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چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پریبیوتیک اولترا ایمکس بهمیزان  1گرم در کیلوگرم جیره بر خصوصیات مورفومتریک ،عملکرد
رشد و شاخصهای تغذیه در فیلماهیان ) (Huso husoنر و مادهپرواری بهمدت  120روز صورت گرفت .بدینمنظور ،تعداد  60عدد ماهی با
میانگین وزنی  4/42±0/27کیلوگرم پس از سازگاری یک هفتهای به شکل تصادفی در  2تیمار و هرکدام با سه تکرار (با تعداد  10عدد در هر
تکرار) تقسیم شدند .نتایج نشان داد که پریبیوتیک اولترا ایمکس سبب بروز اختالف معنیدار در فاکتورهای مورفومتریک گردید .اما در
پارامترهایی نظیر طول چنگالی و دور بدن در ناحیه باله سینهای بیتاثیر بود .هرچند که افزودن میزان  1گرم در کیلوگرم پریبیوتیک اولترا ایمکس
به جیره غذایی ماهیان سبب بهبود پارامترهای رشد و تغذیه همانند ،نرخ رشد ویژه ،نرخ وزن نسبی ،ضریب رشد روزانه ،ضریب تبدیل غذایی و
غذای نسبی خورده شده گردید ،اما اختالف معنیداری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید ( .)P<0/05میزان ضریب چاقی و کارایی
تبدیل غذایی بیانگر وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد بود .براساس تجزیه و تحلیل دادهها مشخص گردید پریبیوتیک
تجاری اولترا ایمکس اثر بهتر و مؤثرتری بر فیل ماهیان نر پرواری دارد .مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جیرههای غذایی
مکملسازی شده با پریبیوتیک تجاری اولترا ایمکس بهمیزان  1گرم در کیلوگرم جیره میتواند در بهبود فاکتورهای مورفومتریک و عملکرد
رشد و شاخصهای تغذیهای مؤثر واقع شود.
کلمات کلیدی :اولترا ایمکس ،رشد ،فاکتور تغذیه ،فیلماهی پرواری
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اثر پریبیوتیک اولترا بر فاکتورهای رشد و تغذیهای فیلماهیان پرواری نر و ماده

