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ماهی کپورمعمولی بچه خونی و ایمنیعملکرد رشد، برخی از پارامترهای  ارزیابی

carpio) (Cyprinus فایراسیدی با مکمل شدههیتغذ 
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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 مطالعه مورد (Cyprinus carpio)ایمنی بچه ماهیان کپورمعمولی  و ی خونیهاشاخص بر رشد، فایراسیدی مکمل ریتأث این تحقیق، در

 4، 2، 0چهار سطح،  در فایرمکمل اسیدی چهار تیمار هر یک در سه تکرار طراحی گردید. تصادفی در قالب کاملا آزمایشی  قرار گرفت. طرح

 در عدد 7 گرم با تراکم 30/18±08/2میانگین وزنی  با کپورمعمولیماهیبچه عدد 84 تعداد اضافه گردید. پایه جیره کیلوگرم به گرم در 8 و

 روزانه، رشد وزن بدن، میانگین درصد افزایش نهایی، وزن ترینبیش ایج نشان داد کهنت روز تغذیه شدند. 60مدت لیتری به 40 آکواریوم 12

ی داریمعناختلف  (.p<05/0)شد  مشاهده فایرمکمل اسیدی در کیلوگرم گرم 8 تیمار میزان ضریب تبدیل غذایی در ترینکم و ویژه سرعت رشد

ی هاگلبولتعداد  فایر درمکمل اسیدی کیلوگرم در گرم 8تیمار  .(p>05/0) ثبت نگردید تیمارها بین ماهیان مانیدر میزان ضریب چاقی و نرخ زنده

  ترینبیش تیمار چنین همینداشت. هم تیمارها بقیه با (p<05/0) آماری داراختلف معنی هموگلوبین و تعداد نوتروفیل مقادیر هماتوکریت، قرمز،

لیزوزیم  و M (IgM)مقادیر ایمنوگلوبولین  باالترین دیگر، طرف از .(p>05/0)  اختصاص داد ودخ منوسیت را به تعداد سفید و یهاگلبول تعداد

 آمدهدستبههای براساس یافته .(p>05/0) ی را نشان ندادندداریمعن اختلف فایر مشاهده گردید کهاسیدی کیلوگرم مکمل در گرم2 تیمار در

 گردد. معمولی کپورماهی ایمنی و از پارامترهای خونی برخی بهبود و رشد عملکرد ارتقای باعث تواندمی فایراسیدی مکمل نمود که اظهار توانیم

  فایر، رشد، خون، ایمنیماهی کپور معمولی، مکمل اسیدی کلمات کلیدی:

 r.taati@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

منابع پروتئینی  به ز مبرمنیا وجهانی  یتجمع افزایش به توجه با       

در  یپروریآبز صنعت ید از منابع آبی،ص هایمحدودیت چنینو هم

 این صنعت طرف دیگر، از ای پیدا نموده است.دهه اخیر رشد فزاینده

و  Klinger) شدبا یطیمحستیزاثرات  حداقل دارای و سودآور باید

Naylor ،2012 .) ماهی کپور معمولی نقش مهمی در افزایش تولیدات

دلیل توانایی تولیدمثل به گونهنیا. کندیمی در جهان ایفا پروریآبز

 ای، قیمتتغذیهی کمهانهیهزدر شرایط اسارت، سرعت رشد مطلوب، 

ی انکاررقابلیغی ارزش اقتصاد و بازارپسندی باال، غذایی پایین، ارزش

ها مشکالت اساسی را در اگرچه انواع بیمار(. Rahman ،2015) ددار

را در پی داشته  وجود آورده و خسارات زیادیبه یپروریصنعت آبز

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا  در هاکیوتیبیلیکن استفاده از آنت

