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اثر سطوح مختلف پری بیوتیک ایمنووال بر شاخصهای رشد،
درصد بقاء و ترکیب الشه بچه
ماهی سفید ( (Rutilus frisii kutumدریای خزر
عباس براری  *1محمد مهدی عباس زاده ،2رحیم فرنیا ،3تقی محمدی فوتمی ،2مزدک پاکزاد
4

سورکی ،3نیلوفر فالح ،2محمدرضا ایمانپور
چكیده

د ر این تحقیق تأثیر پری بیوتیک ایمنووال بر افزایش وزن ،ضریب تبدیل غذایی ،ضریب رشد ویژه ،طول
کل و درصد بازماندگی بچه ماهیان سفید دریای خزر ( )Rutilus frisii kutumمورد بررسی قرار گرفت .به
این منظور ،تعداد  300قطعه بچه ماهی سفید در مخازن و نیرو با سه تکرار قرار گرفتند .بچه ماهیان با جیره-
های حاوی مقادیر صفر (گروه شاهد) 1 ،0/5 ،و  1/5گرم بر کیلوگرم پری بیوتیک تغذیه شدند .تغذیه بچه
ماهیان روزانه دو بار و به مدت  8هفته با جیرههای آزمایشی انجام شد .نتایج به دست آمده از این تحقیق
نشان داد استفاده از پری بیوتیک ایمنووال اثرات مثبتی بر شاخصهای رشدی مورد بررسی شامل وزن بدن،
طول کل ،ضریب رشد ویژه داشته و باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی وکاهش درصد تلفات در تیمارهای
آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد گردید .این آزمایش نشان داد که افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه،
ضریب تبدیل غذایی و طول کل در ماهیانی که با جیره حاوی  0/5گرم پری بیوتیک تغذیه شده بودند در
مقایسه با گروه شاهد اختالف معناداری نداشته ) .(P>0.05اما جیرههای حاوی  1و  1/5گرم پری بیوتیک
تغییرات معناداری در رشد ماهیان نسبت به گروه شاهد نشان داد) .(P<0.05همچنین درصد بازماندگی نسبت
به تیمار شاهد باالتر بوده است) .(P<0.05تیمارهای آزمایشی بر روی کیفیت شیمیایی الشه در بچه ماهیان
سفید اثر معناداری داشت ).(P<0.05
کلید واژه :بازماندگی  ،پری بیوتیک ایمنووال  ،ترکیب الشه ،ماهی سفید(.)Rutilus frisii kutum
تاریخ وصول1396/3/25 :
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 -1مقدمه
ماهی سفید دریای خزر از راسته کپور ماهیشکالن ( )Cypriniformesخانواده کپور ماهیان
( )Cyprinidaeو با نام علمی ) )Rutilus frisii kutumشناخته می شود ).)Wheeler,1992

طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی ایران ،سازمان شیالت ایران میبایست سالیانه در استانهای
شمالی کشور (مازندران ،گیالن و گلستان) تعداد  300میلیون قطعه بچه ماهی سفید جهت بازسازی
ذخایر دریای خزر تولید نماید ( .)Afshar, 2002با توجه به اشتغالزایی این گونه ماهی برای صیادان
و اقتصاد منطقه ،ضروری است که جهت کاهش تقریباً  40درصدی تلفات در مرحله پرورش الرو به
بچه ماهی سفید که هزینه هنگفتی را به شیالت وارد میسازد یا به عبارت دیگر به هنگام غذادهی
دستی باید چارهای اندیشیده شود) .)Emadi, 1985از مشکالت موجود در پرورش الرو ماهیان تلفات
باال میباشد .لذا پرورش موفقیتآمیز ماهیان به قابلیت دسترسی به غذای مناسب جهت تغذیه بستگی
دارد تا بتواند سالمتی و رشد را به خصوص در مراحل نوزادی تضمین نماید).(Girri et al., 2002

