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 ی روده و مشخصات هیستومتریکهایباکترتام  برشمارشجیره غذایی  ریتأثبررسی 

 (Ctenopharyngodon idella) روده ماهی کپور علفخوار
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 9314 خردادتاریخ پذیرش:            9313 اسفندتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ها و اغییرات تاف ی در روده ماهی بپهر علفخهار مهرد ارزیاتی قرار در این مطالعه اثر مصررررو یه وه و به تر اع اد با تاب ر   

  گرم 06/1226 ± 913 (ا حراو معیار ±میا گین وزن ) وزنبارگاه پرورش ماهی تا  2قطعه ماهی از  06گرفت. ته این منظهر اع اد 

صادفی ته   صهرت ته سیم و   برد  یمدو گروه به از یه وه و به اغذیه بامالً ا س  مهرداق ک دوره م ت یی قرار گرف ن . این ماهیان تهترر

شی مهرد اغذیه قرار گرف ن  در ا  ها  دوره از هر مزرعه   شا ماهی ا  خاب گردی . پس از  96پرور از تافت روده بهت  هایماهیی بالب گ

   اب رت  صهرت گرفت.   ایج  شان داد به میا گین اع اد   تردار مه هوش م  اول آزمایشگاهی  ری تهشناس  تافتشمارش اام تاب ریایی و  

(Colony Forming Unit در )دارد داریمعنگروه افاوت  2  (60/6p< در مطالعه تاف ی روده طبق تررسی آمار  در قطر الیه .) ها و

سلهل  سی اخ الو معنی اع اد  شت  دار  تین گروهها  مهبه تهد    ش ه  هیاغذبه در گروهی به تا به  حه ته (.>60/6p)ها وبهد دا

 ار تهده است.یاف ه تهد ولی قطر الیه عضال ی بمقطر الیه مخاطی افزایش
 
 

    ، باکتریجو ، بافت روده، یونجه،علفخوار کپور کلمات کلیدی:

 lmohseninejad@yahoo.com :الکترونیکی نویسنده مسئولپست * 
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 مقدمه
تامین بخشی از پروتئین  منظور تولید وپرورش آبزیان به       

درصد مردم در طول سال از ماهی  22ها هست و موردنیاز انسان

چنین در امر پرورش ماهی (. همSalehi، 2002کنند )استفاده می

درصد هزینه پرورش مربوط به تهیه و تولید غذا است  20تا  00

فاکتورهای مهم در رشد و تولید است )سوداگر و که یکی از 

(. تغذیه مناسب، در سالمت FAO ،2002 ؛6832 ،همکاران

 یتمامی حیوانات نقش اساسی دارد و ماهیان نیز از این امر مستثن

هایی وجود دارد که مستقیماً، نیستند، در بین ماهیان، بیماری

 ،فرامرزی و وابسته به کمبود یا زیادی مواد غذایی است )ستاری

های جمله بیماری ای ازهای تغذیه( عوارض و بیماری6833

توجه قرار  تر موردحال کماین متداول در پرورش ماهی هستند با

دلیل پیچیدگی و عدم امکان تر بهگیرند. این موضوع بیشمی

 ،یو مشای ها است )پیغانتشخیص قطعی بسیاری از این بیماری

ماهی کپور علفخوار با توجه به محیط پیچیده و شرایط  .(6832

ی، های ویروسبه انواع آلودگی ءخاص اکولوژیکی خود مستعد ابتال

ت در ترین تفاومشاهده قابل باشد.ی میانگلباکتریایی، قارچی و 

بین ماهیان طول روده )از اسفنکتر باب المعدی تا مخرج( است 

طول بدن بوده و  %20دود خوار طول روده حدر ماهیان گوشت

شود و در ماهیان روده مستقیماً از معده تا مخرج کشیده می

رسد )ستاری، برابر طول بدن می 20علفخوار طول روده تا بیش از 

غذاهای پلت جیره  اثرات (.2002و همکاران،  Kasumyan؛ 6836

های رشد و برخی خصوصیات ریختی دستگاه و گیاهی بر شاخص

 Ctenopharyngodon)کپور علفخوارماهی انگشت قد گوارش بچه

idella) ( خارا  ؛6831، و همکاران امیرکالییبه اثبات رسیده است

ماهی ین جهت تعیین ارجحیت غذایی چنهم (.6836 ،و همکاران

تی نیز در کشور تحقیقا آبزی هانشده با گیا کپور علفخوار تغذیه

 (.6831 زاده،فیلی ؛6810 همکاران، و حسینی) صورت گرفته است

وجود دارد  یر یونجه بر بهبود زخمتأثیی نیز در مورد هاگزارش

ها، توسط هضم و جذب کربوهیدرات (6831 ،یوسفی و همکاران)

