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بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر بایوترونیک اس.ای  .فورت بر شاخصهای رشد
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چکیده
هدف مطالعه حاضر ،بررسي اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت ).بر شاخص های چربي کل و
خاکستر کل و پروتیین و میزان رطوبت 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 .بچه ماهيهای بارب
حلب (با میانگین وزن اولیه  2/7 ±0/03گرم) طي یک دوره  60روزه توسط جیرههای آزمایشي ،تغذیه شدند که هریک از
تیمار ها 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 ( )0 g/kgبه میزان  56/39گرم بوده است ( .(p<0/05همچنین در
طي این دوره بیشترین میزان رشد  5طولي مربوط به تیمار  2گرم در کیلوگرم اسیدی فایرکه به میزان  6/26 cmبوده
است و کمترین میزان رشد طولي مربوط به گروه 6گرم در کیلوگرم اسیدی فایر بوده است که به میزان  6/13 cmبود(0/05
< .(pدر پایان دوره ماهیان تیمارهای مختلف جهت بررسي دقیق میزان پروتیین و چربي و خاکستر ورطوبت به آزمایشگاه
تخصصي آنالیز الشه برده شد که بیشترین میزان پروتیین به میزان15/47درصد 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  18/65درصد
نشان داده شده بود و کمترین آن مربوط به تیمار  6گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان 18/03درصد نشان داده شد (0/05
< .(pبیشترین میزان خاکستر مربوط به تیمار  4گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان  2/73درصد بود که البته کمترین
میزان مربوط به تیمار شاهد یا همان 0گرم در کیلوگرم اسیدی فایر به میزان  2/19درصد بود( . (p<0/05بیشترین میزان
رطوبت در این آزمایش مربوط به تیمار  6گرم در کیلو گرم خوراک اسیدی فایربوده 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</05با توجه به نتایج بدست آمده در آنالیز الشه و صفات الشه وهمچنین شاخص های رشد و بازماندگي تیمار
شاهد( )g/kgبه عنوان بهترین تیمار انتخاب شد.
کلید واژه :بارب حلب (، )Barbus schwanenfeldiرشد ،اسیدی فایر ،بایوترونیک اس .ای .فورت ،بازماندگي،
ترکیبات الشه.
تاریخ وصول1395/11/11 :

تاریخ پذیرش1396/3/5 :

 .1دانشجوی دکتری ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران(نویسنده مسؤول)babolmohammadi@gmail.com

 .2استادیار واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
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 -1مقدمه

