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تاثیر کیتوزان جیره بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونشناسی در بچهماهیان
سفید )(Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901


معصومه کمالینجفآباد* :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع
طبیعی گرگان  ،صندوقپستی41144-484 :

 محمدرضا ایمانپور:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی

گرگان  ،صندوقپستی41144-484:



وحید تقیزاده :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوقپستی41144-484 :

 علیرضا عالیشاهی:

گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی

گرگان  ،صندوقپستی41144-484 :
تاریخ دریافت :اسفند 1312

تاریخ پذیرش :خرداد 1313

چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور ارزيابي اثرکیتوزان بهعنوان يک محرک ايمني بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونشناسي در
بچهماهیان سفید ) (Rutilus frisii kutumانجام شد .اين تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفي شامل سطوح صفر،0/52 ،
 1 ،0/2و  5گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهي سفید با سه تکرار طراحي شد .بچهماهیان سفید با میانگین وزني
 1/67 ± 0/12گرم در آکواريوم بهمدت  8هفته با جیرههای آزمايشي تا حد سیری تغذيه شدند .پارامترهای اندازهگیری شده شامل
معیارهای رشد (وزن نهايي ،نرخ رشد ويژه ،فاکتور وضعیت و افزايش وزن بدن) ،شاخص تغذيهای (ضريب تبديل غذا) بود .در پايان
دوره آزمايش پارامترهای هماتولوژيک خون بچهماهیان مورد بررسي قرارگرفت و خونگیری از ساقه دمي ماهیان بهعمل آمد .نتايج
بهدست آمده از نظر شاخصهای رشد تفاوت معنيداری در بین تیمارها نشان نداد ( )P<0/02اما نتايج از نظر شاخص تغذيهای
(ضريب تبديل غذايي ) و فاکتور خونشناسي تفاوت معنيداری در بین تیمارها نشان داد ( .) P> 0/02نتايج اين مطالعه نشان ميدهد
کیتوزان در سطح  5گرم ميتواند بر ارتقاء گلبول سفید خون و در سطح  1گرم بر بهبود ضريب تبديل غذايي در بچهماهیان سفید
تاثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی :کیتوزان ،رشد ،پارامترهای خونشناسی ،بچه ماهیان سفید )(Rutilus frisii kutum