 ها قادراست. با این تفاوت که ماهی پستانداران ماهی شبیه به

ها را هضم و جذب و متابولیزه نیستند مقادیر زیادی کربوهیدرات

  ویتامین زیادی مقادیر جو دارای گیاه(. Statoskopf ،6118) کنند

 ازنظر آن بر عالوه که بوده 62B، 2B، 6B ، E ،A نوع از خصوصهب

 و ممنیزی منگنز، سدیم، مس، فسفر، کلسیم، مانند معدنی مواد

یونجه نیز با دارا بودن ذخایر (. 6831 خدابنده،) است غنی کبالت

غذایی ازجمله مواد معدنی مختلف مانند کلسیم، مواد پروتئینی 

 Cو  Aهای های گوناگون بخصوص ویتامینو حتی انواع ویتامین

که  ایآن دسته .(6836 کریمی،است )از اهمیت خاصی برخوردار 

پپتیدهای خاص، ها، پلیگلوکان اندگسترده مطالعه شده طوربه

عمده (. 6832هستند )فاطمی و میرزرگر،  Cلوامیزول و ویتامین 

 alfتازه )علفخوار یونجه  استفاده در پرورش کپور غذای مورد

alfaدالیل (. برخی از مزارع به6831 فریدپاک،باشد )( می

مختلفی قادر به تغذیه ماهی کپور علفخوار با یونجه نیستند و 

 آن ازکنند. ای گیاهی در استخر استفاده میهفقط از جو و دانه

که این نوع جیره که مناسب ماهی کپور علفخوار نیست ییجا

ای شده و تأثیر منفی بر فلور احتماالً باعث اختالالت تغذیه

روده ماهی خواهد گذاشت. تاکنون در ارتباط با  و بافتباکتریایی 

ن ماهی ای تأثیر جیره غذایی بر ساختار روده و فلور باکتریایی روده

خصوصاً در شرایط خوزستان بررسی صورت نگرفته است. هدف 

ها و بافت از این تحقیق، بررسی تأثیر جیره بر تعداد کلی باکتری

 روده در ماهی کپور علفخوار بود.

 

 هاشو رو مواد
 6818 در تابستان سال ماهی: تهیه و بردارینمونه تهیّه       

استخر( در ناحیه  8دو مزرعه پرورش ماهی )از هر مزرعه  از

. ماهیان کپور انتخاب شدندشوشتر )شمال استان خوزستان( 

طور مداوم با یونجه و ماه به 8یکی از مزارع حداقل  علفخوار در

در دیگری با جو تغذیه شدند. ماهیان موردمطالعه در محدوده 

انتخاب  گرم 23/6230 ± 861 (انحراف معیار ±میانگین ) یوزن

طور به 6818برداری در تابستان گردیدند. برای عملیات نمونه

اتفاقی و با استفاده از تور پرتابی اقدام به صید ماهی گردید. 

های طور زنده به آزمایشگاه بخش بهداشت و بیماریماهیان به

پروری جنوب کشور منتقل شدند. برای آبزیان پژوهشکده آبزی

اولیه شامل  سنجیزیستی شده بررسی ماهیان ابتدا نخاع

گیری یری وزن و طول کل بدن انجام گردید. برای اندازهگاندازه

گیری وزن از ترازوی دیجیتال و برای اندازه سنجیزیستطول از 

(A&D  استفاده شد. 006/0با دقت )گرم 

برای مطالعه باکتریایی یک گرم  شمارش کلی باکتریایی:       