استرس و ورود عوامل بیماریزای محیط به بدن ماهي پرورشي و ایجاد بیماری ،مانع از رسیدن به
موفقیت در آبزیپروری ميگردد .لذا برای چندین دهه محرکهای رشد آنتي بیوتیکي برای بهبود عملکرد و
کاه بروز بیماریها در خوراک حیوانات مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)Rawles et al., 1998اما امروزه
استفاده از آنتي بیوتیکها به عنوان افزودنيهای خوراکي به دلیل مشکالت عمومي و افزایش مقاومت
باکتریها به آنتي بیوتیکها ممنوع گردیده است ) .(Liem, 2004آنتيبیوتیکها معموالً دستهی وسیعي از
باکتریهای مضر و مفید را به صورت همزمان از بین ميبرند و این در حالي است که استفاده مداوم از
ترکیبات آنتيبیوتیکي سبب ایجاد سویههای مقاوم به آنتيبیوتیک ميشود .لیکن ،استفاده از ترکیبات
اسیدیکننده باعث کاهش جمعیت باکتریهای مضر ميشود .همچنین استفاده از ترکیبات اسیدی کننده
عالوه بر کمک به ضدعفوني خوراک سبب بهبود مکانیسمهای جذب مواد مغذی ميشوند .غالباً مکانیسم
جذب مواد معدني همچون فسفر ،کلسیم و آهن در  pHهای اسیدی روده بهتر صورت ميگیرد
) .(http://etoukfarda.com, 2014محصول 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  4 – 8امکان رشد دارند .اسیدیفایرها از طریق کاهش  pHمحیط به زیر شرایط رشد
قارچها ،محیط را برای رشد آنها نامطلوب ميسازند .با توجه به این که محصول بایوترونیک اس .ای.
فورت ،ترکیبات اسیدی کننده را به مرور وارد محیط مي کند ،مدت زماني که خوراک در
معرض پیوسته ترکیبات اسیدی کننده قرار مي گیرد نسبت به سایر ترکیبات اسیدی کننده
افزایش چشمگیری مي یابد .مدت زماني که خوراک بر اثر استفاده از بایوترونیک اس .ای.
فورت به صورت ضد عفوني باقي مي ماند بسته به سطح آلودگي خوراک به باکتری ها و
قارچ ها متفاوت است  .در شرایط معمول آلودگي به عوامل مذکور ،استفاده از بایوترونیک
اس .ای .فورت خوراک را تا  4هفته در معرض ترکیبات اسیدی کننده قرار مي دهد .نهایتاً
ميتوان گفت که جهت تولید آبزیان سالم و البته کاهش و تا حد ممکن حذف آنتي بیوتیکها در آبزی
پروری ،الزم است که منابع جدید مکملها و مواد محرک اشتها و رشد و ایمني در تغذیه آبزیان مطرح
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شوند .بنابراین بر اساس موارد مذکور وبا توجه به استفاده از اسیدیفایرهاجهت تولید غذای طیور و آبزیان در
داخل و خارج از کشور و توجه به مطالعات زیادی که جهت افزایش کارایي آن در جیرههای غذایي صورت
گرفته است ،این تحقیق در نظر گرفت تا امکان استفاده از این نوع اسیدیفایر (بایوترونیک اس .ای .فورت)
را مورد بررسي قرار دهد ،تا مشخص شود آیا تأثیر سودمندی در پي دارد یا خیر .در حقیقت هدف این
پژوهش ،بررسي اثر سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت ).بر شاخصهای رشد،
بازماندگي و ترکیب الشه بچه ماهي بارب حلب ( )Barbus schwanenfeldiتعریف شد .استرس و ورود
عوامل بیماریزای محیط به بدن ماهي پرورشي و ایجاد بیماری ،مانع از رسیدن به موفقیت در آبزیپروری
ميگردد .لذا برای چندین دهه محرکهای رشد آنتي بیوتیکي برای بهبود عملکرد و کاهش بروز بیماریها در
خوراک حیوانات مورد استفاده قرار گرفتهاند ( .)Rawles et al., 1998اما امروزه استفاده از آنتي بیوتیکها
به عنوان افزودنيهای خوراکي به دلیل مشکالت عمومي و افزایش مقاومت باکتریها به آنتي بیوتیکها
ممنوع گردیده است و یک جایگزین مناسب برای آنها ،پروبیوتیکها هستند که به عنوان میکروارگانیسم-
های زنده زایي که تاثیرات سودمندی بر سالمت روده میزبان دارند ،تعریف ميشوند (.(Fuller, 1989
پربیوتیکها و مخمرها و اسیدیفایرها نیز ترکیباتي هستند که امروزه در پرورش دام و طیور و آبزیان به
منظور بهبود شاخص های تغذیه و رشد مورد استفاده قرار ميگیرند.
 -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 اثر کاربرد نوعي اسیدیفایر با 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 واحد-
آزمایشي ،یک آکواریم با گنجایش  200لیتر بود .برای هر آکواریوم فیلتر ،هواده و منبع نوری جداگانه لحاظ
گردید .آب آکواریومها 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 آکواریوم ها
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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 .جیره های غذایي مورد نظر ،بر اساس استاندارد احتیاجات
غذایي ماهي بارب حلب ) (FAO, 2012و با افزودن ماده اسیدی فایر ) (Biotronic S. E. Forteدر
سه سطح

-1

 4، 6g kgو 2به خوراک تجاری افزوده شد و برای تغذیه به تیمارها داده شد.با عنایت به

وضعیت خشبي ماده تهیه شده و به منظور تاثیر بیشتر و توزیع یکنواخت ابتدا ماده مورد نظر را آسیاب نموده
و از الک  60میکرون عبور داده و به منظور ایجاد چسبندگي ذرات به گرانولها ازژالتین بعنوان همبند
استفاده شد .بدین صورت که ابتدا اسیدی فایر آسیاب شده را به غذا اضافه کرده و کامالً مخلوط نموده
سپس ژالتین را در آب گرم حل کرده و بر روی غذا اسپری نموده ،پس از خشک شدن خوراک در همان
روز به ماهیان داده شد (غفوری .)1392 ،در پایان دوره آزمایشي ،تعداد  5قطعه ماهي از هر واحد آزمایشي
به صورت تصادفي انتخاب شد وترکیبات شیمیای الشه شامل رطوبت ،خاکستر ،میزان پروتئین و چربي خام
با استفاده از روش استاندارد ) AOAC (1990تعیین گشت.
 -1-2اندازهگیری رطوبت
جهت اندازهگیری میزان رطوبت ،یک الیه نازک از فیله ی پشتي( 5گرم نمونه) پس از خشک کردن
آب سطحي در کف ظرف پتریدیش قرار گرفت.این فیله در ادامه برای مدت  24ساعت در آونبا دمای 60
درجه سانتيگراد خشک و توسط مخلوط کن صنعتي به صورت پودر درآمد.نمونهها تا زمان استخراج چربي
و پروتئین در ظروف در بسته درون فریزر با دمای  -20درجه سانتي گراد نگهداری شدند.درصدرطوبت طبق
فرمول زیر محاسبه گردید.
) ×100

