
 1399 پاییز، 3، شماره دوازدهمسال      10.22034/aej.2020.120029 :(DOI)  پژوهشی محیط زیست جانوری   فصلنامه علمی 
 

329 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کبدیوت مالس چغندر جيره غذایی  بر ترکيب الشه وآنزیممتفاح تأثير سطو

 (Cyprinus carpio)  ماهی کپورمعمولی 
 
 

 

 ایرانگرگان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه شیالت و محیط زیست، دانشکده شیالتگروه  :*مصطفی بیگی ، 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران :مرادلوعبدالمجید حاجی 

 گرگان، گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  :فرسیدحسین حسینی 

 گرگان، ایران

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران :نودهعلی جافر 
 

 

 1398 شهریورتاریخ پذیرش:            1398 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

 گرفت. قرار بررسی مورد کپورمعمولی ماهی در کبدی هایآنزیم و الشه ترکیب بر چغندر مالس مختلف حسطو اتثرا حاضر مطالعه در 

 هر در قطعه 30 تعدادبه مخزن12 در هاماهیبچه شد. استفاده گرم28±5/2 وزنی میانگین با کپورمعمولی ماهی قطعه 360 از آزمایش این در

 هر و تیمار 4 قالب در آزمایش گرفت. انجام غذادهی هفته 8 مدتبه دوره یک در آداپتاسیون، هفته یک از پس شد. توزیع تصادفی طوربه مخزن

 جیره و (3)تیمار مالس درصد 1 حاوی جیره (،2 )تیمار مالس درصد 5/0 حاوی جیره (،1 )تیمار مالس فاقد جیره شامل: تکرار 3 با تیمار

 غذای شدند. تغذیه آزمایشی هایجیره با روز در بار دو و بدن وزن درصد 3 میزانبه روزانه هاماهی و شد انجام (4 )تیمار مالس درصد 2 حاوی

 خاکستر و مقداررطوبت مالس حاوی جیره با تغذیه از بعد داد نشان نتایج بود. مالس بدون فرادانه شرکت کپورمعمولی تجاری غذای شاهد، گروه

 اختالف مالس درصد 2 و مالس درصد 1 تیمار در الشه چربی میزان .(P<05/0) نداشت تیمارها سایر با داریمعنی اختالف شاهد درگروه الشه

 داریمعنی اختالف مالس درصد2 و درصد 1 تیمار در الشه پروتیئن میزان (.P>05/0) است کرده پیدا کاهش و داشته شاهد گروه با داریمعنی

 آالنین دهیدروژناز، الکتات ازجمله بدیک هایآنزیم میزان در داد، نشان نتایج (.P>05/0) است کرده پیدا افزایش و داشته شاهد تیمار با

 شاهد تیمار فسفاتاز آلکانین مقادیر در ولی ندارد وجود داریمعنی اختالف تیمارها سایر و شاهد تیمار بین آمینوترانسفراز آسپارتات و آمینوترانسفراز

 .(P>05/0) دارد وجود داریمعنی اختالف تیمارها سایر با

  ترکیب الشه، آنزیم کبدی، مالس چغندر کلمات کلیدی:

 gmail.com392beygimostafa@ نویسنده مسئول:پست الکترونیکی * 
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 مقدمه
 انواع تاکنون و بوده سودآور و مهم صنعت کی یماه پرورش       

