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شاخصهای رشد ،بازماندگی و ایمنی ماهی زینتی گرین ترور()Aequidens rivulatus
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چكيده
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استفاده از مکمل غذایی آکوابلند ( )Aquablend Avianبر عملکرد رشد،
تغذیه ،بازماندگی و ایمنی ماهیان زینتی گرین ترور ) (Aequidens Rivulatusمیپردازد .تعداد  150قطعه
بچه ماهی با میانگین وزن  1/50 ± 0/20گرم ،با جیره غذایی حاوی مقادیر  0/5 ، 0/25 ، 0/125و  1گرم مکمل
غذایی آکوابلند در کیلوگرم جیره پایه (به ترتیب تیمار 3 ،2 ،1و  )4به مدت دو ماه تغذیه گردیدند .نتایج این تحقیق
نشان داد که تیمار  4تأثیر معنیداری بر روی نسبت کارایی پروتئین ،میزان غذای مصرفی ،افزایش وزن بدن ،نرخ
رشد ویژه و تعداد گلبول های سفید خون ،آلبومین ،گلبولین و پروتئین کل سرم داشت ( .)p >0/05ضریب تبدیل
غذایی توسط هیچ کدام از تیمارها ،نسبت به گروه شاهد ،به طور معنی داری کاهش نیافت ( ،)p >0/05البته تیمار
 3و  4نسبت به تیمار  1باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی گردیدند ( .)p >0/05ضمناً کمترین بازدهی
مربوط به پارامترهای رشد ،تغذیه و ایمنی در تیمار  1مشاهده گردید .تیمار  2و 3تأثیر مثبتی بر فاکتور تغذیه و
افزایش وزن بدن نداشتند ،ولی پارامترهای مربوط به فاکتور ایمنی را به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد
بهبود بخشیدند ( .)p >0/05همچنین ،در بین تمام تیمارهای آزمایشی ،تیمار  4بیشترین تأثیر را داشت ،در نتیجه،
به دلیل تأثیر معنیدار تیمار ( 4دوز  1گرم آکوابلند) در کیلوگرم بر روی فاکتور های رشد ،تغذیه و ایمنی ،میتوان
از این مکمل در تغذیه ماهی گرین ترور استفاده نمود.
کليد واژه :مکمل آکوابلند ( ،)Aquablend Avianماهی گرین ترور) ،(Aequidens rivulatusفاکتور
رشد ،تغذیه و ایمنی.

 -1واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران(نویسنده مسؤول) shirinabadi@iausdj.ac.ir
 -2دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی ،گروه شیالت ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
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 -1مقدمه
پرورش ماهیان زینتی صنعتی سود آور است که در مقایسه با سایر آبزیان از رشد نسبتاً خوبی برخودار
بوده است ،ماهی گرین ترور به عنوان یک ماهی زینتی و با نام علمی( ،)Aequidens Rivulatusمتعلق
به خانواده  Cichilideaبوده و زیستگاه آن ،آمریکای جنوبی ( پرو و اکوادور) می باشد (Gomez et al.,