)𝐴(𝐵−
)𝐵(𝐶−

( =رطوبت%

که در آن  Aوزن ظرف خالي B ،وزن ظرف و نمونه بعد از خشک شدن C ،وزن ظرف ونمونه قبل از
خشک شدن C-B ،وزن کم شدن نمونه در اثر خشک شدن و  B-Aوزن نمونه است.
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 -2-2اندازهگیری خاکستر
برای سنجش خاکستر  5گرم نمونه در بوته چینیقرر داده شد ،نمونه ابتدا روی حرارت به طوری که
مشتعل نگردد ،سوزانده شد و سپس در کوره الکتریکي با دمای  550درجه سانتيگراد تا زمان به دست
آمدن رنگ سفید خاکستر (حدود  4ساعت)حرارت داده شد.در پایان آنچه باقي مانده بود بهعنوان خاکستر به
صورت زیر محاسبه گردید.
× 100

)وزن بوته  +ماده خشک( ) −وزن بوته  +ماده تر (
وزن بوته

= محتوای خاکستر٪

 -3-2اندازه گیری پروتیین
مقدار پروتیین کل موجود در نمونهها با استفاده ازروشهای هضم ،تقطیر و تیتراسیون کجلدال اندازه
گیری شد و برای تبدیل درصد نیتروژن به درصد پروتئین از ضریب  6/25استفاده گردید .طبق این روش5
گرم از نمونه وزن شده و داخل بالن کجلدال قرار گرفت .سپس  4گرم سولفات مس به عنوان کاتالیزور و20
میلي لیتر سولفوریک اسید غلیظ به نمونه داخل بالن اضافه شد .مجموعه به مدت یک ساعت در دستگاه
هضم مدل  BAKHSHIساخت آلمان ،تا هضمشدن نمونه به طور کامل و تغییر رنگ محتویات بالن به
رنگ سبز درخشان ،تحت حرارت قرارگرفت .پس از اتمام عملیات هضم ،ابتدا  20سيسي آب سرد شیر و
سپس  50سيسي محلول ( NaoHسود سوزآور)  50درصد به آرامي به مجموعه اضافه شد تا رنگ محلول
از آبي به سیاه تغییر کند .کجلدال در این مرحله برای تقطیر آماده بوده و از محکمبودن اتصاالت قطعات
اطمینان حاصل شد .سپس 50میليلیتر اسید بوریک  2درصد و چند قطره متیلن رد به عنوان نشانگر در
طرف دیگر دستگاه داخل ارلن  300میلي لیتری اضافه شد و مجموعه زیر قطره چکان قرار داده شد .در
این مرحله شیر مبرد را باز کرده و محلول به نقطه جوش رسانده شد .رنگ محلول در این مرحله کامالً سیاه
بود .تقطیر تا رسیدن حجم مخلوط داخل ارلن به حدود  300میلي لیتر ادامه یافت .تمام آمونیاک موجود در
نمونه در این مرحله استخراج شده و به صورت مایع وارد اسید بوریک موجود در ارلن گشت .بورات آمونیوم
موجود درارلن را با اسید هیدرولیک  0/1نرمال تیتر و حجم محلول مصرفي تعیین شد.سپس میزان پروتئین
به کمک فرمول زیر محاسبه گشت:
1000گرم وزن نمونه ×100 /حجم اسید مصرفي× نرمالیته اسید ×  =14درصد نیتروژن
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فاکتور پروتئیني × درصد نیتروژن = درصد پروتئین
 -4-2اندازهگیری چربي
میزان چربي با استفاده ازدستگاه سوکسله اندازهگیری شد .برای این کار میزان  2تا  3گرم نمونه در
کاغذ صافي قرار داده شد و درون بالنهای مخصوص دستگاه سوکسله مدل  BAKHSHIساخت آلمان
قرار گرفت و  150سيسي  Nهگزان به آن اضافه شد .عملیات دستگاه تا زمان هضم کامل نمونه و تقطیر
تمامي  Nهگزان ادامه یافت .سپس بالنهای سوکسله به همراه چربي موجود در آنها تا زمان سردشدن
کامل داخل دسیکاتور قرار داده شدند .نهایتاً میزان چربي با کمک فرمول زیر محاسبه گشت:
 (%) = W2- W1/W3 × 100چربي
که در آن:
 W1برابر است با وزن بالن خالي (بر حسب گرم)
 W2برابر است با وزن بالن بعالوه چربي (بر حسب گرم)
 W3برابر است با وزن نمونه مورد آزمایش (بر حسب گرم)
 -3نتايج
 -1-3درصد وزني چربي الشه
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین درصد وزني چربي کل ،نشاندهنده این
بود که تیمارهای شاهد و  2g/kgاختالف معني داری وجود نداشته است (رتبه  )cو کمترین میزان چربي در
تیمار  6g/kgبوده است رتبه (.) P<0/05( )a
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a