مقدمه
فيلماهي با نام علمي ( )Huso husoاز خانواده تاسماهيان
ميباشد که بهداليل متعددي ازجمله قابليت اهلي شدن سريع و آسان،
پذيرش زندگي در شرايط اسارت ،سازگاري بسيار خوب به غذاي
مصنوعي ،سرعت رشد باالتر ،مقاومت بيشتر در مقابل استرسهاي
محيطي و مديريتي ،خاويار گرانبهاتر و قابليت ايجاد دورگه بارور
بستر ،بيش از ساير گونههاي ماهيان خاوياري ،مناسب جهـت پرورش
گوشتي و حتي توليد خاويار شناخته شده است .همچنين فيل ماهي
رشد سريعي نسبت به گونههاي ديگر دارد ( .)1984 ،Bergاز آنجائيکه،
سن بلوغ اين ماهيان باال بوده و اغلب پس از  12سال به سن بلوغ
رسيده و وارد چرخه توليدمثل ميگردند ،صيد بيرويه خصوصاً در زير
سن بلوغ ،از بزرگترين معضالت و ضدفرهنگهاي موجود در کشورهاي
حاشيه درياي خزر ميباشد که بهنوبه خود به آتش انقراض نسل اين
موجود گرانبها دامن ميزند .از راهکارهاي پيشبيني شده جهت
تأمين نياز بازار طرحهاي پرورش تاسماهيان در استخرهاي پرورشي
خاکي و يا سيماني و همچنين پرورش در قفس ميباشد که از سوي
دولت به اجرا درآمده و اعتباراتي نيز بدين جهت درنظر گرفته شده
است .زيرا ماهيان خاوياري چه از نظر توليد گوشت و چه از نظر توليد
خاويار که به مرواريد سياه معروف است ،ساالنه موج ارزآوري به کشور
ميشود (کيوان .)1382 ،بنابر گفته دانشمندان  90درصد از تعداد اين
ماهيان در يک قرن اخير کاسته شد و اگر اين روند ادامه يابد ،تا 10
سال آينده نسل آنان به کلي در دنيا منقرض خواهد شد .کاهش ذخاير
ماهيان خاوياري در زيستگاههاي طبيعي از يک سو و پيشرفت علوم
در زمينه تکثير مصنوعي و توليد انبوه بچهماهيان انگشتقد خالص يا
دورگه از سوي ديگر ،امکان توسعه پرورش آنها را در مزارع بسياري
از کشورهاي جهان فراهم ساخته و بهتدريج ميرود تا کشت و پرورش
ماهيان خاوياري در مزارع پرورش ،جانشين صيد آنها از دريا گردد
( .)2000 ،Rosentalتوسعه آبزيپروري پايدار نيازمند بهکارگيري
تکنيکهاي نوين ميباشد .توسعه سيستمهاي پرورشي ،ميتواند نقش
بسيار مهمي در ارتقاي آبزيپروري پايدار داشته باشد .از آنجاکه در
پرورش آبزيان  50درصد هزينههاي پرورش مربوط به تغذيه است ،به
نوبه خود فاکتور بسيار مهمي در رشد و توليد ميباشد (سوداگر و
همکاران .)1386 ،در همين راستا ،استفاده از پريبيوتيکها ،بهعنوان
يک استراتژي مهم از طريق کنترل بيولوژيکي و افزايش عملکرد رشد
در سيستمهاي پرورشي توانست نقش بسيار ارزندهاي در جهت نيل
به اهداف ذکر شده ايفا نمايد .لذا ارائه راهکارهايي از قبيل افزودن برخي
مکملهاي غذايي مانند پريبيوتيکها جهت دستيابي به رشد بيشتر
و سريعتر و کاهش مصرف غذا سودمند خواهد بود .پريبيوتيکها
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عناصر غذايي غيرقابل هضمي هستند که توسط يک يا تعدادي از
باکتريهاي مفيد روده بهصورت گزينشي تخمير ميشوند و ميکروبيوتاي
روده را به توليد ترکيبات سالمتر سوق ميدهند ( Fooksو ،Gibson
 .)2002ازجمله مکملهاي پريبيوتيکي کاربردي در امر پرورش آبزيان،
اولترا ايمکس است .تاکنون مطالعاتي روي اثر پريبيوتيک اولترا ايمکس
در فيلماهيان پرواري انجام نشده است .اما در تحقيقات انجام شده در
مورد بهکارگيري اين ماده ميتوان به پژوهش ايري و همکاران ()1397
اشاره کرد که ابراز داشتند بهکارگيري سطوح مختلف پريبيوتيک
اولترا ايمکس در بچهماهيان نورس کپور باعث بهبود پارامترهاي رشد،
بقاء ،کارايي تغذيه و مقاومت در برابر استرسهاي محيطي ميشود.
همچنين بيواره و جعفريان ( )1396مقايسه عملکردهاي رشد ،وضعيت
تغذيه ،بقاء و مقاومت در برابر استرسهاي محيطي در بچهماهيان
نورس کپور معمولي با جيرههاي غذايي مکملسازي شده توسط دو
پريبيوتيک تجاري ايمکس و اولترا ايمکس را مورد بررسي قرار دادند.
نتايج گوياي اين مطلب بود که پريبيوتيکهاي مذکورباعث افزايش
عملکردهاي رشد ،کارايي تغذيه و افزايش مقاومت در برابر استرسهاي
محيطي در بچهماهيان نورس کپور معمولي شدهاند .باتوجه به مطالب
گفته شده هدف از اين مطالعه ،تعيين تاثير پريبيوتيک تجاري اولترا
ايمکس در فيلماهيان پرواري بر فاکتورهاي رشد در محيط محصور
بر فاکتورهاي رشد و تغذيهاي (مثل نرخ رشد ويژه ،ضريب چاقي ،درصد
افزايش وزن بدن ،ميانگين رشد روزانه ،غذاي نسبي خورده شده،
ضريب تبديل غذايي ،کارايي تبديل غذايي) ميباشد.