 .)2000این گونه ماهی ،که همه چیز خوار است ،به طور کلی از میگو ،بچه ماهی ،ماهیان کوچک،
غذاهای تجاری و غذاهای زنده تغذیه می کند ) .(Dennis, 2007با توجه به اینکه اهمیت اقتصادی
ماهیان زینتی کمتر از ماهیان خوراکی نیست ،بنابراین بررسی جنبههای مختلف پرورش آنها مانند رشد،
تغذیه ،بقا و نیز راههای افزایش مقاومت و ایمنی ماهیان علیه بیماریها و تحقیقات گسترده در این زمینه
امری مهم می باشد ( .)cerezuela et al., 2008در همین راستا ،استفاده از مکمل های غذایی حاوی
انواع باکتری های مفید (به عنوان پروبیوتیک) و آنتیبادی ها در جیره غذایی ماهیان زینتی و امکان
جایگزینی این مواد به جای آنتی بیوتیکها در رژیم غذایی ماهیان زینتی مورد بررسی قرار گرفته است
(رهنما و دیگران .)1392 ،پروبیوتیک ها ،میکروبهای زندهای هستند که از طریق آنتی بیوزیس یا رقابت
برای مواد مغذی و یا جایگاههای اتصال با سایر باکتریها ،تحریک سیستم ایمنی بدن ،ترشح آنزیم و
تولید ویتامین ها ،تأثیرات سودمندی را به جای گذاشته و موجب بهبود فاکتورهای رشد ،تغذیه و ایمنی در
ماهیان زینتی می گردند(حسینیفر و همکاران .)1394 ،اما تغذیه پروبیوتیکها به تنهایی در ماهیان،
ممکن است منجر به بازگشت عفونت شود ،لذا استفاده از آنتیبادیها ،همراه با پروبیوتیکها حذف کامل
عفونت را تضمین میکنند ) .(Barry et al., 2008از لحاظ نوع گونه باکتریایی ،گروه عمدهای از
پروبیوتیک ها که در تغذیه ماهیان استفاده میگردند ،متعلق به باکتریهای گرم مثبت هستند که از جمله
آنها می توان به باکتری های اسید الکتیک  ،)Lactic Acic Bacteria) LABباسیلوسها

B.

) )B. licheniformis, B. circulans subtillisو گروه  bifidobacteriaاشاره نمود .ضمناً گونههای
مشخصی از آئروموناسها ( Vibrio fluvialis ،Pseudomonas ،)Aeromonas hydrophilaو
 Enterobacteriaهمگی جزء پروبیوتیک های گرم منفی هستند ( .)Makridis et al., 2001آنتی-
بادیها هم عالوه بر ارتقاء عملکرد ایمنی ماهیان با بلوکه کردن عوامل بروز کم اشتهایی ،باعث افزایش
مصرف خوراک گشته و نیز از التهاب دیواره روده و اختالل در جذب مواد مغذی هضم شده ،ممانعت می-
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کنند ) .(Cook, 2004تأثیرات مثبت پروبیوتیک ها و آنتی بادی ها ،از لحاظ ارتقاء عملکرد رشد ،تغذیه و
ایمنی آبزیان ،در تحقیقات زیادی توسط محققان تأیید شده است ( Barry et al., 2008; Zhou et al.,