، اراده رونیازا(. 2009و همکاران،  Heuer) و کانادا ممنوع شده است

های ایمنی، محرک رشد، هایانواع محرک درخصوص استفاده از راسخی

از  هاکیوتیبینتعنوان جایگزین آبه زایماریهای عوامل بمهارکننده

فایرها وجود ا، عصاره گیاهان و اسیدیهها، پربیوتیکقبیل پروبیوتیک

 (.2015و همکاران،  Selim؛ 2014و همکاران،  Devasree) دارد

 طی که ها بودهآن یهاو نمک آلی فایرها مخلوطی از اسیدهایاسیدی

مل فرمیک، شا آلی اسیدهای انواع .شوندیم یدتول میکروبی تخمیر فرایند

پروپیونیک، استیک، بوتریک، سیتریک، الکتیک، مالیک، سوربیک و 

عنوان جانوران وجود داشته و بهن و گیاها یهاها در بافتهای آننمک

مورد  یپروریدر آبز راًیفایر در صنعت تغذیه دام، طیور و اخاسیدی

ز برخی ا (.2009و همکاران،  Defoirdt) اندبرداری قرارگرفتهبهره

سدیم، پتاسیم و کلسیم( این  نظیرها )آن یهااسیدهای آلی و نمک

قابلیت را داشته که رشد را تحریک نموده و سالمتی موجود را ارتقا 

به غذا  کهیها را افزایش داده و وقتچنین مقاومت به بیماریدهند. هم

 استفاده در مورد لیای آاسیده. برندیافزوده شوند کارایی آن را باال م

 واز: اسیدپروپیونیک و اسیدفرمیک که جز عبارتند حاضر تحقیق

ها شامل آمونیوم های آناسیدهای آلی با زنجیره کوتاه بوده و نیز نمک

 ضدقارچ ترکیب . اسیدپروپیونیکباشدیپروپیونات مم فرمات و آمونیو

 باشدیم قوی ییباکتریا ضد اسیدفرمیک ترکیب کهیبوده درحال قوی

 (.2003و همکاران،  Celik) دهدیشدت کاهش ما بهمحیط ر pH و

وساز بدن شرکت فایرها در مسیرهای سوختعالوه بر این، اسیدی

کرده و باعث افزایش تولید انرژی در چرخه اسیدهای کربوکسیلیک 

ها از طریق آن. دهندیشده و قابلیت هضم مواد غذایی را افزایش م

م را برای بازسازی این پوشش پوشش اپیتلیال روده جذب و انرژی الز

 (.Lall ،1997و  Vielma) کنندفراهم کرده و سالمت روده را حفظ می

ترشح اسید کمی دستگاه گوارش ماهیان در قیاس با پستانداران میزان 

دستگاه گوارش،  pHبه کاهش توانیفایرها ماز مزایای اسیدی .کندیم

زمان ، کاهش مدتازیماریافزایش هیدرولیز فسفات، کاهش عوامل ب

تر تخلیه دستگاه گوارش، افزایش فعالیت آنزیم پپسین، ابقا بیش

ها نیتروژن، ازدیاد قابلیت هضم غذا و جذب مواد معدنی و انتقال آن

 Da؛ Luckstadt ،2008؛ 2007و همکاران،  Kotzamanis) اشاره نمود

Silva  ،به فوذبان اسیدهای آلی دیگر، نظرازنقطه (.2013و همکاران 

 و Zhou) سالمونال اشرشیاکلی، نظیر ییهایباکتر ولیسل دیواره

افزایش  باعث( 2013و همکاران،  Da Silvaو ویبریو )(2009 ،همکاران

با  هاخروج پروتون برای باکتری و شده سلول داخلبهن پروتود ورو

که طوریه، بکندیم تالش سلول خود pH حفظ جهت زیاد یانرژ صرف

 در. شودیم آغازباکتری  سلول، مرگ تدریجی انرژی هشکال دنبابه

نگرفته و حتی تعدادشان  قرار اسیدها ریتأث تحت هاالکتوباسیل کهیصورت

و همکاران،  Defoirdt، 2009و همکاران،  Zhou) ابدییمافزایش 

و  فایرهاسیدیانواع ا راتیتأث درخصوصلعات زیادی امط (.2009

 یآالرشد و پارامترهای خونی در قزلرد عملک ها برهای آننمک

ایرایی و همکاران، )سلیمانی (Oncorhynchus mykiss) کماننیرنگ

، (Mortezavi Tabrizi  ،2012؛ Pandey and Satoh  ،2008؛1391

سیم (، 1397)مازندرانی و همکاران،  (Rutilus caspicus)کلمه خزری 

هیبرید (، 2007کاران، و هم Hossain) (Pagrus major)دریایی قرمز 

 Ng)  (Oreochromis mossambicus × O. niloticus)تیالپیای قرمز 

، Hosseiniو  Khajepour) (Huso huso) یماهلیف (،2009 همکاران، و

و  Abu Elala) (Oreochromis niloticus)(، تیالپیای نیل 2012

Ragaa ،2015 ؛Reda  از است. بسیاری  شدهانجام( 2016و همکاران

ی هانمکمطالعات فوق بر نقش مثبت و سازنده انواع اسیدهای آلی و 

وزن، بازده پروتئینی، کارایی تغذیه،  شیبرافزا هاآنمشتق شده از 

. در عوض، اندداشته دیتأکی خونی هاشاخصبهبود فلور روده و 

این ترکیبات بر آبزیان نیز وجود دارند.  ریتأثیی مبنی بر عدم هاگزارش

در جیره غذایی  فایرمکمل اسیدی ریتأثارزیابی  رسی حاضر،برهدف 

اختصاصی و  های خونی و ایمنیو تأثیر آن بر رشد، شاخص

 .باشدیمماهی کپور معمولی  غیراختصاصی

 

