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بررسی تأثیر جیره غذایی برشمارش تام باکتریهای روده و مشخصات هیستومتریک
روده ماهی کپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella



لفته محسنینژاد*:

گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،

صندوقپستی9195 :



رحیم پیغان :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،صندوقپستی931 :
تاریخ دریافت :اسفند 9313

تاریخ پذیرش :خرداد 9314

چکیده
در این مطالعه اثر مصررررو یه وه و به تر اع اد با تاب ر ها و اغییرات تاف ی در روده ماهی بپهر علفخهار مهرد ارزیاتی قرار
گرفت .ته این منظهر اع اد  06قطعه ماهی از  2بارگاه پرورش ماهی تا وزن (میا گین وزن  ±ا حراو معیار)  1226/06 ± 913گرم
ته صهرت بامالً ا صادفی ته دو گروه به از یه وه و به اغذیه میبرد اق سیم و مهرد ترر سی قرار گرف ن  .این ماهیان تهم ت یک دوره
پرور شی مهرد اغذیه قرار گرف ن در ا ها دوره از هر مزرعه  96ماهی ا خاب گردی  .پس از بالب گ شایی ماهیها از تافت روده بهت
شمارش اام تاب ریایی و تافت شناسی تهروش م اول آزمایشگاهی مه هتردار صهرت گرفت .ایج شان داد به میا گین اع اد تاب ر
( )Colony Forming Unitدر  2گروه افاوت معنیدار دارد ( .) p<6/60در مطالعه تاف ی روده طبق تررسی آمار در قطر الیهها و
اع اد سلهلها مهبه سی اخ الو معنیدار تین گروهها وبهد دا شت ( .)p<6/60ته حه به در گروهی به تا به اغذیه ش ه تهد
قطر الیه مخاطی افزایش یاف ه تهد ولی قطر الیه عضال ی بمار تهده است.

کلمات کلیدی :کپور علفخوار ،بافت روده ،یونجه ،جو ،باکتری

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

lmohseninejad@yahoo.com
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بررسی تأثیر جیره غذایی برشمارش تام باکتریهای روده و مشخصات هیستومتریک....