 .)2010; Ai, 2011; Sumathi, et al., 2014بنابراین ،هدف از انجام تحقیق حاضر نیز بررسی اثرات
مختلف تغذیه مکمل غذایی حاوی پروبیوتیک و آنتی بادی (مکمل آکوابلند) بر روی شاخص های رشد،
تغذیه و فاکتور خونی بچه ماهیان زینتی گرین ترور میباشد.
 -2مواد و روشها
 -1-2طراحی آزمایش
پس از گذشت  14روز از دوره آداپتاسیون ،تعداد  150قطعه بچه ماهی زینتی گرین ترور با میانگین
وزن بدن  1/5 ±0/2گرم انتخاب گردیدند و در  5آکواریوم (تیمار) جای گرفتند ،طوری که هر تیمار حاوی
 30تکرار یا به عبارتی  30قطعه بچه ماهی گرین ترور بود .آب مورد استفاده برای پرورش بچه ماهیان ،از
آب لوله کشی شهری بود و جهت فیلتراسیون نیز یک فیلتر داخلی شنی و ابری ،در کف آکواریوم ها قرار
داشت و هوادهی به وسیله سیستم هواده مرکزی کارگاه ،از نوع ساید چنل و یک سنگ هوا انجام
پذیرفت.
 -2-2تهيه جيره آزمایشی و تيماربندی
در این مطالعه ،مکمل آکوابلند در سطوح  0/5 ،0/25 ،0/125و  1گرم به ازاء هرکیلوگرم خوراک ،به
جیره پایه بیومار اضافه شد .در طول 2ماه دوره آزمایشی ،تیمارها شامل تیمار  1حاوی ( ،0/125 gr)0
تیمار  ،)0/25 gr( 2تیمار )0/5 gr ( 3و تیمار  )1 gr( 4مکمل آکوابلند در کیلوگرم جیره پایه ،همراه با
گروه شاهد (بدون مکمل آکوابلند) بود .بیومار از لحاظ ترکیب مواد مغذی نظیر پروتئین خام ،چربی خام،
فیبرخام و مواد معدنی ،در آزمایشگاه با روش تجزیه تقریبی وینده آنالیز گردید (جدول .)1باکتریهای
موجود در مکمل آکوابلند شامل الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،بیفیدوباکتریوم النگوم ،بیفیدوباکتریوم
ترموفیلوس و استرپتوکوکوس فاسیوم بود ،ضمناً آنتیبادیها نیز از سویههای ایشریشیا کوالی،
روتاویروس گاوی ،روتاویروس خوکی ،سالمونال تایفیموریوم ،سالمونال هایدلبرگ و سالمونال انتریتیدیس
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به دست آمدند ) .(Kim., 2014غذادهی به بچه ماهیان در  3نوبت و به میزان  5درصد وزن توده بدن
ماهیان زینتی انجام گرفت (.)Montajami et al., 2012
جدول  .1تجزیه تقریبی جیره تجاری بیومار مورد استفاده برای تغذیه بچه ماهیان اسکار مسی
نوع ترکیب

درصد

پروتئین خام

41/00

چربی خام

6

رطوبت

12

خاکستر

8

فیبرخام

5

 -3-2زیستسنجی و خونگيری از ماهيان
برای آگاهی از عملکرد جیره های غذایی و چگونگی رشد در طول دوره تحقیق ،پس از بیهوشی ،هر
 15روز یک بار تمام ماهیان با ترازویی با دقت  0/001گرم توزین شده و با خط کش دقت یک میلیمتر،
طول استاندارد آنها اندازهگیری گردید .در پایان آزمایشات ،پس از قطع تغذیه ماهیان به مدت  24ساعت و
انتخاب تصادفی  3ماهی از هر مخزن ،در حالت بیهوشی از عروق ساقه دمی آنها خون گیری شد ،سپس
تعداد گلبول های سفید خون با روش هموسیتومتر اندازه گیری گردید و پروتئین کل سرم با روش بیوره به
دست آمد ،آلبومین سرم هم به روش بروموکرزول ) (Bromocresol Greenاندازه گیری شد و در نهایت
گلوبولین ،از اختالف پروتئین تام و آلبومین اندازهگیری شده به دست آمد.
 -3محاسبه شاخصها
در این مطالعه ،فاکتورهای تغذیه ای (ضریب تبدیل غذایی ;FCR :نسبت کارایی پروتئین PER :و
غذای خورده شده روزانه) و فاکتورهای رشد (افزایش وزن بدن ;BWI :درصد افزایش وزن بدن:
 PBWIو نرخ رشد ویژه )SGR :اندازه گیری گردید:
()Xue et al., 2006

[زمان (0/5 /میانگین وزن اولیه به گرم× میانگین وزن نهایی به گرم) ( /کل غذای خورده شده به ازای یک ماهی × = ])100غذای خورده شده روزانه

)Hevroy et al., 2005(.