 هامواد و روش

 84اجرای این پروژه تعداد  منظوربهماهی و شرایط پرورش:        

با  تودهیزی و تعیین جسنستیزماهی کپورمعمولی پس از عدد بچه

متر سانتی 03/11±76/0کل  گرم و طول 30/18±08/2وزنی  میانگین

 12به  مدت یک هفته برای سازگاری با محیط پرورشانتخاب و به

عدد در هر آکواریوم انتقال داده  7لیتری با تراکم  40عدد آکواریوم 

شرایط  ها در یک محیط بسته قرار داده شدند وشدند. کلیه آکواریوم
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ساعت روشنایی تنظیم گردید.  14ساعت تاریکی و  10 صورتبه نوری

ترتیب طی دوره پرورش به pHمیانگین دما، اکسیژن محلول و 

گرم در لیتر و میلی 50/7±19/0گراد، درجه سانتی 67/1±31/27

  بود. 43/0±2/7

 غذای تجاریهای آزمایشی: فایر و تهیه جیرهمکمل اسیدی       

ساخت   (FFC1)معمولیاز نوع اکسترود مخصوص ماهی کپورپایه 

 ،%36ه و ترکیبات آن شامل پروتئین خام ودب ایران -شرکت فرادانه

رطوبت  ،%5، فیبر خام %9/28عصاره عاری از ازت   ،%9  خام چربی

ل کیلوژو 01/17با میزان انرژی خام  %1/1، فسفر %10 خاکستر  ،%10

نتخاب اتیمار  4توجه به اهداف آزمایش  در این تحقیق بادر گرم بود. 

اوی حو برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای غذایی 

 Biotronicفایر گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی 8و  4، 2، 0سطوح 

فرمیک، اسیدپروپیونیک و شامل اسیداتریش(  - Biomin®)شرکت 

فته درنظر گر جیره درپروپیونات م آمونیوم فرمات و آمونیوهای نمک

ودر پبه شکل  زنهمابتدا جیره پایه با  .(2014و همکاران،  Suشدند )

ضافه در مقادیر مذکور به جیره افایر اسیدی درآورده شد. سپس پودر

د تا کامل مخلوط گردی طوربهزن برقی دقیقه با هم 20مدت و به

ر، همگن شود. پس از افزودن مقداری آب به ترکیب و تشکیل خمی

ای نههای استواعبور داده شد تا غذا به پلت گوشتچرخمخلوط از 

ا در هپلتبود.  مترمیلی 5/2مورداستفاده  هایپلت قطرتبدیل گردد. 

. گراد خشک شدنددرجه سانتی 30در دمای  ساعت 24مدت آون به

داری نگه گرادیسانترجه د -14بندی و در دمای ها بستهسپس پلت

شب(  20عصر و  16ظهر،  12صبح،  8نوبت ) 4در غذادهی شدند. 

 60مدت درصد( به 5میزان اشتها و در حد سیری )حداکثر  براساس

 (. 1391انجام گرفت )فالحتکار و همکاران،  روز

زن ودر پایان دوره تغذیه، سنجش پارامترهای رشد و تغذیه:        

 طول م وگر 01/0همه جمعیت ماهیان توسط ترازوی دیجیتال با دقت 

های رشد پارامتری شدند. ریگاندازهی سنجستیزتخته  لهیوسبهکل 

 محاسبه شدند: (2010و همکاران،  Luoهای ذیل )فرمول براساس
  درصد( افزایش وزن بدن( 

 100 ×(([ گرم) ییمیانگین وزن نها -(گرم) (/ )میانگین وزن اولیهگرم) ]میانگین وزن اولیه
 روز( نرخ رشد ویژه )درصد در 

 Ln× ]100((گرم) ییوزن نها میانگین -Ln(گرم) یه(/ )میانگین وزن اولروز]دوره پرورش )

 غذایی ضریب تبدیل ( گرم) (/ مقدار غذای خورده شدهگرم) میزان افزایش وزن بدن

 میانگین رشد روزانه 
 100 ×(([ گرم) ییهان وزن نمیانگی -(گرم) (/ )میانگین وزن اولیهگرم) میانگین وزن اولیه×دوره پرورش )روز(]