مقدمه
پرورش آبزیان بهمنظور تولید و تامین بخشی از پروتئین
موردنیاز انسانها هست و  22درصد مردم در طول سال از ماهی
استفاده میکنند ( .)2002 ،Salehiهمچنین در امر پرورش ماهی
 00تا  20درصد هزینه پرورش مربوط به تهیه و تولید غذا است
که یکی از فاکتورهای مهم در رشد و تولید است (سوداگر و
همکاران6832 ،؛  .)2002 ،FAOتغذیه مناسب ،در سالمت
تمامی حیوانات نقش اساسی دارد و ماهیان نیز از این امر مستثنی
نیستند ،در بین ماهیان ،بیماریهایی وجود دارد که مستقیماً،
وابسته به کمبود یا زیادی مواد غذایی است (ستاری و فرامرزی،
 )6833عوارض و بیماریهای تغذیهای از جمله بیماریهای
متداول در پرورش ماهی هستند با اینحال کمتر مورد توجه قرار
میگیرند .این موضوع بیشتر بهدلیل پیچیدگی و عدم امکان
تشخیص قطعی بسیاری از این بیماریها است (پیغان و مشایی،
 .)6832ماهی کپور علفخوار با توجه به محیط پیچیده و شرایط
خاص اکولوژیکی خود مستعد ابتالء به انواع آلودگیهای ویروسی،
باکتریایی ،قارچی و انگلی میباشد .قابل مشاهدهترین تفاوت در
بین ماهیان طول روده (از اسفنکتر باب المعدی تا مخرج) است
در ماهیان گوشتخوار طول روده حدود  %20طول بدن بوده و
روده مستقیماً از معده تا مخرج کشیده میشود و در ماهیان
علفخوار طول روده تا بیش از  20برابر طول بدن میرسد (ستاری،
6836؛  Kasumyanو همکاران .)2002 ،اثرات جیره غذاهای پلت
و گیاهی بر شاخصهای رشد و برخی خصوصیات ریختی دستگاه
گوارش بچهماهی انگشت قد کپور علفخوار( Ctenopharyngodon
 )idellaبه اثبات رسیده است (امیرکالیی و همکاران6831 ،؛ خارا
و همکاران .)6836 ،همچنین جهت تعیین ارجحیت غذایی ماهی
کپور علفخوار تغذیه شده با گیاهان آبزی نیز در کشور تحقیقاتی
صورت گرفته است (حسینی و همکاران6810 ،؛ فیلیزاده.)6831 ،
گزارشهایی نیز در مورد تأثیر یونجه بر بهبود زخم وجود دارد
(یوسفی و همکاران )6831 ،هضم و جذب کربوهیدراتها ،توسط
ماهی شبیه به پستانداران است .با این تفاوت که ماهیها قادر
نیستند مقادیر زیادی کربوهیدراتها را هضم و جذب و متابولیزه
کنند ( .)6118 ،Statoskopfگیاه جو دارای مقادیر زیادی ویتامین
بهخصوص از نوع  A، E ، B6 ،B2 ،B62بوده که عالوه بر آن ازنظر
مواد معدنی مانند کلسیم ،فسفر ،مس ،سدیم ،منگنز ،منیزیم و
کبالت غنی است (خدابنده .)6831 ،یونجه نیز با دارا بودن ذخایر
غذایی ازجمله مواد معدنی مختلف مانند کلسیم ،مواد پروتئینی
و حتی انواع ویتامینهای گوناگون بخصوص ویتامینهای  Aو C
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از اهمیت خاصی برخوردار است (کریمی .)6836 ،آن دستهای که
بهطور گسترده مطالعه شدهاند گلوکانها ،پلیپپتیدهای خاص،
لوامیزول و ویتامین  Cهستند (فاطمی و میرزرگر .)6832 ،عمده
غذای مورد استفاده در پرورش کپور علفخوار یونجه تازه ( alf
 )alfaمیباشد (فریدپاک .)6831 ،برخی از مزارع بهدالیل
مختلفی قادر به تغذیه ماهی کپور علفخوار با یونجه نیستند و
فقط از جو و دانههای گیاهی در استخر استفاده میکنند .از آن
جاییکه این نوع جیره که مناسب ماهی کپور علفخوار نیست
احتماالً باعث اختالالت تغذیهای شده و تأثیر منفی بر فلور
باکتریایی و بافت روده ماهی خواهد گذاشت .تاکنون در ارتباط با
تأثیر جیره غذایی بر ساختار روده و فلور باکتریایی روده این ماهی
خصوصاً در شرایط خوزستان بررسی صورت نگرفته است .هدف
از این تحقیق ،بررسی تأثیر جیره بر تعداد کلی باکتریها و بافت
روده در ماهی کپور علفخوار بود.

مواد و روشها
تهیّه نمونهبرداری و تهیه ماهی :در تابستان سال 6818
از دو مزرعه پرورش ماهی (از هر مزرعه  8استخر) در ناحیه
شوشتر (شمال استان خوزستان) انتخاب شدند .ماهیان کپور
علفخوار در یکی از مزارع حداقل  8ماه بهطور مداوم با یونجه و
در دیگری با جو تغذیه شدند .ماهیان موردمطالعه در محدوده
وزنی (میانگین  ±انحراف معیار)  6230/23 ± 861گرم انتخاب
گردیدند .برای عملیات نمونهبرداری در تابستان  6818بهطور
اتفاقی و با استفاده از تور پرتابی اقدام به صید ماهی گردید.
ماهیان بهطور زنده به آزمایشگاه بخش بهداشت و بیماریهای
آبزیان پژوهشکده آبزیپروری جنوب کشور منتقل شدند .برای
بررسی ماهیان ابتدا نخاعی شده زیستسنجی اولیه شامل
اندازهگیری وزن و طول کل بدن انجام گردید .برای اندازهگیری
طول از زیستسنجی و برای اندازهگیری وزن از ترازوی دیجیتال
( A&Dبا دقت  0/006گرم) استفاده شد.
شمارش کلی باکتریایی :برای مطالعه باکتریایی یک گرم
از بافت روده را درون یک هاون چینی استریل همژن کرده و از
آن رقتهای مختلف تهیه شد .بدینصورت که یک گرم بافت را
در  1میلیلیتر سرم فیزیولوژی حل کرده و یک میلیلیتر از این
محلول درون لوله دیگر حاوی  1میلیلیتر سرم فیزیولوژی ریخته
میشود و بههمین ترتیب رقتهای مختلف تهیه شد0/6 .
میلیلیتر از هر رقت در سطح پلیت حاوی محیط  TSAریخته و با
استفاده از میله شیشهای خمیده پخش گردید .پس از
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طی  22-23ساعت زمان انکوباسیون با دمای  83درجه
سانتیگراد ،پلتهایی که دارای  80-800کلنی بودند شمارش
شدند و تعداد کلنیها در عکس ضریب رقت ضرب شده و تعداد
تقریبی باکتریهای موجود در  6گرم نمونه محاسبه گردید
( Colony Forming Unitیا .)2008 ،Karim( )CFU

