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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 ترکیبات و لیمونن( و آنتول کارواکرول، )شامل فایتوژنیک ترکیبات از استانداردسازی شده مخلوط تجاری یک. پی.ای.پی دایجسترم

حاضر  مطالعه .باشددستگاه گوارش آبزیان می مفید میکروبی فلور تثبیت بوده که عملکرد اصلی آن )شامل فروکتوالیگوساکاریدها( وتیکیبیپری

 روده میکروبی فلور و روده مورفولوژی رشد خصوصیات برخی بر. پی.ای.پی دایجستروم خوراکی افزودنی مختلف سطوح اثر با هدف بررسی

. پی.ای.پی دایجستروم گرممیلی 15 و 10 ،5 مقادیر حاوی تکرار سه با آزمایشی تیمار سه برای این تحقیق،. انجام گردید جثهبزرگ گورامی ماهی

( گرم 1/3±2/0 اولیه وزن میانگین) هاماهیبچه. شد گرفته درنظر شاهد تیمار عنوانبه افزودنی، فاقد جیرة شدند و طراحی خوراک کیلوگرم در

 احشاء، و امعاء شاخص) گوارش دستگاه صفات برخی نیز دوره پایان در. گرفتند قرار تغذیه مورد آزمایشی، هایجیره توسط روزه 60 دورهیک طی

 افزایش سبب دایجستروم، افزودن که دادند نشان نتایج. شد سنجیده( روده میکروپرزهای عرض و طول روده، الکتوباسیل هایباکتری جمعیت

 نهایی وزن ترینبیش که کهطوریهب ،(P<05/0) گردید شاهد تیمار به نسبت ماهیانبچه در غذا تبدیل ضریب کاهش و ویژه رشد نرخ نهایی، وزن

(. P<05/0) بود شاهد تیمار به مربوط( گرم 13/10) مقدار ترینکم و دایجستروم فایتوژنیک درصد 15 تیمار به مربوط( گرم 67/22) بدن

 تعداد ترینبیش چنین،هم(. P>05/0) بود مختلف تیمارهای میان داریمعن اختالف وجود عدم بیانگر احشا، و امعاء شاخص میانگین مقایسه

 در روده میکروپرزهای طول افزایش نتایج باالترین. گردید مشاهده شاهد تیمار در مقدار ترینکم و درصد 15 تیمار در الکتوباسیل هایباکتری

 افزودن که داد نشان تحقیق این نتایج(. P<05/0) آمد دستهب دایجستروم مکمل درصد( میکرومتر 962) 15 و( میکرومتر 963) 10 تیمارهای

 گوارش دستگاه میکروبی فلور و رشد فاکتورهای بر داریمعنی مثبت تأثیر غذایی جیره در درصد 15 مقداربه .پی.ای.پی دایجستروم خوراکی

 .داشت خواهد جثهبزرگ گورامی ماهی

  ، مورفولوژی رودهدایجستروم پی. ای. پی، کیتوژنیفا، رشد، گورامی بزرگ جثه ات کلیدی:کلم
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 مقدمه