* پست الکترونیکی نویسنده مسئولmasume.kamali91@yahoo.com :
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مقدمه
ماهی سفید با نام علمی ) (Rutilus frisii kutumاز
خانواده کپور ماهیان ،یکی از مهمترین و با ارزشترین ماهیان
استخوانی تجاري و اقتصادي دریاي خزر است (.)5991 ،Holchik
این ماهی تنها در دریاي خزر وجود دارد و زیستگاه اصلی آن
مربوط به بخش جنوبی دریاي خزر بهخصوص سواحل ایران
میباشد ( .)5991 ،Razavi Sayadآمار صید ماهی سفید در
سواحل ایرانی دریاي خزر نشان میدهد که این ماهی رقم عمده
صید صیادان منطقه را تشکیل میدهد .این میزان صید ساالنه
حاصل رهاکرد میلیونها بچهماهی توسط کارگاههاي تکثیر و
پرورش شیالت ایران است .لذا جهت بازسازي ذخایر این ماهی
پس از تکثیر و پرورش الرو این ماهی با کیفیت خوب ،نرخ بقا و
رشد باالتر میتواند موفقیت زندگی بچهماهیان را پس از
رهاسازي و ورود به دریا تضمین نموده و درصد بازماندگی را
افزایش دهد ( Ahmadifarو همکاران.)9009 ،
آلودگیهاي زیستمحیطی ،صید بیش از حد ذخایر،
کاهش ضریب بازگشت بچهماهیان رهاسازي شده و همچنین
کاهش میانگین وزن متوسط مولدین در ده ساله اخیر از عوامل
متعددي است که میزان ذخایر ماهی سفید را بهشدت تحت
تاثیر قرار داده است (فالحی و همکاران .)5131 ،بدین جهت
پرورش این گونه از طریق فرموله کردن غذاي مناسب اهمیت
پیدا کرده است (نویریان همکاران.)5131 ،
تغذیه یکی از اساسیترین محدودیتها و عامل پرهزینه در
پرورش گونهها و یا رهاسازي در محیطهاي طبیعی میباشد؛ لذا
با آگاهی از نیازمنديهاي تغذیهاي بچهماهی سفید و استفاده از
انواع مواد مغذي و مکملهاي غذایی مرغوب که در باال بردن
راندمان سیستم ایمنی نقش دارند شاید بتوان تا حد زیادي
میزان بقا ،میل تغذیه و رشد آن را به خصوص در دوران قبل از
رهاسازي افزایش داد (اکرمی و همکاران.)5131 ،
استفاده از محرکهاي ایمنی در ماهی میتواند مقاومت
ماهی را در برابر شرایط نامساعد محیطی و عوامل بیماريزا در
مقایسه با روشهاي دیگر درمانی بهبود ببخشد (،Sakai
 .)5999کیتوزان تجاري توسط دياستیله شدن کیتین که
عنصر ساختاري در اسکلت خارجی سختپوستان همچون
خرچنگ و میگو و دیواره سلولهاي قارچ است ،تولید میشود.
بهطور متوسط ،وزن مولکولی کیتوزان تجاري تولیدي  1300تا
 90000دالتون است .گروه آمینه در کیتوزان منجر به تولید
محلول اسیدي خنثی با چگالی وابسته به  pHمیشود ،که باعث
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میشود کیتوزان قابل حل در آب و ماده چسبناک زیستی که به
آسانی به سطوح باردار منفی مانند موکوس متصل شوند
( Romeran .)9001 ،Zhuangdongو همکاران ( )9009و
 Kimو همکاران ( )9001در بررسیهاي خود نشان دادند که
کیتوزان خواص رشد و تحریک کننده سیستم ایمنی در
حیوانات آبزي با حاللیت کیتین در آب و دیگر حاللهاي مشابه
دارد Meshkini .و همکاران ( )9059در مطالعات خود به این
نکته اشاره کردند که کیتوزان داراي خواص تحریک کننده
سیستم ایمنی در گونههاي مختلف ماهیان است.
 Teitelbaumو )9009( Walker؛  Gibsonو Roberfroid
( )5991اشاره کردند که شواهد و مدارکی از اثرات سودمند
پروبیوتیکها پیدایشی از مفهوم پربیوتیکها را نشان میدهدکه
بهعنوان مجموعهاي از الیگوساکاریدها با وزن مولکولی کم
طبقهبندي شده و بهطورکلی نمیتوانند توسط ماهی هضم
شوند اما با ارتقاء باکتريهاي سالم در دستگاه گوارش میزبان
متابولیزه میشوند .بههمین نسبت در مطالعات  Ringoو
همکاران ()9050؛  Luoو همکاران ( )9009اثرات مفید برخی
از الیگوساکاریدها در ماهی نشان داده شده است Li .و همکاران
( )9001اظهار داشتند که کیتوزانالیگوساکارید ( )cosیک نوع
الیگوساکاریدي است که از هیدرولیز آنزیمی و شیمیایی
کیتوزان بهدست آمده است cos .فعالیت باالتر و عملکردهاي
فیزیولوژیکی باالتر از کیتوزان دارد که بهعلت وزن مولکولی
پایینتر و یا قابلیت انحالل سریع آن در آب است .در واقع،
برخی مطالعات در رابطه با  cosبر روي خوکها توسط  Hanو
همکاران ( ،)9001جوجههاي گوشتی توسط  Liو همکاران
( )9001و یا ماهی توسط  Hoffmanو همکاران ()5991؛ Luo
و همکاران ( )9009مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مفیدي بر
روي عملکرد رشد ،ایمنی و پروفیل خون گزارش شده است.
کیتوزان برنامههاي کاربردي بسیاري در پزشکی ،کشاورزي
و آبزيپروري دارد .در آبزيپروري ،کیتوزان بهعنوان ایمنی براي
محافظت از آزادماهیان در برابر بیماريهاي باکتریایی در
بررسیهاي  Andersonو )5991( Siwicki؛  Siwickiو
همکاران ( ،)5991افزایش انفجار تنفسی و فعالیت فاگوسیتوز
در ماهی سیم سر طالیی (sea Bream )Sparus Auratus
 giltheadدر مطالعات  Estebanو همکاران ()9000؛
 Ortunoو همکاران ()9000؛ و  Estebanو همکاران ()9005؛
 Cuestaو همکاران ( ،)9001غوطهوري و رژیم غذایی مکمل
در گزارشهاي  Konoو همکاران ()5931؛  Kawakamiو
همکاران ( )5993مورد استفاده قرار گرفته است ،با
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این حال  Shiauو  )5999( Yuرشد افسرده تیالپیا را پس از
تغذیه کیتین و کیتوزان گزارش دادند.
لذا با توجه به موارد فوق ،تحقیق حاضر با هدف بررسی
اثرات سطوح متفاوت کیتوزان در جیره غذایی بچهماهیان سفید
بر عملکرد رشد جهت تسریع و افزایش رشد و در نتیجه کاهش
مدت زمان نگهداري بچهماهیان براي رسیدن به وزن رهاسازي
یا رهاسازي بچهماهیان با اوزان باالتر بهمنظور افزایش بازگشت
شیالتی آنها و کاهش هزینه تولید و همچنین تاثیر کیتوزان بر
فاکتورهاي خونشناسی و در انتها تولید بچهماهیان مقاوم در
برابر استرس و شرایط محیطی در طول دوره پرورش انجام
پذیرفت.