 ضریب چاقی )درصد( ( گرم) وزن×  100( / متریطول )سانت 3
            ی )درصد(مانندهزمیزان   100 ×ابتدای دوره/ تعداد ماهیان در پایان دوره(  تعداد ماهیان در

 24در پایان آزمایش و نجش پارامترهای خونی و ایمنی: س       

 12 درمجموعقطعه ماهی ) 3دهی، از هر تیمار ساعت پس از قطع غذا

برداری از خون انتخاب شدند. تصادفی برای نمونه صورتبهنمونه( 

عمل آمد. هرگ ساقه دمی ب  از  لیتریمیلی 2 سرنگ ی با استفاده ازریخونگ

ماده  فاقد هایویالموجود در  خون گیری پارامترهای ایمنی،اندازهجهت 

 10مدت در دقیقه به 3000سانتریفوژ با دور  ضدانعقاد هپارین توسط

ته و تازه ریخ هایویالجدا و با سمپلر در  سرمدقیقه سانتریفوژ شده، 

به  هماتوکریتمقادیر  شدند. دارینگه گرادیدرجه سانت -20در دمای 

 هموگلوبینمت سیان روشبه هموگلوبین و میکروهماتوکریت روش

 الم نئوبار ده ازسفید با استفا و قرمز هایگلبول شمارش. ندگیری شداندازه

، لنفوسیت، ائوزینوفیل درصد اساس بر سفید هایگلبول افتراقی شمارش و

یر ریاضی، مقاد هایرابطه براساسصورت گرفت.  نوتروفیل و مونوسیت

 قرمز گلبول هموگلوبین متوسط ،(MCV) قرمز گلبول حجم متوسط

(MCH) یو متوسط غلظت هموگلوبین سلول (MCHC)  محاسبه شدند

(Klontz ،1994.)  شده هیتوصروش (Ellis، 1990) گیریاندازه برای 

 جهت (Yonemasu، 1999 و Yamamotoپیشنهادی ) روش و لیزوزیم

 شدند. کاربردهبه M (IgM)میزان ایمنوگلوبولین  سنجش

 صادفیت کامالً طرح صورتبه حاضر مطالعه آماری: لیوتحل هیتجز       

. شد بررسی  Shapiro–Wilkها با آزموناجرا گردید. نرمال بودن داده

مارهای ها، برای مقایسه میانگین بین تیبا توجه به نرمال بودن داده

های ی گروهو برای جداساز طرفهکای از آزمون تجزیه واریانس یتغذیه

ای هاستفاده شد. برای داده %5سطح احتمال  دانکن در همگن از آزمون

ی در مقایسه جفت و Kruskal–Wallisیرنرمال از آزمون غیرپارامتریک غ

 هیتجز. استفاده گردید %5سطح احتمال  در Mann–Whitneyاز آزمون 

 .انجام شد 20نسخه  SPSS افزارنرمها با کمک داده لیتحل و

 

 نتایج
 آنالیز از آمدهدستبه نتایج پارامترهای رشد و بازماندگی:       

 سطوح با شده تغذیه کپورمعمولی ماهی رشد ارامترهایپ آماری

زن وپارامترهای  .است شده ارائه 1ل جدو فایر درمختلف مکمل اسیدی

زانه و میانگین رشد رو رشد ویژه نرخنهایی، درصد افزایش وزن بدن، 

ت نسبفایر اسیدیگرم در کیلوگرم  8شده با سطح  یهتغذدر ماهیان 

میزان  نیترنییپا .(p<05/0)یشی باالتر بود به سایر تیمارهای آزما

داری ضریب تبدیل غذایی در همین سطح رویت شد که اختالف معنی

و  چاقی در پارامترهای طول کل نهایی، ضریب .(p<05/0)را نشان داد 

ثبت  ایهای تغذیهداری بین گروهمعنی یا بقا اختالف مانیدرصد زنده

 .(p>05/0)نشد 
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  هفته تغذیه 8پس از  کپورمعمولی ماهی رشد عملکرد فایر براسیدی مکمل سطوح اثرات :1 جدول