 .اندگرفته قرار پرورش مورد ییایدر و نیریش آب انیماه از یادیز

روز  یتقاضا .است شیافزا حال در ایدن در هرساله یپروریآبز داتیتول

 جانوران نیا ریذخا کاهش و انیمصرف محصوالت آبز یافزون برا

 شده ایدن در یپروریآبز صنعت توسعه یبرا یادیز یهاتالش موجب

پروری با توجه به رشد قابل توجه همواره با مشکالتی . بخش آبزیاست

توان به کنترل کیفیت آب، شیوع نیز روبرو بوده است که ازجمله می

 و Shanif) ها وجیره غذایی نامناسب و رشد کند اشاره نمودبیماری

مناسب برای تامین وضعیت سالمت  راهکار امروز یک (.2001 همکاران،

های استفاده از محرک ها وبیوتیکتجویز آنتی حداقل رساندن آبزیان به

 یهاکمحر خیرا یهالسادر  (.Scorok، 2001و  Ganam) ایمنی است

   فعالیت یشافزو ا تقویت رمنظوبه وریپریبزآ صنعتدر  یمنیا

 جایگزینی انعنوبه ختصاصیاغیرو  ختصاصیا فاعید یهامکانیسم

 بیندر  .(Sakai ،1999) اندهشد معرفی هابیوتیکنتیآ ایبر مناسب

 جملهاز هاییمزیتدارای  گیاهی یمنیا یهاکمحر ،یمنیا یهاکمحر

 باشندمی یستزمحیط ایبر ترکم خطرو  پایین قیمت ن،ساآ سترسید

(Raa ،1996). تترکیباو  نگیاها که ستداده ا ننشا تمطالعا ینا نتایج 

 جهت هبالقو انتودارای  گیاهی یهارهعصاو  سانسهاا شامل هاآن

های گیاهی یکی از این افزودنی .شیمیایی هستند داروهایبا  جایگزینی

کننده ( چغندر قند یک شیرینBeet molassesمالس )مالس است. 

عنوان یک محصول جانبی از فرایند ساخت قند تشکیل است که به

شود. افزودن یک ماده مانند مالس چغندر که سرشار از اسید امینه می

اثرات سودمندی  است به جیره  غذایی ماهیو بتایین و پتاسیم و آهن 

 Diane) تواند سالمت میزبان را بهبود بخشدبرای میزبان داشته و می

( یکی از Cyprinus carpioماهی کپورمعمولی ) (.2003 همکاران، و

. (2012همکاران،  و Shirali) است آبزیان پرورش صنعت در مهم هایگونه

 گونه سومینو  گرمابی نماهیا جملهاز C. carpio)معمولی )رکپو ماهی

 معرفی نیاد سراسر به دهگستر رطوبه که دشومی بمحسو نجها وفمعر

 نیاد شیورمهم پر یگونههااز  یکی ماهی ینا چنینهم. ستا هشد

. چون (Rahman ،2015) ستا باالیی ریتجادارای ارزش  که باشدمی

ماهی کپور یک گونه مقاوم نسبت به شرایط محیطی است و درصد 

عنوان پروری مربوط به این گونه است، بهزیادی از تولیدات مزارع آبزی

ماهی هدف در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته شد. با توجه به 

 جدید یمنیا یهاکمحر معرفی نیزو  شیورپر گونه ینا دیقتصاااهمیت 

مالس  دهستفاا تأثیر مطالعه ینا در ،بیوتیکنتیآ جایگزین انبهعنو

و پارامترهای موکوسی  یمنیا یبرشاخصها ییاغذ هجیردر چغندر 

یک بافت حیاتی  عنوانبه خون شد. هداخو سیربر خون سرم بیوشیمیایی

برای تعیین سیال و اجزا مختلف پالسما از فاکتورهای مهم و مناسب 

داشتن مقادیر  در اختیار که باشندمی زنده موجودات فیزیولوژیک وضعیت

ها در کنترل روند بررسی چگونگی تغییرات آن طبیعی این پارامترها و

 مکاران،ه و )شاهسونی کندمی کمک آبزیان ازجمله زنده موجودات زیستی

باسیلوس اضافه ( با افزودن باکتری 2008(. باقری و همکاران )1380

( Oncorhynchus mykissکمان )آالی رنگینشده به جیره ماهی قزل

پروتئین بافت عضله که با تیمار شاهد  میزان ترینکه بیش گزارش دادند

ترین گزارش گردید اما بیش 5داری داشت در تیمار اختالف معنی

 میزان چربی بافت عضله در تیمار شاهد دیده شد.