b

c

c

6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

20
18
16
12
10
8
6

درصد وزنی چربی

14

4
2
0

نمودار  .1درصد وزني چربي الشه تیمارهای مختلف ماهي بارب حلب تغذيهشده با سطوح مختلف اسیدی فاير

 -2-3درصد وزني خاکستر کل الشه
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین درصد وزني خاکستر کل نشاندهنده عدم
وجود اختالف معنيدار میان تیمارهای  2g/kg, 6g/kgبوده است (رتبه  )bو کمترین میزان ان را تیمار
 0g/kgبه خود اختصاص داده است (رتبه  )aو بیشترین میزان مربوط به آن تیمار  4g/kgبوده است
(.) P<0/05

c
b

3
b
b

2.5

1.5
1

درصد وزنی خاکستر

2

0.5
0
6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

نمودار  .2درصد وزني خاکستر الشه ماهیان بارب حلب تغذيه شده با سطوح مختلف اسیدی فاير
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 3 -3درصد وزني پروتئین الشه
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین درصد وزني پروتیین ،بیانگر وجود اختالف
معناداری میان تیمارهای مختلف بود (.) P>0/05بیشترین میزان پروتیین درتیمار( 4g/kgرتبه  )aوکمترین
میزان در تیمار  0g/kgدیده شده (رتبه  )dو با سایر تیمارها اختالف معناداری داشتند (.)P>0/05
c

a

b

d

4g/kg

2g/kg

0g/kg

18
16
12
10
8
6

درصد وزنی پروتین

14

4
2
0
6g/kg

نمودار  .3درصد وزني پروتیین الشه ماهیان بارب حلب تغذيه شده با سطوح مختلف اسیدی فاير

 -4-3رصد وزني رطوبت الشه
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین درصد وزني رطوبت ،نشاندهنده این بود
که بیشترین میزان درصد وزني رطوبت مربوط به تیمار ( 6g/kgرتبه  )dوکمترین میزان مربوط به
تیمار  2g/kgاست (رتبه  )aو باهم اختالف معنيداری داشته اند (.) P<0/05
d

b

6g/kg

4g/kg

a

c

2g/kg

0g/kg

70
60

40
30
20
10
0

نمودار  .4درصد وزني رطوبت ماهیان بارب حلب تغذيه شده با سطوح مختلف اسیدی فاير

درصد وزنی رطوبت

50
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 -5-3نرخ رشد ويژه()SGR
مقایسه میانگین دادههای  SGRموید عملکرد بهتر تیمار  4g/kgدر مقایسه با سایر تیمارها است
(رتبه  .)cو تیمارهای  0g/kg,2g/kgاختالف معنيدار ی با هم نداشتند رتبه (.) P>0/05( )b
0.04

c

0.035
a

0.03

b

0.02
0.015

نرخ رشد ویژه

b

0.025

0.01
0.005
0
6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

نمودار .5مقايسه میانگین نرخ رشد ويژه تیمارهای مختلف

 -6-3ضريب تبديل غذايي()FCR
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین موید نتایج زیست سنجي ها ميباشد.
یافتهها حاکي از وجود اختالف معناداری میان ضریب تبدیل غذایي ماهیان تحت تأثیر تیمارهای مختلف
بود ( . (P>0/05طي این مقایسه ،تیمار  6g/kgبیشترین میزان ضریب تبدیل غذایي را نشان دادند (رتبه
 .)dکمترین میزان ضریب تبدیل غذایي در تیمار  4g/kgدید ه 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 .6مقايسه میانگین ضريب تبديل غذايي  FCRتیمارهای مختلف

