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چکیده
در پژوهش حاضر اثر عصاره خشک گياه خرفه ( )Portulaca oleraceaبر برخی از شاخصهای رشد ،آناليز کيقيت الشه و فلور ميکروبی
روده ماهی قزلآالی رنگينکمان مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور از  600عدد ماهی قزلآالی رنگينکمان با ميانگين وزنی 3/30±0/1
گرم در قالب یک طرح کامالً تصادفی در  5سطح شامل ( %0شاهد ،)T3( %1/5 ،)T2( %1 ،)T1( %0/5 ،)T0 ،و  ،)T4( %2عصاره خشک
خرفه در هر کيلوگرم غذا) بههمراه سه تکرار در  15مخزن پالستيکی  300ليتری (در هر مخزن  40عدد ماهی) مورد آزمایش قرار گرفتند.
نمونهبرداری از ماهيان در تيمارها پس از  60روز دوره آزمایش بهصورت تصادفی ساده انجام شد .پس از نمونهبرداری ،برخی از شاخصهای رشد
(وزن و طول ،ضریب تبدیل غذایی ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،شاخص وضعيت (ضریب چاقی) ،درصد بازماندگی ،رسوب
پروتئين در بدن ،نسبت بازده پروتئين ،فلور ميکروبی روده و آناليز ترکيبات الشه مورد سنجش قرار گرفت .نتایج این تحقيق نشان داد که عصاره
خشک خرفه در سطح  %1موجب افزایش درصد وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به سایر تيمارها گردید ( .)p<0/05درصد
بازماندگی بچهماهیها در تيمار  %0/5در مقایسه با دیگر تيمارها افزایش نشان داد ( .)p<0/05همچنين ،شاخص وضعيت یا ضریب چاقی در
تيمار  %2عصاره خشک خرفه کاهش معنیداری نسبت به سایر تيمارها نشان داد ( .)p<0/05از اینرو ،عصاره خشک خرفه در سطح  %1جهت
بهبود عملکرد رشد بچهماهی قزلآالی رنگينکمان مناسب است .ميزان پروتئين الشه در تمامی تيمارهای آزمایشی بهجز تيمار  %2عصاره خشک
خرفه نسبت به تيمار شاهد افزایش داشت ( .)p<0/05ميزان چربی الشه در تمامی تيمارهای آزمایشی نسبت به تيمار شاهد بهویژه در تيمار %1/5
عصاره خشک خرفه کاهش نشان داد ( .)p<0/05ميزان رطوبت الشه بهترتيب در تيمارهای  0%/5و  %1عصاره خشک خرفه در مقایسه با دیگر
تيمارها بيشتر بود ( .)p<0/05همچنين مقدار خاکستر الشه در تيمارهای  %1/5و  %2عصاره خشک خرفه بيش از سایر تيمارها بود (.)p<0/05
از دیگر نتایج مثبت عصاره خشک خرفه افزایش باکتریهای مفيد روده در تيمار  %1بود ( .)p<0/05در مجموع نتایج این بررسی نشان میدهد
که میتوان از سطح  %1عصاره خشک خرفه در ترکيب با غذا جهت بهبود عملکرد رشد و بهبود کارایی تغذیهای در آبزیان استفاده نمود.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،گیاه خرفه ،شاخصهای رشد ،فلور میکروبی روده ،آنالیز الشه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولDrShamsaie@gmail.com :
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محمدعلیخانی و همکاران

اثرات خوراکی عصاره خشک خرفه بر برخی از شاخصهای رشد ،کیفیت الشه و فلور میکروبی....

