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چکیده
ناپلیوس آرتمیا نهتنها یک غذای مفید با ارزش غذایی باال برای دوران الروی اغلب آبزیان میباشد بلکه میتواند بهعنوان حامل بسیاری از
افزودنیها نیز مطرح باشد .ایجاد استرس کنترلشده در ناپلیوس آرتمیا میتواند موجب تحریک و تولید پروتئینهای شوک حرارتی ( )HSPsشود
که تغذیه با آن باعث رشد و بقاء بهتر موجود شود .در این تحقیق تأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای بدون استرس و استرسدیده و ریشه کاسنی بهعنوان
یک ماده پریبیوتیک در کنار غذای کنسانتره (تیمار شاهد) درمجموع  7تیمار ،بر شاخصهای رشد و شاخصهای زیستسنجی بچه ماهی گوپی
( )Poecilia reticulateبررسی شد .تعداد  51ماهی در هر تیمار با اندازه تقریباً یکسان ،بهصورت کاملً تصادفی در ظروف  3لیتری تیماربندی
و بهمدت  35روز در  3وعده بهمیزان  %9وزن بدن غذادهی شدند .در ابتدا و انتهای دوره غذادهی ماهیها زیستسنجی شدند و نتایج آنها با
یکدیگر مقایسه گردید .نتایج تمامی شاخصهای مورد مطالعه همچون افزایش وزن ،افزایش طول ،ضریب رشد ویژه ،ضریب چاقی و درصد افزایش
وزن نشان داد که تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرسدیده تأثیر بهتری در اعلب فاکتورها داشته است .شاخصهای ذکر شده بهجز ضریب چاقی در
تیمارهای تغذیه شده با ناپلی افزایش بیشتری داشتند ( .)P<0/05تیمارهای کاسنی و شاهد تغذیهشده با غذای کنسانتره نتوانستند رقابتی با دیگر
تیمارهای تغذیهشده با غذای زنده داشته باشند (.)P>0/05
کلمات کلیدی :آرتمیا ،پروتئینهای شوک حرارتی ،کاسنی ،گوپی ،رشد ،ناپلیوس
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خلیلپور و همکاران

تأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرسدیده و ریشه کاسنی بر شاخصهای رشد و....