مواد و روشها
محل اجرا و روش آزمایش :این آزمایش در تابستان
 5199بهمدت  3هفته اجرا شد .براي این منظور بچهماهیان
سفید از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال (بندر
ترکمن) تهیه و به مرکز آبزيپروري شهید ناصر فضلیبرآبادي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند.
پس از سازگاري اولیه بچهماهیان بهمدت  1هفته با غذاي
کنسانتره تجاري ( جدول ،)5تعداد  191قطعه بچهماهی با وزن
متوسط  5/17±0/51گرم در  51آکواریوم  10لیتري که با
حدود  10لیتر آب پر شده بودند ،با تراکم  11عدد در هر
آکواریوم کشت شدند .جهت تامین هوادهی و نیاز اکسیژنی
ماهیان ،به هر یک از آکواریومها یک سنگ هوا که به منبع
هواده متصل بود ،نصب گردید.
طرح آزمایش :این تحقیق با استفاده از طرح کامالً
تصادفی شامل چهار سطح  5 ،0/1 ،0/91و  9گرم کیتوزان به
ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري ماهی سفید در پنچ تیمار با سه
تکرار برطبق روش  Meshkiniو همکاران ( )9059طراحی شد.
کیتوزان مصرفی :کیتوزان پلیمر دي – گلوکزآمین با نام
)(poly(β-D(1-4)-2-amino-2-deoxy-α-glucan

علمی
پس از دياستیله شدن از کیتین با نام شیمیایی
( )poly(β-D(1-4)-N-acetly-glucosamineبهدست میآید
( Goorgeو  .)5999 ،Roberts Robertsکیتین مادهاي سخت
با ساختار کریستالی و سفیدرنگ است که بهمقدار زیاد در
پوسته سطحی سختپوستان و حشرات و دیواره سلولی قارچها
وجود دارد .منبع اصلی تولید صنعتی کیتین در دنیا ،ضایعات
پوسته حاصل از صنایع فرآوري میگو و خرچنگ است
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( Steckelو 9001 ،Nogly؛  Shahidiو .)5995 ،Synwieki
غالباً کیتوزان را بهعنوان ماده کیتینی با درصد استیالسیون
باالي 10درصد میشناسند .کیتوزانهاي تجاري معموالً درصد
دياستیالسیون بیش از  10درصد و وزن مولکولی بین  50هزار
تا  5/9میلیون دالتون دارند ( Noو همکاران9009 ،؛ Benjakul
و همکاران.)9000 ،
آمادهسازی جیرههای آزمایشی :فرموالسیون جیره پایه
و تجزیه و تحلیل ترکیب تقریبی آن بر طبق روش AOAC