مقدمه
نظر به توسعه روزافزون ماهیان پرورشی در کشور ،توجه به ارتقاء
سالمت و پیشگیری از بروز انواع بیماریها درماهیان مذکور امری
اجتناب ناپذیر میباشد .با توجه به این امر ،استفاده از محرکهای طبیعی
رشد نظیر گیاهان دارویی و پروبیوتیکها در تغذیه ماهیان پرورشی
بهعنوان یک جایگزین مناسب داروهای شیمیایی کاربرد یافته است
(رجحان .)1387 ،عالوه بر آن استفاده از گیاهان دارویی با توجه به
مزیتهای متعدد ازجمله آثار جانبی کمتر بر موجودات زنده و محیط
زیست ،عدم ایجاد مقاومت دارویی ،ارزان بودن ،پایدار و در دسترس
بودن ،توجهات زیادی را در سطح جهان بهویژه کشورهای پیشرفته به
خود جلب نموده است (رجحان .)1387 ،استفاده از ترکیبات فیتوژنیک
بهدلیل نقش بالقوه آنها بهعنوان جایگزین مناسب آنتیبیوتیکهای
محرک رشد در تغذیه حیوانات ،اخیراً رو به افزایش بوده است و با توجه
به غنای تنوع گیاهان دارویی در کشور ،تعیینکارایی یکی از مهمترین
گیاهان ،با نام خرفه که در بسیاری از کشورهای دنیا بهمنظور اهداف
گوناگونی ازجمله تغذیه انسان ،صنایع تبدیلی و دارویی استفاده میشود
و نیز بهعنوان منبع غنی از اسیدهای چرب امگا 3-کاربرد دارد ،ضروری
بهنظر میرسد ( Antonella Dalleو همکاران .)2015 ،خرفه یا پرپین
با نام علمی  Portulaca oleraceaو نام انگلیسی  Purslaneاز تیره
پرتوالکاسه میباشد .این گیاه در مناطق جنوبی کشور بهعنوان یک
سبزی مهم مورد کشـت و مصرف قرار میگیرد (رستگاری.)1378 ،
خرفه یک گیاه یکساله و گرمادوست و از خانواده  Portulacaceaاست.
بوتههای خرفه ،علفی ،خوابیده و گوشتی بوده و هر بوته رشد یافته آن
فضایی به قطر حدوداً  60سانتیمتر را اشغال مینماید (رستگاری.)1378 ،
خرفه بهعلت دارا بودن ارزش تغذیهای باال و نیز خواص آنتیاکسیدانی
و ضدمیکروبی درآینده از اهمیت بیشتری در تغذیه دام ،طیور و آبزیان
برخوردار خواهد شد ( Dkhilو همکاران .)2005 ،خرفه حاوی آب ،مواد
لعابی ،پکتین ،پروتئین ،کربوهیدرات ،کوآنزیم ،مواد آنتیاکسیدانی و
عناصر معدنی متعدد شامل آهن ،مس ،منگنز ،پتاسیم ،کلسیم و فسفر
میباشد (زرگری .)1369 ،یک همبستگی مثبت بین رژیمغذایی مناسب
و توانایی پیشگیری و جلوگیری از ظهور بیماری وجود دارد .بنابراین
تعدادی ازگیاهان ازجمله خرفه به افزایش تولید برخی از آنزیمهای
گوارشی شناخته شدهاند که میتوانند سبب بهبود نرخ رشد گردند
( .)2001 ،Schumanدر تحقیقی  )2017( Camaraنشان داد که رژیم
غذایی حاوی خرفه و مکمل غذایی غنیشده با پروبیوتیک Shewanella
پس از  30روز سبب افزایش ظرفیت فاگوسیتوزی در لکوسیتهای
بخش قدامی کلیه ،سطوح ایمونوگلوبولین موکوس پوست و فعالیت
آنزیمهای پروتئاز سرم و پروتئاز و آنتیپروتئاز روده ماهی سیم دریایی
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میشود و در مجموع نشان میدهد که رژیم غذایی حاوی خرفه دارای
توانایی تعدیل و بهبود چندین پارامتر ایمنی ازجمله ایمنی سیستمیک
و موکوسی ماهی سیم دریایی را دارد .مطالعات درخصوص بررسی
اثرات گیاه خرفه در آبزیان بسیار اندک است و تاکنون بر روی ماهی
قزلآالی رنگینکمان آزمایشی انجام نشده است .هدف از پژوهش حاضر،
بررسی اثر عصاره گیاه خرفه بر برخی شاخصهای رشد ،فلور میکروبی
روده و آنالیز الشه در ماهی قزلآالی رنگینکمان بود.