کرده و از  ژنهمیک هاون چینی استریل  از بافت روده را درون

صورت که یک گرم بافت را های مختلف تهیه شد. بدینآن رقت

از این  لیترلیتر سرم فیزیولوژی حل کرده و یک میلیمیلی 1در 

لیتر سرم فیزیولوژی ریخته میلی 1 درون لوله دیگر حاوی محلول

 6/0های مختلف تهیه شد. همین ترتیب رقتشود و بهمی

و با  ریخته TSA لیتر از هر رقت در سطح پلیت حاوی محیطمیلی

ز ا گردید. پس پخش ای خمیدهاستفاده از میله شیشه
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 درجه  83ساعت زمان انکوباسیون با دمای  22-23 یط

کلنی بودند شمارش  80-800هایی که دارای تپل گراد،سانتی

 عدادها در عکس ضریب رقت ضرب شده و تشدند و تعداد کلنی

گرم نمونه محاسبه گردید  6های موجود در تقریبی باکتری

(Colony Forming Unit  یاCFU( )Karim ،2008.) 

برای بررسی بافتی پس از برش محوطه  ی:شناسبافت       

متر از ی به طول یک سانتیاقطعهماهی خارج و  شکمی روده هر

 هاپایدارسازی، نمونهوسط و انتهای روده جدا گردید، برای انجام 

ساعت،  23زمان  قرار داده شدند. پس از مدت %60در فرمالین 

 طی از درصد تعویض گردید. بعد 30ها با الکل فرمالین نمونه

 با برش از پس وشده خارج الکل ازها نمونه تثبیت، دوره شدن

 وصمخص یهاقالب در سانتی نیم اندازه با هاینمونه اسکالپل، تیغ

های معمول برای شدند سپس سایر مراحل طبق روش داده قرار

ترتیب شامل تهیه مقاطع انجام شد. مراحل تهیه مقطع بافت به

گیری، شفاف کردن، آغشتگی آب وشو،شست )ثبوت(، پایدارسازی

گیری و برش دادن مقاطع بود. پس از طی مراحل با پارافین، قالب

و سپس با روش  شدند داده قرار الم روی مناسب فوق مقاطع

 (.Noga ،6110) آمیزی صورت گرفتائوزین رنگ -هماتوکسیلین

گیری میکرومتری بافت روده از میکروسکوپ برای اندازه       

استفاده شد و  Axiovisionافزار دار صاایران و نرمدوربین

شد.  برابر گرفته 6000و  600،200نمایی تصویرهایی با بزرگ

و برنامه آنالیز  63spssافزار ها، از نرمبرای بررسی آماری میانگین

طرفه و تست توکی استفاده گردید. در ضمن تمامی واریانس یک

 اند.شده انحراف معیار ارائه ±صورت میانگینها بهداده

 

  نتایج

 نتایج بررسی نشان داد :نتایج شمارش کلی باکتری       

( CFU/gr)شده با یونجه  باکتری در گروه تغذیهتعداد  میانگین
شده با جو میانگین تعداد و در گروه تغذیه 2/2±82/2×260

(. بررسی آماری 6 )جدول بود 360×1/6±30/2 (CFU/gr) باکتری

تر از گروه اول بوده که تعداد باکتری در گروه دوم بیشنشان داد، 

 .>P)06/0بود )دار یمعناین اختالف 

 

 

 

 

 

ماهیان  باکتری کلی : مقایسه شمارش1جدول 

 (CFU/gr) شده با یونجه و جوتغذیه

 معیارانحراف±میانگین تعداد ماهی ماهی

 82/2±2/2×260 80 تغذیه با یونجه

 30/2±1/6×360 80 شده با جوتغذیه
 

 
 شمارش باکتری: یک نمونه پلیت قابل1 شکل

 

  

 
های باکتریایی در بافت تازه روده به ترتیب در : کلونی2شکل 

 گرادیسانتدرجه  73 در دمای 001/0و  1/0های رقت
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در یک گرم بافت تازه روده ماهیان کپور علفخوار  (CFU/grها )تعداد کل باکتری (M±SD) یانگینم: نمودار ستونی مقایسه 7 شکل