( )5990در (جدول  )5نشان داده شده است .جیره پایه بهعنوان
جیره شاهد استفاده شد .کیتوزان با درجه دياستیالسیون ()DD
 %90و وزن مولکولی ( 50 )Mwکیلودالتون (وزن مولکولی کم)
مطابق با روش  Alishahiو همکاران ( )9055تهیه شد .چهار
جیره آزمایشی به مکمل حاوي  5 ،0/1 ،0/91و  9گرم کیتوزان
به ازاي هر کیلوگرم جیره اضافه شد 0/11 .گرم ژالتین به ازاي
هر کیلوگرم غذا هم به جیرههاي آزمایشی اضافه شد ،همچنین
ژالتین به جیره شاهد هم اضافه شد تا شرایط مشابهی با سایر
جیرهها داشته باشد .بعد از اسپري کردن کیتوزان بر روي جیره
تجاري ،پلیتها در دماي اتاق بهمدت  9ساعت خشک شدند و
سپس در دماي  1درجه سانتیگراد در یخچال نگهداري شدند.
تغذیه بچهماهیان در تیمارهاي شاهد و آزمایشی براساس %1
وزن بدن آنها محاسبه شده و روزانه در  1نوبت بهمدت  3هفته
به آنها غذا داده شد.
محل اجرا و روش آزمایش :این آزمایش در تابستان
 5199بهمدت  3هفته اجرا شد .براي این منظور بچهماهیان
سفید از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال (بندرترکمن)
تهیه و به مرکز آبزيپروري شهید ناصر فضلیبرآبادي دانشگاه
علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند .پس از
سازگاري اولیه بچهماهیان بهمدت  1هفته با غذاي کنسانتره
تجاري ( جدول ،)5تعداد  191قطعه بچهماهی با وزن متوسط
5/17 ±0/51گرم در  51آکواریوم  10لیتري که با حدود 10
لیتر آب پر شده بودند ،با تراکم  11عدد در هر آکواریوم کشت
شدند .جهت تامین هوادهی و نیاز اکسیژنی ماهیان ،بههر یک از
آکواریومها یک سنگ هوا که به منبع هواده متصل بود ،نصب گردید.
طرح آزمایش :این تحقیق با استفاده از طرح کام ً
ال
تصادفی شامل چهار سطح  5 ،0/1 ،0/91و  9گرم کیتوزان به
ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري ماهی سفید در پنچ تیمار با سه
تکرار برطبق روش  Meshkiniو همکاران ( )9059طراحی شد.
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جدول  :1ترکیبات شیمیایی جیره تجاری ماهی سفید
تجزیه تقریبی جیره

درصد ماده خشک

ماده خشک
پروتئین خام
چربی خام
خاکستر
فیبر

39/17
19/19
51/59
7/17
1/5

شاخصهای رشد :زیست سنجی ماهیان هر دو هفته یک
بار صورت گرفت .جهت اندازهگیري وزن از ترازوي دیجیتال با
دقت  0/05گرم و جهت اندازهگیري طول از خطکش با دقت 5
میلیمتر استفاده شد و براساس اطالعات ثبت شده شاخصهاي
رشد نظیر وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه ( ،)SGRفاکتور وضعیت
( ،)CFافزایش وزن بدن و پارامترهاي تغذیهاي مثل ضریبتبدیل
غذایی ( )FCRمحاسبه شد ( Hatlenو همکاران:)9001 ،

میانگین وزن ابتداي دوره به گرم  -میانگین وزن انتهاي دوره به گرم = افزایش وزن بدن
(زمان/لگاریتم طبیعی میانگین وزن اولیه به گرم  -لگاریتم طبیعی میانگین وزن نهایی به گرم)× = 500ضریب رشد ویژه
[(1میانگین طول انتهاي دوره به سانتیمتر) ( /میانگین وزن انتهاي دوره به گرم)]× = 500شاخص وضعیت
افزایش وزن بدن (گرم)  /مقدار غذاي خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
نمونهگیری و خونگیری :نمونهگیري از بچهماهیان سفید
با میانگین وزنی  1گرم جهت تعیین فاکتورهاي خونشناسی در
انتهاي دوره پرورش صورت گرفت 91 .ساعت قبل از خونگیري
تغذیه ماهیان قطع شد و سپس  3ماهی به ظاهر سالم (به ازاي
هر تکرار) بهطور تصادفی انتخاب شدند و از ورید ساقه دمی آنها
خونگیري بهعمل آمد و داخل ظروف حاوي ماده ضدانعقاد
هپارین جمعآوري شد.
روش اندازهگیری :آزمایشهاي هماتولوژي روي خون حاوي
ماده ضدانعقاد هپارین انجام گرفت .فاکتورهاي خونشناسی
مورد مطالعه بهروش توصیه شده توسط  Feldmanو همکاران
( )9000شامل تعداد گلبولهاي قرمز ( ،)RBCتعداد گلبولهاي
سفید ( ،)WBCهماتوکریت ( ،)HCTهموگلوبین ( ،)HGBحجم
متوسط گلبولی ( ،)MCVهموگلوبین متوسط گلبولی ()MCH
و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهاي قرمز ( )MCHCبود.
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادهها از روش
آنالیز واریانس یکطرفه ( )One- Way ANOVAبا استفاده از
آزمون دانکن و با کمک نرمافزارهاي ( spssنسخه  )57و Excel
انجام پذیرفت و نتایج بهصورت میانگین±انحراف معیار ارائه
شدهاند و سطح اطمینان  91درصد بهعنوان معیار معنیدار
بودن اختالف از نظر آماري در نظر گرفته شد.