 

 هامواد و روش

قطعه ماهی کپور تا با میانگین وزنی  360تعداد  پرورش:       

و پرورش تهیه شد و به آزمایشگاه شهید  از مراکز تکثیرگرم  5/2±22

گرگان انتقال  کشاورزی طبیعی و علوم ناصرفضل برآبادی دانشگاه منابع

درصد ضدعفونی شده و سپس به  2ها با نمک داده شدند . این ماهی

 400فایبرگالس با ظرفیت  مخازنجهت سازگاری در مدت یک هفته 

داری شدند و روزانه تعویض آب صورت گرفت و کیفت آب به لیتر نگه

های ، مالس چغندر از داروخانهطور معمول کنترل شد. بر ای تهیه غذا 

دامپزشکی تهیه شد و چون قابلیت حاللیت در آب را دارد، در آب 

جیره  3غذای ماهی اضافه شد . صورت اسپری به حل شده و سپس به

درصد  2و  1، 5/0ترتیب با دوزهای حاوی سطوح مختلف مالس به

شد  گروه شاهد هم درنظر گرفته حال یک و در عین جیره( تهیه شد )در

برای انجام آزمایش که تنها با جیره غذایی پایه مورد تغذیه قرار گرفت. 

تیمار آزمایشی  4 عدد در 30طور مساوی به تعداد هماهیان کپور ب

های تیمار و شاهد طور تصادفی توزیع شدند، برای هرکدام از گروههب

بار با  2درصد وزن بدن روزانه 3میزان تکرار درنظرگرفته شد و به 3

 ای تغذیه شدند.هفته 8جیره حاوی مالس چغندر  در یک دوره 

خونی،  یهافاکتور یریگجهت اندازه دوره، از پایان بعدخونگیری:        

صورت   یریخونگ ماهی یدم از ورید ساقه ،سیسی 2 سرنگ با استفاده از

آرامی سر سرنگ جدا شده و محتویات آن به یریگگرفت و پس از خون

قرمز و الیز شدن خون  یهاشدن گلبول که منجر به شکستهصورتیبه

آوری جمع رایسی بسی 1 مقداربه سرم مطلوب نگردد یهته و اختالل در

خون منتقل گردید،  ضدانعقاد فاقد ماده سیسی 5/1میکروتیوپ  سرم به

مدت به دور در دقیقه و 3000سپس با استفاده از سانتریفیوژ با دور 

های دیگری میکروتیوپ سمپلر در شده و با استفاده از سرم جدا دقیقه 5

 ریزدر شرایط ف شود و در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال وتخلیه می

 یگیرازهندا شدند. دارینگه آزمایش انجام تا گراد(سانتی درجه -20 )دمای

 دنعقااضد دهما فاقد نخوروی  پارامترهای بیوشیمیایی سرم،
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 زیسااجد نخو مسراین پارامترها  یگیرازهندا ایبر .گرفت منجاا ینرهپا