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 9315

جدول  :1مقایسه شمارش کلی باکتری ماهیان
تغذیهشده با یونجه و جو ()CFU/gr
ماهی
تغذیه با یونجه
تغذیهشده با جو

تعداد ماهی
80
80

میانگین±انحرافمعیار
2

2/82±2/2×60
2/30±6/1×603

بافتشناسی :برای بررسی بافتی پس از برش محوطه
شکمی روده هر ماهی خارج و قطعهای به طول یک سانتیمتر از
وسط و انتهای روده جدا گردید ،برای انجام پایدارسازی ،نمونهها
در فرمالین  %60قرار داده شدند .پس از مدت زمان  23ساعت،
فرمالین نمونهها با الکل  30درصد تعویض گردید .بعد از طی
شدن دوره تثبیت ،نمونهها از الکل خارجشده و پس از برش با
تیغ اسکالپل ،نمونههای با اندازه نیم سانتی در قالبهای مخصوص
قرار داده شدند سپس سایر مراحل طبق روشهای معمول برای
تهیه مقاطع انجام شد .مراحل تهیه مقطع بافت بهترتیب شامل
پایدارسازی (ثبوت) ،شستوشو ،آبگیری ،شفاف کردن ،آغشتگی
با پارافین ،قالبگیری و برش دادن مقاطع بود .پس از طی مراحل
فوق مقاطع مناسب روی الم قرار داده شدند و سپس با روش
هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی صورت گرفت (.)6110 ،Noga
برای اندازهگیری میکرومتری بافت روده از میکروسکوپ
دوربیندار صاایران و نرمافزار  Axiovisionاستفاده شد و
تصویرهایی با بزرگنمایی  600،200و  6000برابر گرفته شد.
برای بررسی آماری میانگینها ،از نرمافزار  spss63و برنامه آنالیز
واریانس یکطرفه و تست توکی استفاده گردید .در ضمن تمامی
دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شدهاند.

شکل  :1یک نمونه پلیت قابلشمارش باکتری

نتایج
نتایج شمارش کلی باکتری :نتایج بررسی نشان داد
میانگین تعداد باکتری در گروه تغذیه شده با یونجه ()CFU/gr
 2/82±2/2×602و در گروه تغذیهشده با جو میانگین تعداد
باکتری ( 2/30±6/1×603 )CFU/grبود (جدول  .)6بررسی آماری
نشان داد ،تعداد باکتری در گروه دوم بیشتر از گروه اول بوده که
این اختالف معنیدار بود (.(P<0/06

شکل  :2کلونیهای باکتریایی در بافت تازه روده به ترتیب در
رقتهای  0/1و  0/001در دمای  73درجه سانتیگراد
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شکل  :7نمودار ستونی مقایسه میانگین ( )M±SDتعداد کل باکتریها ( )CFU/grدر یک گرم بافت تازه روده ماهیان کپور علفخوار
تغذیهشده با جو و گروه تغذیهشده با یونجه