مقدمه
آبزیپروری طی دهههای اخیر پیشرفت زیادی داشته بهطوریکه
نرخ رشد ساالنه آن بیشتر از سایر صنایع بوده است (.)2014 ،FAO
اهمیت اقتصادی ماهیان زینتی باعث افزایش چشمگیر تکثیر و پرورش
آنها شده است ( Hoseinifarو همکاران .)2015 ،بنابراین شناخت و
تقویت ویژگیهای مختلف ماهیان آکواریومی از جمله رشد ،بقاء و پاسخ
ایمنی ضروری بهنظر میرسد ( Firouzbakhshو همکاران.)2011 ،
یکی از مشکالت شایع آبزیپروری باال بودن میزان تلفات است که
بهدالیل متفاوتی از جمله گرسنگی ،آسیب فیزیکی ،استرس ،آلودگی
آب و در نهایت بیماری رخ میدهد ( Rottmannو همکاران.)1992 ،
محدودیتهای استفاده از روشهای کنترل بیماریها همچون استفاده
از آنتیبیوتیکها باعث گسترش روشهای زیستی ازجمله پروبیوتیکها
و پریبیوتیکها گردید ( Iriantoو 2002 ،Austin؛  Gomez-Gilو
همکاران2000 ،؛  Verschuereو همکاران2000 ،؛ .)1999 ،Gatesoupe
در سالهای اخیر بهمنظور جلوگیری از اثرات نامطلوب آنتیبیوتیکها
در پرورش ماهی و همچنین جهت بهبود وضعیت سالمت و کارایی
مصرف غذا ،از افزودنیهای غذایی زیادی ازجمله پروبیوتیکها استفاده
میشود ( Bagheriو همکاران .)2008 ،بهکارگیری پروبیوتیکها و
پریبیوتیکها در جیرههای غذایی میتواند از طریق کاهش غذای الزم
برای رشد ماهیان کارایی تغذیه را افزایش دهد و کاهش هزینههای
پـرورش آبزیـان را در پـی داشـته باشـد .در واقع ،غذا مهمترین عامل
محیطی است که ترکیب اسیدهای چرب و میزان چربی بافت بدن را
در ماهی تحت تأثیر قرار میدهد ( .)1996 ،Millamenaپروبیوتیکها
مکملهای میکروبی زندهای هستند که از طریق تغییر جمعیت میکروبی
محیﻂ یـا میزبـان و رقابت با باکتریهای بیماریزا ،اثرات سـودمندی
را روی میزبان میگذارند .دستکاری جمعیت میکروبی روده الروهای
آبزیان ،با استفاده از باکتریهای انتخـابی بـرای بهینهسازی آنها بـه
منظور رشد و بازماندگی بهتر از جنبههای مهم استفاده از پروبیوتیکها
است ( Ringøو  .)1999 ،Birkbeckمشکالتی در استفاده از پروبیوتیکها
وجود دارد ازجمله اینکه پروبیوتیکها فقﻂ میتوانند در روده بزرگ
عمل کنند و برای رسیدن به روده باید از موانع فیزیکی و شیمیایی
بسیاری در لوله گوارش عبور کنند ( Pochartو همکاران )1992 ،و تا
رسیدن به روده باید فعال بمانند .برای حفظ بقاء و فعالیت ،باکتری
باید بتواند به اپیتلیوم روده متصل شود .عالوه بر آن ،باکتری
پروبیوتیک برای دستیابی به غذا و محل مناسب جهت کلون شدن
بایستی با صدها باکتری دیگر فلور روده رقابت کند ( Bouhnikو
همکاران .)1992 ،جهت فائق آمدن بر محدودیتها و مشکالت
پروبیوتیکها ،استفاده از پریبیوتیکها رایج گردید .پریبیوتیکها که
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بهعنوان مواد غذایی غیر قابل هضم شناخته میشوند با اثر بر تحریک
رشد و فعالیت تعداد معدودی از باکتریهای مفید و پروبیوتیک در
دستگاه گوارش تأثیر خود را اعمال میکند .امروزه فروکتوالیگوساکاریدها
و اینولین از رایجترین پریبیوتیکها در اروپا ،ژاپن و استرالیا بــوده و
تحقیقات بسیاری روی این ترکیبات متمرکز شده است (.)2000 ،Franck
الیگوفروکتوزها فیبرهای غذایی محلول و قابل تخمیری میباشند که جزء
خانواده فراکتانها هستند ( .)2005 ،Roberfroidعالوه بر این نشان
داده شده است که اینولین جذب کلسیم و منیزیم را افزایش میدهد
و بدینوسیله بر تولید گلوکز خون و کاهش میزان کلسترول و لیپیدهای
سرم تأثیر میگذارد ( .)2000 ،Franckاینولین یک کربوهیدرات
گیاهی غیرقندی است که فیبر محلول دارد و از گیاهان مختلف همچون
سیر ،پیاز ،ترهفرنگی ،گل کوکب و کاسنی بهدست میآید (،Roberfroid
 .)1993اما معموالً برای تولید اینولین ،از گیاه کاسنی ( Cichorium
 )intybusاستفاده میشود .اگرچه اینولین یک فیبر طبیعی برای
ماهیان محسوب نمیشود ،ولی بهواسطه دارا بودن خواص پریبیوتیکی
در تحریک باکتریهای مفید روده و توقف رشد باکتریهای مضر،
استفاده از آن در آبزیپروری ایده جالبتوجهی است ( Ringøو
همکاران .)2006 ،تحقیقات پیشین انجام شده در مورد تأثیر اینـولین
نشاندهنده بهبود عملکرد تولید ،رشد و بقای ماهیان از قبیل بچه
ماهی کلمه (( )Rutilus rutilus caspicusسروانی و همکاران،)1389 ،