تبديل شدن اين  و دنيا سراسر در پروريتوسعه سريع آبزي       

غذا، سبب گشت  توليد هايبخش الرشدترينسريع از صنعت به يکي

 تأمين روريپآبزي بخش توسط جهان ماهي توليدات از نيمي تا تقريباً

 در غذايي امنيت تأمين در اين صنعت مهم نقش بيانگر امر اين شود و

ها و محصوالت کيوتيبياز آنت رويهبي استفاده . متاسفانهاست جهان

 ييايميش تجمع مواد ،هايباکتر در ييدارو مقاومت توسعه سبب ييايميش

 .(Borgeson ،2005) شوديم گويو م يو بافت ماه ستيز طيدر مح

خطر يب يروش دنبالي همواره بهپروريصنعت آبز در محقيقين ن،يبنابرا

خوراک  نهيکاهش هزجهت بالقوه  يهااز راه يکبوده که يو مؤثر 

، مواد محرک ايمني شامل ييغذا يهااستفاده از مکمل مصرفي،

 کيتوژنيفاي يا اهيگبا پايه  يو مواد افزودن کيوتيبيپر ک،يوتيپروب

 مخلوط يک. پي.اي.پي دايجسترم .(2014و همکاران،  Peterson) است

 و آنتول کارواکرول، شامل فايتوژنيک ترکيبات از استانداردسازي شده

. است ازجمله فروکتواليگوساکاريدها بيوتيکيپري ترکيب و ليمونن

 بهبود سبب باکتريايي جمعيت تعديل طريق از. پي.اي.پي دايجسترم

در حقيقت،  .شودمي مغذي مواد جذب و هضم و سالمتي يهاشاخص در

خواص  مانند بيولوژيکي مختلف گياهي ذکر شده عملکردهاي ترکيبات

 جمعيت کاهش سبب که داشته اکسيدانيآنتي و ضدقارچي ضدميکروبي،

شوند روده مي در مفيد ميکروبي فلور تثبيت و مضر هاييباکتر

(Reisinger  ،2011و همکاران)واليگوساکاريدها . از طرف ديگر، فروکت

 از شده که ايروده مفيد هايفعال شدن باکتري رشد يا سبب تحريک

و همکاران،  Kroismayrگذارند )مي ميزبان بر سودمندي طريق آثار اين

 يهاعصارهطورکه ذکر شد، همان (.2013و همکاران،  Ortiz؛ 2008

 يآنتو در ضمن، اثرات  عمل کرده رشد يهامحرک عنواني بهاهيگ

و Mountzouris  ؛2014و همکاران،  Petersonدارند ) ي نيزکيوتيب

حقيقت ترکيبات زيست  در (.1995و همکاران،  Kim ؛2011همکاران، 

فعال طبيعي استخراج شده از گياهان داراي اثرات مثبت روي سالمت 

ترکيبات فايتوژنيک شامل  نيترمهمو رشد جانوران هدف هستند و 

، ترکيبات حاوي هاالکلي گياهي، اسيدهاي آلي، هاعصارهها و اسانس

 ؛2003و همکاران،  Papageorgiou) باشديمسولفور و آلدهيدها 

Pattnaik   ،؛1995و همکاران Kim  ،از ديرباز اثرات 1995و همکاران .)

صورت گسترده در خوراک عنوان محرک رشد بهترکيبات فايتوژنيک به

بان و خصوص بيشهست. در ايندام، طيور و آبزيان بررسي شده ا

(، اثرات سطوح مختلف افزودني گياهي کارواکرول، 1395همکاران )

هاي خوني وايمني ماهي آنتول و ليمونن را بر تعيين برخي شاخص

(، اثرات 1394) تعادليطاعتي و نوعي (،Acipenser ruthenus) استرلياد

نن بر عملکرد سطوح مختلف افزودني گياهي کارواکرول، آنتول و ليمو

 ايمني ماهي کپور معمولي هاي خوني ورشد، بازماندگي، شاخص

(Cyprinus carpio،)Peterson  ( اثر 2014و همکاران )جستروميدا 

ماهي فيله و بقاء گربه تقريبي ترکيبات خصوصيات رشد، روي .ي.پي.ايپ

 ن)بايومي کيتوژنيفاافزودني  تأثير (،2015) و همکاران Taghavi و کانال

 Huso) بستر ماهيان ايمني و خوني فاکتورهاي بر (پي.اي.پي.

huso×Acipenser ruthenus.ماهي  ( را مورد آزمايش قرار دادند

شکالن ماهيسوف راسته از (Osphronemus goramy) جثهبزرگ گورامي

به  با سازگاري باال زخواريچهمه ها بوده و يک ماهيگورامي خانوادهو 

بزرگ ماهي گورامي  (.1365 دپاک،يفرشود )ه ميشناخت يغذاي دست

انساني در دنيا در شرايط  جهت مصارف گونه اقتصادي عنوان يکبه جثه

 ينتيگونه ز کعنوان يشود، اما در ايران فقط بهاسارت پرورش داده مي

 عامل ترينمهم روده، ميکروبي جمعيت ه است. کنترلشناخته شد

 است ماهيان سالمت حفظ و وارشيگ مشکالت بروز از جلوگيري براي

(Kroismayr 2008 همکاران، و .)جيره در تغيير مانند زاتنش عوامل 

 جمعيت در تعادل تغيير به منجر محيطي شرايط تغيير و غذايي

 عملکرد کاهش سبب نتيجه در و آبزيان شده گوارش دستگاه ميکروبي

 مغذي مواد جذب و هضم کاهش و خوراک مصرف کاهش رشد،

 از استفاده مزاياي به توجه با .(2014و همکاران،  Ringø) گردديم

 يا و هااسانس مثل گياهي خوراکي هايافزودني و هابيوتيکپري

 بررسي هدف با مطالعه اين ،(فايتوژنيک ترکيبات) گياه هايعصاره

 دايجستروم فايتوژنيک خوراکي افزودني مختلف سطوح از استفاده اثرات

 برخي بر جثه،بزرگ گورامي ماهيبچه غذايي رهجي در .پي.اي.پي

 مورفولوژي و گوارش دستگاه ميکروبي فلور رشد، هايشاخص

 .است شده انجام روده ميکروپرزهاي

 

 هامواد و روش

اين آزمايش در پاييز سال : هارهیج هیته و پرورش طیشرا       

و در آزمايشگاه شيالت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم  1397

قطعه بچه ماهي  180تعداد کل  تحقيقات )تهران، ايران( انجام شد.