F CR
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 -7-3ضريب زنده ماندني()SR
در این آزمایش در طي دوره  60روزه  ،هیچگونه تلفاتي در تیمارهای  ( 0,2,4,6 ) 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<0/05
a

a

a

a

6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

120
100

60

درصد بقا

80

40
20
0

نمودار .7مقايسه ضريب زنده ماني(درصد) میان تیمارهای مختلف در پايان دوره آزمايش

 -8-3میزان رشد مطلق
نتایج تجزیه واریانس دادهها و آزمون دانکن مقایسه میانگین بچه ماهيها موید عملکرد بهتر تیمار
 4g/kgدر مقایسه با سایر تیمارها است (رتبه  .)cتیمارهای  0g/kg,2g/kgاختالف معنيداری دیده نشده
است ( رتبه . )b
0.12

c
a

0.1

b

0.08
0.06
0.04
0.02
0

6g/kg

4g/kg

2g/kg

0g/kg

نمودار  .8مقايسه میزان رشد مطلق(گرم) در تیمارهای مختلف

میزان رشد مطلق

b
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 -9-3شاخص وضعیت()CF
بررسي حاصل از اندازهگیری شاخص وضعیت نیز نشان ميدهد که اختالف معناداری بین تیمارها از
لحاظ شاخص وضعیت وجود نداشته است (.) P<0/05
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  .9مقايسه شاخص وضعیت( )CFدر تیمارهای مختلف

 -4بحث
گزارشاتي مبني بر عدم تاثیربهتر مکمل اسیدی ساز الکتات سدیم بر شاخص های رشد وجود
دارند.طي تحقیقي مشخص شد که هر چند افزودن  %1الکتات سدیم به غذای ماهي چار قطبي
) ،(Salvelinus alpinusنتایج معنيداری را در بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایي به دنبال دارد
اما افزودن همان مقدار الکتات سدیم به غذای ماهي آزاد اقیانوس اطلس) ،(Salmo salarنتایج مشابهي
را در پي ندارد (.)Gislason et al., 1994 & 1996

یافتههای حاضر هیچ تفاوت معناداری را در ضریب زندهماني ماهیان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشي
با سطوح مختلف اسیدی فایر (بایوترونیک اس .ای .فورت ، ).نشان ندادند).(P>0.05که این نتیجه با نتایج
تعدادی از محققین که به کاربرد اسیدی فایر در خوراک آبزیان پرداختهاند ،مغایرت دارد ;(Ringo, 1994
).)Gislason et al., 1996; Ramli et al. 2005; Lückstädt, 2006; Nermeen & Naela, 2014
البته شاید دلیل عدم وجود تفاوت معنادار در ضریب زندهماني ماهیان ،مقاومبودن گونه بارب حلب در حالت
کلي ) (Sharm, 1997و در نتیجه رخ دادن تلفات اندک طي دوره تحقیق حاضر باشد .نتایج نشان دادند
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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<0/05در رابطه با افزایش
وزن ،یافتهها حاکي از تأثیر بهتر بایوترونیک اس .ای .فورت جیره در مقدار  4گرم در کیلوگرم در افزایش
وزن ماهیان بوده و اختالف معنادار افزایش وزن در این تیمار با سایر تیمارها را تایید ميکنند .تیمار تغذیه
شده با  6گرم در کیلوگرم اسیدی فایر و همینطور  2گرم درکیلو گرم اسیدی 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 تغذیه شده با 4
گرم در کیلوگرم بایوترونیک اس .ای .فورت جیره 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 .چنانکه  Baruahو همکارانش ( )2007عنوان کردند که
اسید سیتریک سبب افزایش معني دار افزایش وزن و کاهش معنيدار  ،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
معنيدار رشد را در مقایسه با گروه شاهد به دنبال دارد ( .)Owen et al., 2006افزودن 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 و نسبت بازده پروتئین و بهبود قابلیت هضم پروتئین
گردید .تمامي این نتایج متناقض وپاسخ های بسیار متغیر،ممکن است به دلیل عوامل مختلفي از جمله
مرحله رشد،پیچیدگي رژیم غذایي،نوع ،منبع و سطح اسیدهای آلي وسالمت ماهي باشند .و البته در تحقیق
حاضر نیز ممکن است افزایش مطلوب فاکتورهای رشد به دلیل افزایش میزان دریافت غذا تحت تاثیر اشتها
آور بودن مکمل غذایي (بایوترونیک اس .ای .فورت ).باشد .چرا که ماهیان تحت تاثیر تیمار حاوی
 4 g .kg 1بایوترونیک ،تمایل بیشتری به دریافت غذا داشتند و ضایعات غذایي پس از هر بار تغذیه ،در
مخزن آنها کمتر بود.
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