کپور معمولی ( Akrami( )Cyprius carpioو همکاران ،)2012 ،بچه
ماهی سفید دریای خزر ( ،)2011 ،Mira( )Rutilus frisii kutumتیالپیا
( Ibrahem( )Oreochromis niloticusو همکاران )2010 ،میباشد.
برای بسیاری از گونههای ماهیان دوره الروی مهمترین و حساسترین
دوره زندگی محسوب میشود .موفقیت در پرورش الرو ماهی بهطور
عمدهای بر رژیم غذایی مناسبی که بهصورت مؤثری هضم شود و نیاز
ماهی برای رشد بهتر و حفظ سالمت را تأمین کند ،استوار است (Giri
و همکاران .)2002 ،ذرات غذا باید با توجه به اندازه کوچک دهان الرو
ماهی انتخاب شود .انتخاب غذای بسیار ریز هم ممکن است به مشکل
کمبود غذایی ناشی از نسبت بسیار زیاد سطح به حجم بیانجامد (Kim
و همکاران .)1996 ،استفاده از غذای زنده در مقایسه با غذای آماده
در  ،Oncorhynchus mykissمیزان رشد و وزن تر بیشتری را نشان
داد ( Akbaryو همکاران .)2007 ،نخستین بار استفاده از موجودات
زنده و بهخصوص زئوپالنکتونها برای تغذیه گونههایی استفاده شد
که نمیتوانستند در مرحله الروی از غذای آماده استفاده کنند (Kim
و همکاران .)1996 ،در بین زئوپالنکتونها میگوی آبشور یا آرتمیا و
روتیفرها بیشتر برای تغذیه ماهیهای آب شیرین استفاده میشوند
( Bengtsonو همکاران1991 ،؛  Légerو همکاران.)1986 ،
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نتایج بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که آرتمیا منبع غذایی
خوبی برای الروهای گوشتخواران و مراحل اولیه بسیاری گونهها میباشد
که نیاز ماهی را بهطور کامل تأمین میکند ( Kouetaو همکاران،
 .)2002آرتمیا سختپوستی است که بهدلیل اندازه کوچک در زمان
تفریخ ،تغذیه غیرانتخابی و کیفیت غذایی باال میتواند بهعنوان غذای
آغازین مناسبی برای بسیاری از گونههای ماهیان در نظر گرفته شود
( Sorgeloosو همکاران .)2001 ،از زمانیکه صنعت آبزیپروری و
پرورش ماهی در اواخر دهه  1970پیشرفت کرد ،بهتدریج تقاضا برای
سیستهای آرتمیا از حدود چند تن در سال به  800تن افزایش یافت
که این میزان تنها  %40از نیاز غذایی مراحل اولیه پرورش آبزیان را
شامل میشود ( Lavensو  .)2000 ،Sorgeloosاستفاده از ناپلیوس
آرتمیا ،با ارزش غذایی  %37-71پروتئین %12-30 ،لیپید%11-23 ،
کربوهیدرات و  % 4-21خاکستر ،مزایایی دارد ازجمله اینکه ارزش
غذایی باالیی دارد و نیز قابلیت کامل شدن با استفاده از غنیسازی را
داراست ( Légerو همکاران .)1986 ،برای استفاده از ناپلیوس در
تغذیه ماهی بهتر است از ناپلیوس تازه هچ شده استفاده کرد زیرا پس
از گذشت  6تا  8ساعت که ناپلیوس وارد مرحله دوم الروی (متاناپلیوس)
میشود حدود  %25-30از انرژی خود را استفاده کرده و دارای مقدار
کمتری اسیدآمینه است که قابلیت هضم ناپلیوس توسﻂ ماهی و در
نتیجه رشد ماهی را کاهش خواهد داد ( Légerو همکاران.)1986 ،
اسیدهای چرب موجود در آرتمیا از سری اسید چربهای (18:3)n-3
و ( 20:5 )n-3میباشد .لینولنیک اسید از سری ( ،18:3)n-3از جمله
اسیدچربهای ضروری ارگانیسمهای آب شیرین و ایکوزاپانتئونیکاسید
از سری ( 20:5 )n-3اسید چرب ضروری برای ارگانیسمهای دریایی
است ( Kanazawaو همکاران .)1979 ،همچنین گزارش شده است
که در ناپلیوس آرتمیا مقادیر باالیی از )Heat Shock Protein26( HSP26
وجود دارد که در صورت بیان میتواند از الرو در مقابل استرسهای
محیﻂ محافظت کند .الزم به ذکر است یکی از راههای تقویت سیستم
ایمنی زیستی ،فعال نمودن مکانیسم درونی موجود میباشد .تحقیقات
نشان داده است که در صورت اعمال استرس ،پروتئینهای شوک
حرارتی در بدن موجودات ترشح میشود که میتواند باعث باال رفتن
مقاومت به استرسهای محیطی شود (جعفری و همکاران.)1393 ،
ماهی گوپی یکی از ماهیان ساکن آب شیرین و از خانواده Poeciliidae
است که بهدلیل سهولت در نگهداری و باروری و نیز داشتن رنگهای
زیبا و براق جزو محبوبترین ماهیان زینتی در سراسر جهان (،Magurran
 )2005و یکی از گزینههای مناسب جهت انجام کارهای تحقیقاتی
بهشمار میرود .هدف از تحقیق حاضر اپتیممسازی روش استفاده از
ناپلیوس تازه هچ شده آرتمیا برای تقویت رشد در ماهیان آکواریومی
میباشد ،زیرا پیشبینی میشود بتوان با تحریک