FCR = g dry feed eaten / g live weight gain
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()Helland et al., 1996
)(Tacon, 1990
()Bekcan et al., 2006
)Hevroy et al., 2005(.

live weight gain / g protein intake in fish
BWI=W2-W1
PBWI (%) = [(W2 – W1) / W1] ×100
SGR (% /day) = [(LogW2 – LogW1) / t2- t1] ×100

 -4تحليل آماری
در این مطالعه ،از طرح آزمایشی کامالً تصادفی استفاده گردید .آنالیز آماری داده ها از طریق آزمون
تجزیه واریانس یکطرفه و همچنین مقایسه میانگین بین تیمارهای مختلف ،بر اساس آزمون چند دامنهای
دانکن انجام شد .اطالعات خام در محیط  Excelمورد پردازش قرار گرفت و جهت آگاهی از نوع تفاوت
بین تیمارها در سطح  ،%5از ویرایش نهم نرم افزار آماری  SPSSاستفاده گردید.
 -5نتایج
نتایج حاصل از تاثیر مکمل آکوابلند در جیره غذایی بر عملکرد تغذیه ،رشد و نیز فاکتورهای خونی،
به ترتیب در جدول  2و  3ارایه گردیده است .در این تحقیق ،مطلوب ترین تیمار از لحاظ کاهش ضریب
تبدیل غذایی و افزایش نسبت کارایی پروتئین ،تیمار ( 4دز  1گرم آکوابلند) بود که تفاوت معنی داری با
گروه شاهد ،تیمار  2و  0/25( 3و  0/5گرم آکوابلند) نداشت ( ،)p >0/05ولی با تیمار 0/125( 1گرم
آکوابلند) که دارای کمترین بازدهی از لحاظ ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی پروتئین بود ،اختالف
معنی داری داشت ( .)p >0/05همچنین بیشترین میزان غذای مصرف شده مربوط به تیمار شاهد بود که
به طور معنی داری بیشتر از تیمار  2و  4بود ( )p >0/05ولی با تیمار  1و  3اختالف معنی داری نداشت
(.)p >0/05
در رابطه با فاکتور رشد ،تیمارهای آزمایشی  2 ،1و  3از لحاظ افزایش وزن بدن و درصد افزایش
وزن بدن با یکدیگر و گروه شاهد اختالف معنی داری نداشتند ( )p >0/05و کمترین میزان مربوط به این
دو پارامتر ،در تیمار  1مشاهده گردید ،در رابطه با نرخ رشد ویژه ،کل تیمارهای آزمایشی ،این پارامتر را به
طور معنی داری تحت تأثیر قرار دادند ( .)p >0/05ضمنا تیمار  4به عنوان مطلوب ترین تیمار آزمایشی ،از
لحاظ افزایش وزن
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جدول  .2فاکتورهای تغذیه ای و رشد در ماهی گرین ترور تغذیهشده با دزهای محتلف مكمل غذایی آکوابلند
تیمار
شاهد
تیمار 1

FCR

DFI

PER

SGR

PBWI

a

1/31± 0/07

3/78± 0/17 c

1/69± 0/07 ab

0/0025± 0/07c

220/65+21/ 27 b

4/26+0/2 b

b

2/38± 1/15

3/61± 0/35 bc

1/18± 0/78 b

00/023±0/09

161/85+97/ 98 b

3/16+2/ 2b

1/60 ±0/21

2/60± 0/17

1/39± 0/17 ab

0/09+0/028b

232/59+49/3 b

3/66+0/45 b

ab

1/64± 0/04

0/08+0/ 026 b

249/21+8/06 ab

4/9+0/17 ab

1/98± 0/08 a

0/11+0/022 a

334/68+18/16 a

6/6+0/36 a

a

تیمار 2

ab

تیمار 3

1/35 ± 0/03 a

3/47 ± 0/07 bc

تیمار 4

1/12± 0/04 a

3/37± 0/03 b

BWI

بدن ،نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن ،با تیمار  1و  2و نیز گروه شاهد تفاوت معنیداری
داشت ( ،)p >0/05ولی از لحاظ افزایش وزن بدن (برخالف نرخ رشد ویژه) با تیمار  3اختالف معنیداری
نداشت (.)p >0/05
جدول .3فاکتور های ایمنی در ماهی گرین ترور تغذیه شده با دوز های محتلف مكمل آکوابلند
تیمار