نتایج بررسی بافتشناسی :در بررسی بافتی روده در
دو گروه موردمطالعه ،میانگین قطر الیهها و تغییرات سلولهای
موکوسی مورد توجه قرار گرفت و باهم مقایسه گردید .نتایج این
مقایسه در جدول  2نشان داده شده است .طبق بررسی آماری در
قطر الیهها و تعداد سلولهای موکوسی (شکل  )2اختالف
معنیداری بین گروهها وجود داشت (.(p<0/00

در گروهی که جو مصرف میکرد ،باوجود کاهش قطر الیه
عضالنی ،قطر الیه مخاطی (شکل  )0روده افزایش یافته بود .در
هر دو گروه انتهای روده نسبت به وسط روده ،تعداد سلولهای
موکوسی بیشتری مشاهده گردید .در بقیه موارد اختالف
معنیداری مشاهده نشد (.(p>0/00

جدول  :2مقایسه اثرات رژیم غذایی بر قطر الیههای بافتی روده ماهیان کپور علفخوار (میانگین  ±انحراف معیار)
گروه

قطر مخاط

قطر الیه عضالنی

قطر کل الیهها

گروه تغذیهشده با یونجه (ناحیه وسط روده)
گروه تغذیهشده با یونجه (ناحیه انتهای روده)
گروه تغذیهشده با جو (ناحیه وسط روده)
گروه تغذیهشده با جو (ناحیه انتهای روده)

360±622 b
303±633b
310±668 a
328±680 b

236±13 b
206±630a
226±02 b
221±11 b

112±616 b
6803±631 a
6086±623 b
188±638 b

تعداد سلول موکوسی (در
 10000میکرومتر مربع)
23±60 b
22±63 a
28±2 b
20±88 a

حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار بین اندازهها در هر ستون است.

شکل  :4مقطع عرضی ناحیه وسط روده ماهی کپور علفخوار تغذیه شده با جو :الیه مخاطی حاوی تعداد زیادی سلولهای موکوسی
(پیکانها) است( .رنگآمیزی  ،H&Eبزرگنمایی )×1000
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شکل  :5مقطع عرضی ناحیه انتهای روده ماهی کپور علفخوار تغذیهشده با یونجه :الیه عضالنی (پیکان زردرنگ) ،الیه مخاطی (پیکان
سیاه) و سلولهای موکوسی (پیکانهای کوچک) (رنگآمیزی  ،H&Eبزرگنمایی )×400

بحث
در ایران ،تکثیر و پرورش کپور علفخوار بهعلت مرغوبیت گوشت
از نظر اقتصادی توجیهپذیر است و ارزش اقتصادی باالیی دارد .ماهی
کپور علفخوار از جمله ماهیان بدون معده است که در محیط طبیعی
از گیاهان عالی و علوفهای مانند نی ،علف مرغ ،شبدر ،یونجه و گیاهان
آبزی استفاده میکند .بهدلیل امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه با علوفه
دستی ماهی کپور علفخوار از جمله ماهیان پرورشی با ارزش اقتصادی
باال محسوب می شود و سهم زیادی از تولید کپور ماهیان در دنیا را
بهخود اختصاص میدهد (چمنآرا.)6812 ،
نتایج بهدستآمده از بررسیهای آماری در این پژوهش نشان
داد که بین  2گروه مورد تحقیق ازنظر میانگین وزن اختالف معنی
داری وجود نداشت ( .)P>0/00در پژوهش حاضر از روش شمارش
کلی باکتریایی برای بررسی وضعیت روده ماهی کپور علفخوار استفاده
گردید طبق نتایج و در بررسی بین  2گروه موردمطالعه از نظر میزان
تعداد باکتری در هر گرم از بافت تازه روده اختالف معنیداری وجود
داشت ( .)P<0/06در مطالعه حاضر در گروه تغذیه شده با جو با
میانگین ( 2/30±6/1×603 )CFU/grتعداد کلی باکتری باالتری نسبت
به گروه تغذیه شده با یونجه با میانگین (2/82 ±2/2×602 )CFU/gr
در هر گرم از بافت تازه روده مشاهده گردید.
اطالعات علمی موجود در زمینه مراحل همهگیریشناسی،
مکانیسمهای ایمنی و آسیبشناسی مربوط به باکتریها از طریق
اطالعات مربوط به جانوران خونگرم بهدستآمده است و کمتر در مورد
جانوران خونسرد کار شده است2008 ،Karim( .؛  Pollockو همکاران،
2002؛  Ringo ،6131 ،Robertو همکاران .)6113 ،امروزه درک