مواد و روشها
اين پژوهش در زمستان  1396بهمدت  120روز در مرکز پنکالچر
ماهيان خاوياري آشوراده در استان گلستان شهرستان بندرترکمن
اجرا شد .تعداد  60عدد ماهي پرورشي با ميانگين وزني 4/42±0/27
کيلوگرم و  3سال سن در  2تيمار آزمايشي اولترا ايمکس و يک تيمار
شاهد و هريک با سه تکرار در  6قفس (درهر قفس 10عدد ماهي5 ،
عدد نر و  5عدد ماده) به ابعاد  1×1×2متر بهصورت تصادفي قرار داده
شد (شايان به ذکر است ماهيان در ابتداي کار با استفاده از روش
اولتراسونوگرافي تعيين جنسيت و عالمتگذاري شدند) .براي تهيه جيره
غذايي ،پريبيوتيک ايمکس اولترا که جامد ميباشد ،را ابتدا در هاون
چيني بهصورت پودر درآورده و بهميزان 1گرم در  70ميليليتر آب
بهصورت سوسپانسيون و با يک کيلوگرم از غذاي کوپنز مکملسازي
شد .محلول سوسپانسيون تهيه شده از پريبيوتيک بهطور جداگانه ،روي
جيره اسپري و با آن آغشته گرديد .سپس غذاهاي مکملسازي شده
را به دور از نور مستقيم خورشيد ،در سايه پهن کرده تا خشک شد.
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براي سازگاري ،ماهيان با جيرههاي پايه (غذاي فاقد مکملهاي
پريبيويتيکي شرکت کوپنز) بهمدت يک هفته تغذيه شدند .سپس
ماهيان در تيمار شاهد با غذاي کوپنز بدون مکملسازي با پريبيوتيک،
و تيمار آزمايشي با مکملسازي 1گرم بر کيلوگرم در جيره پريبيوتيک
ايمکس اولترا بهمدت  120روز با نرخ غذادهي  5/1درصد وزن توده
زنده دوبار در روز تغذيه شدند (مقدار غذا براساس محاسبه  4درصد
از وزن متوسط طي دورههاي يکماهه زيستسنجي تعيين گرديد) .طي
مدت پژوهش دماي آب بهوسيله دماسنج الکلي و تغييرات پارامترهايي
همچون اکسيژن ،شوري ،pH ،نيترات ،فسفات و آمونياک بهصورت
هفتگي ثبت شد .براي تعيين وضعيت رشد و محاسبه غذاي موردنياز
ماهيها ،عمليات زيستسنجي ماهيان در ابتدا و انتهاي دوره انجام شد.
براي اين کار ماهيان هرقفس پس از بيهوشي توسط پودر گل ميخک
بهميزان  0/7گرم در هرليترآب بهمدت  7/5دقيقه مورد استفاده قرار
گرفت (حالجيان و همکاران .)1389 ،سپس بهوسيله ترازوي ديجيتال
 Kernساخت کشور آلمان با دقت  0/001گرم توزين شدند و طول
آنها نيز توسط تخته زيستسنجي اندازهگيري و ثبت گرديد و ميزان
وزن و طول کل و برخي از شاخصهاي زيستسنجي نظير طولسر،
فاصله بين دو چشم ،طول باله سينهاي ،طول باله مخرجي که با استفاده
از ترازوي ديجيتالي و تخته زيستسنجي اندازهگيري و اطالعات حاصله
از زيستسنجي شاخصهاي رشد ازجمله نرخ رشد ويژه ،ضريب چاقي،
نرخ وزن نسبي محاسبه شد .براساس همين اطالعات ثبت شده در
پايان مطالعه بازده رشد و تغذيه بين تيمارهاي تحت بررسي براساس
منابع موجود با استفاده از معادالت رياضي محاسبه شدند.
جدول  :1ترکیب غذای استفاده شده به منظور تغذیه فیل ماهی
گرفته شده از شرکت پیشتازان بابل (نمایندگی کوپنز هلند)
میزان
ویتامینهای
سهم
ترکیب جیره
()E/kg
افزودنی
(درصد)
14
ويتامين A
47
پروتين
2/1
ويتامين D
9
چربي
280
ويتامين E
1/2
فيبر
709
ويتامين C
9/9
خاکستر
32/9
ساير ترکيبات

برآورد شاخصهای رشد و پارامترهای تغذیه
نرخ رشد ويژه ( Hevroyو همکاران:)2005 ،
SRG%= [LnWt2-LnWt1/t2-t1]×100