پروتئین کل

گلبولین

آلبومین

گلبول های سفید

شاهد

3/80+0/17 d

2/56+019 d

1/25+0/03 d

19610+55/67 d

تیمار 1

3/53 +0/ 05 d

2/33+0/03 d

1/2+0/02 d

19550+ 79/39d

تیمار 2

4/45+0/09c

2/59+0/ 05c

1/5+0/04 c

19900+59/65c

تیمار 3

4/90+0/20b

b

3/25+0/13

1/65+0/ 08 b

20450+214/ 65 b

تیمار 4

5/71+0/04a

3/86+0/04 a

1/85+0/06 a

21458+752/75 a

در مطالعه حاضر ،تیمارهای آزمایشی  3 ،2و  4نسبت به یکدیگر ،گروه شاهد و تیمار  1از لحاظ تأثیر
بر فاکتورهای خونی شامل تعداد گلبول های سفید ،میزان آلبومین ،گلبولین و پروتئین سرم ماهیان زینتی
گرین ترور ،اختالف معنی داری داشتند ( ،)p >0/05طوری که در مقایسه سه تیمار آزمایشی فوق ،با
افزایش دز مصرفی مکمل ،سطح فاکتورهای خونی افزایش یافت ،ضمنا کمترین میزان فاکتورهای خونی
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در تیمار  1مشاهده گردید.
 -6بحث
 -1-6فاکتور تغذیه
در این مطالعه ،در مقایسه بین تیمارهای آزمایشی ،با افزایش دز مصرفی مکمل ،ضریب تبدیل
غذایی و نسبت کارایی پروتئین در ماهیان زینتی گرین ترور ،تدریجاً بهبود یافت ،گرچه تیمار  2 ،1و 3
برخالف تیمار  ،4حتی نسبت به گروه شاهد ،ضریب تبدیل غذایی را افزایش و نسبت کارایی پروتئین را
کاهش دادند .در مطالعه ای بر روی ماهی زینتی  Oreochromis niloticusمشخص شد که استفاده از
پروبیوتیک حاوی  Pediococcus acidilacticiدر تغذیه این ماهیان ،تأثیر معنی داری بر روی ضریب
تبدیل غذایی نداشت  .(Ferguson et al., 2010در بررسی های  Hardyدر سال  2002بر روی ماهی
 Oncorhynchus mykissبا استفاده از مکمل حاوی پروبیوتیک  Lactobacilusو Streptococus

و آنتی بادی سویه های ایشریشیا کولی ،سالمونال و روتاویروس ،نشان داده شد که استفاده از سطوح
مختلف مکمل و آنتی بادی ،تأثیر معنیداری بر روی نسبت کارایی پروتئین و ضریب تبدیل غذایی
نداشت .در تحقیقات دیگر مشاهده گردید که با مصرف پروبیوتیک حاوی باکتری  Bacillus subtilisدر
ماهی زینتی گرین ترور ،ضریب تبدیل غذایی در این ماهیان به طور معنی داری افزایش یافت (نیسی و
همکاران .)1393 ،در تحقیقی بر روی ماهی  Oncorhynchus mykissبا استفاده از پروبیوتیک و آنتی
بادی ضد فسفولیپاز  A2مشخص گردید که استفاده از این آنتی بادی بر ضریب تبدیل غذایی و نسبت
کارایی پروتئین تأثیر معنی داری داشت ) .(Barry et al., 2008همچنین حسینی مدنی و همکاران
( )1393در آزمایشی بر روی ماهی زینتی گرین ترور  Andinocara rivulatusکه تأثیر کاربرد سطوح
مختلف پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiرا در این ماهی مورد بررسی قرار دادند ،به این نتیجه
رسیدند که ماهیان تغذیه شده با تیمار غذایی حاوی بیشترین دز مکمل ،از ضریب تبدیل غذایی کمتری
برخوردار بودند .در تحقیق حاضر ،دلیل عدم تأثیر مثبت تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی و
نسبت کارایی پروتئین (به صورت معنی دار) ،نسبت به گروه شاهد ،در ابتدا می تواند مربوط به نوع و
ترکیب مکمل مصرفی باشد ) ،(Cook, 2004زیرا مکمل آکوابلند ترکیبی از پروبیوتیک و آنتی بادی
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هاست که آنتی بادی ها عمده تأثیرشان بر پارامتر ایمنی است (منتجمی .)1391 ،در این مطالعه ،بیشترین
میزان غذای مصرف شده مربوط به تیمار شاهد بود .در مطالعه ای توسط  Wendyو همکاران ( )2010بر
روی استفاده از مکمل حاوی پروبیوتیک و نیز آنتی بادی ضد فسفولیپاز  ،A2در ماهی Oncorhynchus