 شده با یونجهشده با جو و گروه تغذیهتغذیه

 در بررسی بافتی روده در ی:شناسبافتنتایج بررسی        

ی هاها و تغییرات سلولدو گروه موردمطالعه، میانگین قطر الیه

توجه قرار گرفت و باهم مقایسه گردید. نتایج این  موکوسی مورد

شده است. طبق بررسی آماری در  نشان داده 2جدول مقایسه در 

اختالف  (2شکل )های موکوسی ها و تعداد سلولقطر الیه

 .>p)00/0ها وجود داشت )داری بین گروهمعنی

کاهش قطر الیه  باوجودکرد، یمدر گروهی که جو مصرف        

در  روده افزایش یافته بود. (0شکل ) یمخاطعضالنی، قطر الیه 

های هر دو گروه انتهای روده نسبت به وسط روده، تعداد سلول

. در بقیه موارد اختالف مشاهده گردیدتری موکوسی بیش

 .<p)00/0داری مشاهده نشد )معنی

 
 

 (انحراف معیار ±میانگین علفخوار )های بافتی روده ماهیان کپور : مقایسه اثرات رژیم غذایی بر قطر الیه2جدول 

 ها در هر ستون است.دار بین اندازهدهنده تفاوت معنیحروف متفاوت نشان 
 

 
 های موکوسی شده با جو: الیه مخاطی حاوی تعداد زیادی سلول یهعلفخوار تغذ: مقطع عرضی ناحیه وسط روده ماهی کپور 4شکل 

 (×1000نمایی بزرگ، H&Eآمیزی ها( است. )رنگ)پیکان

تعداد سلول موکوسی )در 

 میکرومتر مربع( 10000
 گروه قطر مخاط قطر الیه عضالنی هاقطر کل الیه

b 60±23 b 616±112 b 13±236 b 622±360 ناحیه وسط روده(شده با یونجه گروه تغذیه( 

a 63±22 a 631±6803 a630±206 b633±303 شده با یونجه )ناحیه انتهای روده(گروه تغذیه 

b 2±28 b 623±6086 b 02±226 a 668±310 شده با جو )ناحیه وسط روده(گروه تغذیه 

a 88±20 b 638±188 b 11±221 b 680±328 شده با جو )ناحیه انتهای روده(گروه تغذیه 
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 پیکان زردرنگ(، الیه مخاطی )پیکان ) یعضالنشده با یونجه: الیه یهعلفخوار تغذ: مقطع عرضی ناحیه انتهای روده ماهی کپور 5شکل 

 (×400نمایی ، بزرگH&Eآمیزی های کوچک( )رنگهای موکوسی )پیکانسیاه( و سلول

   بحث

 علت مرغوبیت گوشتدر ایران، تکثیر و پرورش کپور علفخوار به       

اهی م پذیر است و ارزش اقتصادی باالیی دارد.نظر اقتصادی توجیه از

جمله ماهیان بدون معده است که در محیط طبیعی  کپور علفخوار از

هان گیاای مانند نی، علف مرغ، شبدر، یونجه و از گیاهان عالی و علوفه

دلیل امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه با علوفه کند. بهآبزی استفاده می

ارزش اقتصادی  جمله ماهیان پرورشی با دستی ماهی کپور علفخوار از

شود و سهم زیادی از تولید کپور ماهیان در دنیا را باال محسوب می

 .(6812آرا، چمندهد )خود اختصاص میبه

های آماری در این پژوهش نشان ه از بررسیآمددستنتایج به       

 اختالف معنیمیانگین وزن تحقیق ازنظر  گروه مورد 2 داد که بین

شمارش  (. در پژوهش حاضر از روش<00/0Pنداشت )داری وجود 

برای بررسی وضعیت روده ماهی کپور علفخوار استفاده کلی باکتریایی 

نظر میزان  موردمطالعه ازگروه  2گردید طبق نتایج و در بررسی بین 

داری وجود اختالف معنیتعداد باکتری در هر گرم از بافت تازه روده 

با شده با جو  (. در مطالعه حاضر در گروه تغذیه>06/0Pداشت )