بیشتری از نیاز به مطالعه باکتریها در ارتباط با شرایط محیطی آنها
و نیز فیزیولوژی میزبانشان بهوجود آمده است و نتیجه حاصل این
بوده است که بیماریهای باکتریایی ماهی عمدتاً با تغذیه ارتباط دارند.
محیطهای آبی دارای فلور طبیعی باکتریایی میباشند ،باکتریها
متنوعترین و بزرگترین جوامع میکروارگانیسمها هستند (،Hurst
.)6113
در چندین پژوهش ثابت شده که کمبودهای غذایی ،ضایعات
ناشی از عفونتهای باکتریایی ،ویروسی و انگلی و عوامل مختلف و
استرسزا بهعنوان عوامل مستعدکننده بیماری بهشمار میآیند (،Post
 .)6133باکتریها پس از ورود به دستگاه گوارش همراه آب و مواد
غذایی یا در مجاری گوارشی استقرار یافته و بهعنوان بخشی از فلور
طبیعی روده درآمده و یا توسط عوامل ضدمیکروبی ،ترشحات گوارشی
و شرایط نامناسب دستگاه گوارش از بین میروند و یا همراه مدفوع
مستقیماً دفع میشوند .همچنین باکتریها پس از استقرار در سطوح
خارجی و مجاری گوارشی بهعنوان پاتوژن اولیه عمل کرده و موجب
بروز بیماری میشوند ( Austinو همکاران.)6118 ،
در مطالعه دیگری توسط  Ringoو همکاران ( )6112ثابت شد
که جیره غذایی در میکرو فلور روده ماهیان آب شیرین و شور پرورشی
تأثیر دارد .بررسی حاضر نشان داد که شاخصهای باکتریایی در دو
کارگاه مورد مطالعه ازنظر آماری اختالف معنیداری دارد که این
نشاندهنده شرایط مختلف تغذیهای کارگاههای مذکور است .با توجه
به یافتههای فوق میتوان نتیجهگیری نمود که تغذیه ماهی کپور
علفخوار بر فلور باکتریایی تأثیر بهسزایی گذاشته است تفاوت در تعداد
باکتریها عالوه بر شرایط فیزیکوشیمیایی ،فصل و نوع تغذیه میتواند
بهروش نمونهبرداری ،دستگاه گوارش تازه یا منجمد ،روشهای کشت،
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بررسی تأثیر جیره غذایی برشمارش تام باکتریهای روده و مشخصات هیستومتریک....