جدول  :2میانگین و انحراف معیار مقادیر اندازهگیری شده اکسیژن
محلول ،درجه حرارت pH ،و شوری در آکواریومهای پرورش
اکسیژنمحلول

دمای آب

(میلیگرم برلیتر)

(درجه سانتیگراد)

1/9±0/07

91/11±0/55

pH

1/11±0/1

شوری
()ppt

0/9±0

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدهاند.

تاثیر کیتوزان بر روي برخی از شاخصهاي رشد بچهماهیان
سفید در جدول  1ارائه شده است.
نتایج نشان داد که کیتوزان نتوانسته بهطور معنیداري بر
روي برخی از شاخصهاي رشد در بچهماهیان سفید تاثیر
بگذارد (  ،)P<0/01در میانگین وزن نهایی ،افزایش وزن انفرادي
بدن ،نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت اختالف معنیداري بین
تیمارهاي آزمایشی و گروه شاهد وجود نداشت .اما کیتوزان
تاثیر معنیداري بر شاخص تغذیهاي (ضریب تبدیل غذایی) داشته
است (( )P>0/01جدول  .)1این نتایج نشان داد بچهماهیان
سفید در تیمار چهارم ( 5گرم بر کیلوگرم کیتوزان در جیره) از
ضریب تبدیل غذایی بهتري برخوردار میباشند بهطوري که در
این تیمار کمترین مقدار  9/51در مقایسه با سایر تیمارها
بهدست آمد (.)P>0/01
تاثیر کیتوزان بر روي برخی از پارامترهاي خونشناسی
بچهماهیان سفید در جدول  1ارائه شده است.

نتایج
میانگین مقادیر اندازهگیري شده اکسیژن محلوول ،درجوه
حرارت pH ،و شوري در آکواریوومهواي پورورش طوی روزهواي
مختلف در جدول 9نشان داده شده است:
11

نتایج نشان داد که کیتوزان توانسته بهطور معنیداري بر
میزان گلبول سفید خون در بچهماهیان سفید تاثیر بگذارد (جدول
 ،)1بهطوريکه میزان گلبول سفید ( )WBCدر ماهیان تیمار
پنجم با بیشترین سطح کیتوزان  9گرم بهزاي هرکیلوگرم جیره

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314
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جدول :3مقایسه شاخصهای رشد (میانگین  ±انحراف معیار) بچهماهیان سفید پرورشی در تیمارهای مختلف طی 8هفته پرورش
تیمار
شاخص
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن انفرادي بدن (گرم)
ضریب تبدیل غذایی
نرخ رشد ویژه
فاکتور وضعیت

شاهد

( 0/22گرم برکیلوگرم)

( 0/2گرم برکیلوگرم)

( 1گرم بر کیلوگرم)

( 2گرم بر کیلوگرم)

5/33 ± 0/50 a
1/13 ± 0/95 a
5/10 ± 0/51 a
9/11 ± 0/01 a
5/51 ± 0/07 a
0/31 ± 0/51 a

5/15 ± 0/09 a
1/19 ± 0/51 a
5/15 ± 0/59 a
9/11 ± 0/57 a
5/91 ± 0/51 a
0/97 ± 0/55 a

5/11 ± 0/50 a
1/11 ± 0/99 a
5/10 ± 0/91 a
9/11 ± 0/03 a
5/95 ± 0/51 a
0/99 ± 0/51 a