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

تولید پروتئینهای شوک حرارتی در ناپلیوس آرتمیا و تغذیه ماهیان
گوپی با این غذا ماهیانی با سرعت رشد بهتر تولید نمود.

مواد و روشها
تحقیق حاضر در زمستان  1394در پژوهشکده مطالعات دریاچه
ارومیه انجام گرفت .تیمارهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارت
بودند از :تیمار ( )1تغذیهشده با ناپلیوس بدون استرس ،تیمار ()2
ناپلیوس استرسدیده ،تیمار ( 50% )3ناپلیوس بدون استرس%50+
غذای کنسانتره ،تیمار ( 50% )4ناپلیوس استرسدیده %50+غذای
کنسانتره ،تیمار ( )5کاسنی  ،0/5%تیمار ( )6کاسنی  %1و تیمار ()7
غذای کنسانتره .الرو ماهیان موردنیاز جهت این مطالعه نیز طی ماههای
قبل توسﻂ همین گروه تحقیقاتی از حدود  100جفت مولد با کمترین
اختالفات درون جمعیتی (مورفولوژیک) تکثیر یافته و در شرایﻂ استاندارد
پرورش داده شدند .ماهیها قبل از شروع دوره غذادهی مدت  10روز
با غذا ی کنسانتره تیمار شاهد غذادهی شدند و به شرایﻂ آزمایشی
سازگار شدند .سیستهای  Artemia urmianaبا خلوص تائید شده و
درصد هچ باالی  )2012 ،Manaffar( %75از سیست بانک پژوهشکده
مطالعات دریاچه ارومیه تهیه شده و جمعیتی که بهترین و باالترین
سطح  HSP26تولید شده را در شوری  280گرم بر لیتر دارا بودند
انتخاب شد .بهمنظور تائید صحت وجود این پروتئین برای اولین بار
در دنیا توالی ژن  HSP26این آرتمیا در بانک ژنی  NCBIثبت گردید
(خلیلپور .)1395 ،تحریک تولید پروتئین شوک حرارتی  HSP26در
شوری و دمای باال (نزدیک آستانه تحمل الروها) صورت پذیرفته و
ارزیابی تولید این پروتئینها بهروش  RT-PCRصورت گرفت .سپس
سیست مورد نظر در شرایﻂ استاندارد تفریخ (دمای  28درجه سانتیگراد
و شوری  30گرم بر لیتر) در بطریهای  1لیتری مخروطی شکل ،هچ
و بالفاصله در دمای  -80درجه سانتیگراد جهت تغذیه ماهیهای
تیمار 3،2،1و  4ذخیره شدند .ناپلیوسهای مورد استفاده در تغذیه
تیمارهای  2و  4تحت استرس شوری  280گرم بر لیتر (خلیلپور،
 )1395قرار گرفتند .جهت آماده کردن غذای تیمارهای  5و  ،6ریشه
کاسنی که بیشترین مقدار اینولین را داراست ،از عطاری معتبر تهیه
و پودر گردید %0/5 .و  %1پودر کاسنی با  25میلیگرم ژالتین در 50
سیسی آب مخلوط و بر روی  50گرم غذای کنسانتره اسپری شد.
جهت حذف اثر ژالتین همان میزان ژالتین در آب حل شده و به
تنهایی بر روی غذای کنسانتره شاهد نیز افزوده شد .تعداد  17ماهی
جهت مقایسه با ماهیها در پایان دوره ،زیستسنجی شدند .برای این
آزمایش  51عدد ماهی گوپی برای هر تیمار (حاوی  4تکرار  17تایی)
به ظروف  3لیتری منتقل و بهمدت  35روز با غذاهای مخصوص به
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مقدار  %9وزن بدن ماهیها و در  3وعده تغذیه شدند .در استفاده از
ناپلیوس آرتمیا ضریب تبدیل  4:1غذای تر نسبت به غذای خشک
جهت جلوگیری از تغذیه یک تیمار با غذای اضافی مورد استفاده قرار
گرفت .کیفیت آب طی این دوره در دمای  23±1درجه سانتیگراد،
 pHدر محدوده  7/5±0/5و دوره نوری  12ساعت نور و  12ساعت
تاریکی تنظیم شد .در پایان دوره  35روزه ،زیستسنجی  12ماهی از
هر تیمار ( 3ماهی از هر تکرار) پس از بیهوشی توسﻂ پودر گل
میخک انجام گرفت .جهت بررسی شاخصهای رشد از فرمولهای زیر
استفاده گردید:
افزایش طول ( Wangو همکاران:)2003 ،
(طول کلTL:طول نهایی:؛ Lfطول