هموژنیزه کردن محتویات روده و  ...بستگی داشته باشد (سفالیی،
 .)6833برخی از گونههای باکتریایی با اینکه جزء فلور طبیعی آب و
یا بدن موجودات آبزی هستند ممکن است شرایط نامساعد محیطی
و تغذیهای منجر به ازدیاد آنها شود و این امر زمینه را برای بروز
بیماری فراهم خواهد کرد (.)6113 ،Hurst
 Birkbeckو همکاران ( ،)2000گزارش دادند که جمعیت
باکتریایی در روده ماهیان دارای ثبات خاصی است و این امر از نقطه
نظر بروز عفونتهای میکروبی و بیماری ماهیان دارای اهمیت باالیی
میباشد )6133( Huss .عنوان کرد که هنگام صید ماهی تعداد
باکتریها در هر سانتیمتر مربع پوست  608-603و در هر گرم بافت
آبشش  608-601و در هر گرم بافت روده  608-601عدد هست این
میزان وسیع منعکسکننده اثرات محیط بر روی ماهیها است.
بهطوریکه در آبهای سرد و تمیز که ماهی صید شود این تعداد به
میزان  60-600باکتری در هر سانتیمتر مربع پوست میرسد ولی در
آبهای گرم و مناطق آلوده این میزان افزایش فوقالعادهای مییابد.
میزان حضور باکتریها در روده ماهی بازتابی از محل زندگی
ماهی و نوع غذای مصرفی آن است محدوده تعداد باکتریها در کل
دستگاه گوارش الرو با کیسه زرده و الرو پیشرفته از صفرتا  602کلنی
در گرم است ،درحالیکه در انگشت قدها از  608تا  603باکتری در
گرم است (پورصفرطبالوندانی6833 ،؛  .)6110 ،Cahillچندین مطالعه
ثابت کرده که دستیابی به نتایج مطلوب در پرورش آبزیان ازجمله
ماهیان گرم آبی ،مستلزم وقوف کامل به نیازهای محیطی و تغذیهای
و نیز عوامل زمینهساز ایجاد بیماری در این ماهیان است افزایش بار
آلی استخر ناشی از کود دهی میتواند باعث افزایش ناگهانی تعداد کل
باکتری و زخم در بافتهای داخلی ماهیان پرورشی شود (سید
مرتضایی و همکاران6810،؛ پیغان و مشایی.)6832 ،
 Hansenو همکاران ( )6111نیز عنوان کردهاند که میکروفلور و
 pHرودهای ماهیان همانند مهرهداران عالیتر به شرایط متفاوتی از
قبیل ترکیبات غذایی شرایط بیهوازی ،غلظت نمکهای صفراوی و
آنزیمهای گوارشی و تأثیرات متقابل جمعیت باکتریایی روده بستگی
دارد Ringo .و همکاران ( )6112گزارش کردند که تعداد طبیعی
جمعیت باکتری در روده ماهیان  603باکتری هتروتروفیک هوازی در
گرم و تقریباً  600باکتری غیر هوازی در گرم است .جستجوی صورت
گرفته نشان داد که تحقیق مشابهی که بتوان نتایج آن را با یافته
ذکرشده مقایسه کرد وجود ندارد ،در آبزیان بهعلت خونسرد بودن و
تبعیت دمای بدن از دمای آب محیط اطراف ،فلور میکروبی دائماً در
حال تغییر است ) .) 6110 ،Leselپس میتوان نتیجه گرفت که با
توجه به بیولوژی و نوع تغذیهای این ماهی احتماالً مصرف گیاهان و
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بهخصوص یونجه برای این ماهی ضروری است .ساختارهای بافتی در
ماهیها اساساً مشابهه مهرهداران عالیتر است اما از آنجاکه این
موجودات آبزی میباشند ویژگیهای خاص فیزیولوژی و بافتشناسی
به تخصصی شدن برخی ارگانها و بروز تفاوت با حیوانات خشکیزی
منجر شده است (مینوش و همکاران.)6831 ،
در پژوهش حاضر بررسی بافتی روده در دو گروه موردمطالعه
نشاندهنده بروز تغییراتی قابلتوجه در میانگین قطر الیهها و تغییرات
سلولهای موکوسی بوده است .نوع ماده موکوسی ترشحشده براساس
گونه ماهیان و نیز مسیرهای مختلف دستگاه گوارش متفاوت است و
کیفیت مواد مخاطی روده بهطور کامل ارتباط مستقیمی با شرایط
محیطی و همچنین نوع عملکرد کانال تغذیه دارد ( Goffو همکاران،
6112؛  Cinarو همکاران .)2002 ،وجود لنفوسیتها در بین بافت
پوششی دستگاه گوارشی ماهی قزلآالی رنگینکمان گزارش شده است
( Bananو همکاران .)2001 ،وظیفه اصلی این سلولها محافظت از