گرم( از يک  1/3±2/0وزن با ميانگين )ظاهراً سالم  جثهبزرگگورامي 

با شرايط  ي زينتي تهران خريداري شد وهايماهمرکز واردات 

ها يماهاز تخليه  قبل هوادهي به آزمايشگاه منتقل شدند. استاندارد و

 4انجام شد و سپس ماهيان در  دماييساعت عمل هم 5-4مدت به

در کيلوگرم خوراک( دايجستروم پي.اي.پي. گرم  15و  10، 5، 0) تيمار

متر ذخيره سانتي 30×50×100ابعاد به  عدد آکواريوم 12تکرار در  3و 

ماهيان با شرايط بچه عدد ماهي(. 15سازي شدند )در هر آکواريوم 

ته آداپته و با جيره پايه )شرکت بيومار، مدت يک هفمحيطي جديد به

درصد  58±5/0فرانسه( تغذيه شدند. جيره پايه شامل 
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 5/11±4/0خاکستر،  درصد 6/1±1/0چربي،  درصد 15±3/0 پروتئين،

 60مدت درصد فيبر بود. سپس ماهيان به 5/0±1/0رطوبت و  درصد

 صهاي مشخدر زمان روزنوبت در  4هاي آزمايشي در روز با جيره

درصد  5-3ميزان ( طبق دماي آب به07:00، 12:00، 17:00، 22:00)

مکمل غذايي دايجستروم ساخت کمپاني  از وزن بدن تغذيه شدند.

از نمايندگي آن در تهران )شرکت ايتوک فردا( تهيه  در اتريش بايومين

گرم در کيلوگرم به خوراک  15و  10، 5 )شاهد(، 0سطح  در چهارو  شد

تر و توزيع بيش ريتأثمنظور به ومار افزوده شد.تجاري شرکت بي

 60 يکنواخت ابتدا ماده فايتوژنيک و غذا را آسياب نموده و از الک

ها از منظور ايجاد چسبندگي ذرات به گرانولعبور داده و به ميکرون

ساز عنوان همبند استفاده شد. سپس توسط پلتهدرصد ب 5ژالتين 

صورت هفتگي آماده و هب هاخوراکدستي به شکل پلت تهيه شدند. 

 داري شد.گراد نگهدرجه سانتي -20تا قبل از مصرف در فريزر 

گل ميخک  پودرماهيان توسط  بارروز يک 15هر : عملکرد رشد       

با  ديجيتال ترازوي . سپس باهوش شدندگرم در ليتر(، بيميلي 125)

رفتند. در کش مورد سنجش قرار گشده و خط وزن گرم 01/0 دقت

 .ادامه فاکتورهاي رشد طبق روابط زير محاسبه گرديد

(Kestemont  ،2007و همکاران): 

وزن اوليه(گرم)−وزن نهايي(گرم )

وزن اوليه(گرم )
  =(BWG) وزن بدن 

(Wootan ،1990): 
ln W2−ln 𝑊1

طول دوره پرورش(روز)
× 100= (SGR) نرخ رشد ويژه 

(Hevory  ،2005و همکاران): 

مقداز غذاي خورده شده(گرم)

افزايش وزن بدن(گرم )
× 100  =(FCR) ضريب تبديل غذايي 

(Qinghui  ،2004و همکاران): 

 100 

تعداد نهايي−تعداد اوليه

تعداد اوليه
 = درصد بازماندگي ×

(Kestemont  ،2007و همکاران): 

 شاخص وضعيت )CF ( طول/ وزن= 3× 100

2W1 ،يي: وزن نهاWگرم( هي: وزن اول( 
 در پايان دوره منظور ارزيابي شاخص امعاء و احشاءبهچنين هم       