 :LnWt1لگاريتم طبيعي وزن اوليه ماهي (گرم) :LnWt2 ،لگاريتم
طبيعي وزن نهايي ماهي (گرم)
3
CF= [W(g)/L (cm)]×100
ضريب چاقي (:)2000 ،Austreng
 :Wوزن ماهي (گرم) :L ،طول کل ماهي (سانتيمتر)
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درصد افزايش وزن بدن يا نرخ وزن نسبي ( De Silvaو ،Anderson
RGR%= [W2-W1/W1]×100
:)1995
 :W1وزن اوليه ماهي (گرم) :W2 ،وزن نهايي ماهي (گرم)
ميانگين رشد روزانه يا ضريب رشد ( De Silvaو :)1995 ،Anderson
]DGC%=100×[(Wt20.333- W t10.333)/day of experiment
غذاي نسبي خورده شده ( Jafaryanو همکاران:)2006 ،
([[×100مدت مطالعه×افزايش وزن)×/]0/5غذاي خورده شده[=RFI%

ضريب تبديل غذايي (:)2009 ،Mazurkiewicz
FCR= dry feed eaten g/ (Wt-W0) g

 :Feed eaten gغذاي خورده شده (گرم) :Wt ،وزن نهايي ماهي (گرم)،
 :W0وزن اوليه ماهي (گرم)
کارايي تبديل غذايي (:)2009 ،Mazurkiewicz
FCE %=[(Wt –W0)g/ g dry feed eaten]×100

 :Wtوزن نهايي ماهي (گرم) :W0 ،وزن اوليه ماهي (گرم)،
 :gغذاي خورده شده (گرم)

Feed eaten

تجزیه و تحلیل آماری :اين مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفي
انجام شد .در اين مطالعه براي بررسي نرمال بودن دادها از آزمون
شاپيرو -ويلک استفاده شد .براي همگني واريانسها هم از تست لون
استفاده شد .در مواقعي که دادهها نرمال نبودند ،داده به )log (x+1
منتقل شد .براي بررسي معنيداري بين تيمارها از تجزيه واريانس
يک طرفه استفاده شد .براي مطالعه اثر متقابل بين تيمار و زمان از
تجزيه واريانس دوطرفه استفاده شد.

نتایج
نتايج بهدست آمده از تأثير پريبيوتيک تجاري اولترا ايمکس بر
فاکتورهاي مورفومتريک در فيلماهيان نر و ماده پرواري در غالب جدول
 1آمده است.
جدول  :1مقایسه فاکتورهای مورفومتریک فیل ماهیان نر و ماده
پرواری تغذیه شده با پریبیوتیک تجاری مختلف
وزن (گرم)
طول فورک
طول کل
شاخص
(سانتیمتر)
(سانتیمتر)
تیمار
b
b
a
1775±5342
84/4±61/61
94/1±75/70
شاهد نر
1358±6656a
4±90ab
103/4±66/72a
اولترا نر
ab
ab
a
716±6395
87/3±50/87
4±100/32
شاهد ماده
ab
ab
a
616±6470
88/4±33/50
102/3±16/60
اولترا ماده
*حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنيدار بين ميانگينها ميباشد ()p>0/05

نتايج نشان داد که در فاکتور ميانگين وزني در فيل ماهيان نر و
ماده پرواري اختالف معنيداري مابين تيمارهاي آزمايشي و تيمار
شاهد وجود داشت ( .)p>0/05اما اختالف معنيداري در طول کل ديده
نشد بهطوريکه بيشترين طول کل مربوط به تيمار اولترا نر ()103/66
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و کمترين طول کل در شاهد نر بود .همچنين حداکثر ميانگين وزني
در تيمار اولترا ماده ( )616±6470و کمترين ميانگين وزني در تيمار
شاهد نر ( )1775±5342ديده شد .در شاخص طول فورک اختالف
معنيداري در فيلماهيان نر و ماده تيمارهاي آزمايشي با گروه شاهد
وجود نداشت .حداکثر طول فورک در تيمار اولترا نر ()87/50±3/87
و کمترين طول فورک مربوط به تيمار شاهد نر ( )84/61±4/61بود.
جدول :2پارامترهای مورفومتریک ثانویه در فیلماهیان نر و ماده
پرواری تغذیه شده با پریبیوتیک تجاری مختلف
شاهد نر