اولیه:؛)=(Lf-Li); )Liسانتیمتر(TL

افزایش وزن ( Huangو همکاران:)2008 ،
(افزایش وزنW:؛ وزن

نهاییBWf:وزن اولیه:؛ )=BWf-Bwi; )Bwiگرم(WG

ضریب رشد ویژه ( Huangو همکاران:)2008 ،
(دوره رشد برحسب روزt:؛ وزن نهاییWf:؛ وزن

اولیهSGR=Ln(Wf)-Ln(Wi) × 100 /t; )Wi :

ضریب چاقی ( Grantو همکاران:)2008 ،
(طول ماهیL:؛ وزن

ماهی)×100; )W:سانتیمتر(CF=W(g)/L3

درصد افزایش وزن ( Hungو همکاران:)1989 ،
(متوسﻂ وزن اولیهBWi:؛ متوسﻂ وزن نهایی:

BWI%=(BWf_BWi)/BWi×100; )BWf

عالوه بر شاخصهای رشد تعدادی از فاکتورهای زیستسنجی
ماهیها هم طبق قسمتهای مشخص شده در شکل  1توسﻂ کولیس
دیجیتال اندازهگیری شد .میانگین زیستسنجی در ابتدا و انتهای دوره
با یکدیگر مقایسه شد .بهمنظور بررسی و تحلیل بهتر تعدادی از
شاخصهای زیستسنجی بهصورت نسبی نسبت به طول یا وزن کلی
محاسبه و نتایج در جدول ارائه شده است .با توجه به اینکه در این
سن ماهیان بالغ نیستند لذا انتخاب نمونه برای زیستسنجی بهصورت
کامال تصادفی صورت گرفته و به صفات ظاهری توجه نشد.

شکل  :1شاخصهای اندازهگیری شده در ماهی گوپی :طول
استاندارد ،طول کل ،فاصله باله شکمی ،طول سر ،حداکثر
ارتفاع بدن ،فاصله اولین باله پشتی ،طول اولین باله پشتی
( Hajjejو همکاران)2011 ،
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آنالیز آماری :دادههای حاصل از این آزمایش در مورد رشد
ماهیها و مقایسه تیمارها با ابتدای دوره و نیز تیمار شاهد با روش
آماری  One Way ANOVAو آزمون  Tukeyبا استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  21مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج
شاخصهای رشد بررسی شده نشان داد در فاکتورهای افزایش
وزن ،افزایش طول ،ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن اختالف
معنیداری مابین  4تیمار اول تغذیه شده با ناپلیوس با بقیه تیمارها
خصوص تیمار شاهد وجود دارد ( .)P<0/05این اختالف خصوصاً در
تیمارهایی که با ناپلیوس استرس دیده تغذیه شده بودند بیشتر بوده
و بعضاً معنیدار نیز میباشد .نتایج این بخش از تحقیق نشان داد که
استفاده از کاسنی در فاکتورهای وزنگیری و افزایش طول ماهی مؤثر
نبوده است ( .)P<0/05بهترین افزایش وزن در تیمار ( 2تغذیه با
ناپلیوس استرسدیده) حاصل شده است .که ازنظر افزایش طول و
ضریب رشد ویژه نیز این ماده غذایی مؤثر بوده است (با وجود عدم
اختالف معنیدار) .در رتبه دوم تیمار ترکیبی ( 4کنسانتره+ناپلی
استرسدیده) قرار دارد .نکته قابلتوجه اینکه در فاکتور افزایش طول
تغذیه با ناپلی استرس دیده موجب تولید ماهیان همگنی با کمترین
انحراف معیار شده است .برترین ترکیب غذایی برای القاء باالترین
ضریب چاقی تیمار  50%( 4ناپلیوس استرسدیده %50+غذای کنسانتره)
ثبت شد.
در جدول  2میانگین تعدادی از ویژگیهای زیستسنجی
ماهیان در تیمارهای مختلف آورده شده است .این مطالعه نشان داد
که بیشترین میزان وزن و طول کلی در  4تیمار اول تغذیه شده با
ناپلیوس آرتمیا (بهصورت ترکیبی و منفرد) نسبت به تیمارهای
کاسنی و شاهد حاصل شده است ( .)P>0/05بررسی دقیقتر نشان
میدهد از بین این  4تیمار موفق در رشد دو تیمار تغذیه شده با
ناپلیوس استرسدیده (ترکیبی و منفرد) نتایج بهتری را حتی نسبت
به دو تیمار دیگر که از ناپلیوس بدون استرس استفاده کرده بودند دارا
هستند .البته این اختالف معنیدار نیست ولی رکورد بهترین نتیجه
را در بین تمامی تیمارها نشان میدهد .نکته قابل توجه اینکه تغذیه
با ناپلیوس استرس دیده موجب کاهش طول سرنسبت به طول کلی
بدن شده است .همچنین این رژیم غذایی تاثیر قابل توجهی در اندازه
باله ،دم و زوائد ماهی داشت.