با اسانس گل  هايماهنمونه تصادفي از هر تيمار،  3 برداشتپس از 

محوطه  سپسه و شدهوش بي گرم در ليترميلي 125غلطت ميخک با 

 .ندگرديدشده و وزن امعاء و احشاء جدا محتويات شکمي ماهي باز و 

مورد نظر طبق فرمول مربوطه محاسبه  هاياز پارامترهريک پايان در 

 :(1388جانمحمدي و همکاران، ) ديگرد

شاخص امعا و احشا =
× وزن امعا و احشا 100

وزن الشه
 

پس از دوره پرورش، جهت  روده: مورفولوژی میکروپرزهای       

و رض ع ،طولبر دايجستروم پي.اي.پي. ماده فايتوژنيک  ريتأثارزيابي 

ها لوله گوارشي آن پس از تشريح بافت رودهميکروپرزهاي ت کريپ عمق

و از سه قسمت  دروني جدا گرديد يهاکامل از ساير اندامصورت به

عمل برداري بهنمونه( قسمت قدامي، مياني و خلفي روده) لوله گوارشي

ور جهت تثبيت غوطهدرصد  10بالفاصله در فرمالين بافر  هانمونه. آمد

روش پارافينه کردن بافت شناسي بهگرديدند و سپس عمليات بافت

مقاطع  ه وتهيه گرديد هااز بافت ميکروني 5مقاطع . سپس گرفت صورت

 و زير ميکروسکوپين( زئوا و )هماتوکسيلين گرديده آميزيرنگبافتي 

عبدي و گرفتند ) قرار مطالعه مورد مدرج و دوربين لنز به مجهز نوري

گيري صحيح تغييرات طول، عرض منظور اندازه(. به1390همکاران، 

يکسان  ديد ميدان 3اساليد  هر روده، درت هاي کريپو عمق سلول

 ميانگين در هر اساليد محاسبه گرديد. شده و يک انتخاب

مخزن  هر از پرورش، دوره از پس های روده: الکتوباسیل شمارش       

استريل،  شرايط در ماهي هرطور تصادفي انتخاب و روده هسه ماهي ب

با سرم  روده .شد داده برش طولي جهت در و خارج شعله، کنار در

هموژن  بافت از گرم 1 مقدار فيزيولوژيک استريل شستشو داده شد.

 تا سوسپانسيون شد اضافه فيزيولوژي سرم ليترميلي 9 به روده شده

 نمونه از ده مبناي بر يهارقتترتيب  همينآيد. به دستبه آن 1:10

 ها در محيطاز مشخص شدن بهترين رقت، نمونه بعد گرديد. تهيه اوليه

 هاپليت شدند. داده آلمان، کشت مرک( MRS agar) آگار اس آرکشتام 

 شرايط  در گرادسانتي درجه 37 دماي در ساعت 72 تا 24 مدتبه

 کالچرساب مشکوک يهايکلن از سپس و شده گذاريگرمخانه هوازيبي

 گرم، آميزيرنگ اوليه و شناسايي سازيخالص مراحل و شده يهته

ي کلن گرفت. در پايان، شمارش انجام و کاتاالز اکسيداز يهاشيآزما

 .(2015و همکاران،  Zhaoانجام گرفت ) هاي الکتوباسيليباکتري

تمام آزمايشات با سه تکرار در اين تحقيق  :روش آنالیز آماری       

. بود خطاي استاندارد ±يانگينم صورتبهزارش نتايج انجام شد. نحوه گ

 روش از آماري تجزيه و تحليل براي ها،داده بودن نرمال تست از بعد

ها داده ميانگين مقايسه .شد استفاده (ANOVA) طرفهيک واريانس آناليز

 درصد 5 مجاز خطاي سطح در و دانکن يادامنهچند آزمون کمک با

. گرفت صورت 21 نسخه SPSS آماري تحليل و تجزيه رافزانرم از استفاده با

 استفاده شد. 2013 نسخه Excelافزار از نرم نيز براي رسم نمودارها

 

 نتایج
تفاوت  ،1باتوجه به جدول  :های رشد و بازماندگیشاخص       

جثه در ماهيان گورامي بزرگ ميزان وزن نهايي بدن دري دارمعني

ماده فايتوژنيک دايجستروم پي.اي.پي. تغذيه شده با سطوح مختلف 
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 ماريتترين وزن نهايي بدن مربوط به که بيشطوريهمشاهده گرديد. ب

مربوط ترين هم و کم( 67/22±85/0) افزودني فايتوژنيک درصد 15

درصد  15 تيمار ينچنهم (.p<05/0) بود (13/10±45/0) شاهد ماريبه ن

ترين نرخ رشد ويژه در يشب .يپ.يا.يپ جستروميدا کيتوژنيفا افزودني

ترين نرخ رشد ويژه مربوط که کمدرحالي .را ايجاد کرده بودها ماهي

بررسي انجام شده درخصوص ضريب تبديل غذايي  به تيمار شاهد بود.

 15 و 10و  5 ( و در تيمارهايa04/0±07/1تيمار شاهد باالترين )

( 99/0و  96/0، 94/0ترين )ي. کمپ.يا.يپ جستروميدا کيتوژنيفا درصد

 و 10و  5چنين بين تيمارهاي هم ضريب تبديل غذايي مشاهده شد.

داري در خصوص ضريب تبديل غذايي مشخص درصد تفاوت معني 15

ماهيان بچه بقاء ضريب بين دارييمعن تفاوت گونههيچ (.P>05/0) نگرديد

حاصل از تغييرات  نتايج (.P>05/0) تا پايان دوره آزمايش نشان نداد

بيانگر آن است که تفاوت  بزرگگورامي جثه ماهيانشاخص وضعيت 

 (.P<05/0) داشتداري بين تيمارها از نظر فاکتور وضعيت وجود معني

( مشاهده a23/0±77/4حداکثر مقدار اين شاخص در تيمار شاهد ) که

 شد.