اولترا نر

شاهد ماده

اولترا ماده

تیمار

1±67/63b

3±70/60ab

3±72/74a

2±71/28ab

0±6/00a

6/0±3/57a

6/0±5/57a

6/0±3/51a

ارتفاع سر

7/0±2/95

ab

a

8/1±5/00

a

7/0±3/51

طول باله شکمي

2±6/00a

5/0±6/57a

1±7/41a

6/1±1/47a

طول باله مخرجي

5/0±2/50b

1±6/00ab

5/0±2/50b

6/1±6/211a

طول باله سينهاي

a

a

a

ab

پارامتر )سانتیمتر)
نوک پوزه تا ابتداي باله مخرجي
فاصله بين دو چشم

b

طول سر

7/0±6/57

9/0±2/95

9/0±6/57

0±10/81

9/0±6/51

2±20/16b

1±22/73a

0±20/00b

21/0±3/81ab

a

a

a

ab

1±8/15

7/1±6/15

8/1±7/25

8/0±1/75

فاصله نوک پوزه تا چشم

7/0±7/95a

8/1±6/15a

7/0±7/50a

8/0±6/81a

نوک پوزه تا ابتداي باله پشتي

56/3±2/59b

4±60/58ab

59/2±7/87ab

60/1±6/86a

دور بدن در ناحيه باله سينهاي

37/4±7/50a

4±42/00a

41/2±2/06a

1±41/54a

انتهاي باله پشتي تا ابتداي باله دمي

* حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنيدار بين ميانگينها ميباشد ()p>0/05

تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از جدول فوق حاکي از وجود اختالف
معنيدار در فاکتورهاي فاصله نوک پوزه تا ابتداي باله مخرجي ،ارتفاع
سر ما بين تيمارهاي آزمايشي با گروه شاهد در فيلماهيان نر و ماده
بود (  .)p>0/05اما در ساير پارامترها نظير فاصله بيـن دو چـشم،
فاصله نوک پوزه تا چشم ،طول سر ،طول باله سينهاي ،طول باله
مخرجي اختالف معنيداري رويت نشد ( .)p>0/05هرچند که ما بين
تيمارها اختالف مشاهده شد.
جدول :3مقایسه فاکتورهای رشد مابین فیل ماهیان نر و ماده
پرواری تغذیه شده با پریبیوتیکتجاری
شاخص
تیمار
شاهد نر
اولترا نر

ضریب چاقی

نرخ رشد ویژه

نرخ وزن نسبی

ضریب رشد روزانه

0/0±621/176a

0/0±479/373b

35/27±70/69b

2/2±77/16a

0/0±6740/037a

0/0±7319/213a

55/19±97/28a

4/1±33/32a

a

ab

ab

ميدهد .در شاخص نرخ وزن نسبي بيشترين مقدار بدست آمده در
تيمار اولترا نر ( )55/97و کمترين مقدار آن در تيمار شاهد نر
( )35/27±70/69بود .همچنين بيشترين مقدار در شاخص ضريب
رشد روزانه در تيمار اولترا نر ( )4/1±33/32و کمترين مقدار در
تيمارشاهد نر ( )2/2±77/16ديده شد .با توجه به نتايج جدول
بيانگروجود اختالف معنيدار بين تيمارهاي آزمايشي با تيمار شاهد
در شاخص ضريب چاقي وجود داشت (  .)p>0/05بهطوريکه ،باالترين
مقدار اين شاخص رشد در تيمار اولترا نر ()0/6740و کمترين مقدارآن
در تيمار شاهد نر( )0/621مشاهده شد .کمترين ضريب تبديل غذايي
مابين فيلماهيان نر و ماده پرواري در تيمار اولترا نر ( )1/34و هم-
چنين بيشترين مقدار اين شاخص در تيمار شاهد نر ( )2/205به-
دست آمد .نتايج نشان داد که در شاخص کارايي تبديل غذايي
اختالف معنيداري بين تيمارهاي آزمايشي با تيمار شاهد وجود دارد (
 .)p>0/05بيشترين کارايي تبديل غذايي بهدست آمده مربوط به
تيمار اولترا نر ( )74/14±567/47و کمترين ميزان اين شاخص در
تيمار شاهد نر ديده شد .غذاي نسبي خورده شده بيانگر عدم وجود
اختالف معنيدار بين تيمارهاي آزمايشي با تيمار شاهد بود .بيشترين
ميزان غذاي نسبي خورده شده در ميان فيلماهيان نر و ماده معطوف
به تيمار شاهد ماده ( )9/50و کمترين مقدار غذاي خورده مربوط به
تيمار اولترا ماده ( )5/2±93/01بود .مقدار غذاي خورده شده در
تيمارهاي پريبيوتيکي نسبت به تيمار شاهد کمتر بوده است .هرچند
که مابين تيمارهاي آزمايشي اختالف معنيداري وجود نداشت.
جدول  :4مقایسه فاکتورهای تغذیهای مابین فیلماهیان نر و ماده
پرواری تغذیه شده با پریبیوتیکهای تجاری مختلف
*کارایی تبدیل
غذایی