5/11 ± 0/91 a
1/79 ± 0/59 a
5/31 ± 0/55 a
9/51 ± 0/51 b
5/15 ± 0/57 a
0/31 ± 0/03 a

5/11 ± 0/97 a
1/11 ± 0/15 a
5/10 ± 0/11 a
9/11 ± 0/51 a
5/91 ± 0/11 a
0/31 ± 0/01 a

حروف مشابه در یک ردیف داراي اختالف معنیداري نمیباشند ( .)P<0/01

جدول :4متغیرهای خونشناختی (میانگین  ±انحراف معیار) بچهماهیان سفید تغذیه شده با سطوح متفاوت کیتوزان در جیره تجاری
تیمار

شاهد

فاکتورهای خونی
)501

گلبول سفید (میکرولیتر/
گلبول قرمز (میکرولیتر)501/
هموگلوبین (دسیلیتر/گرم)
هماتوکریت (درصد)
حجم متوسط گلبولی (فمتولیتر)
هموگلوبین متوسط گلبولی (پیکوگرم)
غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهاي قرمز
(دسیلیتر/گرم)

نوتروفیل (درصد)
لنفوسیت (درصد)
ائوزینوفیل (درصد)

c

( 0/22گرمبرکیلوگرم)
c

( 0/2گرمبرکیلوگرم)
c

( 1گرم بر کیلوگرم)
b

( 2گرم بر کیلوگرم)
a

1/57 ± 9/33
9/13 ± 0/51 a
50/31 ± 0/39 a
11/77 ± 9/17 a
5/15 ± 5/50 a
11/11 ± 5/05 a
93/31 ± 0/19 a

1/10 ± 5/11
9/19 ± 0/51 a
9/11 ± 5/07 a
11/10 ± 1/11 a
5/19 ± 7/11 a
15/9 ± 9/59 a
93/17 ± 0/11 a

1/17 ± 1/01
9/19 ± 0/01a
55/51 ± 0/11 a
13/37 ± 5/59 a
5/11 ± 5/11 a
11/01 ± 0/93 a
93/77 ± 0/11 a

3/91 ± 5/19
9/11 ± 0/09 a
50/70 ± 0/10 a
11/90 ± 5/37 a
5/19 ± 9/99 a
11/10 ± 0/11 a
93/10 ± 0/90 a

3/11 ± 9/03
9/11 ± 0/57 a
50/70 ± 0/13 a
11/91 ± 9/11 a
5/19 ± 5/91 a
11/11 ± 0/11 a
93/17 ± 0/10 a

3/77 ± 5/51 a
90/11 ± 5/51 a
5/00 ± 0 a

1/11 ± 0/11 a
95/11 ± 0/11 a
5/11 ± 0/11 a

1/77 ± 0/11 a
95/00 ± 5/00 a
5/10 ± 0/10 a

3/00 ± 5/00 a
95/00 ± 0 a
9/00 ± 0 a

3/77 ± 5/19 a
90/00 ± 5/00 a
5/11 ± 0/11 a

اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیرمشابه هستند اختالف معنیداري دارند (.)P>0/01

بهطور معنیداري افزایش پیدا کرد ( )P>0/01و در گروه
شاهد و تیمار دوم و سوم بدون هیچ اختالف معنیداري کمترین
میزان بهدست آمد .اما در میزان گلبولهاي قرمز (،)RBC
هماتوکریت ( ،)HCTهموگلوبین ( ،)HGBحجم متوسط گلبولی
( ،)MCVهموگلوبین متوسط گلبولی ( ،)MCHغلظت متوسط
هموگلوبین گلبولهاي قرمز ( )MCHCتفاوت معنیداري در بین
تیمارها با گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P<0/01همچنین درصد
نوتروفیل ،لنفوسیت و ائوزینوفیل نیز تفاوت معنیداري در بین
تیمارها با گروه شاهد نداشت (.)P<0/01

بحث
در سالهاي اخیر آبزيپروري از سریع الرشدترین بخشهاي
تولید غذا بوده و در کنار این رشد قابل توجه همواره با مشکالتی
روبهرو بوده است که از جمله آن میتوان به تغییرات کیفیت آب،
شیوع بیماريها و مشکالت تغذیهاي اشاره کرد ،به گونهاي که