تعداد کلی باکتری باالتری نسبت  360×1/6±30/2 (CFU/gr) میانگین

 260×2/2± 82/2 (CFU/gr)با میانگین شده با یونجه  به گروه تغذیه

 مشاهده گردید.در هر گرم از بافت تازه روده 

شناسی، گیریزمینه مراحل همه اطالعات علمی موجود در       

 ها از طریقشناسی مربوط به باکتریهای ایمنی و آسیبمکانیسم

 تر در موردآمده است و کمدستاطالعات مربوط به جانوران خونگرم به

 و همکاران، Pollock ؛Karim، 2008). است شده کار جانوران خونسرد

(. امروزه درک 6113و همکاران،  Robert، 6131، Ringo ؛2002

ا هها در ارتباط با شرایط محیطی آنباکتری تری از نیاز به مطالعهبیش

وجود آمده است و نتیجه حاصل این و نیز فیزیولوژی میزبانشان به

 ماهی عمدتاً با تغذیه ارتباط دارند.های باکتریایی بوده است که بیماری

ها باشند، باکتریهای آبی دارای فلور طبیعی باکتریایی میمحیط

 ،Hurstها هستند )ترین جوامع میکروارگانیسمترین و بزرگمتنوع

6113.) 
شده که کمبودهای غذایی، ضایعات  در چندین پژوهش ثابت       

و انگلی و عوامل مختلف و های باکتریایی، ویروسی ناشی از عفونت

 ،Post)آیند می شمارهب عوامل مستعدکننده بیماری عنوانزا بهاسترس

 مواد و گوارش همراه آب دستگاه به ورود از پس هاباکتری(. 6133

 فلور از بخشی عنوانبه یافته و استقرار گوارشی مجاری در یا غذایی

 گوارشی ترشحات ضدمیکروبی، عوامل یا توسط و درآمده روده طبیعی

 مدفوع یا همراه و روندمی بین از گوارش دستگاه نامناسب و شرایط

 سطوح در استقرار از ها پسباکتری چنینشوند. هممی دفع مستقیماً

 موجب و کرده عمل اولیه پاتوژن عنوانبه گوارشی مجاری و خارجی

 (.6118و همکاران،  Austinشوند )بیماری می بروز

( ثابت شد 6112و همکاران ) Ringoدر مطالعه دیگری توسط        

 پرورشی شور و آب شیرین ماهیان روده فلور میکرو در غذایی که جیره

های باکتریایی در دو بررسی حاضر نشان داد که شاخص دارد. تأثیر

داری دارد که این مطالعه ازنظر آماری اختالف معنی کارگاه مورد

های مذکور است. با توجه ای کارگاهتغذیه دهنده شرایط مختلفنشان

گیری نمود که تغذیه ماهی کپور توان نتیجههای فوق میبه یافته

تعداد  سزایی گذاشته است تفاوت درهعلفخوار بر فلور باکتریایی تأثیر ب

تواند ها عالوه بر شرایط فیزیکوشیمیایی، فصل و نوع تغذیه میباکتری

های کشت، گاه گوارش تازه یا منجمد، روشبرداری، دستروش نمونهبه
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، سفالییهموژنیزه کردن محتویات روده و ... بستگی داشته باشد )

که جزء فلور طبیعی آب و ینا با های باکتریایی. برخی از گونه(6833

یا بدن موجودات آبزی هستند ممکن است شرایط نامساعد محیطی 

را برای بروز  این امر زمینهو شود ها ای منجر به ازدیاد آنیهتغذو 

 (.Hurst، 6113) خواهد کردبیماری فراهم 

       Birkbeck ( گزارش دادند که جمعیت 2000و همکاران ،)