غذای نسبی
خورده شده

اولترا نر

1/0±341/32b

74/14±567/47a

6/2±535/59a

شاهد ماده

1/0±920/38ab

52/9±07/60ab

9/1±50/79a

اولترا ماده

2/0±002/52ab

49/8±925/11ab

5/2±93/01a

پارامتر
تیمار
شاهد نر

ضریب تبدیل
غذایی

2/0±205/56ab

45/17±33/85ab

7/1±418/66a

* حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنيدار بين ميانگينها

ميباشد (.)p>0/05

a

شاهد ماده

0/0±641/082

0/0±550/163

37/13±92/93

3/1±24/02

اولترا ماده

0/0±6091/043a

0/0±630/141ab

38/15±33/74ab

3/0±67/886a

* حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنيدار بين ميانگينها ميباشد ()p>0/05

نرخ رشد ويژه ،نرخ وزن نسبي ،ضريب رشد روزانه فيل ماهيان
نرو ماده پرواري در تيمارهاي آزمايشي در مقايسه نسبت به گروه
شاهد اختالف معنيداري را نشان نداد ( .)p<0/05در شاخص نرخ رشد
ويژه باالترين ميزان که مربوط به تيمار اولترا نر ( )0/0±7319/213در
مقايسه با شاهد نر ( )0/0±479/373اختالف معنيداري را نشان
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شکل  :1نمودار پارامتر ضریب چاقی فیلماهیان پرواری تغذیه
شده با پریبیوتیک اولترا ایمکس

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل :2نمودار فاکتور کارایی تبدیل غذایی فیلماهیان پرواری
تغذیه شده با پریبیوتیک اولترا ایمکس

بحث
تغييرات شاخصهاي رشد در اين پژوهش در بين تيمارهاي
مختلف نشان داد که اضافهنمودن مقدار 1گرم در کيلوگرم محصول
تجاري اولترا ايمکس به جيره غذايي فيلماهيان پرواري موجب افزايش
معني دار در برخي پارامترهاي مورفومتريک و رشد نظير وزن نهايي،
فاصله نوک پوزه تا ابتداي باله مخرجي ،ارتفاع سر ،ضريب چاقي بين
تيمارهاي آزمايشي و گروه شاهد شد .هرچند که در پارامترهايي مانند
نرخ رشد ويژه ،نرخ وزن نسبي و ضريب رشد روزانه اختالف معنيداري
ديده نشد ،اما مابين تيمارهاي پريبيوتيکي با تيمار شاهد متفاوت بود.
بهنحوي که گوياي اين مطلب بود که پريبيوتيکها موجب بهبود
پارامترهاي رشد شدند .تجزيه و تحليل نتايج بيانگر وجود اختالف
معنيدار در شاخص کارايي تبديل غذايي بين تيمارهاي آزمايشي با
گروه شاهد بود ( .)p>0/05پريبيوتيکها با بهبود چشمگير فاکتورهاي
تغذيهاي موجب افزايش رشد و مقرون بهصرفه کردن امر پرورش ميشوند.
هرچند که در بعضي از فاکتورها مانند ضريب تبديل غذايي و غذاي
نسبي خورده شده اختالف معنيداري رؤئيت نشد ،اما تيمارهاي آزمايشي
اولترا نر و اولترا ماده نسبت به تيمار شاهد بهبود شگرفي داشتند.
همسو با اين نتايج  Lashkarboloukiو همکاران ( )2012در ارتباط با
تغذيه الروهاي تاسماهي ايراني با دافني ماگنا غنيسازي شده با پري
بيوتيک ايمکس و  Jafaryanو همکاران ( )2011در استفاده از پودر
مخمر تجاري تپاکس بهصورت غنيسازي دافني ماگنا در جيره غذايي
الرو تاسماهي ايراني شاهد بهبود عملکرد رشد در اين گونه بودند که
دليل اين بهبود را ميتوان به از بين رفتن باکتريهاي مضر در اثر تخمير
مانان اليگوساکاريد موجود در پريبيوتيک ايمکس اولترا در روده و در
نتيجه توليد باکتريهاي مفيد ازجمله باکتريهاي اسيدالکتيک دانست
که ترکيباتي همانند باکترسيونها را توليد ميکنند و بدينطريق از
رشد ميکروارگانيسمهاي ديگر در روده جلوگيري ميکنند ( Akramiو
همکاران .)2009b ،همچنين بهنظر ميرسد افزايش کارايي رشد در
تيمارهاي پريبيوتيکي بهدليل بهبود وضعيت ميکروويلي روده و در
نتيجه افزايش جذب مواد مغذي جيره باشد ( Ringoو همکاران،
 Ebrahimi .)2006و همکاران ( )2012با بررسي پريبيوتيک تجاري