در رابطه با برخی تحقیقات انجامگرفته در زمینه تأثیر ترکیبات پری بیوتیک در ماهیان میتوان
به مواردی نظیر تأثیر منفی اینولین بر عملکرد ایمنی در ماهی سیم دریایی )،(Sparus aurata) (7
عملکرد مثبت پارامترهای رشد و ایمنی غیراختصاصی تحت تأثیر پری بیـوتیک ®Bio-MOSدر
ماهی قزلآالی رنگینکمان و کپور معمولی و ماهی باس جوان دریایی)،)Dicentrarchus labrax
افزایش مقاومت در برابر باکتری  F.columnarدر گونه  Notemigonus crysoleucasتحت تأثیر
پری بیوتیک  Grobiotic®-AEو روند افزایش رشد با افزودن پری بیوتیک  XOSبه جیره غذایی
ماهی کاراس ) ،)Carassius auratusتأثیر اینولین جیره غذایی بر فاکتورهای هماتولوژیک و میزان
فعّالیت آنزیمهای سرم خون در فیل ماهیان جوان پرورشی  ،تأثیر مثبت اینولین بر تحریک سیستـم
ایمنی در ماهی قزلآالی رنگین کمان در برابر باکتری بیماریزای استرپتوکوک و تأثیر دو پری بیوتیک
ایمنووال و ایمنواستر بر روند افزایش رشد و فاکتورهای خونی در فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso
 (husoاشاره نمود .از اینرو محرکهایی مانند پروبیوتیک و پری بیوتیک که به عنوان ترکیبات فعال
در حفظ و بهبود تعادل میکروبی روده ماهی ضروری هستند بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
لذا جهت کاهش تلفات در مرحله تبدیل الرو به بچه ماهی میتوان با افزودن مکمل غذایی نظیر
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پروبیوتیک پری ماالک که حاوی گونههای مختلفی از میکروارگانیسمهای جنس باسیلوس است و در
صنعت پرورش آبزیان از راههای مختلف و به ویژه کمک به افزایش ترشح آنزیم های گوارشی و
کمک به هضم و جذب هر چه بهتر غذا و پیشگیری از بیماریها به سالمت و تولید هر چه بیشتر
آبزیان کمک گرفت (.)Verschuere et al., 2000
 -2مواد و روشها
این آزمایش در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی ساری از اوایل فروردین  1392با
ذخیره سازی الرو ماهی سفید در تانکها صورت گرفت و پس از دو هفته آداپتاسیون ،فعالیت پروژه
آغاز و پس از  8هفته در اواخر خرداد ماه پایان یافت .پارامترهای کیفی آب مثل دما و اکسیژن به
وسیله دستگاه اکسیژن متر  WTW320Iو  pHبا دستگاه پی اچ متر  WTW330Iبه صورت
روزانه اندازه گیری و ثبت شدند و دقت به عمل آمد تا تمامی این پارامترها در دامنه بهینه قرار گیرند.
این آزمایش در  21عدد تانک فایبرگالس با ابعاد  200 × 200 × 60سانتی متر به حجم مفید 500
لیتر انجام شد و هر یک از این تانکها شمارهگذاری شده و به صورت جداگانه هوادهی شدند تا سطح
اکسیژن آب در حد استاندارد قرار گیرد .این آزمایش با استفاده از  4تیمار غذایی شامل یک تیمار
شاهد (خوراک تجاری ( و  3تیمار حاصل از اضافهکردن مقادیر مختلف پری بیوتیک ایمنوال (،0/05
 0/1و  0/15درصد)به خوراک تجاری انجام گرفت.
آنالیز صورتگرفته برروی خوراک تجاری نشان داد که دارای رطوبت  ،%8/8خاکستر ،%11/36
پروتئین  %34/5و چربی  %10/7میباشد .بعد از تمیزکردن و آبگیری تانکها ،الروهای ماهی سفید
از استخرهای خاکی صید و به سالن پرورش منتقل و به مدت دو هفته با شرایط جدید سازگار شدند.
خوراک تجاری مورد استفاده در شاهد و تیمارهای مورد مطالعه از کارخانه خوراک دام و آبزیان
مازندران تهیه و در مرکز شهید رجایی به آن مکملهای پری بیوتیک به مقدار مشخص اضافه گردیده
است.
پس از طی دوره سازگاری تعداد 6300قطعه بچه ماهی سفید با وزن متوسط 0/595 ±0/006گرم
در  21تانک فایبر گالس ( 300قطعه الرو در هر تانک) در قالب طرح آماری کامالً تصادفی توزیع
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شدند .غذای مورد نیاز در هر روز با توجه به وزن توده زنده در مقاطع زمانی مختلف (پس از هر بار
زیستسنجی) به میزان  %10وزن بدن محاسبه شد و در دو نوبت در روز و در ساعت های مشخص 8
و  15با ترازوی دیجیتالی (مدل  ) NADGF=300با دقت  0 /01گرم توزین و در اختیار ماهیان قرار
گرفت .در طول دوره پرورش غذا به صورت خمیری به هر تانک معرفی تا مورد مصرف ماهیان قرار
گیرد .با توجه به این که اکسیژندهی به صورت اضافهشدن آب به هر تانک صورت میپذیرفت،
روزانه  1ساعت پس از هر بار غذادهی بخشی از حجم آبها تعویض گردید.
برای آگاهی از عملکرد غذای داده شده بر روی بازماندگی و رشد الرو ماهیان ،از هر تکرار ،هر دو
هفته یکبار تعداد  20قطعه بچه ماهی جهت زیستسنجی به صورت تصادفی انتخاب و وزن و طول
آنها با استفاده از ترازوی دیجیتالی و کولیس طول آنها برآورد شد .به منظور کاهش استرس ماهیان
هنگام زیستسنجی 12 ،ساعت قبل و بعد از زیست سنجی غذادهی قطع گردید.
پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت الشه ماهیان در انتهای تحقیق و غذا در ابتدای تحقیق آنالیز
شد .آنالیز پروتئین و خاکستر به ترتیب با دستگاه کجلدال مدل  BAP40ساخت آلمان و به روش
 )2000( AOACو آنالیز چربی و رطوبت به ترتیب با دستگاه سنجش چربی سوکسله مدل BOHR