مواد و روشها
گیاه خرفه :پس از شناسایی گیاه خرفه توسط کارشناس پژوهشکده
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ،گیاه خرفه برداشت و جهت استخراج
عصاره آبی -الکلی به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
تهران منتقل گردید .برای تهیه پودر ابتدا اندامهای هوایی گیاه خرفه
(ساقه و برگ آن) که در زمان گلدهی بیشترین ترکیبات فنلی را دار
میباشند ،قطع گردیده و در خشککن الکتریکی با دمای زیر  40درجه
سانتیگراد خشک گردید .سپس توسط دستگاه آسیاب خرد گردید و
برای عصارهگیری آماده شد .همچنین بهمنظور تعیین ماده خشک
خرفه از دستگاه آون استفاده گردید .در این مرحله بعد از جمعآوری
گیاه خرفه آنرا بهمدت  48ساعت در دمای  50-55درجه سانتیگراد
قرار داده تا خشک شود و سپس با استفاده از روش )2000( AOAC
ترکیبات موجود در خرفه اندازهگیری شد.
روش تهیه عصاره خشک گیاه خرفه :برای تهیه عصارهگیری
از گیاه خرفه از روش هضمی استفاده شد (باباخانلو و همکاران.)1377 ،
مقدار معینی از گیاه خشک شده خرفه بهوسیله آسیاب خرد شده و
سپس به نسبت  2به  1با الکل اتانول  80درصد مخلوط گردید .پس
از آن بهمدت  72ساعت بر روی دستگاه شیکر جهت عصارهگیری بهتر
قرار داده شد .در ادامه عصاره بهدست آمده به دستگاه تقطیر منتقل
و بهمدت  3ساعت در دستگاه روتاری در دمای  65درجه سانتیگراد
جهت جلوگیری از خروج مواد مؤثره عصاره و استخراج حالل آلی قرار
داده شد .در این مرحله حالل اتانول موجود در عصاره جدا و تغلیظ
گردید .برای تولید عصاره خشک خرفه از مرکز رشد واحدهای فنآوری
فرآوردههای دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی دانشگاه تهران استفاده شد .پس از تولید عصاره خشک گیاه
خرفه ،از آن در ترکیب با غذا استفاده شد ( Lakhsmiو ،Rajalakshmi
.)2011
تأمین ماهی و دورۀ سازگاری :این پژوهش در  2مرحله صورت
گرفت .در مرحله اول تهیه و تولید عصاره آبی -الکلی خرفه در آزمایشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران و سپس
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تغلیظ و تولید پودر از عصاره گیاه خرفه در مرکز رشد واحدهای فنآوری
فرآوردههای دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی دانشگاه تهران انجام گرفت .در مرحله دوم عملیات میدانی در
مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی تنکابن ،در بهمن ماه  1395انجام شد.
برای انجام عملیات از  600قطعه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissبا سالمت باال و با میانگین وزنی 3/3±0/1
گرم از کارگاه تکثیر و پرورش واقع در تنکابن خریداری گردید و با
رعایت استانداردهای حمل و نقل و اصول بهداشتی به مرکز تحقیقات
ماهیان سردآبی منتقل گردید .ماهیان بهصورت تصادفی در  15مخزن
 300لیتری ( 40عدد ماهی در هر مخزن) ذخیرهسازی شدند .جهت
سازگاری ماهیها بهمدت  14روز در شرایط  12ساعت روشنایی و 12
ساعت تاریکی قرار داده شدند .آب روزانه بهمیزان  80درصد تعویض
و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب (میانگین دما  12-13درجه
سانتیگراد ،اکسیژن محلول  7-8میلیگرم /لیتر ،سختی آب ppt 5-10
و  )pH=6/7اندازهگیری شد .در طول دوره سازگاری ماهیان با رژیم
غذایی تجاری (فرادانه) بهمیزان  3درصد وزن بدن و بهصورت دستی
و پنج بار در روز از ساعت  8صبح تا  4بعد از ظهر و به فاصله  2ساعت
در مخازن پرورش تغذیه شدند .پس از اتمام دوره سازگاری بهمدت 2
هفته ،غذادهی قطع و زیستسنجی وزن اولیه بهمنظور انجام رقمبندی
صورت گرفت .تمام مالحظات اخالقی آزمایش مطابق با استانداردهای
مندرج در دستورالعملهای مراقبت و استفاده از حقوق حیوانات
آزمایشگاهی و مؤسسات ملی بهداشت انجام پذیرفت.
طراحی آزمایش :در سالن نگهداری بچهماهیها ،تعداد  600عدد
بچهماهی قزلآالی رنگینکمان مورد زیستسنجی طول و وزن قرار
گرفتند .سپس ماهیان در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و
یک شاهد ( T3=1%/5 ،T2 =1% ،T1 =0%/5 ،T0 =%0و  )T4=%2و سه
تکرار در  15مخزن پالستیکی  300لیتری (در هر مخزن  40عدد ماهی)
مورد آزمایش قرار گرفتند .زیستسنجی وزن و طول از ماهیان هر 15
روز یکبار (در روزهای  45 ،30 ،15و  )60انجام پذیرفت .در پایان
دوره  60روز پس از تیمار با عصاره خشک خرفه نمونهبرداری از ماهیان
بهصورت تصادفی و به تعداد  10عدد ماهی از هر مخزن انجام شد.
ماهیان صید شده پس از بیهوشی با عصاره پودر گل میخک بهمقدار
 ،150ppmمورد زیستسنجی طول کل و وزن بدن قرار گرفته و دادهها
ثبت شدند.
شاخصهای رشد :بهمنظوراندازهگیری وزن از ترازوی دقیق با
دقت  0/1گرم و برای اندازهگیری طول بدن ماهی از خطکش زیستسنجی
با دقت یک میلیمتر استفاده شد .شاخصهای بیولوژیک از قبیل طول
و وزن اولیه و نیز طول و وزن نهایی ماهیان ،شاخص وضعیت ،ضریب
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تبدیل غذایی ،درصد افزایش وزن بدن ،ضریب رشد ویژه ،درصد بقاء،
نسبت بازده پروتئین و رسوب پروتئین در بدن انجام شد (Shepherd
و .)1992 ،Bromag
اندازهگیری طول و وزن ماهی:
= میانگین وزن (گرم)
تعداد کل ماهیان مخزن /وزن کل ماهیان برداشت شده از هر مخزن
CF= W/TL3
شاخص وضعیت (ضریب چاقی):
WGP (%) = (BWf-BWi)/BWi×100
×100درصد افزایش وزن:
FCR= F/ (Wf-Wi)×100
ضریب تبدیل غذا:
SGR (%) = (lnWf-lnWi)/t×100
شاخص رشد ویژه:
= ) (SRدرصد بقاء
 ×100تعداد ماهی در ابتدای دوره پرورش/تعداد ماهی در پایان دوره پرورش