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

ايمنوژن و با بررسي پريبيوتيک مانان اليگوساکاريد بهبود عملکرد را
از نظر پارامترهاي رشد و تغذيه در ماهيان کپورمعمولي تغذيه شده با
پريبيوتيک در مقايسه با تيمار شاهد مشاهده نمودند .بهنظر ميرسد
محصول پريبيوتيکي ايمکس اولترا مورد آزمايش در اين مطالعه از
طريق اتصال به گيرندههاي شبه لکتين روي لکوسيتها و افزايش
تکثير ماکروفاژها سبب تحريک سيستم ايمني و در نتيجه افزايش رشد
ميشوند ( Cerezuelaو همکاران .)2008 ،در مطالعه حاضر تفاوت
معنيداري نيز بين تيمارهاي آزمايشي با تيمار شاهد درخصوص ضريب
تبديل غذايي مشاهده نشد .اما سبب بهبود چشمگير اين فاکتور نسبت
به تيمار شاهد گرديد .علت اين کاهش ضريب تبديل غذايي را ميتوان
بهوجود عصاره مخمر موجود در محصول تجاري اولترا ايمکس با غلظت
مناسب در جيره نسبت داد که اين نتايج همسو با نتايج Lashkar
 boloukiو همکاران ( )2012و  Salamatdostnobarو همکاران ()2012
بود .افزايش شاخصهاي رشد از قبيل نرخ رشد ويژه ،نرخ وزن نسبي،
ضريب رشد روزانه فيلماهيان تغذيه شده توسط پريبيوتيک ايمکس
اولترا نسبت به تيمار شاهد را احتماالً ميتوان ناشي از تأثير اين پري
بيوتيک بر ميزان رشد ،افزايش وزن نهايي و به احتمال قوي بهبود وضعيت
ميکروويلي و افزايش ضخامت ديواره بافت پوششي ماهيان ربط داد .چرا
که ثابت شده از طريق بلوکهکردن اتصال باکتريهاي مضر ،تعديل فلور
روده باعث افزايش قابليت هضم مواد مغذي توسط پرزهاي ديواره روده
ميگردد (.)2004 ،Ferketوجود اثرات مثبت پريبيوتيک اولترا ايمکس
بر پارامترهاي رشد در اين آزمايش ممکن است بهدليل نوع ترکيبات
تشکيلدهنده اين مواد نيز باشد .بهطوريکه مانان اليگوساکاريدهاي
موجود در پريبيوتيک تجاري اولترا ايمکس منبع مناسبي براي رشد
و فعاليت باکتريهاي فلور دستگاه گوارش نظير باکتريهاي الکتيک
اسيد ،الکتوباسيلوسها و بيفيديوباکترها است ( Ringoو ،Vadstein
 .)1998مانان اليگوساکاريدها ترکيبات غيرقابل هضمي هستند که محل
استقرار مانوزها (ترکيب اصلي ماناناليگوساکاريد) را روي پرزهاي مخملي
روده فراهم آورده و مانع اتصال باکتريهاي بيماريزا به سلولهاي
پوششي جاذب روده شده و همچنين مانع شکلگيري کلونيهاي
باکتريايي و جلوگيري از عفونت سلولهاي ميزبان ميشوند که اين خود
منجر به افزايش انسجام پرزهاي مخملي روده و افزايش ارتفاع ويلي
ميشود .اين خصوصيات سبب بهبود کارايي روده و جذب بيشتر مواد
مغذي و درنتيجه ارتقاي کارايي تغذيه و تقويت شد .بتاگلوکان ،نيز
يکي ديگر از ترکيبات تشکيلدهنده پريبيوتيک اولترا ايمکس است
که داراي اثرات مثبتي در فاکتورهاي رشد ميباشد .اين بهبود عملکرد
رشد را همچنين ميتوان به افزايش فعاليت آنزيمهاي هضمکننده و
بهبود ساختار ريز پرزهاي موجود در سطح انتروسيتها که باعث افزايش
سطح براي جذب مواد مغذي و سپس افزايش کارايي غذا و توليد اسيدهاي
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رضایی و همکاران