 های رشدپارامتر
 فایر )گرم در کیلوگرم(سطح اسیدی

0 2 4 8 

 a13/1±60/17 a20/2±73/18 a19/2±79/17 a82/2±09/19 وزن اولیه )گرم(

 a50/5±61/32 a56/4±79/33 a24/3±36/34 b02/6±33/43 وزن نهایی )گرم(

 a60/0±41/13 a78/0±29/13 a84/0±57/13 a97/0±93/13 متر(طول کل نهایی )سانتی

 a37/19±61/86 a15/13±5/77 ab14/12±24/95 b09/20±66/126 درصد افزایش وزن بدن

 a17/0±04/1 a02/0±96/0 ab10/0±11/1 b15/0±36/1 روز( نرخ رشد ویژه )درصد در

 ab72/0±19/3 b01/0±57/3 ab44/0±15/3 a28/0±23/2 ضریب تبدیل غذایی

 a32/0±44/1 a04/0±29/1 ab20/0±59/1 b33/0±11/2 میانگین رشد روزانه

 a18/0±36/1 a15/0±44/1 a05/0±38/1 a05/0±60/1 ضریب چاقی )%(

 a100 a100 a49/16±48/90 a100 مانیدرصد زنده
 .(p<05/0)است  آزمایشی تیمارهای بین دارمعنی اختالف نشان دهنده ردیف هر در غیرهمسان حروف وجود     

مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد  پارامترهای خونی:       

گرم  8با سطح  شدههیتغذهای قرمز و نوتروفیل در ماهیان گلبول

. تعداد (p<05/0تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود )فایر بیشاسیدی

تیمارها نشان نداد  نیراباری دهای سفید اختالف معنیگلبول

(05/0<p ) ترین تعداد بیشفایر واجد گرم اسیدی 8لیکن تیمار

فایر در های سفید بود. ماهیان تغذیه کرده از افزودنی اسیدیگلبول

را نسبت به شاهد ( p>05/0افزایشی ) MCHو  MCVی هاشاخص

رم گ 2با سطح  شدههیتغذنشان دادند. تعداد لنفوسیت در ماهیان 

ی داریمعن طوربهاسیدی فایر نسبت به بقیه تیمارهای آزمایشی 

. در پارامترهای تعداد مونوسیت، ائوزینوفیل و (p<05/0تر بود )بیش

نگردید  تیرؤی بین تیمارها داریمعناختالف  MCHCمیزان 

(05/0<p)  (.2)جدول 
 

 هفته تغذیه 8پس از  کپورمعمولی ماهی های خونیپارامتر برفایر اسیدی مکمل سطوح اثرات :2 جدول
 

 های خونیپارامتر
 فایر )گرم در کیلوگرم(سطح اسیدی

0 2 4 8 

 ab65/2±31 a52/2±33/28 a58/0±67/28 b53/1±67/33 هماتوکریت )%(

 ab57/0±07/8 a56/0±04/7 a15/0±47/7 b31/0±53/8 لیتر(هموگلوبین )گرم در دسی

 ab09/0±49/1 a16/0±36/1 a01/0±34/1 b03/0±59/1 (610× گلبول قرمز )تعداد 

 a04/4±46/3 a43/1±16/4 a15/9±00/4 a61/1±53/4 (310× گلبول سفید )تعداد 

MCV )فمتولیتر( a36/4±207 a64/7±3/208 a3±213 a69/5±3/211 

MCH )پیکوگرم( a58/0±67/53 a31/2±67/54 a58/0±67/55 a58/0±67/53 

MCHC )%( a0±26 a0±26 a0±26 a58/0±33/25 

 a79/3±33/68 b1±75 a58/0±33/69 a53/1±67/66 لنفوسیت )%(

 a1±3 a58/0±33/2 a58/0±33/3 a1±4 مونوسیت )%(

 b65/2±82 a53/1±33/23 b1±27 b1±29 نوتروفیل )%(

 a58/0±67/0 a58/0±33/0 a58/0±33/0 a58/0±33/0 ائوزینوفیل )%(

 .(p<05/0)است  آزمایشی تیمارهای بین دارمعنی اختالف نشان دهنده ردیف هر در غیرهمسان حروف وجود       

های پارامتر از آمدهدستبه نتایج 3جدول  پارامترهای ایمنی:       

فایر را اسیدی مختلف سطوح با شدهتغذیه کپورمعمولی ماهی ایمنی

شده  و لیزوزیم در ماهیان تغذیه IgMافزایشی در مقادیر  دهد.می نشان

فایر نسبت به بقیه تیمارهای آزمایشی مشاهده گرم اسیدی 2سطح با 

 .(p>05/0نبود ) داریمعنگردید که 
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  غذیهتهفته  8پس از  کپورمعمولی ماهی پارامترهای ایمنی برفایر اسیدی مکمل سطوح اثرات :3 جدول