 باو گلوکز مقادیر پروتئین کل و آلکانین فسفاتاز وایمنوگلوبین و 

 رسپاشرکت  ریتجاهای کیت اسپکتوفوتومتر  و هستگااز د دهستفاا

 گیری شد.اندازه نموآز

ز هر اماهی قطعه بچه 3بعداز پایان دوره، گیری الشه: نمونه       

ء فیله طور تصادفی انتخاب و بعداز خارج نمودن امعاء واحشاتکرار به

بت، آنالیزهای مربوطه )درصد رطوماهیان چرخ شده و تا زمان انجام 

اری دگراد نگهدرجه سانتی -20خاکستر، چربی و پروتئین( در دمای 

تفاده از شدند. آنالیز تقریبی الشه ماهیان و غذای مورد استفاده با اس

و حداقل با  (AOAC ،1995) های بیان شده در استاندارد متدروش

 پس از هضم ین خام،گیری شد. برای محاسبه پروتئتکرار اندازه 3

 ( مقدارBuchi, Auto kejldahl K438ها )با استفاده از دستگاه نمونه

 Buchi,Auto)دستگاه  کجدال روش از استفاده ها بانمونه کل در نیتروژن

kejdahl k370 تعیین شد. چربی با روش  25/6( و ضرب آن در عدد

ه درج 60 تا 50سوکسله با استفاده از حالل کلروفرم با نقطه جوش 

 Fat analyserساعت استخراج و با دستگاه  6تا  4مدت گراد بهسانتی

 550محاسبه گردید. خاکستر با سوزاندن الشه در کوره الکتریکی 

ت گیری شد. میزان رطوبساعت اندازه 12مدت گراد بهدرجه سانتی

راد گدرجه سانتی 105ها در آون در دمای وسیله خشک کردن نمونهبه

 ساعت تا رسیدن به وزن ثابت تعیین گردید. 24مدت به

 یشناسخون هاییزاز آنال حاصل اطالعات آماری: تحلیل و تجزیه       

ت طرفه و تسیک  Anovaو با انجام آزمون  Spss16افزارنرم با استفاده از

( مورد تجزیه و تحلیل >05/0Pدرصد ) 5داری نیتوکی در سطح مع

انحراف  ±وسیله میانگیندست آمده بهنتایج به آماری قرار گرفت. همه

 .معیار محاسبه شدند
 

 نتایج

 یماهبچهترکیب الشه  بر یشیآزما مختلف هایگروه اثرات       

بررسی نتایج حاصل از تغذیه  2 و 1با توجه به اشکال  ی:کپورمعمول

ماهی کپور با جیره حاوی سطوح مختلف مالس چغندر نشان داد که 

داری بین گروه گونه اختالف معنیرطوبت و خاکستر هیچدر میزان 

چنین با توجه به . هم(>05/0P)شود شاهد و سایر تیمارها دیده نمی

درصد مالس  2درصد مالس و  1میزان چربی در تیمار های  3شکل 

ترین میزان . کم(>05/0P)داری با گروه شاهد داشت اختالف معنی

. در رابطه با (>05/0P)هده شد درصد مالس مشا 2چربی در تیمار 

زان یداری بین ماختالف معنی 4که در شکل طوریپروتئین هم، همان

درصد مالس نسبت به گروه شاهد  2 درصد و 1پروتئین در تیمارهای 

درصد مالس  2ترین میزان پروتئین هم در تیمار مشاهده شد. بیش

 .(>05/0P)مشاهده شد 

 
 

  

 

 

 
تغذیه شده با جیره حاوی  C. carpio))کپورمعمولی  رطوبت الشه انمیز: 1شکل 

 سطوح مختلف مالس چغندر

تغذیه شده با جیره حاوی  C. carpio))کپورمعمولی  خاکستر الشه انمیز: 2شکل  

 سطوح مختلف مالس چغندر
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های آنزیم میزان فعالیت بر یشیآزما مختلف هایگروه اثرات       

 مختلف حسطو اتثرا نتایج حاصل از ی:کپورمعمول یماهبچه کبدی

 1در ماهی کپور معمولی در جدول  های کبدیبر آنزیم مالس چغندر

الکتات دهیدروژناز ارائه شده است. در پایان آزمایش از نظر میزان 

(LHD( آالنین آمینوترانسفراز ،)ALT و آسپارتات آمینوترانسفراز )

(ASTهیچ اختالف معنی ) داری در تیمارهای آزمایشی که تحت تاثیر 

سطوح مختلف مالس چغندر جیره قرار گرفته بودند در مقایسه با 

مشاهده  1طورکه در جدول . همان(>05/0P)گروه شاهد دیده نشد 

شود با افزایش میزان مالس چغندر در جیره یک روند نامنظمی می

های کبدی ماهیان تغذیه شده با مالس چغندر در در میزان آنزیم

 مقایسه با تیمار شاهد دیده شد.