سنجش فلور میکروبی روده :جهت بررسی فلور باکتریایی
روده بچهماهیان و حضور باکتری در روده ،از هر تکرار بهطور
تصادفی پس از گذشت  20ساعت از زمان قطع تغذیه 5 ،عدد ماهی
صید شد .پس از بیهوش نمودن ماهی ،در شرایط استریل روده از
محوطه شکمی برداشته شد و پس از تخلیه رودهها همگن گردید.
برای شمارش باکتریهای روده و باکتریهای اسیدالکتیک که در
آزمایشگاه تخصصی ویرومد واقع در رشت انجام گرفت .نمونهها در
محلول سرم فیزیولوژیک حداکثر تا  10-7رقیق شدند .بدینمنظور
از  7عدد لوله آزمایش که هرکدام حاوی  9میلیلیتر سرم فیزیولوژی
استریل ،که از قبل شمارهگذاری و آماده شده بود ،استفاده و مقدار
 1میلی لیتر از محلول آماده شده اولیه به لوله اول اضافه و بهخوبی
تکان داده شد تا محتویات آن همگن شود .سپس  1میلیلیتر از
لوله اول به لوله دوم انتقال داده شد و سپس طی مراحل ذکر شده
عمل رقیقسازی برای تمامی لولهها انجام شد ،بهطوریکه لوله آخر
رقت  10-7بود 1 .میلیلیتر از غلظتهای مورد نظر توسط پیپت
استریل بهداخل پلیتهای استریل منتقل و با حرکت دورانی یا 8
التین ،نمونه کامالً با محیط کشت (تریپتیک سوی آگار) Triptic ( TSA
 )Soy Agarمخلوط شد .هر کدام از پلیتها  5بار در جهت عقربههای
ساعت و  5بار در خالف جهت عقربههای ساعت بر روی سطح میز
گردانده شد .بعد از اینکه محیط جامد شد ،پلیت بهمدت  24ساعت
بهصورت وارونه داخل انکوباتور در دمای  37درجه سانتیگراد قرار
گرفت .بعد از سپری شدن زمان ذکر شده ،از کلنیهای باکتریایی ظاهر
شده بهطور تصادفی برداشته و در  3پلیت نوترینت آگار گسترانده
شد تا کشت خالص بهدست آید .در نهایت میانگین باکتریهای شمارش
شده سه پلیت در عکس رقت مورد نظر ضرب گردید تا مقدار کل
باکتریها محاسبه شود .شکل ،حرکت ،واکنشهای کاتاالز و اکسیداز
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و تخمیر گلوکز تمام کشتهای خالص بهدست آمده براساس رنگآمیزی
گرم مشاهده شدند ( Pollockو همکاران.)2002 ،
آنالیز الشه :برای تعیین ترکیبات الشه در پایان دوره  60روز،
از هر تکرار تعداد  5قطعه بچهماهی بهطور تصادفی صید و پس از خشک
کردن آب آنها و خالی نمودن محتویات شکم و قطع سر و بالهها،
چرخ شد و پس از تهیه مخلوط همگن ،بستهبندی و در یخچال نگهداری
شد .جهت تجزیه شیمیایی الشه ،نمونهها به آزمایشگاه تخصصی ویرومد
واقع در رشت منتقل شد .برای تعیین میزان رطوبت (درصد ماده تر)
از دسیکاتور با خالء استفاده شد .برای تعیین رطوبت الشه مقدار  5گرم
از فیله گوشت جدا و آب سطحی آن خشک گردید و درون پتریدیش
قرار داده شد و برای مدت  24ساعت در آون با دمای  105درجه
سانتیگراد قرار گرفت و در هاون چینی بهشکل پودر در آمد .سپس
با محاسبه اختالف وزن تر و خشک نمونهها درصد رطوبت آنها محاسبه
شد .برای تعیین میزان خاکستر نمونهها ،از کوره الکتریکی ( Gallenkamp,
 )Englandاستفاده شد .ابتدا بوتههای چینی خالی در آون با دمای190
درجه سانتیگراد بهمدت یک ساعت قرار داده شدند و پس ازسرد شدن
در دسیکاتور ،توزین گردیدند .سپس یک گرم از نمونه که رطوبت آن
گرفته شده بود ،در بوتههای چینی ریخته شد .وزن بوتهها همراه با
نمونه اندازهگیری شد .نمونهها در کوره با دمای  550درجه سانتیگراد
بهمدت  5ساعت سوزانده شدند .پس از سوزانده شدن ،نمونهها بهمدت
 30دقیقه درون دسیکاتور سرد شده و سپس با ترازوی دیجیتال با
دقت  0/01گرم توزین و از رابطه زیر محاسبه گردید:
=درصد خاکستر
( × 100وزن نمونه  /وزن بوته چینی  -وزن بوته همراه با نمونه نهایی)
میزان پروتئین نمونهها با روش کجلدال (،)Bushi, Switzerland
تعیین گردید .بدینمنظور یک گرم از هر نمونه (با سه تکرار) در درون
بالن هضم ریخته شد ،به هر بالن  15میلیلیتر اسیدسولفوریک غلیظ
همراه با کاتالیزور اضافه گردید .پس از قراردادن بالنها در دستگاه مورد
نظر ،ابتدا حدود  30دقیقه نمونه با دمای کم جوشیده و کف ایجاد
شده از آن خارج گردید .سپس دما افزایش یافته تا نمونهها هضم گردند.
هضم نمونه حدود  4ساعت بهطول انجامید .پس از انجام هضم نمونهها
و سرد نمودن آنها ،مقداری آب مقطر به هر بالن اضافه گردید و در
قسمت تیتراسیون دستگاه کجلدال توسط اسیدسولفوریک  0/1نرمال
تیتر شد ،پروتئین خام از طریق تعیین نیتروژن کل و براساس فرمول
 % N=CP×6.25تعیین شد .عدد حاصل نشاندهنده پروتئین خام است.
) ×100وزن نمونه  /مقدار اسید مصرفی  0/1نرمال( = درصد ازت
 ×6/25پروتئین خام = درصد ازت
برای بهدست آوردن چربی کل ،از دستگاه سوکسله ( Bushi,
 )Switzerlandاستفاده گردید .مقدار یک گرم نمونه توزین گردیده و
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درون کاغذ صافی که از قبل وزن شده بود ،قرار داده شد .کاغذ صافی
حاوی نمونه ،درون کارتوش قرار گرفته و در محل مخصوصی در دستگاه
قرار داده شد .سپس دستگاه را روشن نموده و چربی بهوسیله اتر
شسته شد و تنها چربی در بالن باقی ماند .در مرحله بعد ،وزن کاغذ
صافی همراه با نمونه ،اندازهگیری و در فرمول قرار داده شد و درصد
چربی نمونه بهدست آمد (.)2000 ،AOAC
تجزیه و تحلیل آماری :ارقام هر یک از شاخصهای اندازهگیری
شده در پایان هر دوره بهصورت (میانگین±انحراف استاندارد) بیان شدند.
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smironov
مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از واریانس یکطرفه  ،مورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفت و در صورت معنیدار بودن اختالفات بین
تیمارهای مختلف ،از آزمون چند دامنه مقایسه میانگینهای دانکن
برای تعیین سطح تیمارها نسبت به یکدیگر استفاده شد .تفاوت آماری
بین گروهها در سطح ( )p<0/05درنظر گرفته شد .تمام دادهها با
استفاده از بسته آماری  SPSS 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
برای رسم نمودارها نیز از نرمافزار  Excelاستفاده شد .