 نقطه از دارای ثبات خاصی است و این امر باکتریایی در روده ماهیان

های میکروبی و بیماری ماهیان دارای اهمیت باالیی نظر بروز عفونت

که هنگام صید ماهی تعداد  عنوان کردHuss (6133 ). باشدیم

و در هر گرم بافت  860-360متر مربع پوست ها در هر سانتیباکتری

عدد هست این  860-160و در هر گرم بافت روده  860-160 آبشش

ها است. کننده اثرات محیط بر روی ماهیمیزان وسیع منعکس

های سرد و تمیز که ماهی صید شود این تعداد به که در آبطوریبه

 رسد ولی درمتر مربع پوست میباکتری در هر سانتی 60-600میزان 

 یابد.ای میالعادهمناطق آلوده این میزان افزایش فوق و گرم هایآب

 زندگی از محل بازتابی ماهی روده در هاباکتری حضور میزان       

 کل در هاباکتری تعداد است محدودهآن  مصرفی غذای نوع و ماهی

کلنی  260 صفرتا از پیشرفته الرو و زرده کیسه الرو با گوارش دستگاه

 در باکتری 360 تا 860 از قدها انگشت در کهدرحالی گرم است، در

 چندین مطالعه .(Cahill، 6110 ؛6833 )پورصفرطبالوندانی، است گرم

یابی به نتایج مطلوب در پرورش آبزیان ازجمله دستثابت کرده که 

ای ماهیان گرم آبی، مستلزم وقوف کامل به نیازهای محیطی و تغذیه

ساز ایجاد بیماری در این ماهیان است افزایش بار و نیز عوامل زمینه

تواند باعث افزایش ناگهانی تعداد کل آلی استخر ناشی از کود دهی می

 )سیدهای داخلی ماهیان پرورشی شود باکتری و زخم در بافت

 (.6832پیغان و مشایی، ؛ 6810مرتضایی و همکاران،

       Hansen  میکروفلور و که اند کرده عنوان نیز( 6111همکاران )و

pH از متفاوتی شرایطبه  ترعالی دارانهمانند مهره ماهیان ایروده 

و  صفراوی هاینمک غلظت هوازی،بی غذایی شرایط ترکیبات قبیل

بستگی  روده باکتریایی جمعیت تأثیرات متقابل و گوارشی هایآنزیم

 تعداد طبیعی ( گزارش کردند که6112همکاران ) وRingo  دارد.

 در هتروتروفیک هوازی باکتری 360 ماهیان روده در باکتری جمعیت

گرم است. جستجوی صورت  در هوازی غیر باکتری 060 تقریباً و گرم

داد که تحقیق مشابهی که بتوان نتایج آن را با یافته گرفته نشان 

 بودن و خونسرد علتبه آبزیان ذکرشده مقایسه کرد وجود ندارد، در

 در دائماً فلور میکروبی اطراف، محیط آب دمای از بدن دمای تبعیت

توان نتیجه گرفت که با پس می (. Lesel)، 6110است  تغییر حال

ای این ماهی احتماالً مصرف گیاهان و توجه به بیولوژی و نوع تغذیه

ی بافتی در ساختارهاخصوص یونجه برای این ماهی ضروری است. به

این  جاکهآن ازاما تر است یعال دارانمهرهها اساساً مشابهه ماهی

ی شناسبافتو ی فیزیولوژخاص  هایویژگیباشند ی میآبز موجودات

ی زها و بروز تفاوت با حیوانات خشکیشدن برخی ارگان به تخصصی

 (.6831منجر شده است )مینوش و همکاران، 

در پژوهش حاضر بررسی بافتی روده در دو گروه موردمطالعه        

غییرات ها و تدر میانگین قطر الیه توجهقابلدهنده بروز تغییراتی نشان

 براساس شدهترشح موکوسی ماده نوع بوده است. موکوسیهای سلول

است و  متفاوت گوارش دستگاه مختلف نیز مسیرهای و ماهیان گونه

 شرایط با مستقیمی ارتباط کامل طوربه روده مخاطی مواد کیفیت

و همکاران،  Goff) داردتغذیه  کانال عملکرد نوع چنینهم و محیطی

بافت  ها در بینوجود لنفوسیت .(2002و همکاران،  Cinar؛ 6112

ست شده ا کمان گزارشآالی رنگینقزل ماهی گوارشی دستگاه پوششی

(Banan  ،2001و همکاران). ها محافظت از یفه اصلی این سلولوظ

زا است )پوستی میکروبی و بیماری های بدن در برابر ورود عواملاندام

دست آمد تحقیق بهای که در این ترین یافته( مهم6833و همکاران 

اند قطر الیه مخاطی این است که در گروهی که جو مصرف کرده

های تر بوده است. شکلیافته است ولی قطر الیه عضالنی کمافزایش

دهد که در هر دو گروه انتهای روده میکروسکوپ نوری نشان می

 ،تتری داشته اسهای موکوسی بیشنسبت به وسط روده، تعداد سلول

رت کامل صوشناسی یک پارامتر جامع است که بهبنابراین بررسی بافت

 کندوضعیت سالمت ماهی را مشخص می

     Van der Oost  که شناخت عنوان کردند( 2008ان )و همکار 

تاکنون  .است اهمیت نیز حائز پرورش امر ای دررفتارهای تغذیه

ای روی اثر یونجه بر بافت روده ماهی کپور علفخوار صورت مطالعه

ده در شآمده و مطالب اشارهدستبا توجه به نتایج به لذا نگرفته است.