 
 

 س چغندرهای کبدی سرم خون کپور ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف مال: میزان آنزیم1جدول

 .ندارند داریمعندرصد اختالف  5باشند، از نظر آماری در سطح یمدست آمده برای هر ویژگی که حداقل دارای یک حرف مشترک محاسبه شدند. مقادیر به میانگین±وسیله انحراف معیاربه هاداده*

 

 بحث 

های ایمنی به جیره روی کیفیت در مورد تاثیر افزودن محرک       

صورت گرفته است. تحقیقات نشان داده است  الشه آبزیان مطالعاتی

که ترکیبات بیوشیمیایی الشه ماهیان تحت تاثیر چندین عامل قرار 

شناسی، عوامل فیزیولوژیکی و توان به عوامل ریختگیرد که میمی

عوامل محیطی اشار کرد. در مطالعه حاضر مشاهده شد که سطوح 

ت و خاکستر الشه مختلف مالس چغندر جیره تاثیری بر میزان رطوب

درصد مالس کاهش یافته است و  2ندارد ولی میزان چربی در تیمار 

چنین میزان پروتئین داری را با گروه شاهد دارد. هماختالف معنی

درصد مالس افزایش پیدا کرده است و اختالف  2الشه نیز در تیمار 

بی، چر داری با گروه شاهد دارد. در همین راستا میزان پروتئین،معنی

ترتیب در تیمارهای آال بهماهی و قزلرطوبت و خاکستر الشه فیل

داری و ارگوسان اختالف معنی E، ویتامین  Cتغذیه شده با ویتامین 

(. 2012 و همکاران، Heidarieh) را نسبت به گروه شاهد نشان دادند

داری را اختالف معنی (b2012) رانهمکاو  Sheikhzadehچنین هم

ز نظر میزان چربی الشه بین تیمارهای مختلف آزمایشی با گروه شاهد ا

عنوان یک بتائین یکی از ترکیبات چغندر است که بهمشاهده کردند. 

همکاران، و Diane شود )محصول جانبی در طی تولید قند تولید می

(. بتائین در سوخت و ساز چربی از طریق نقش آن در سنتز 2003

های چرب کاربرد دارد در اکسیداسیون اسیدفسفاتیدیل کولین و 

(Diane  ،بتایین باعث کاهش چربی الشه و افزایش 2003و همکاران .)

 

 

 

تغذیه شده با جیره حاوی  C. carpio))کپورمعمولی   چربی الشه انمیز: 3شکل 

 سطوح مختلف مالس چغندر

تغذیه شده با جیره حاوی  C. carpio)) کپورمعمولی  پروتئین الشه انمیز : 4شکل  

 سطوح مختلف مالس چغندر

 ی شدهریگاندازهی هافاکتور گروه شاهد % مالس 5/0 % مالس 1 % مالس 2

 54/35  ± 17/13a   55/66 ± 11/26a  49/43 ± 151/15a  46/00  ± 12/74a آسپارتات آمینوترانسفراز (AST )(U/L) 

 17/46 ± 2/60a  21/55  ± 6/60a  16/56 ± 2/84a  18/83 ± 3/47a  آالنین( آمینوترانسفرازALT( )U/L) 

92/853 ±  1/62b  112/41 ± 6/81a  57/363 ± 1/38c  46/40 ± 2/73d ( آلکانین فسفاتازALP( )U/L) 

 1550/2 ± 480/02a  1852/3 ± 572/02a  1731 ± 258/04a  1439 ± 285/3a  الکتات دهیدروژناز(LHD( )U/L) 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.120029   
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(. با 2003و همکاران، Diane رسوب پروتئین در خوک شده است )