 mykissنشان داده شد که این نوع مکمل تأثیر اندکی بر پارامترهای تغذیه نظیر میزان مصرف خوراک
داشت .اما در مطالعات  Aiو همکارانش ( )2011با استفاده از جیره حاوی  Bacillus subtilisبر روی
ماهیان زینتی  Larimichthys croceaمشخص گردید که این مکمل باعث افزایش معنیدار میزان
مصرف خوراک ماهیان شد .گرچه صرف افزایش خوراک نه تنها مزیت محسوب نمی شود ،بلکه در
صورت عدم افزایش وزن مورد انتظار ،به دلیل باال رفتن هزینه ها ،یک نقص به حساب می آید .اما در
تیمار  2و  4میزان مصرف خوراک به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت ،که دلیل آن می
تواند مربوط به کاهش ضریب تبدیل غذایی در تیمار  4و نیز افزایش نسبت کارایی پروتئین در تیمار ،2
تحت تأثیر مصرف مکمل باشد ،ضمنا کاهش مصرف غذا در تیمار  2با وجود ضریب تبدیل غذایی پایین،
مطلوب نمی باشد ،زیرا این تیمار تأثیر مثبت و معنی داری بر وزن ماهیان نداشت ،ولی در تیمار  4به دلیل
کاهش ضریب تبدیل غذایی و البته افزایش وزن بدن ماهیان ،گرچه افزایش میزان مصرف خوراک
مطلوب نیست ،ولی قابل توجیه می باشد ،همچنین افزایش مصرف خوراک در تیمار ( 1نسبت به تیمار ) 2
که حاوی کمترین دز مصرفی آکوابلند است و دارای بیشترین ضریب تبدیل غذایی ،کمترین نسبت کارایی
پروتئین و کمترین وزن بدن ماهیان بود ،امری نامطلوب به شمار می آید(زمینی و همکاران.)1393 ،
باالبودن میزان مصرف غذا در تیمار  3نیز به دلیل عدم تأثیر معنیدار آن بر وزن ماهیان ،مطلوب
نیست .در این آزمایش عدم پیوستگی در تأثیر مکمل آکوابلند بر روی مصرف خوراک در ماهی زینتی
گرین ترور ،می تواند مربوط به فاکتورهای مختلفی به ویژه عوامل فیزیولوژیکی ،عوامل محیطی ،وضعیت
بدنی ماهیان و همچنین نوع مواد اولیه به کار رفته در تهیه جیره ،رفتارهای تغذیه ای و درجه خلوص
مکمل و  ...باشد (زمینی و همکاران.)1393 ،
 -2-6فاکتور رشد
در این مطالعه با افزایش سطح مصرف مکمل آکوابلند ،پارامترهای وزن بدن ،درصد افزایش وزن
بدن و نرخ رشد ویژه روند افزایشی داشت که البته این افزایش در سطح مصرف  1گرم آکوابلند (تیمار )4
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معنی دار بود ..در تحقیقی برروی ماهی زینتی  Aequidens rivulatusنشان داده شد که استفاده از
پروبیوتیک باکتریایی  Pediococcus acidilacticiتاأثیر معنیداری بر روی وزن انتهایی و درصد
افزایش وزن زنده داشت (نیسی و همکاران .)1394 ،ولی محمدی آذرم و همکاران ( )1389با استفاده از
مقادیر مختلف پروبیوتیک حاوی ،Lactobacillus delbruecki ،Lactobacillus plantarum
،Bifidobacterium bifidum ،Lactobacillus rhamnosus ،Lactobacillus acidophilus

