسیدهای آلي و نمکهای آنها به خوراک در گونههای مختلف ماهي پرداختهاند،
نتیجهگیری تحقیق حاضر در خصوص این مسأله را تأیید ميکنند.

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال سوم/شماره نهم

70

چنانکه  Baruahو همکارانش ( )2007عنوان کردند که اسید سیتریک سبب افزایش معني دار افزایش وزن و
کاهش معني دار  ،FCRدر ماهیان کپور جوان مي گردد .طي مطالعهی دیگری نیز از بوتیرات سدیم به عنوان ماده
افزوده شده به غذای گربه ماهي گرمسیری ( )Clarias gariepinusاستفاده شد و نتایج نشان دادند که افزودن
 %0/2بوتیرات سدیم،بهبود معني دار رشد رادر مقایسه با گروه شاهد به دنبال دارد (.)Owen et al., 2006

افزودن مقادیر  %0/2و %0/3دی فرمات پتاسیم به غذای گربه ماهي گرمسیری نیز سبب بهبود قابل توجه مقدار
مصرف خوراک ،افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایي ونسبت بازده پروتئین و بهبود قابلیت هضم
پروتئین گردید ).(Nermeen & Naela, 2014
غفوری و همکاران ( )1392نیز یافتههای پژوهش حاضر را تأیید ميکنند .طبق نتایج آنان ،استفاده از ترکیب
اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت ).سبب افزایش معنيدار برخي از فاکتورهای رشد و تغذیه در ماهي قزل-
آالی رنگین کمان شده و دوزهای  2و  4گرم آن به ازای هر کیلوگرم غذا ،بهترین میزان جهت استفاده در تغذیه
این ماهي ميباشد.
اما طبق نظر ایشان ،به جهت کاهش هزینههای تولید ،استفاده از دوز  2گرم اسیدی فایر در هر کیلوگرم غذا
نیز نتیجهی قابل قبولي درپي دارد.
یک مطالعه دیگر نیز در ایران به اجرا در آمده که در آن ،کاربرد توأم نوعي پربیوتیک
( )Saccharomycescerevisiaeو اسیدی فایر ( ،Acesol Plusساخت کشور ایتالیا) به تنهایي و نیز اثر
ترکیبي از هر دو آنها در ماهي قزلآالی رنگین کمان ،بررسي شده است.
در واقع در این تحقیق از  4تیمار مختلف (فقط پربیوتیک (تیمار  ،)1فقط اسیدی فایر (تیمار  ،)2ترکیبي از
پربیوتیک و اسیدی فایر (تیمار  )3و تیمار شاهد (فاقد افزودني) استفاده گردید .نتایج نشان دادند که افزایش رشد
ماهیان استفاده نموده از تیمارهای  1و  ،3در مقایسه با تیمار  2و شاهد دارای تفاوت معنيدار بود ( Mortazavi
.)Tabrizi et al., 2012
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