 

 یپ.یا.یپ جسترومیدا کیتوژنیه شده با سطوح مختلف فاتغذی جثهگورامی بزرگ در ماهیانهای رشد و بازماندگی شاخص: میانگین 1 جدول

  شاهد درصد 5 درصد 10 درصد 15

a2/1±0/3 a2/1±0/3 a2/1±0/3 a2/1±0/3 وزن اوليه 

a85/67±0/22 b25/43±0/14 c57/27±0/13 d45/13±0/10 وزن نهايي 
a12/23±0/5 b26/10±0/4 c07/67±0/3  d21/03±0/3 نرخ رشد ويژه 

b04/99±0/0 b04/96±0/0 b04/94±0/0 a04/07±0/1 ضريب تبديل غذايي 
a00/00±2/98 a08/67±2/97 a00/00±2/96 a79/33±3/96 درصد بازماندگي 

c21/87±0/3 bc21/03±0/4 b12/27±0/4 a23/77±0/4 شاخص وضعيت 

 دستبه يهاداده باشد.يمانحراف معيار  ±صورت ميانگينهب هادادهو درصد  5داري در سطح دهنده اختالف معنيغيرهمسان در هر رديف نشان مقايسه درون گروهي بوده و حروف

 .(P>05/0) دار ميان تيمارهاي مختلف بوديبيانگر عدم وجود اختالف معن ،شاخص امعاء و احشااز  آمده
 

 
 تغذیه جثهبزرگ گورامی ماهیانمقایسه میزان شاخص امعاء و احشاء  :1 شکل

  شدر پایان دوره آزمای .پی.ای.پی دایجستروم فایتوژنیک مختلف وحسط با شده

 باشد.مي درصد 5سطح دار در دهنده تفاوت معنيمشابه نشانحروف غير
 

ها نتايج تجزيه واريانس داده: مورفولوژی میکروپرزهای روده      

بيانگر وجود  طول ميکروپرزهاي روده،مقايسه ميانگين  دانکنزمون آو 

هاي تيمار .(P<05/0) بودداري ميان تيمارهاي مختلف يتالف معناخ

ا بوده را دارطول ميکروپرزهاي روده ترين مقدار بيشدرصد  15 و 10

چنين بين تيمارهاي هم .ترين ميزان بودندنيز داراي کمشاهد  تيمار و

 داري مشاهده نشددرصد افزودني فايتوژنيک اختالف معني 15و  10

 .(2)شکل 
رض عميانگين  نشان داد کهنتايج  :عرض میکروپرزهای روده       

دار ميان تيمارهاي تغذيه شده واجد اختالف معني ميکروپرزهاي روده

 .(P<05/0) بودبا گروه شاهد  .پي.اي.پي دايجستروم فايتوژنيک با ماده

عرض ميکروپرزهاي ترين مقدار بيش %15 و 10هاي تيمارکه طوريهب

چنين هم .ترين ميزان بودندنيز داراي کمشاهد  تيمار و ا بودهرا دارروده 

داري درصد افزودني فايتوژنيک اختالف معني 15و  10بين تيمارهاي 

 .(3)شکل  مشاهده نشد

ها واريانس داده نتايج تجزيه عمق کریپت میکروپرزهای روده:       

عمق کريپت ميکروپرزهاي  هايداده مقايسه ميانگين دانکنزمون آو 

 .(4)شکل  (P>05/0) بودداري ميان تيمارها يروده فاقد اختالف معن
 

 
تغذیه  جثهگورامی بزرگ ماهیان طول میکروپرزهای رودهمقایسه  نمودار :2 شکل

 در پایان دوره آزمایشی.پ.یا.یپ جسترومیدا کیتوژنیشده با سطوح مختلف فا

 باشد.مي درصد 5سطح دار در دهنده تفاوت معنيحروف غير مشابه نشان
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تغذیه  جثهگورامی بزرگ ماهیان عرض میکروپرزهای رودهمقایسه  نمودار :3 شکل

 در پایان دوره آزمایشی. پ.یا.یپ جسترومیدا کیتوژنیشده با سطوح مختلف فا

 باشد.مي درصد 5سطح دار در ت معنيدهنده تفاوحروف غير مشابه نشان
 

 
تغذیه  جثهگورامی بزرگ ماهیان هعمق کریپت میکروپرزهای رودمقایسه : 4 شکل

 در پایان دوره آزمایشی. پ.یا.یپ جسترومیدا کیتوژنیشده با سطوح مختلف فا

 باشد.مي درصد 5سطح دار در دهنده تفاوت معنيمشابه نشانحروف غير
 

ها نتايج تجزيه واريانس داده  :های رودهجمعیت الکتوباسیل       

 هايي الکتوباسيلهايباکترشمارش ين مقايسه ميانگ دانکنزمون آو 

داري ميان يبيانگر وجود اختالف معن ،MRSروده در محيط کشت 

و گروه . پي.اي.پي دايجستروم فايتوژنيک تيمارهاي تغذيه شده با ماده

تعداد  ترينبيشدرصد  15تيمار که طوريهب .(P<05/0) بودشاهد 

ترين نيز داراي کمهد شا تيمار ا بوده ورا داري باکتر( 35/0±12/8)