نتایج
شاخصهای رشد :نتایج حاصل از پژوهش در مورد اثرات
عصاره گیاه خرفه بر برخی شاخصهای رشد از قبیل طول و وزن ماهیان،
شاخص وضعیت ،ضریب تبدیل غذایی ،درصد افزایش وزن بدن،
ضریب رشد ویژه ،درصد بقاء ،نسبت بازده پروتئین و رسوب پروتئین
در بدن بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف
آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و در جدول  1آورده شده است.
آنالیز الشه :نتایج حاصل از پژوهش در مورد اثرات عصاره گیاه
خرفه ( )Portulaca oleraceaبر آنالیز الشه (درصد رطوبت ،خاکستر،
چربی و پروتئین) بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای
مختلف آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و در جدول  2آورده شده است.
فلور میکروبی روده :نتایج حاصل از پژوهش اثرات عصاره گیاه
خرفه بر شمارش کلی باکتریهای روده و باکتریهای الکتوباسیلوس
بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمارهای مختلف آزمایش مورد
بررسی قرار گرفت و در جدول  3آورده شده است .در بررسی باکتریهای
روده ،میزان باکتریها در تیمارهای  T3 ،T2 ،T1و  T4بهترتیب (،)2/0±57/07
( )2/0±67/04( ،)2/0±61/05و ( logcfu/g-1 )2/0±70/03در مقایسه
با گروه شاهد ( )2/0±83/02کاهش معنیدار نشان دادند (.)P>0/05
بیشترین کاهش باکتریهای روده در تیمار  T4مشاهده شد .درحالیکه
تعداد باکتریهای الکتوباسیلوس روده در تیمار  T2نسبت به سایر تیمارها
افزایش نشان داد (.)p< 0/05

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :1نتایج حاصل از میانگین تغییرات شاخصهای رشد در ماهی قزلآالی رنگینکمان در پایان دوره 60روزه پس از تغذیه با عصاره خشک گیاه خرفه
T0=0%