چرب زنجيرکوتاه بهعنوان نتيجه تخمير پريبيوتيک از طريق ميکروفلوراي

.)2017 ، و همکارانDjauhari(  نسبت داد،درون سلولي روده ميشوند
در واقع اين ترکيبات توسط باکتريهاي مفيد تخمير شده و بستر
مناسبي را براي رشد و افزايش تعداد اين دسته از باکتريها در
.)2001 ،Flourie  وMarteau( ميکروبيوتاي رودهاي فراهم ميکنند
 اسيدهاي چرب زنجيره،مهمترين محصول حاصل از تخمير پريبيوتيکها
 که از طريق اپيتليوم روده.)2005 ،Oliver  وMahious( کوتاهي هستند
 سبب تقويت،جذب شده و بهعنوان منبع انرژي مهم براي ميزبان
، و همکارانRingo( انتروسيتها و بهبود جذب مواد غذايي ميشوند
 در مجموع براساس نتايج بهدست آمده از مطالعه حاضر با توجه.)2014
به نياز روزافزون کشور به استفاده از پروتئين باکيفيت مطلوب و همچنين
کمبود منابع آب و مساحت موردنياز براي پرورش آبزيان و استفاده
 ميتوان اين چنين نتيجه گيري کرد که افزودن،بهينه از امکانات موجود
پريبيوتيک تجاري اولترا ايمکس به جيره غذايي فيلماهيان پرواري
باعث ايجاد بهترين عملکرد رشد و همچنين بهبود فاکتورهاي تغذيهاي
.و کاهش هزينههاي پرورشي ميگردد

منابع
، و جعفریان. س،؛ جعفریان. م،؛ رنجدوست. م،؛ بیواره. م،ایری
 بررسي اثرات سطوح مختلف پريبيوتيک ايمکس اولترا.1397 ،.ح
 کارايي، بقاء،) بر پارامترهاي رشدSaccharomyces cerevisiae(مخمر
تغذيه و مقاومت در برابر استرس هاي محيطي در بچه ماهيان نورس
 مجله بهرهبرداري.)Cyprinus carpio Linnaeus.1758( کپورمعمولي
.25  تا11  صفحات،1  شماره،7  جلد. و پرورش آبزيان
، مقايسه عملکردهاي رشد.1396 ،. ح، و جعفریان. م،بیواره
 بقاء و مقاومت در برابر استرسهاي محيطي در بچه،وضعيت تغذيه
ماهيان نورس کپور معمولي با جيرههاي غذايي مکملسازي شده
توسط دو پريبيوتيک تجاري ايمکس و اولترا ايمکس فصلنامه
.52  تا41  صفحات،1  شماره،6  دوره.بيولوژي کاربردي
 اثر پودر.1389 ،. ا، و یوسفیجوردهی. ر،؛ کاظمی. ع،حالجیان
گل ميخک بر مدت زمان بيهوشي و بازگشت از بيهوشي در فيلماهي
،2  شماره،5  سال. مجله شيالت. ساله4 ) پرورشيHuso huso(
.140  تا133 صفحات
،؛ گرگین.ع. س،؛ حسینی. و،؛ جعفریشموشکی. م،سوداگر
 اثر اسيدآمينه آسپارتيک و آالنين به.1386 ،. ک، و عقیلی.س
.عنوان ماده جاذب غذايي بر شاخصهاي رشد و بقاء بچه فيلماهيان
. ويژه نامه،1  شماره،15  جلد.مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي
.53  تا44  صفحات.منابع طبيعي
 تکثير. بيولوژي. ماهيان خاوياري ايران سيستماتيک.1382 ،. ا،کیوان
 انتشارات. بهرهبرداري و توليد خاويار. ارزيابي و ترميم ذخاير.مصنوعي
. صفحه65 .نقش مهر
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