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :1میانگین ±انحراف معیار شاخصهای رشد در ماهی گوپی در تیمارهای مختلف (طول سانتیمتر و وزن گرم)
افزایش وزن

تیمار
1

a

0/159±0/030

a

افزایش طول

ضریب رشد ویژه

ضریب چاقی

درصد افزایش وزن

1/059±0/127

3/308±0/462

1/009±0/019

199/580±38/615

a

ab

2

0/220±0/017a

1/250±0/040a

3/770±0/168a

1/044±0/023ab

3

0/181±0/004a

1/116±0/055a

3/382±0/053a

1/043±0/057ab

4

a

0/219±0/037

a

1/218±0/137

3/748±0/376

1/069±0/013

5

b

0/077±0/020

6

b

7

b

a

b

0/727±0/070

b

0/056±0/010

b

0/595±0/080

b

0/071±0/024

b

0/649±0/088

b

a

1/907±0/371

b

1/521±0/226

ab

0/978±0/021

1/788±0/441

ab

1/005±0/049

a

275±21/794a
227/080±6/166a
a

273/750±47/483

0/954±0/053

b

96/250±25/093

b

70/833±13/365

88/750±30/336

b

*حروف متفاوت (بهصورت عمودی) نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )P>0/05میباشد .تیمارها بهترتیب )1( :تغذیه شده با ناپلیوس بدون استرس؛ تیمار ( )2ناپلیوس
استرسدیده؛ تیمار ( %50 )3ناپلیوس بدون استرس %50+غذای کنسانتره؛ تیمار ( %50 )4ناپلیوس استرسدیده %50+غذای کنسانتره؛ تیمار( )5کاسنی %0/5؛ تیمار ( )6کاسنی%1؛
تیمار ( )7غذای کنسانتره.

جدول  :2میانگین±انحراف معیار شاخصهای زیستسنجی ماهیان گوپی و مقایسه آنها بین تیمارهای مختلف (میلیمتر)



حروف متفاوت (بهصورت عمودی) نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح ( )P>0/05میباشد.

بحث
محققان دریافتهاند که باکتریهای موجود در دستگاه گوارش،
آنزیمهای گوارشی تولید میکنند که باعث هضم بهتر غذا میشود
( Kediaو همکاران .)2007 ،برهمین اساس مطالعات بسیاری در زمینه
تأثیر مکملهای غذایی و پروبیوتیکها و پریبیوتیکها در آبزیان
صورت گرفته است .در برخی از این مطالعات عنوان شده که استفاده
از پروبیوتیک و پریبیوتیک باعث افزایش سیستم ایمنی ،مقاومت بهتر
در برابر پاتوژنها و نیز رشد بهتر موجودات از جمله کپور معمولی
( Akrami( )Cyprius carpioو همکاران )2012 ،میگردد (Yousefian
و  .)2009 ،Sheikholeslami Amiriاین محققان همچنین اظهار
داشتند که ماهی تمایل به خوردن غذای غنیشده با پروبیوتیک را
دارد که این منجر به افزایش رشد ماهی میگردد )2011( Mira .از
مقادیر  1 ،0/5 ،0و  1/5اینولین بهعنوان یک ماده پریبیوتیک جهت