ساخت آلمان و آون در آزمایشگاه دامپزشکی خانم دکتر طبری ساری اندازهگیری شد و برای بررسی
روند رشد ماهیان در تیمارهای مختلف از شاخصهای رشد استفاده گردید.
 -1ضریب تبدیل غذایی (:)FCR
(FCR=F/(Wt1 – W0) ) Ronyai et al.,1990

 = Fمقدار غذای مصرف شده توسط ماهی
 =Woمیانگین وزن اولیه (گرم )
 = Wtمیانگین وزن نهایی (گرم)
 -2ضریب رشد ویژه ( درصد در روز ) : S .G. R
(S.G.R  ( Lnwt  Lnwo) / t 100 ) Ronyai et al.,1990

 = Woمیانگین بیوماس اولیه (گرم )
 = Wtمیانگین بیوماس نهایی (گرم)
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 = Tتعداد روزهای پرورش
 -3درصد افزایشی وزن بدن (: )%BWI
( %BWI  ( Bwf  Bwi ) / Bwi 100 ) Hung et al.,1989

 = Bwiمتوسط وزن اولیه در هر تانک
 = Bwfمتوسط وزن نهایی در هر تانک
 -4رشد روزانه ( گرم  /روز): G. R
( ) Hung et al.,1989

G.R  ( Bwf  Bwi ) / n

 = Bwiمتوسط وزن اولیه در هر تانک
 = Bwfمتوسط وزن نهایی در هر تانک
 = nتعداد روزهای پرورش.
 -5ضریب چاقی (  Kیا : )CF
( ) Hung et al.,1989

CF  ( Bw / TL3 ) 100

 = Bwمیانگین وزن نهایی بدن بر حسب گرم
 = TLمیانگین طول کل نهایی بر حسب سانتیمتر
 -6درصد بازماندگی:
) × 100 ( Hung et al.1989تعداد الروهای شروع آزمایش  /تعداد الرهای پایان آزمایش = درصد بازماندگی

درصد در ابتدا جهت بررسی نرمال بودن دادهها از تست نرمالیته  Shapiro wilkاستفاده گردید.
با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون ( ANOVAآنالیز واریانس یکطرفه) استفاده گردید و برای
بررسی اختالف مابین میانگین ها از آزمون دانکن) (DUNCANاستفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها
و رسم نمودارها به ترتیب توسط نرم افزارهای کامپیوتری  SPSSنسخه 17.0و  Excelانجام شد.
 -3نتایج
با توجه به اهمیت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل دما ،اکسیژن محلول و  pHو تأثیر آنها

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال پنجم/شماره چهاردهم

16

بر تغذیه و در نهایت رشد ماهیان ،این عوامل در طول دوره پرورش به صورت روزانه اندازهگیری شدند
و متوسط دمای آب ( 23/61±0/2انحراف معیار ±میانگین) درجه سانتیگراد ،متوسط اکسیژن محلول
 9/09±0/06میلیگرم در لیتر بود (جدول .)1نتایج پارامترهای کیفی آب هیچ گونه اختالف معنیداری
را در طول پرورش نشان نداد (.(p>0/05
جدول  .1میانگین فاکتورهای فیزیكوشیمیایی آب در طی دوره پرورش بچه ماهی سفید
فاکتور