درصد  10و  5چنين بين تيمارهاي هم .( تعداد بودند60/0±76/7)

 .(5)شکل  داري مشاهده نشدافزودني فايتوژنيک اختالف معني

 حثب
پروري جهت افزايش رشد و در صنعت آبزي اخير يهاسال در       

 توجه دارويي به گياهان بيماري کنترل يا چنين پيشگيريو هم ايمني

 تحقيق اين در استفاده مورد گياهي افزودني. است شده تريبيش

 محرک عنوانکه به بوده ليموتن و آنتول، کارواکرول يهاهعصار حاوي

و همکاران،  Kroismayr) شده محسوب ماهيان در آوراشتها و رشد

 شده ماهيان گورامي تربيش رشد سبب (، که در اين تحقيق نيز2008

 نسبت متعددي يهاتيمز گياهي رشد يهامحرک درحقيقت. است

 در به توانيم هاتيمز اين از. دارند مصنوعي رشد يهامحرک به

 توليد امکان و جانور و زيست محيط براي ترکم آسيب، بودن دسترس

 تأثيرگذار و سودمند نقش. نمود اشاره پايين قيمت با وسيع سطح در

  ماهيان ايمني و خوني هايشاخص، رشد روي گياهي هايمحرک

 Ashraf) است شده گزارش مختلف محققين توسط ياگسترده طوربه

نتايج اين مطالعه نشان دادند که افزودن مکمل  (.Goda ،2008و 

( به خوراک، بدون تأثير پي.اي.دايجستروم پي.) کيتوژنيفاخوراکي 

وزن نهايي، نرخ رشد ويژه و کاهش ضريب تبديل  منفي سبب افزايش

جثه ماهيان گورامي بزرگغذايي و در نتيجه عملکرد بهتر رشد در 

در رابطه گردد.  (کيتوژنيفافاقد افزودني خوراکي ) شاهد نسبت به تيمار

در  پي.اي.دايجستروم پي.بهتر  ريحاکي از تأث هاافتهبا افزايش وزن، ي

 فروکتواليگو کريبيوتيپ درسمي نظربه .است کيلوگرم در گرم 15 سطح

ال کردن فع تحريک رشد يـا واسطهبه دايجستروم در ودموج اکاريدس

ها الکتوباسيلوس و هاباکتربيفيدو جملهاز ايروده مفيد يهااکتريب

 کمک و گوارش را تحريک دستگاه در هضمي هايآنزيم توانسته ترشح

 Ortiz؛ 2015و همکاران،  Akhter) مغذي نمايد مواد جذب و هضم به

ماهي گورامي بچه رشد افزايش باعث نهايتدر و (2013و همکاران، 

ماهيان گورامي افزايش عملکرد رشد بچهبر اين،  عالوه .ودش جثهبزرگ

توان به را مي .پي.يا.يپفايتوژنيک دايجستروم  افزودنيتغذيه شده با 

موجود در اين مکمل  ليمونن و آنتول، کارواکرول يهاعصاره وجود

گزارش  (1394بان و همکاران )طور مشابه بيشههمرتبط دانست. ب

فاکتورهاي  افزايش سبب دايجسترم رمکيلوگ در گرم 5/1 افزودن که کردند

شود. عالوه براين، يم( Acipenser ruthenus) استرليادرشد ماهي 

رشد  تحريک ي با منشاء گياهي درهامکملمطلوب استفاده از  ريتأث

و  يشاهيعلاسکار ) ماهي هاي غذاييجيره ايمني و بهبود سيستم

( و ماهي کپور 1388عليشاهي، علفخوار )(، ماهي کپور1391همکاران،

و  Peterson( گزارش شده است. نتايج تحقيق 1388 ي،عبدمعمولي )

 جستروميداگرم  200( نيز نشان داده است که افزودن 2014) همکاران

(، Ictalurus punctatus) يکانالماهي خوراک گربه تن يک در .ي.پي.ايپ

عالوه بر افزايش اشتهاء سبب بهبود ضريب تبديل غذا گرديد. 