تغذیه بچه ماهی سفید دریای خزر ( )Rutilus frisii kutumاستفاده
کرد و نتیجه گرفت که اینولین  0/5در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر
بسیار زیادی در رشد و کارایی غذای ماهیها داشته استMahious .
و  ) 2005( Ollevierنیز دریافتند که اینولین و اولیگوفروکتوز رشد
ماهی خاویار سیبری ( )Acipenser baeriiو گربهماهی آفریقایی
( )Clarias gariepinusرا بهبود میبخشند .نتایج تحقیق حاضر
همچون برخی دیگر از تحقیقات که نشان میدهند ،اینولین بهتنهایی
تأثیری بر رشد آبزیان ندارد ،نشان داد که تیمارهای تغذیهشده با
کاسنی  %0/5و  %1در مقایسه با تیمار شاهد تفاوتی نشان نداد .در
تحقیقی دیگر نیز میزان رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید تغذیهشده
با اینولین در مقایسه با مانان و ترکیب مانان و اینولین کمتر بوده است
(اکرمی و همکاران .)1392 ،درخصوص تأثیر کم اینولین بر آبزیان
پرورشی  Olsenو همکاران ( )2001با اضافه کردن اینولین به غذای
251

خلیلپور و همکاران

تأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرسدیده و ریشه کاسنی بر شاخصهای رشد و....