میانگین

بیشترین

کمترین

اکسیژن محلول (میلی گرم بر لیتر)
دما ( درجه سانتی گراد)

9/09±0/06
23/61±0/2
8/1±0/2

10/1
24/8
8/3

8/3
21/6
7/9

pH

جدول  .2میانگین وزن و طول نهایی بچه ماهی سفید در تیمارهای مختلف
میانگین وزن کل ()mg

تیمار

1

خوراک تجاری 0/05+درصد پری بیوتیک ایمنووال

1186/00±0/06 a
1212/00±0/07 bc

2
3

خوراک تجاری 0/1+درصد پری بیوتیک ایمنووال
خوراک تجاری 0/15+درصد پری بیوتیک ایمنووال

1238/00±0/07 d
1256/00±0/01 e

شاهد

میانگین طول کل
()cm
5/50±0/00 a
5/54±0/04 ab
5/60±0/00 c
5/67±0/02 d

با توجه به جدول شماره  2بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهیان اختالف
معنیدار آماری مشاهده گردید( )P<0.05از نظر شاخص وزن بین تیمارهای 2، 1و 36با گروه شاهد و
نیز از نظرشاخص طول بین تیمارهای 2و 3با گروه شاهد اختالف معنیدار وجود دارد(.)P<0.05
جدول .3مقایسه میانگین اثر پروبیوتیک پریماالک بر شاخصهای رشد در بچه ماهی سفید
ضریب تبدیل غذایی

ضریب رشد ویژه (گرم بر روز)

بیوتیک ایمنووال
خوراک تجاری  0/1+درصد پری بیوتیک
ایمنووال
خوراک تجاری 0/15+درصد پری
بیوتیک ایمنووال



1/42± 0 /06 a

درصد افزایش وزن بدن

1/48± 0 /02 b

2/56±0/09 b

43/20±0/02 b

2/89±0/02 c
49/92±0/03 c

وجود حروف متفاوت در هر ستون نشانگر تفاوت معنیدار بین دادههاست (.)p<0.05

رشد روزانه (گرم بر روز)

خوراک تجاری 0/5+درصد پری

1/49± 0 /02 bc

2/49±0/09 ab

41/78±0/02 ab

ضریب چاقی(گرم بر سانتی
متر)

شاهد

1/54± 0 /06 c

2/32±0/02 a

38/49±0/04 a

23/52±0/02 a

0/71±0/01 bc

25/23±0/09 ab

0/72±0/01 bc

26/28±0/01 bc

0/70±0/01 ab

30/66±0/02 d

0/69±0/00 ab

بازماندگی(درصد)

تیمارها

شاخص

83/66
86/66
88/00
87/33
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با توجه به جدول شماره  3مشاهده شد که باالترین میزان بازماندگی مربوط به تیمار  2و 3و
کمترین آن مربوط به تیمار شاهد (خوراک تجاری بدون اضافهکردن پری بیوتیک) میباشد .از نظر
ضریب تبدیل غذایی تیمار ( 3خوراک تجاری0/15 +درصد ایمنوال) کمترین ضریب تبدیل غذایی
نسبت به سایر تیمارها را دارا بود و بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار شاهد (خوراک
تجاری بدون اضافهکردن پری بیوتیک) میباشد .از نظر ضــریب رشد ویژه  ،SGRدرصد افزایش
وزن  BWIو سرعت رشد روزانه  GRبین تیمارهای مورد بررسی اختالف معنیدار آماری مشاهده
گردید )P<0.05( .و با استفاده از دانکن  Duncanجهت مقایسه میانگین ها مشخص گردید که بین
تیمار  2و  3با گروه شاهد اختالف معنی دار آماری وجود داردو تیمار  3بیشترین و شاهد کمترین مقدار
را دارا میباشند.
جدول .4آنالیز ساختار نهایی الشه بچه ماهی سفید در تیمارهای مختلف بر اساس درصد وزن خشک
تیمارها
شاهد
1
2
3