شیوع بیماريها بهعنوان مشکل عمده آبزيپروري ،گسترش
اقتصاد این بخش را در بسیاري از کشورهاي جهان تحت تأثیر
قرار داده است و همواره راه حلهایی نیز براي برطرف کردن این
مشکالت ارائه شده است که موفقیت چندانی نداشتهاند
( Mohamadi Azarmو همکاران.)9001 ،
نتایج بهدست آمده در بررسی حاضر مبین این موضوع
است که جایگزینی کیتوزان در جیره غذایی بچهماهیان سفید
تفاوت معنیداري روي وزن نهایی ،افزایش وزن بدن ،نرخ رشد
ویژه ،فاکتور وضعیت نداشته است اما تاثیر معنیداري بر ضریب
تبدیل غذایی داشته است.
اثرات مکمل کیتوزان در رژیم غذایی بر رشد با چند گونه
پرورشی با نتایج متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است .برطبق
نتایج  Gopalakannanو  ،)9007( Arulمکمل کیتوزان در
رژیم غذایی باعث افزایش رشد کپورمعمولی ()Cyprinus carpio
 Common carpشده است .عالوه بر این ،کیتوزان پوشش داده
شده در رژیم غذایی بهمنظور ارتقاء رشد در کفشکماهی زیتونی
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كمالینجفآباد و همکاران

تاثیر كیتوزان جیره بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونشناسی در بچهماهیان....