رسد که افزایش نظر میاین مطالعه از مقایسه دو روش جیره غذایی به

دلیل تحریک مخاط و هایپرپالزی آن بوده قطر الیه مخاطی احتماالً به

 ببس تغذیه ترکیب در معمولیاز جو  زیاد استفاده کهطوری-ه. باست

در  غذایی مواد عبور سرعتکندی  خوراک، هضم قابلیت کاهش

 گردد.یم مدفوع در چسبندگی چربی و هضمکاهش  گوارشی، یمجرا

ساختار بافتی  .تواند جذب مواد غذایی را کاهش دهدین موضوع میا

و هیستوشیمیایی الیه مخاطی نیز در بعضی از ماهیان مطالعه شده 

تر کنند که بیشاین مطالعات تائید می .(Voronina ،6113است )

های جامی واقع در قسمت مخاط مسیر لوله گوارشی توسط سلول

صورت وجود، توسط بعضی از سطحی بافت پوششی روده و در 

 (.2002همکاران،  و Cinarشود )ای ترشح میهای غدد رودهسلول
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       AL Abdulhadi (2000 ) وGoff ( 6112و همکاران ) ثابت

 افزایش را غذایی مواد جذب قابلیت روده مخاط هایکردند که چین

های از تغییرات در بافتهای معدودی گزارش متأسفانهدهند. می

که ها و اینها و آلودگیهای بافتی نوع استرسیر آسیبتأثکه  ماهیان

دهد به چه چیزی باعث این تغییرات بافتی شده است را نشان می

 Jordanoska) دانندیم ماهی را حائز اهمیت بافت مطالعه خاطر همین
عنوان اثر تغذیه را به (2002و همکاران ) Ruyter  (.2000همکاران،  و

ماهیان آزاد عنوان کرده و گفته است های سالمت بچهشاخصیکی از 

چنین تغذیه های کبد و روده تأثیر دارد و همنوع تغذیه روی بافت

شده در بافت کبد مؤثر است. لوله گوارش روی مقدار چربی ذخیره

عمل بسیار مهم و حیاتی در هضم و جذب مواد غذایی دارد و در 

چنین تغییرات بافت شود و هممیمتعددی دچار آسیب  هایبیماری

  دهد.ای و سالمتی ماهی را نشان میروده وضعیت تغذیه

 ودهو اثر آن بر بافت ر تغذیه با یونجه یق مشابهی که تاثیرتحق       

و مطالعه حاضر برای  باشد صورت نگرفته است ماهی کپور علفخوار

ه کپور علفخوار با استفاد جیره مناسب بار در ایران برای تعییناولین

 باکرد که  مطالعه حاضر مشخص مجموع در باشد.یماز یونجه و جو 

شرایط محیطی یکسان بودند و مدیریت  نظر ازکه دو کارگاه ینا وجود

نیز از یک کارگاه تکثیر خریداری کرده  هایماهمشابهی داشتند و بچه

وع ماده غذایی دهد ناز این تحقیق نشان می بودند ولی نتایج حاصل

توجه خاص قرار گیرد و  مصرفی در ماهی کپور علفخوار بایستی مورد

براساس نتایج چنین از جایگزینی یونجه با جو خودداری گردد. 

تنها بر فلور میکروبی و بافت روده ماهی  جو نهآید که استفاده از برمی

 شود.تأثیر دارد بلکه باعث تغییرات ساختاری روده نیز می
 

 یقدردانو تشکر 
مراتب تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر مرمضی، وسیله بدین       

جناب آقای دکتر سیدمرتضایی، جناب آقای دکتر هوشمند و سرکار 

خانم دکتر آهنگر زاده و مهندس جمال سلیمانی که در انجام این 

 .گرددیتحقیق یاری نمودند اعالم م
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( Ctenopharyngodon idella Valغذایی و میزان رشد ماهی آمور )
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 ،6( مجله علوم آبزیان سال Oncorhynchus mykissکمان )ینرنگ

 .32تا  36ات صفح، 8شماره 

بررسی تأثیر گیاه  .1713 ،یوسفی، ح..؛ ه ،شیرزاد .؛یوسفی، م .20

 های آزمایشگاهی،( بر بهبود زخم در موشMedicago sativa)یونجه 

، صفحات 2، شماره 63دوره  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم.
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