T1=0/5%

T2=1%

T3=1.5%

T4=2%

9/0±37/1a
67/1±66/3b
9/0±38/25a
16/0±63/6a
58/1±29/1a
622/11±09/7b
3/0±29/20a
1/0±47/01b
0/0±74/001b
94/0±16/6b

9/0±4/2a
64/2±63/1b
9/0±38/20a
16/0±51/5a
55/1±23/5a
587/15±55/2b
3/0±20/25a
1/0±43/05b
0/0±76/009b
98/0±33/3a

9/0±37/4a
65/1±76/2b
9/0±38/20a
17/0±09/2a
56/1±39/4a
701/14±81/5a
3/0±25/30a
1/0±31/02b
0/0±65/002a
94/0±16/6b

9/0±37/2a
66/0±42/9b
9/0±38/30a
17/0±08/2a
57/0±05/9a
608/19±85/1b
3/0±26/32a
1/0±33/01b
0/0±74/001b
95/0±00/1b

9/0±37/3a
65/1±50/3b
9/0±38/30a
17/0±93/9a
56/1±13/1a
599/11±03/6b
3/0±25/25a
1/0±13/09a
0/0±75/009b
95/0±83/3b

تیمارخرفه
شاخص
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول اولیه بدن (سانتیمتر)
طول نهایی بدن (سانتیمتر)
افزایش وزن (گرم)
درصد افزایش وزن ()WGP
شاخص رشد ویژه ()SGR
ضریب چاقی ()CF
ضریب تبدیل غذایی ()FCR
درصد بازماندگی )(SR

حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار آماری ( )P<0/05است.

جدول  :2نتایج حاصل از آنالیز الشه در ماهی قزل آالی رنگین کمان در پایان دوره  60روزه پس از تغذیه با عصاره گیاه خرفه
T4=2%

تیمارخرفه

T2=1%

T3=1.5%

T0=0%

T1=0/5%

شاخص
1/88±0/08
18/98 ±2/64a
76/23 ±4/81a

1/63±0/07
19/03±3/01b
77/06 ±5/59b

1/61± 0/07
19/51±3/92c
76/03 ±3/88c

1/24± 0/05
19/29 ±3/12d
76/23 ±4/81a

1/43± 0/06
18/85 ±2/58e
76/16 ±4/65a

1/81 ±0/08a

1/83 ± 0/09a

1/80 ±0/07a

2/00 ±1/8b

2/02 ±0/2b

a

چربی (درصد)
پروتئین (درصد)
رطوبت (درصد)

b

b

c

d

خاکستر (درصد)
دهیدروژنازی غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار آماری )P<0/05(bاست.
حروف انگلیس
)(g/dl
جدول  :3نتایج حاصل از شمارش کلی باکتریهای روده ( )log CFU / g-1و باکتریهای اسیدالکتیک ( )log CFU/ g-1در ماهی قزلآالی رنگینکمان
دهیدروژناز
در پایان دوره  60روزه پس از تغذیه با عصاره گیاه خرفه
)(g/dl
T4=2%
T3=1.5%
T2=1%
T1=0.5%
T0=0%
تیمار ها
باکتری روده )(logCFU /g -1

تعداد کل باکتریها

)(TVC

تعداد باکتریهای اسیدالکتیک

)(LAB

2/83 ±0/02

b

b

b

a

0/84±0/01

2/57 ±0/07
0/93±0/03

c

2/61 ±0/05

d

1/1±0/03

b

a

2/70 ±0/03

2/67 ±0/04e

0/89±0/02

0/88±0/01b

حروف انگلیسی غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار آماری ( )P<0/05است.

بحث
در مطالعه حاضر اثر عصاره خشک گیاه خرفه (
 )oleraceaبر برخی شاخصهای رشد ،فلورمیکروبی روده و آنالیز الشه
در ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق
حاضر نشان داد که هیچیک از سطوح مصرفی عصاره خشک خرفه در
این مطالعه تأثیری بر وزن ،طول ،شاخص وضعیت و شاخص رشد ویژه
بچهماهیان در پایان دوره  60روز نداشتند ولی مصرف  %1عصاره خشک
خرفه موجب افزایش معنیدار درصد وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی
گردید .میزان درصد بازماندگی با سطح  %0/5عصاره خشک خرفه بیش
Portulaca