 های ایمنیپارامتر
 فایر )گرم در کیلوگرم(سطح اسیدی

0 2 4 8 

IgM (در دسی گرمیلیم)لیتر               a53/1±67/19 a72/8±23 a31/2±33/16 a04/4±33/18 

 a07/9±33/27 a88/72±73 a81/6±33/25 a79/11±92            (تریلیلیملیزوزیم )میکروگرم در 
 .(p<05/0)است  آزمایشی تیمارهای بین دارمعنی اختالف نشان دهنده ردیف هر در غیرهمسان حروف وجود

 بحث  

های نمک و اسیدپروپیونیک اسیدفرمیک، مخلوط حاضر، مطالعه در       

باعث بهبود پارامترهای پروپیونات  مفرمات و آمونیو شامل آمونیومها آن

ضریب رشد ویژه،  نرخوزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، رشد نظیر 

 8شده با سطح  هیتغذدر ماهیان روزانه تبدیل غذایی و میانگین رشد 

 اندازه کوچکو  ساختمان ساده دلیلبه اسیدهای آلی گردید. گرم

(. Siebert ،2003 و Nakai) کنند نفوذ داخل سلولبه راحتیبه توانندمی

ی ایفا نموده و کارایی تغذیه، پروریآبزفایرها نقش مثبتی در اسیدی

 بخشندیمود ها را بهبعملکرد رشد و مقاومت در برابر انواع بیماری

(Reda  ،در همین راستا، نتایج مشابهی2016و همکاران .) ی هاگونه در

و همکاران  Baruahاست.  شدهگزارشمختلف آبزیان توسط محققین 

سیتریک و آنزیم اسید درصد 3که اضافه کردن ( اظهار داشتند 2007)

روهو  نرخ رشد ویژه ماهی کپور هندی فیتاز باعث افزایش وزن بدن و

(Labeo rohita)  یج بررسینتاشده است. برطبق Sudagar  و همکاران

گرم در کیلوگرم  15و  10، 5میزان به سیتریکداسی افزودن(، 2010)

 وزن دارافزایش معنی باعث (Huso huso) یماهلیفغذایی ه جیردر 

ش کاهو روزانه  رشدخ نر، وضعیتویژه، شاخص  رشد نرخ، یینها

-یافته نتایج چنینهم است. دهگردییل غذایی تبد یبضر

( ثابت نمودند که جایگزینی 2012) Hosseiniو   Khajepourهای

گرم در کیلوگرم اسیدسیتریک با  30با سطح  شدهیغنکنجاله سویا 

ی داریمعنی سبب بروز اختالفات ماهلیفپودر ماهی در جیره غذایی 

یژه در ضریب کارایی پروتئین، ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد و

های رژیم ریتأثنسبت به تیمار شاهد شده است. در تحقیقی دیگر، 

گرم بر کیلوگرم مخلوط اسیدفرمیک،  4و  3، 2، 1، 0غذایی با سطوح 

استیک و کوپرسولفات در ماهی اسیدسیتریک،  اسیدفسفریک، اسید

کلیه تیمارها  نشان داد که (Oreochromis niloticus) تیالپیای نیل

گرم بر  3و  4داشته و سطوح  داریمعنختالف نسبت به شاهد ا

و  Sherif) اندداشتهترتیب بهترین کارایی تغذیه و رشد را کیلوگرم به

Gad ،2013.) درصد  3/0و  2/0، 1/0سطوح  در همین راستا، کاربرد

ی را در توجهقابلبهبود  نیلفرمات پتاسیم در ماهی تیالپیای دی

دن، کاهش ضریب تبدیل غذایی، میزان مصرف خوراک، افزایش وزن ب

نرخ رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین و قابلیت هضم پروتئین در سطوح 