ماهی چارقطبی ( )Salvelinus alpinusدریافتند که استفاده از اینولین
بهعلت تجزیه و تخمیر نشدن آن باعث تجمع کربوهیدراتها و اثر
زیانبار بر سلولهای آنتروسیت روده میشود که شاید دلیلی بر تأثیر
کم اینولین بر رشد آبزیان باشد .در آزمایش حاضر ،استفاده از کاسنی
بهعنوان منبع اینولین نیز میتواند مزید بر علت باشد زیرا ماهیها در
ابتدای دوره غذادهی رغبتی به خوردن غذا نشان نمیدادند و تا پایان
دوره نیز کمترین مقدار غذا را در مقایسه با دیگر تیمارها استفاده
کردند .البته جهت حل این مشکل از شیرینکنندههای طبیعی استفاده
شد ولی میتوان از دیگر اولیگوساکاریدها که بهدلیل ساختار شیمیایی
و درجه پلیمریزاسیون منوساکاریدهای موجود در آن ،طعم شیرینی را
دارا هستند (1999 ،Crittenden؛  )1998 ،Voragenو سبب طعمدهی
مطلوب به غذا میشود ( )1999 ،Crittendenاستفاده کرد.
در زمینه استفاده از آرتمیا و ناپلیوس آرتمیا در تغذیه ماهیها
مطالعات گستردهای انجام شده است .بهعنوان مثال  Roozbehfarو
همکاران ( )2012گزارش کردند که ماهیهای کپور تغذیهشده با
ناپلیوس آرتمیا اورمیانا و ناپلیوس آرتمیا پارتنوژنتیکا ،باالترین میزان
رشد و تغذیه را در مقایسه با دیگر تیمارها نشان دادند .عالوه بر آن
 Roozbehfarو همکاران ( )2013در تحقیقی دیگر به این نتیجه
رسیدند که استفاده از ناپلیوس آرتمیا در تغذیه الرو گربهماهی
آفریقایی ( )Clarias gariepinusمیزان بقاء را تا حد زیادی افزایش
میدهد .ازآنجاییکه آرتمیا یکی از بهترین غذاهای زنده ماهیها
محسوب میشود و تحقیقات نشاندهنده تأثیر مثبت آرتمیا بر رشد
ماهیها میباشند در این آزمایش از ناپلیوس آرتمیا جهت بهبود رشد
ماهیها استفاده شد .با اینکه میزان رشد در تیمارهای تغذیهشده با
ناپلیوسها ،در مقایسه با تیمار شاهد و تیمارهای تغذیهشده با کاسنی
بسیار چشمگیر بود ،اختالف تیمارهای تغذیهشده با ناپلیوس استرس
دیده با تیمارهای تغذیهشده با ناپلیوس بدون استرس براساس آنالیزهای
آماری تفاوت معنیداری نشان نداد ،اما با مقایسه میزان افزایش وزن
و طول در این تیمارها میتوان به این نکته پی برد که تغذیه با ناپلیوس
استرسدیده رشد ماهی را افزایش میدهد .این اختالف در ویژگیهای
ظاهر ماهیان (از نظر باله و رنگ و زیبایی) و حتی فعالیت روزانه ماهیان
این تیمار بهشدت چشمگیر بود .با اینکه در این مقاله موضوع
پروتئینهای شوک حرارتی بهعلت حجم زیاد اطاعات مورد بحث قرار
نگرفت ولی مطالعات زیادی درخصوص فعالسازی مسیرهای سیگنالی
داخل سلولی جهت بیان  HSPانجام گرفته است .تمام استرسهای شناخته
شده اگر بهاندازه کافی شدید باشند منجر به بیان  HSPمیشوند .تحقیقات
سالهای اخیر نشان داده است که میتوان بهصورت مصنوعی با تحریک
پروتئینهای شوک حرارتی باعث تقویت سیستم دفاعی موجود در
برابر استرسهای محیطی شد ( Saravanakumarو ،Soundarapandian
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 .)2009پروتئینهای شوک حرارتی ( )HSPsبهعنوان یک شاخص
برای ارزیابی میزان استرس در جانداران در نظر گرفته میشوند
( Iwamaو همکاران1998 ،؛  .)1995 ،Sandersاین پروتئینهای
تنظیمکننده درونسلولی هم در سلولهای پروکاریوت و هم در سلولهای
یوکاریوت شناسایی شدهاند ( Lindquistو  .)1998 ،Craigدر شرایطی
که سلول تحت تأثیر استرس قرار میگیرد این پروتئینها ترشح
میشوند و باعث مقاومت سلول در برابر استرس میشود ( Baruahو
همکاران .)2013 ،با توجه به نقش پروتئینهای شوک حرارتی در
افزایش مقاومت جاندار نسبت به استرسهای محیطی و با توجه به
اینکه افزایش سطح این پروتئینها در بدن عموماً نیازمند ایجاد
استرس و شوک خارجی بوده و اغلب مواقع نمیتواند بهموقع موجب
بروز مقاومت داخلی شود .لذا در تعدادی از بررسیهای مقدماتی انجام
شده بر روی موجودات مختلف نشان داده شده که تغذیه با این دسته
از پروتئینها نیز میتواند باعث تقویت سیستم ایمنی موجود زنده
شود .در این تحقیقات مشخص شده است که این دسته از پروتئینها
دارای ساختمان تقریباً یکسانی در اغلب موجودات میباشند و در صورت
ورود این پروتئینها به هر نحو ،رشد و بقاء در شرایﻂ استرسزای
محیطی تقویت خواهد شد ( Soundarapandianو ،Saravanakumar
 .)2009در اینخصوص به اثبات رسیده هست که حتی اگر باکتری
 Baruah( Escherichia coliو همکاران )2010 ،و یا مخمر تکسلولی
حاوی HSPفعال ،جهت تغذیه الرو آرتمیا مورد استفاده قرار گیرد،
باعث افزایش مقاومت آن در برابر استرس میشود (جعفری و همکاران،
 .)1393با استناد به نتایج این تحقیق و مطالعات پیشین اشاره شده
توسﻂ همین گروه تحقیقاتی بهنظر میرسد استفاده از الرو آرتمیای
استرس دیده میتواند نقش اساسی در ایجاد مقاومت و رشد بهتر در
الرو دیگر آبزیان داشته باشد.
اگرچه در این تحقیق حیوان مدل یک ماهی زینتی انتخاب شده
است ،اما با تعمیم دادن نتایج آن به پرورش ماهیان خوراکی ،با توجه
به اینکه با افزایش جمعیت جهان و نیاز به غذا و منابع پروتئینی نیز
بیشتر میشود و ماهیان و آبزیان سهم زیادی از غذای جهان را شامل
میشوند ،میتوان دریافت که با تغییر جیره غذایی ماهیان در استخرهای
پرورش و استفاده از ناپلیوس استرس دیده میتوان بازدهی و سود
حاصل از افزایش وزن ماهیها را تا میزان زیادی افزایش داد .استفاده
از آرتمیا جهت افزایش رشد ماهیان آکواریومی سالهاست موردتوجه
میباشد .لیکن نتایج اخیر اثبات کرد که بهدلیل گران بودن سیست
آرتمیا ،استفاده از یک جیره ترکیبی ( %50ناپلیوس استرسدیده%50+
غذای کنسانتره) مشروط بر اینکه یک استرس کوتاهمدت کنترلشده
بهمدت  4ساعت بر ناپلیوسهای آرتمیا اعمال شود ،میتواند نتایج
بهتری در رشد ماهی گوپی و شاید دیگر گونههای ماهیان
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 با توجه به نتایج ضعیف استفاده از کاسنی و.آکواریومی حاصل نماید
احتمال عدم مقبولیت مزه این ماده توصیه میشود جهت افزودن
اینولین به غذای ماهیها از دیگر منابع آن استفاده کرد یا به طریقی
 آن را به غذای موردعالقه،مثل افزودن مادهای با طعم دلخواه ماهی
.ماهی تبدیل کرد
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 پژوهشکده مطالعات دریاچه،از معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه
ارومیه و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه جهت فراهم نمودن
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