از سایر تیمارها بود .عصاره خشک خرفه در سطح  %2موجب کاهش
شاخص وضعیت (ضریب چاقی) بچهماهی قزلآالی رنگینکمان گردید.
با توجه به این نتایج بهنظر میرسد که افزودن  %1عصاره خشک خرفه
به جیره غذایی ماهی جهت بهبود عملکرد رشد مناسب باشدCamara .
( )2017در بررسی اثرات گیاه خرفه ( )Portulaca oleracea L.به
تنهایی و یا در ترکیب با پروبیوتیک  Shewanellدر جیره غذایی ماهی
سیم دریایی ( )Sparus aurata L.نشان داد که فعالیت آنزیم پروتئاز
سرم  15روز پس از تغذیه با جیره غذایی حاوی خرفه بهمقدار قابل توجهی
در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت .اما فعالیت آنزیم آنتیپروتئاز
سرم هیچ تغییر قابل توجهی را در سرم تیمارهای مختلف آزمایشی
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نشان نداد .همچنین نتایج بهدست آمده از موکوس پوست ماهیان
سیم دریایی تغییرات قابل توجهی را در فعالیت پروتئاز و آنتیپروتئاز
در زمانهای مختلف آزمایش ( 15یا  30روز) نشان نداد .با توجه به
محدود بودن تحقیقات انجام شده در مورد اثرات گیاه دارویی خرفه
برکارایی رشد و بازماندگی در گونههای مختلف آبزیان ،مطالعاتی در
رابطه با اثر این گیاه دارویی بر رشد و اشتهای انواعی از طیور گزارش
شده است .در بررسی که توسط زینلی و همکاران ( )1391در مورد اثر
گیاه خرفه بر عملکرد رشد و خصوصیات الشه بلدرچین ژاپنی انجام
شد ،نشان داد که وزن نسبی در پرندگانی که گیاه خرفه را دریافت
کرده بودند ،بهطور معنیداری نسبت به پرندگان تیمار شاهد افزایش
یافته است .اما در ارتباط با دیگر صفات الشه اختالف معنیداری مشاهده
نشد .در تحقیقی دیگر که توسط قربانی و همکاران ( )1392در مورد
تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات الشههای جوجههای گوشتی
انجام گرفت ،نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف
خرفه در دوره آغازین تأثیر معنیداری بر میانگین مصرف خوراک،
افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی ندارد .اما در دوره دوم پرورش
و کل دوره ،استفاده از خرفه در سطوح  1و  2درصد بهصورت قابل
مالحظهای مصرف خوراک و وزن بدن را نسبت به گروه شاهد افزایش
داد .خرفه دارای سطوح باالی پروتئین است (براساس گزارشهای مختلف
بین  17تا  27درصد) که در مقام مقایسه با سایر منابع تجاری با
ارزش پروتئین گیاهی نظیر یونجه قرار داده میشود ( Iravanو همکاران،
 .)2003خرفه دارای ترکیبات فعالی نظیرکومارینها ،ویتامینهای ،A
 ،E ،Cبتاکاروتن ،مالتونین ،دوپامین ،نورآدرنالین و نیز گلوتاتیون میباشد
( Doganو 2010 ،Aydin؛  Movahedianو همکاران2007 ،؛ Quah
و  )2007 ،Limکه همگی میتوانند بر میزان رشد و اشتهای آبزیان
تأثیرگذار باشد .گزارشهایی مبنی بر وجود گیاهان دارویی دارد که
دارای خواص محرک اشتها ،محرک رشد ،محرک سیستم ایمنی ،ضد
باکتری ،ضدویروس ،ضدانگل و ضداسترس در آبزیان هستند .این خواص
میتوانند ناشی از وجود مواد فعالی همچون آلکالوئیدها ،ترپنوئیدها،
تاننها ،ساپونینها ،گلیکوسیدها ،فالنوئیدها ،فنولیکها ،استروئیدها و
اسانسهای روغنی در گیاهان دارویی باشد ( Chakrabortyو ،Hancz
 .)2011تنوع مولکولی عصارههای گیاهی باعث میشود که بهندرت
باعث ایجاد مقاومت دارویی در میکروبها شوند و همچنین ترکیبات
حاصل از گیاهان دارویی به نسبت داروهای صناعی راحتتر تجزیه
میشوند ( Olusolaو همکاران2013 ،؛  Blumenthalو همکاران،
2000؛  Logambalو همکاران .)2000 ،نتایج این بررسی نشان داد
که استفاده از عصاره گیاه خرفه میتواند ترکیبات شیمیایی الشه را
در ماهی قزلآالی رنگینکمان دستخوش تغییر نماید ،بهطوریکه در
این بررسی میزان پروتئین در تیمارهای  T2 ،T1و  T3نسبت به شاهد
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افزایش معنیداری داشتند که این فزایش میزان پروتئین در تیمار
خرفه  %1بیش از سایر تیمارهای آزمایشی بود .در بررسی میزان چربی
الشه کاهش معنیداری در تیمارهای  T3و  T4در مقایسه با تیمار شاهد
مشاهده شد ولی کاهش چربی در  T3بیشتر از  T4بود .همچنین،
میزان رطوبت الشه در تمامی تیمارهای آزمایشی بهخصوص در تیمار
 T1کاهش نشان داد .میزان خاکستر نیز در تمامی تیمارهای آزمایشی
بهویژه تیمار  T4در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنیدار بود .ترکیب
شیمیایی بدن همواره تحت تأثیر ترکیب جیره غذایی و حتی درصد
و مقدار غذادهی روزانه است .ترکیبات مختلف غذایی اثرهای متفاوتی
بر ترکیب الشه ماهیان دارند .بهطوریکه گزارش شده گیاه مرزنگوش
یونانی ( )Orijgamum heracleoticumافزایش میزان پروتئین الشه
در گربه ماهی کانال ( )Ictalurus punctatusگردید .وجود مقادیر باالی
تیمول و کارواکرول در اسانس مرزنگوش را موجب رسوب پروتئین و
افزایش پروتئین الشه دانستهاند ( Zhengو همکاران .)2006 ،همچنین
در تحقیقی که توسط  Shalabyو همکاران ( )2006بر روی تیالپیا
صورت گرفت ،به این نتیجه رسیدند که افزودن ترکیبی از سیر و
کلرامفنیکل به جیره غذایی تیالپیا سبب افزایش معنیدار مقدار پروتئین
خام و کاهش معنیدار میزان چربی کل در ماهیان تغذیه شده با جیره
حاوی  30گرم سیر و  15میلی گرم کلرامفنیکل بهازای هر کیلوگرم
غذا شده است ،که علت این امر را وجود مواد زیست فعال در جیره غذایی
بیان کردند .نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه مهدوی و همکاران ()1393
مبنی بر مؤثر بودن مکمل اسانس رازیانه ( )Foeniculm vulgarueبر
بچهماهی سفید (بهجز در مقدار چربی الشه) همسو میباشد .تجویز
گیاهان دارویی میتواند سبب تغییر فلور باکتریایی روده ،افزایش رشد
و بهبود کیفیت الشه جانوران گردد ( Tekeliو همکاران2008 ،؛ Gue
و همکاران .)2004 ،عالوه بر آن در نتایج این تحقیق مشخص شد که
استفاده از عصاره گیاه خرفه میتواند در تعداد باکتریهای مفید روده
ماهی قزلآالی رنگینکمان مؤثر باشد ،بهطوریکه شمارش باکتریهای
بیهوازی (الکتوباسیلوس) در محیط کشت  MRSدر تیمار  T1بیش
از دیگر تیمارها بود ( .)P<0/05از طرفی تعداد باکتریهای هوازی تمامی
تیمارهای آزمایش در مقایسه با تیمار شاهد در محیط کشت TSA
کاهش معنیدار مشاهده گردید ( .)P<0/05مشخص شده است که فعالیت
پراکسیداز با استفاده از قدرت آنتیاکسیدانی پراکسید هیدروژن تولید
شده در واکنشهای دیگر بهمنظور تولید هیپوکلریت میباشد که در
نهایت منجر به تولید کلرامینها میگردد .تمام این ترکیبات حاوی
مواد اکسیداتیو میباشند که قادرند به غشاءهای میکروارگانیسمها
حملهور شوند ( .)2001 ،Ellisهمچنین گزارش شده است که فالونوئید،
کومارینها و آلکانوئیدها مهمترین ترکیبات شیمیایی گیاه خرفه میباشند
( Awadو همکاران .)2015 ،کامالً واضح است که فلور میکروبی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