اندامهای بدن در برابر ورود عوامل میکروبی و بیماریزا است (پوستی
و همکاران  )6833مهمترین یافتهای که در این تحقیق بهدست آمد
این است که در گروهی که جو مصرف کردهاند قطر الیه مخاطی
افزایشیافته است ولی قطر الیه عضالنی کمتر بوده است .شکلهای
میکروسکوپ نوری نشان میدهد که در هر دو گروه انتهای روده
نسبت به وسط روده ،تعداد سلولهای موکوسی بیشتری داشته است،
بنابراین بررسی بافتشناسی یک پارامتر جامع است که بهصورت کامل
وضعیت سالمت ماهی را مشخص میکند
 Van der Oostو همکاران ( )2008عنوان کردند که شناخت
رفتارهای تغذیهای در امر پرورش نیز حائز اهمیت است .تاکنون
مطالعهای روی اثر یونجه بر بافت روده ماهی کپور علفخوار صورت
نگرفته است .لذا با توجه به نتایج بهدستآمده و مطالب اشارهشده در
این مطالعه از مقایسه دو روش جیره غذایی بهنظر میرسد که افزایش
قطر الیه مخاطی احتماالً بهدلیل تحریک مخاط و هایپرپالزی آن بوده
است .به-طوریکه استفاده زیاد از جو معمولی در ترکیب تغذیه سبب
کاهش قابلیت هضم خوراک ،کندی سرعت عبور مواد غذایی در
مجرای گوارشی ،کاهش هضم چربی و چسبندگی در مدفوع میگردد.
این موضوع میتواند جذب مواد غذایی را کاهش دهد .ساختار بافتی
و هیستوشیمیایی الیه مخاطی نیز در بعضی از ماهیان مطالعه شده
است ( .)6113 ،Voroninaاین مطالعات تائید میکنند که بیشتر
مخاط مسیر لوله گوارشی توسط سلولهای جامی واقع در قسمت
سطحی بافت پوششی روده و در صورت وجود ،توسط بعضی از
سلولهای غدد رودهای ترشح میشود ( Cinarو همکاران.)2002 ،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 )2000( AL Abdulhadiو  Goffو همکاران ( )6112ثابت
کردند که چینهای مخاط روده قابلیت جذب مواد غذایی را افزایش
میدهند .متأسفانه گزارشهای معدودی از تغییرات در بافتهای
ماهیان که تأثیر آسیبهای بافتی نوع استرسها و آلودگیها و اینکه
چه چیزی باعث این تغییرات بافتی شده است را نشان میدهد به
همین خاطر مطالعه بافت ماهی را حائز اهمیت میدانند (Jordanoska
و همکاران Ruyter .)2000 ،و همکاران ( )2002اثر تغذیه را بهعنوان
یکی از شاخصهای سالمت بچهماهیان آزاد عنوان کرده و گفته است
نوع تغذیه روی بافتهای کبد و روده تأثیر دارد و همچنین تغذیه
روی مقدار چربی ذخیرهشده در بافت کبد مؤثر است .لوله گوارش
عمل بسیار مهم و حیاتی در هضم و جذب مواد غذایی دارد و در
بیماریهای متعددی دچار آسیب میشود و همچنین تغییرات بافت
روده وضعیت تغذیهای و سالمتی ماهی را نشان میدهد.
تحقیق مشابهی که تاثیر تغذیه با یونجه و اثر آن بر بافت روده
ماهی کپور علفخوار باشد صورت نگرفته است و مطالعه حاضر برای
اولینبار در ایران برای تعیین جیره مناسب کپور علفخوار با استفاده
از یونجه و جو میباشد .در مجموع مطالعه حاضر مشخص کرد که با
وجود اینکه دو کارگاه از نظر شرایط محیطی یکسان بودند و مدیریت
مشابهی داشتند و بچهماهیها نیز از یک کارگاه تکثیر خریداری کرده
بودند ولی نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد نوع ماده غذایی
مصرفی در ماهی کپور علفخوار بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد و
از جایگزینی یونجه با جو خودداری گردد .براساس نتایج چنین
برمیآید که استفاده از جو نه تنها بر فلور میکروبی و بافت روده ماهی
تأثیر دارد بلکه باعث تغییرات ساختاری روده نیز میشود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر مرمضی،
جناب آقای دکتر سیدمرتضایی ،جناب آقای دکتر هوشمند و سرکار
خانم دکتر آهنگر زاده و مهندس جمال سلیمانی که در انجام این
تحقیق یاری نمودند اعالم میگردد.
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