که ویژگی خوراک ماهی امری ضروری در رشد و سالمت توجه  به این

مالس چغندر که سرشار نند ماهی بوده، در نتیجه افزودن یک ماده ما

تواند امینه و پتاسیم و آهن است به جیره غذایی ماهی میاز اسید

باعث بهبود عملکرد فلور میکروبی روده ماهی، بهبود رشد و کاهش 

. در بررسی آنزیم های کبدی ماهی کپور معمولی  تغذیه ها شودهزینه

ن شده با جیره حاوی سطوح مختلف مالس چغندر مشاهد شد که میزا

الکتات  و (ALT) آمینوترانسفراز آالنین ،(AST) آمینوترانسفراز آسپارتات

داری ندارد بین تیماره و گروه شاهد اختالف معنی (LHD) دهیدروژناز

یک روند افزایشی داشته و  (ALP) ولی میزان آنزیم آلکانین فسفاتاز

درصد مالس مشاهده شد. آنزیم  1ترین مقدار آن هم در تیمار بیش

 یک انبهعنودلیل فعالیت هیدرولیتیکی، آلکانین فسفاتاز قلیایی به

های شود و نیز در بهبود زخم و عفونتمیشناخته  ییاضدباکتری عامل

 .(2007و همکاران،  Subramanian) انگلی نقش محافظتی دارد

فسفاتاز قلیایی اندیکاتور بالقوه استرس است که در موکوس پوست 

و همکاران،  Subramanian) ااثبات رسیده استاتالنتیک سالمون به 

-معنی فختالا قلیایی زفسفاتا لکالینآ نزیمآمیزان فعالیت  (.2007

 ددا ننشا شاهد وهگرو چغندر  مالس %1 رتیما بینرا داری 

(05/0P<)توسط هشد ئهارا ارشگز سساا. بر Sheikhzadeh  رانهمکاو 

(a2012) ماهی ییاغذ هجیردر  نگوساار یمنیا کمحر یگیررکابه 

. ستا هشد قلیایی زفسفاتا نزیمآ فعالیت دارمعنی یشافزا سبب الآلقز

  هجیردر  سفیلووسیدا سالکتوباسیلو بیوتیکوپراز  دهستفاا چنینهم

 داد یشافزرا ا قلیایی زفسفاتا نزیمآ فعالیت رببا تایگر ماهی

(Hoseinifar  ،2015و همکاران) . 

های کبدی ماهی کپور معمولی  بررسی آنزیمدر مطالعه حاضر در        

تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف مالس چغندر مشاهد شد 

، آالنین آمینوترانسفراز (AST)که میزان آسپارتات آمینوترانسفراز 

(ALTو الکتات دهیدروژناز ) (LHD)  بین تیماره و گروه شاهد اختالف

یک روند  (ALP) فسفاتاز داری ندارد ولی میزان آنزیم آلکانینمعنی

درصد مالس  1ترین مقدار آن هم در تیمار افزایشی داشته و بیش

چنین مشاهده شد که سطوح مختلف مالس چغندر مشاهده شد، هم

جیره تاثیری بر میزان رطوبت و خاکستر الشه ندارد ولی میزان چربی 

ا داری را بدرصد مالس کاهش یافته است و اختالف معنی 2در تیمار 

درصد  2چنین میزان پروتئین الشه نیز در تیمار گروه شاهد دارد. هم

داری با گروه شاهد مالس افزایش پیدا کرده است و اختالف معنی

 دارد.
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Abstract 
In the present study, the effects of different levels of beet molasses on body composition 

and liver enzymes in common carp were studied. The experiment consisted of 360 pieces of 

common carp with an average weight of 28±2.5 gr. The fish in 12 reservoirs were randomly 

distributed to 30 units per reservoir. After one week of adaptation, it was fed for a period of 8 

weeks. The experiment was carried out in the form of 4 treatments and each treatment with 3 

replications including: Molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet 

containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4) And fish 

were fed daily with 3% body weight and twice daily with experimental diets. The food of the 

control group, the commercial food of the common carp of the company was enriched with no 

molasses. The results showed that there was no significant difference in the amount of moisture 

and carcass ash in the control group compared with other treatments (P<0.05). The carcass fat 

content was significantly different in treatment with 1% molasses and 2% molasses (P<0.05). 

The amount of carcass proteins in the treatment of 1% and 2% molasses had a significant 

difference with control (P<0.05). The results showed that there was no significant difference in 

liver enzymes such as lactate dehydrogenase, alanine aminotransferase and aspartate 

aminotransferase between control and other treatments, but there was a significant difference in 

alkanin phosphatase levels in control treatment with other treatments (P<0.05).  
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