روده ماهیان در موازات با تغییرات محیطی و از گونهای به گونه دیگر
تغییر مینماید ( Hagiو همکاران2004 ،؛  Holbenو همکاران.)2002 ،
میزان حضور باکتریها در روده ماهی بازتابی از محل زندگی ماهی و
نوع غذای مصرفی آن میباشد .بهطور عمده در روده ماهیان103-109 ،
عدد باکتری در هر گرم روده مشاهده میشود ( Lartsevaو ،Bormotova
 .)1998ترکیبات مفید ازجمله ویتامینها و برخی از آنزیمها ،موجب
افزایش فعالیتهای گوارشی و آنزیمی شده و بهدنبال آن افزایش رشد
و توسعه سطوح غذایی را بههمراه دارد ( .)2007 ،Austinبا توجه به
افزودن درصدهای مختلف عصاره به جیره غذایی در تیمارهای مختلف،
بهنظر میرسد که افزایش میزان باکتریهای بیهوازی در این تیمارها
در مقایسه با گروه شاهد ،احتماالً تحت تأثیر مواد مغذی موجود در
عصاره باشد .از نتایج این تحقیق میتوان دریافت که کاریرد عصاره خرفه
بهعنوان یک مکمل غذایی میتواند نقش بسیار مفیدی را در افزایش
میزان رشد و نیز بهبود میکروفلور مفید روده نسبت به گروه شاهد ایجاد
نماید و بهعنوان یک ماده افزودنی در جیره غذایی ماهی قزلآالی
رنگینکمان مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود
که گیاهان دارویی میتوانند انتخاب مناسبی جهت بهبود روند رشد و
افزایش میزان بازماندگی در آبزیان مورد استفاده قرار گیرند.

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399
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