، Naelaو  Nermeenدرصد نسبت به تیمار شاهد نشان داد ) 3/0و  2/0

و  2بوتریک در سطوح سو با پژوهش فعلی، کاربرد اسیدهم (.2014

تغذیه در  و کارایی ترتیب باعث افزایش عملکرد رشدگرم به 5/1

و تیالپیای نیل شده است  (Clarias gariepinus)ی ماهگربه

(Omosowone  ،2018و همکاران .)سبب  سوکاز ی آلیهای اسید

شکل یافته و های معدنی گروه جهیدرنتمعده و روده شده  pHکاهش 

و از سوی ( Satoh ،2008و  Pandeyد )جذب شون توانندیم یراحتبه

 اسیدها در سلول طریق تجزیه را از زایماریبی هادیگر رشد باکتری

-د اسیدیرسیم نظربه .(Luckstadt ،2008) کنندیم محدود باکتری

غذایی د مواب جذ و هضم قابلیت ،پپسین آنزیم ترشح تحریک فایرها با

وزن و کاهش ضریب  یشافزا سببو  را ارتقا داده هانیپروتئ ژهیوبه

 آبزیان پرورشی ترعیسر ضهعر موجب تیدرنها که شده تبدیل غذایی

 یهاافتهیبرخالف  (.2016و همکاران،  Reda) شوندیممصرف  به بازار

و  Pandey) کماننیرنگ یآالمطالعه حاضر، در آبزیانی نظیر قزل

Satoh ،2008،)  میگو سفید غربی(Litopenaeus vannamei) (Anuta 

 Zhu)(Pelteobagrus fulvidraco) زرد یماهگربه(، 2011و همکاران، 

)مازندرانی و  (Rutilus caspicus)کلمه خزری  ( و2014و همکاران، 

 و فلور روده های رشدر شاخصبداری هیچ اثر معنی( 1397همکاران، 

. مناسب فایرها به جیره غذایی گزارش نشد ر اثر افزودن اسیدید

رد عملک در جیره، کار رفتهآلی به نبودن سطوح و ترکیب اسیدهای

ترین عنوان مهمهای آبزیان بهگوارش و خصوصیات فردی گونه دستگاه

ها بر فایرها و ترکیبات مشتق شده از آن عوامل عدم کارایی اسیدی

 آبزیان بیان شده است. 

مطالعه فاکتورهای خونی یکی از عوامل مهم در ارزیابی سالمت        

و همکاران،  Schutt) باشدیم شده مصرفجیره غذایی  کیفیت و ماهیان

پارامترهای  آلی بر اسیدهای مورد تأثیر در اطالعات کمی(. 1997

 در مطالعه حاضر، افزایش باشد.در اختیار می ماهیان ایمنی خونی و

های لهماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبومقادیر در ی داریمعن

به گرم نسبت  8 سطحفایر در اسیدی با شده هیماهیان تغذدر قرمز 

ها اسیدهای های آنمشاهده گردید. اسیدهای آلی و نمک بقیه تیمارها

چرب به روده سبب  و ورود این اسیدهایبوده چرب با زنجیره کوتاه 
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 عواملی (.1997و همکاران،  Cherbut) شودیمافزایش جریان خون 

بر اکسیژن محلول میزان و  ییدما نظیر گونه آبزی، فصل، نوسانات

 قرمز یهاقرمز و غلظت هموگلوبین اثرگذارند. گلبول یاهتعداد گلبول

در  منفیتغییرات و  کردهایفا  مهمی نقشدر بدن  اکسیژن انتقال در

، Klontz) گذاردیم ریتأثبدن  وسازسوخت ها برتعداد و عملکرد آن

گرم در کیلوگرم ترکیب  2و  1سو با نتایج فعلی، سطوح هم (.1994

نیک و نمک پروپیونات کلسیم سبب افزایش اسید فرمیک، اسیدپروپیو

ی قرمز و میزان هموگلوبین در تیالپیای نیل هاگلبولتعداد  داریمعن

ی داریمعن(. در همین راستا، بهبود 2016و همکاران،  Redaگردید )

 (Labeo rohita)در میزان هماتوکریت و هموگلوبین کپور هندی روهو 

و همکاران،  Baruah) آمد دستهب کیتریدسیاس %3 با سطح شده هیتغذ

( 1391)ایرایی و همکاران سلیمانی(. در تضاد با بررسی حاضر، 2007

 سیتریک،داسیک، فرمی اسید مکمل صددر 1/0 سطحپی بردند که 

ی ریتأث اسیدتارتاریکو الکتیک داسی اسیدارتوفسفریک،ک، مالییداسی

نداشته  ریتو هماتوکهموگلوبین مقادیر  ،های قرمزتعداد گلبولدر 

با مکمل اسیدی  شده هیتغذاست اگرچه روند افزایشی در ماهیان 

تایگر شد. نتایج یکسان دیگری در ماهیان زینتی اسکار  تیرؤ

(Astronotus ocellatus) اسیدهای آلی بایوترونیک  ترکیب با شده هیتغذ

کپور تغذیه کرده از نمک پروپیونات  ماهیان (،1395و طاعتی،  )حدیدی

 با  شده هیتغذ( و تیالپیای نیل 1396م )صفری و همکاران، سدی

ی هاشاخص خصوصدر( 2010و همکاران،  Limفرمات پتاسیم )دی

آمد. علت اختالف در مطالعات فوق، متفاوت بودن  دستبهمذکور 

های های خونی به سطوح متفاوت ترکیب اسیدهای آلی و نمکواکنش

چنین طول گونه و همیک خاص هرهای فیزیولوژویژگیخاطر ها بهآن

 تواند باشد.های خونی میمدت زمان آزمایش جهت بروز تفاوت

های ایمنی جزء کلیدی بسیار مهم در واکنش سفید هایگلبول       

عملکرد ایمنی و مقاومت در برابر انواع  توانندیم غیراختصاصی بوده و

های ن تعداد گلبولبستگی مستقیمی بیهمها را تنظیم نمایند. بیماری

و همکاران،  Ballarinسفید و شدت عفونت در جانوران وجود دارد )