شرح
خوراک تجاری

رطوبت()%
78/62 ab

خاکستر()%
a13/79

پروتئین()%
54/57 a

چربی()%
19/44 ab

خوراک تجاری 0/05+درصد پری بیوتیک ایمنووال

78/47 a

a14/43

54/73 a

18/11 a

خوراک تجاری 0/1+درصد پری بیوتیک ایمنووال

81/49 c

ab15/34

55/03 a

21/92 c

خوراک تجاری 0/15+درصد پری بیوتیک
ایمنووال

79/69 abc

a14/65

55/89 ab

20/41 bc

وجود حروف متفاوت در هر ستون نشانگر تفاوت معنیدار بین دادههاست (.)p<0.05

آنالیز ساختار نهایی الشه در بچه ماهیان سفید حاکی از آن است که نتایج حاصل از آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه نشان میدهد بین تیمارهای مورد بررسی از نظر آنالیز الشه و ترکیب ساختار بدن
اختالف معنیدار آماری وجود دارد (.)P<0.05

درصد رطوبت الشه تیمار  2با شاهد اختالف معنیدار داشته و تیمار  2بیشترین مقدار و تیمار 1
کمترین مقدار را دارا می باشند(جدول )4و درصد خاکستر الشه تیمارها با شاهد اختالف معناداری
ندارند .در مورد درصد چربی تیمارهای  2با شاهد اختالف معناداری داشته است (جدول.)4
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 -4بحث
پری بیوتیکها حاوی بتاگلوکان و مانان اولیگوساکارید بوده که باعث افزایش کارایی تغذیه،
کاهش مرگ و میر گله ،کاهش شیوع اسهال و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده که این امر باعث
رشد بیشتر ،مرگ و میر کمتر و افزایش مصرف غذا میشود ).(Gibson, 1999
در بسیاری از این تحقیقات مشخص گردید که مصرف غذا با افزودن پری بیوتیک به جیره
افزایش پیدا نموده است و همچنین دریافتند که نرخ رشد ویژه ،نسبت کارایی پروتئین و  FCRبچه
ماهیان قزل آالی رنگین کمان تغذیه شده با پریبیوتیک اینولین نسبت به گروه شاهد بهبود یافته
است ( )SheikholIslami, 2008و همچنین وزن بدن و درصد بقاء در ماهی کپور هندی گونه کاتال
تغذیه شده با پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد به طور معناداری افزایش داشته است (Mohantry et

 )al ., 1996که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر فاکتور  FCRاختالف معنیدار آماری
مشاهده گردید) (p<0.05و باالترین ضریب تبدیل غذایی ) (FCRمربوط به تیمار شاهد و کمترین
ضریب تبدیل غذایی در تیمار  3که دارای بیشترین وزن و باالترین مقدار پری بیوتیک در جیره
( ) %0/15بودند  ،مشاهده گردید (جدول .) 3علت این امر را می توان در این دانست که احتماالً پری
بیوتیکها اشتها را تحریک میکنند و با تولید ویتامینها و آنزیم های گوارشی نظیر پروتئازها و تجزیه
ترکیبات غیر قابل هضم ،شرایط تغذیهای بهتری را در ماهی ایجاد مینماید و موجب جذب مناسبتر
مواد غذایی و تولید گوشت گردد (.)Irianto & Austin, 2000

همچنین نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر فاکتور  SGRاختالف معنی دار
آماری مشاهده گردید) (p<0.05و باالترین ضریب رشد ویژه ) (SGRمتعلق به تیمارهای( 3خوراک
تجاری 0/15 +درصد پری بیوتیک ایمنووال) و کمترین آن متعلق به تیمار شاهد بود.
در مطالعهی حاضر ،ماهیان تغذیهشده از گروه شاهد ،رشد پایینتری را در مقایسه با ماهیان
تغذیهشده با جیرههای حاوی ایمنووال نشان دادند که میتوان گفت با افزودن این پری بیوتیک و پرو
بیوتیک به مقدار  0/ 15درصد جیره ،فاکتورهای رشد در الرو ماهی سفید بهبود یافتند.
پیشنهاد میگردد ارزیابی اقتصادی کاملی در خصوص اثرات استفاده از این پری بیوتیک بر
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.شاخصهای رشدی ماهی سفید مورد بررسی قرار گیرد
با توجه به رهاکردن سالیانه میلیونها قطعه بچه ماهیان سفید به دریای خزر جهت افزایش
 توصیه میگردد در جیره غذای،شاخصهای رشد و کاهش دوره پرورش و همچنین افزایش بازماندگی
درصد پری0/15  و0/1( بچه ماهیان سفید در ابتدای دوره پرورش از مقادیر مناسب این مکملها
.بیوتیک ایمنووال) استفاده گردد
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