 ،Enterococcus faecium ،Streptococcus silivariusدر تغذیه ماهی ،Oncorhynchus mykiss
گزارش دادند که ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی کمترین میزان مکمل ،رشد بیشتری داشته و به
طور معنیداری ،از وزن پایانی و درصد فزایش وزن بدن بیشتری برخوردار بودند .دلیل تأثیر معنی دار
تیمار  4بر وزن بدن و درصد فزایش وزن بدن ماهیان گرین ترور ،مربوط به مصرف بیشترین دز مصرفی
مکمل در این تیمار می باشد ،عالوه بر آن ،این تیمار دارای کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی و
بیشترین نسبت کارایی پروتئین بود .کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش نسبت کارایی ،منجر به
افزایش وزن بدن ماهیان می گردد (رهنما و دیگران ، )1392 ،محتویات میکروبی مکمل در این سطح از
مصرف ،با حفظ تعادل میکروبی فلور روده و ترشح آنزیم های باکتریایی پروتئاز ،لیپاز ،آمیالز موجب
افزایش هضم و جذب مواد مغذی و در نتیجه افزایش رشد ماهیان گردید ) .(Zhiu, et al., 2010علت
عدم تأثیر معنی دار تیمار  2 ،1و  3بر وزن بدن و درصد افزایش وزن بدن ماهیان گرین ترور ،عالوه بر
سطح پایین مصرف مکمل در این تیمارها ،می تواند مربوط به نوع و ترکیبات و غلظت میکروبی مکمل
مورد استفاده نیز باشد ) .(Cook, 2004در رابطه با نرخ رشد ویژه ،کل تیمارهای آزمایشی ،این پارامتر را
به طور معنی داری تحت تأثیر قرار دادند ،ضمنا تیمار  2 ،1و  3گرچه اختالف معنی داری با یکدیگر
نداشتند ،ولی تیمار  4نسبت به هر سه تیمار ذکر شده ،تأثیر معنی داری بر نرخ رشد ویژه داشت .در
تحقیقات مختلف نظیر مطالعه  Aiو همکارانش ( )2011با استفاده از جیره حاوی  Bacillus subtilisبر
روی ماهیان زینتی  Larimichthys croceaنشان داده شد که این مکمل باعث بهبود معنی دار نرخ
رشد ویژه گردید .همچنین گزارش گردید که استفاده از پروبیوتیک باکتریایی Pediococcus

 ،acidilacticiتاثیر معنی داری بر نرخ رشد ویژه در ماهیان زینتی  Aequidens rivulatusداشت
(نیسی و همکاران .)1394 ،دلیل افزایش نرخ رشد ویژه در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد در
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مطالعه حاضر ،تأثیر مثبت استفاده از مکمل آکوابلند بر وزن بدن و درصد افزایش وزن بدن ماهیان زینتی
گرین ترور می باشد .تیمار  2 ،1و  3از لحاظ این پارامتر ،اختالف معنی داری نداشتند ،زیرا در مقایسه بین
این سه تیمار ،مکمل آکوابلند تأثیر معنی داری بر وزن بدن و درصد افزایش وزن بدن ماهیان نداشت ،ولی
به دلیل تأثیر معنی دار تیمار  4بر افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه در ماهیان متعلق به این تیمار به
صورت معنی داری افزایش یافت (.)Zhou et al ., 2010