فایر در تحقیق با هر سه سطح اسیدی شده هیتغذ انیکپور ماه (.2004

های سفید بودند که البته اختالف گلبولترین تعداد بیشحاضر، واجد 

 هیتغذهیان چنین تعداد لنفوسیت در مای را نشان ندادند. همداریمعن

 طوربه هاگروهفایر نسبت به بقیه گرم مکمل اسیدی 2با سطح  شده

بسیار خوب  تواندیم تعداد لنفوسیت افزایشتر بود. ی بیشداریمعن

ی تولید کرده و سیستم دفاعی بادیآنتها باشد زیرا این دسته از سلول

و همکاران،  Jalali) ندینمایمتقویت  هاعفونت انواع ماهی را در برابر بدن

و همکاران  Redaطبق اظهارنظر در موافقت با پژوهش حاضر،  (.2009

 های تیالپیای نیل ی در تعداد لنفوسیتداریمعن( افزایش 2016)

 نیرنگ یآالقزلماهی سفید های تعداد گلبولدر عوض، آمد.  دستبه

فت یا فزایشداری اطور معنیبهی آل دیاسنوع  6تغذیه کرده از  کمان

تغذیه ماهیان  در هم مشابهی نتیجه .(1391، ایرایی و همکارانسلیمانی)

های سفید توسط صفری پروپیونات سدیم در تعداد گلبول کپور با نمک

 ( گزارش گردید.1396و همکاران )

ماهیان ، داریمعنعدم وجود تفاوت  رغمیدر پژوهش حاضر، عل       

 IgMلیزوزیم و  مقادیردر  فایراسیدیگرم  2با سطح  شده هیتغذ

ی هاافتهدر مطابقت کامل با ی را نسبت به شاهد نشان دادند. افزایشی

لیزوزیم و ( نیز افزایشی را در مقادیر 1395فعلی، حدیدی و طاعتی )

IgM اسیدفرمیک، اسیدپروپیونیک و با  شدههیتغذ اسکار زینتی ماهی در

( اشاره کردند 2016ن )و همکارا Redaگزارش نمودند.  هاهای آننمک

 مدتفایر در با اسیدی شده هیتغذکه میزان لیزوزیم در تیالپیای نیل 

 روز افزایش یافت ولی پس از یک ماه میزان آن سیر نزولی 15 زمان

 بر تواندیم آزمایش مدت طول کهاین به توجه با داشت. اندکی

داشته باشد  یامالحظهقابل تأثیر های ایمنیو واکنش خونی فاکتورهای

احتماالً  توانندیمخونی و ایمنی  هایداده پرورش مدت زمان افزایش با

 اختالف نیبرخی پارامترهای خونی و ایمر د اگرچه شوند. داریمعن

 در هاآنبهبود و پیشرفتی در مقادیر  ثبت نگردید لیکن یداریمعن

آمد.  دستبه شاهدقیاس با جمعیت  در یرفابا اسیدی شدههیتغذ ماهیان

افزودن مکمل اسیدهای آلی به جیره ، های این تحقیقیافتهبه عنایت  با

ارتقاء  باعث چون گرددیم پیشنهاد کپور ماهی پرورشی و اقتصادی غذایی

است.  شده و بهبود بسیاری از پارامترهای خونی و ایمنی عملکرد رشد

، طول دوره زیآب گونه دلیلبه تواندیم مطالعات سایردر نتایج  اتاختالف

اسیدهای  ترکیب غذایی، جیره اولیه مواد کیفیت و کمیت پرورش، شرایط و

 در اطالعات به کمبود توجه با باشد. رفته کارآلی و میزان سطح به

خصوص سیستم و به بر پارامترهای خون آلی اسیدهای تأثیرات زمینه

 باشد.ناپذیر می آینده اجتناب تر درایمنی نیاز به تحقیقات بیش

 

 تقدیر وتشکر
مند و مهدی ثابت حسینمهندس زمینی،  عباسعلی دکتر از آقایان       

های ارزشمندشان در این تحقیق صمیمانه دلیل همکاریبهملکی 

 .گرددتشکر و قدردانی می
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