 

 
روده ماهیان گورامی بزرگ  ی الکتوباسیلهایباکترشمار مقایسه  نمودار :5شکل 

 در پایان دوره آزمایش MRSجثه در محیط کشت 

 باشد.مي درصد 5سطح دار در دهنده تفاوت معنيمشابه نشانحروف غير



 ....و برخی صفات دستگاه رشدعملکرد  بر. پی. یدایجستروم پی. ا کیتوژنیفااثر افزودنی خوراکی و همکاران                       فر کریمی

272 
 

(Ayokanmi ،2012.) طاعتي و تعادلي  نتايج حاضر با تحقيقات

(، اثرات سطوح مختلف افزودني گياهي کارواکرول، آنتول و 1394)

هاي خوني وايمني ماهي ليمونن بر عملکرد رشد، بازماندگي، شاخص

بان و همکاران چنين بيشه( و همCyprinus carpio) کپور معمولي

ودني گياهي کارواکرول، آنتول و (، اثرات سطوح مختلف افز1395)

 هاي خوني وايمني ماهي استرليادليمونن را بر تعيين برخي شاخص

(Acipenser ruthenus مطابقت دارد که با افزايش درصد ماده گياهي )

هاي رشد، بازماندگي و نرخ رشد ويژه افزايش يافته و افزودني شاخص

تفاوت هيچ  چنينهم ضريب تبديل غذايي نيز کاهش يافته است.

خصوص ضريب بازماندگي ماهيان تغذيه شده با داري را دريمعن

دايجستروم ) کيتوژنيفاتيمارهاي آزمايشي با سطوح مختلف افزودني 

دار يعدم وجود تفاوت معن دليل شايد البتهکه ندادند (، نشان پياي.پي.

جثه در ضريب بازماندگي ماهيان، مقاوم بودن گونه گورامي بزرگ

داري در صفات يتفاوت معندايجستروم افزودن ماده خوراکي  .باشد

( ميان تيمارهاي مختلف ايجاد نکرده الشه )شاخص امعاء و احشاء

عالوه بررسي شاخص امعا و احشا تيمارهاي آزمايش نيز نشان ه. باست

داد که مقدار اين شاخص در ساير تيمارها نسبت به تيمار شاهد 

 کيتوژنيفاماده افزودني خوراکي  رسديمنظر داشته است که به کاهش

ويژه ه( توانسته با بهبود جذب مواد مغذي بپي.اي.دايجستروم پي.)

و  Zhao) ي امعا و احشا کمک نمايدهاشاخصپروتئين، به بهبود 

 براي عامل ينترمهم روده ميکروبي جمعيت کنترل (.2015همکاران، 

ماهيان  موميسالمت ع حفظ و گوارشي مشکالت بروز از جلوگيري

ي هايباکترحاصل از شمارش تعداد کلني . نتايج است پرورشي

دار تعداد کلني الکتوباسيل اين مطالعه حاکي از وجود اختالف معني

 ي الکتوباسيل ماهيان تغذيه شده با افزودني فايتوژنيکهايباکتر

ه که حداکثر اين بودنسبت به تيمار شاهد  .پي.اي.پي دايجستروم

درصد مشاهده شد. دليل اين افزايش احتماالً به  15تيمار  تعداد در

اکاريدي( فروکتواليگوس اتپريبيوتيکي )ترکيب سبب تأثير مثبت بخش

 که اينطوريهب. (1395ت )دفاعي و همکاران، اس فايتوژنيک ماده اين

 مفيـــد هاييباکتر وسـيلهپريبيوتيکي غير قابل هضم بوده و به مواد

 هاآن رشد تحريک سبب و شده تخمير هاالکتوباسيلوس هلجماز روده

 .(2013و همکاران،  Ortiz؛ 2008و همکاران،  Kroismayrشوند )مي

 جستروميدا کيتوژنيفاموجود در ماده  کارواکرولگزارش شده که  البته

شوند ميها ير الکتوباسيلوسثتحريک رشد و تک باعثنيز  ي.پ.يا.يپ

(Hernandez 2004ران، و همکا .)Taghavi  ( نيز 2015)همکاران و

( پي.اي.پي. )بايومين کيتوژنيفادرباره تأثير افزودني  تحقيقي که در

در جيره غذايي ماهيان خاوياري بستر انجام دادند، به نتايجي مشابه 

توان ي ترکيبات فايتوژنيک ميهانقشدر اين زمينه دست يافتند. از 

پذيري و هضم تگاه گوارش، افزايش جذببه بهبود فلور ميکروبي دس

)حفظ  بهبود مطلوبيت جيره از طريق افزايش گرفتن اشتهاء و غذا

تحريک ترشحات دستگاه گوارش و کيسه صفرا اشاره  کيفيت جيره(،

استفاده  (،2003و همکاران ) Lara(. 2009و همکاران،  Hundalنمود )

جمعيت فزايش ابب داراي کرارواکرول و تيمول س از رژيم غذايي

 شوند.لي ميکاشريشا باکتري جمعيتکاهش  و اسيلالکتوب هايباکتري

بررسي طول، عرض و عمق کريپت ميکروپرزهاي روده ماهيان در اين 

دايجستروم افزودن ماده افزودني خوراکي  آزمايش نشان داد که

داري در عرض و عمق کريپت ميکروپرزهاي يتفاوت معن پي.اي.پي.