 -3-6فاکتور ایمنی
در این تحقیق ،در مقایسه بین تیمارهای آزمایشی  3 ،2و  ،4با افزایش دز مصرفی مکمل ،سطح
فاکتورهای خونی به طور معنیداری افزایش یافت ،ضمناً کمترین میزان فاکتورهای خونی در تیمار 1
مشاهده گردید .در بررسیهای متعدد نظیر تحقیق  Sumathiو همکاران ( )2014بر روی ماهیان زینتی
 ،Labeo rohitaتأیید گردید که مکمل پروبیوتیکی حاوی گونههای متعدد میکروبی ،Lactobacilus

 Bacillus ،Bifedobacteriumو  ،Streptococusمیزان پروتئین و گلوبولین سرم را به طور معنی
داری افزایش داد .همچنین در تحقیقی بر روی ماهیان  Oncorhynchus mykissبا استفاده از
پروبیوتیک و آنتی بادی ضد فسفولیپاز  A2مشخص گردید که استفاده از این مکمل ،بر فاکتورهای خونی
نظیر تعداد گلبول های سفید خون ،آلبومین و گلبولین سرم تأثیر معنی داری داشت ) .(Barry, 2008اما
در مطالعه ای بر روی استفاده از مکمل حاوی پروبیوتیک و نیز آنتی بادی ضد فسفولیپاز  ،A2در ماهی
 Oncorhynchus mykissنشان داده شد که این نوع آنتی بادی تأثیر اندکی بر پارامتر ایمنی و تعداد
گلبول های سفید ،آلبومین ،گلبولین و پروتئین کل سرم داشت ) .(Wendy, 2010روند افزایشی تعداد
گلبولهای سفید ،آلبومین ،گلبولین و پروتئین سرم در تیمار  3 ،2و  4به دلیل افزایش دز مصرفی مکمل
آ کوابلند حاوی آنتی بادی است .آنتی بادی ها با ارتقاء سیستم ایمنی ماهیان باعث افزایش فاکتورهای
خونی ذکر شده میگردند ) .(Cook, 2004عدم تأثیر معنیدار تیمار  1بر فاکتورهای خونی در این
تحقیق ،نسبت به گروه شاهد ،مربوط به دز مصرفی اندک آکوابلند و در نتیجه کاهش غلظت میکروبی و
آنتی بادی موجود در این مکمل می باشد ،ضمنا باید توجه داشت که افزایش تعداد گلبولهای سفید،
آلبومین ،گلبولین و پروتئین سرم بیشتر از حد معینی ،خود نشاندهنده بیماری و اختالل در بدن ماهیان
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است ،بنابراین همواره باید به دامنه افزایش این فاکتورها دقت نمود تا مبادا شاخص بیماری محسوب
گردند ،مطالعات صورتگرفته بر روی گونههای مختلف بیانگر این مطلب است که فاکتورهای مختلفی
مثل عوامل فیزیولوژیکی (گونه ماهی ،سن ،جنس ،وضعیت بلوغ ،چرخه تولیدمثلی ،و شرایط تغذیهای)،
چگونگی تهیه نمونه خون و زمان نمونه گیری ،دقت و حساسیت روش های اندازه گیری و همچنین
عوامل محیطی (فصل سال ،دما ،تراکم ،دوره نوری و میزان شوری آب) خصوصا به علت خونسردبودن
ماهیها ،میتوانند بر تفسیر نتایج تأثیرگذار بوده و موجب اختالف در تفسیر نتایج محققین گردند(زمینی و
همکاران.)1393 ،
فهرست منابع
 .1حسينیفر ،ح .ظهيری ،فاضل .)1394( .اثرات مکملهای غذایی میکروبی بر تکثیر ماهیان زینتی
آبزیان زینتی سال دوم ،شماره .2
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