اما طول و عرض . استن تيمارهاي مختلف ايجاد کرده روده ميا

داري يدر سطح معن 15و  10ميکروپرزهاي روده ماهيان در تيمارهاي 

داري افزايش يافته است ولي عمق کريپت ميکروپرزها اختالف معني

خصوص ( در2008و همکاران )Tahmasebi  هايمشاهده نشد. يافته

آالي رنگين هاي روده ماهي قزلتأثير مثبت نوکلئوتيدها بر طول پرز

و همکاران  Oladقد و بهبود پارامترهاي رشد ماهي، انگشت کمان

خصوص تأثير نوکلئوتيدها بر ساختار روده و افزايش طول ( در2010)

( در 2012و همکاران ) Belloپرزهاي روده ماهي آزاد درياي خزر و 

اي روده از طريق خصوص ترکيبات گياهي بر افزايش سطح جذب پرزه

هاي تحقيق حاضر مطابقت با يافته تأثير بر طول و عرض اين پرزها

دايجستروم  کيتوژنيفا خوراکي افزودن که داد نشان تحقيق اين يجنتا دارد.

سزايي بر فاکتورهاي هير بتأثدر جيره غذايي  %15مقدار به پياي.پي.

جثه بزرگ خواهد فلور ميکروبي دستگاه گوارش ماهي گورامي  رشد و

 تواند نقش مثبتي در بهبود عملکرد رشد و تغذيه ايفا کند.يمداشت و 

 

 منابع
تعيين  .1394.، م تجن،بان، م.ع.؛ زمینی، ع. و نصریبیشه .1

( Acipenser ruthenus) ماهي استرليادهاي رشد وايمني بچهشاخص

رش برداري و پرومجله بهره تغذيه شده با مکمل غذايي دايجستروم.

 .51تا  41 ، صفحات2 . شماره4 دوره .آبزيان دانشگاه گرگان

تعيين  .1395م.،  تجن،بان، م.ع.؛ زمینی، ع. و نصریبیشه .2

 Acipenser) ايمني ماهي استرلياد هاي خوني وبرخي شاخص

ruthenus ،تغذيه شده با سطوح مختلف افزودني گياهي کارواکرول )

 واحد دانشگاه آزاد اهواززيست شناسي دريا  مجله آنتول و ليمونن.

 .26تا  15 ، صفحات30 شماره ،8 دوره ايران.

 تأثير .1388 ،.م مقدم،مالکی و .ا زاده،تقی ؛.ح جانمحمدی، .3

 و رشد بر طيور کشتارگاهي ضايعات پودر با ماهي آرد جايگزيني

 هايپژوهش مجله. کمانرنگين آاليقزل ماهي تغذيه در الشه صفات

 .136تا  125صفحات  ،2 شماره ،1 جلد. دامي علوم

 تأثير .1395، .ا پناه،عفت ب. و فالحتکار، دفاعی، س.؛ .4

 بچه در خوني هايشاخص برخي و رشد بر P.E.P دايجستروم
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، 1، شماره 5 دوره .شيالت فنون و علوم(. Huso huso) ماهيفيل

 .95تا  83صفحات 

برخي  تعيين عملکرد رشد و .1394.، ح، تعادلی و .ر، طاعتی .5

( Cyprinus carpio) ايمني ماهي کپور معمولي امترهاي خوني وپار

تغذيه شده با سطوح مختلف افزودني گياهي کارواکرول، آنتول و 

 ايران. زيست شناسي دريا واحد دانشگاه آزاد اهواز مجله ليمونن.

 .44تا  35 ، صفحات25 شماره ،6 دوره

. و زاده، معلیشاهی، م.؛ مصباح، م.؛ نامجویان، ف.؛ سبزواری .6

ي ايمني هامحرکمقايسه اثر برخي  .1391جاللی، م.، راضی

(. مجله Astronotus ocellatusشيميايي و گياهي در ماهي اسکار )

 .68تا  58، صفحات 2شماره  ،8دامپزشکي ايران. دوره 

 ريتأث .1391و زرگر، ا.،  علیشاهی، م.؛ سلطانی، م.؛ مصباح، م. .7

رخارگل، کندر و آويشن ي گياهي سهاعصارهتحريک ايمني و رشد 

 ، صفحات67دوره  .معمولي، مجله تحقيقات دامپزشکيدر ماهي کپور

 .133تا  127

تکثير مصنوعي و پرورش ماهيان گرمابي.  .1365فریدپاك، ف.،  .8

 صفحه. 370انتشارات وزارت جهاد کشاورزي، تهران. 
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