( olive flounder )Paralichthys olivaceusتوسط  Chaو
همکاران ( )9003مورد بررسی قرار گرفته است .درحالیکه
 Konoو همکاران ( )5931گزارش دادند که کیتوزان در رژیم
غذایی رشد قابل توجهاي در رشد ماهی دریاي سرخ red sea
) ،bream (Pagellus bgaoraveoمارماهی ژاپنی Japanese eel
) (Anguilla japonicaو دم زرد (yellow tail (Seriola lalani
نداشته است .در مقابل  Shiauو  )5999( Yuرشد افسرده را
در تیالپیا (Oreochromis niloticus × O. aureus) tilapia
تغذیه شده با کیتوزان در رژیم غذایی مشاهده کردند .تا به
امروز ،هیچ توضیح دقیق در مورد عملکرد  COSکه چگونه
میزان رشد مخصوص حیوانات را افزایش میدهد وجود ندارد.
مطالعات قبلی با استفاده از کیتوزان در رژیم غذایی
بهعنوان یک محرک ایمنی براي محافظت از آزادماهیان در برابر
بیماريهاي باکتریایی توسط  Andersonو ،)5991( Siwicki
افزایش انفجار تنفسی و فعالیت فاگوسیتوز در ماهی سیم سرطالیی
توسط  Cuestaو همکاران ()9001؛  Estebanو همکاران
( )9005انجام شد Zhang .و همکاران ( )5999گزارش دادند
کیتوزان اولیگوساکاریدها ( )COSبهعنوان مشتقات از کیتوزان،
زیست سازگاري و انحاللپذیري بهتري دارند .به این دالیل،
فعالیتهاي زیستی  COSدر پژوهشهاي اخیر مورد توجه
است .در گزارش  Shiauو  )5999( Yuرشد افسرده در تیالپیا
به این علت است که فیبر میتواند به یک جیره غذایی اضافه
شده یا بهعنوان یک مقدار معادل در اجزاي جیره غذایی
جایگزین شود مثل نشاسته و یا به جیره کل اضافه شود.
 )5911( Southgateاظهار داشت زمانی که فیبر جایگزین شود
انرژي قابل توجه را تامین نمیکند و درصدهایی از مواد مغذي،
بهجز انرژي موادغذایی ،ثابت باقی میماند ،اما نسبت پروتئین/کالري
تغییر میکند .در مقابل ،اضافه کردن (محلول) به فیبر میتواند
نسبت پروتئین/کالري را ثابت نگه داشته اما نسبت مواد مغذي
کاهش مییابد .در مطالعه اخیر ،رقیق سازي کیتین و کیتوزان
اجازه براي ثابت بودن نسبت پروتئین/کالري بوده است .بهنظر
میرسد کاهش در مقدار مواد مغذي داده شده به ماهی یک
عامل کمککننده به کاهش رشد تیالپیا بوده است.
مطالعه حاضر نشان میدهد که جایگزینی کیتوزان در
جیره غذایی بچهماهیان سفید تفاوت معنیداري روي هیچیک
از شاخصهاي رشد نداشته اما بر شاخص تغذیهاي (ضریب
تبدیل غذایی) تفاوت معنیدار داشته است .در مجموع اختالف
موجود در نتایج این تحقیق با یافتههاي دیگر محققان را
احتماالً بتوان به نوع گونه پرورشی ،اندازه ،سن گونه پرورشی،
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طول دوره پرورش ،شرایط محیطی ،رفتارهاي تغذیهاي،
خصوصیات فیزیولوژیک ،نوع مواد اولیه بهکار رفته در تهیه جیره
و کمیت و کیفیت وابسته باشد.
در مطالعه حاضر WBC ،بهطور قابل توجهی پس از 3
هفته در ماهیان تغذیه شده با  9گرم کیتوزان در کیلوگرم جیره
غذایی افزایش یافته است .در مطالعه حاضر میزان ،RBC
 MCH ،MCV ،HGB ،HCTو  MCHCدر ماهیان تغذیه
شده با سطوح مختلف کیتوزان در رژیمهاي غذایی بعد از 3
هفته آزمایش اختالف معنیداري را نشان نداد.
 Meshkiniو همکاران ( )9059بیان کردند که مکمل
کیتوزان در جیره غذایی بهمیزان ( %9و  )%0/1تعداد گلبولهاي
سفید خون را در ماهی قزلآالي رنگینکمان بهمدت  3هفته
افزایش داد .سطح  WBCدر ماهی کپورمعمولی تغذیه شده با
مکمل کیتین و کیتوزان در رژیم غذایی برعلیه آئروموناس هیدروفیال
در بررسی  Gopalakannanو  )9007( Arulافزایش یافته
است Awad .و )9050( Austin؛  Nyaو )9055( Austin؛
 Sahuو همکاران ( ) 9001در رابطه با مطالعه قبلی مشاهده
کردند که در  Labeo rohitaتغذیه شده با رژیم غذایی مکمل
سیر تعداد گلبولهاي قرمز ،لوکوسیتها و  NBTو فعالیت سرم
باکتري در برابر آئروموناس هیدروفیال افزایش یافته است.
 Hawkو همکاران ( )5911گزارش دادند تغییرات در
گلبولهاي قرمز و هموگلوبین منسوب به گروه شاهد در شرایط
کمخونی ناشی میشود .در ماهی درمان نشده ،سطح پایین
 HCT ،RBCو غلظت هموگلوبین نشان داد که گلبولهاي
قرمز هستند که توسط لکوسیتوز بعد از آن اریتروبالستوسیت
تخریب شدند درحالی  Holetonو  )5971( Randallاظهار
داشتند که افزایش سطح  HCTبهعنوان یک نتیجه از کمبود
اکسیژن ناشی شده است .افزایش  MCVممکن است به تورم
گلبولهاي قرمز و در نتیجه کمخونی ماکروسیتیک و یا اختالل
در تعادل آب (استرس اسمزي) یا کمخونی ماکروسیتیک در
ماهی در معرض استرس نسبت داد ( Tortو همکاران)5933 ،؛
این میتواند میل به اکسیژن را در خون افزایش دهد (Soivio
و  .)5935 ،Nikinmaaتعداد لنفوسیت ،نوتروفیل و ائوزینوفیل
اختالف معنیداري در رژیم غذایی مکمل کیتوزان پس از 3
هفته در مقایسه با گروه شاهد نداشته است .مشابه آن
 Meshkiniو همکاران ( )9059مشاهده کردند که تعداد
مونوسیت و ائوزینوفیل در هر گروه از ماهیان تغذیه شده با
کیتوزان افزایش نیافت .درصد نوتروفیل در ماهیان تغذیه شده با
 %0/91کیتوزان کاهش پیدا کرد.
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درحالیکه بیشتر بررسیها در مورد اثرات تحریککنندهگی
کیتوزان متمرکز شدهاند .از سوي دیگر هیچگونه بررسی علمی
در زمینه کاربرد کیتوزان در جیره غذایی بچهماهیان سفید و
تعیین اثرات آن بر شاخصهاي رشد و تغییرات مربوط به
شاخصهاي خون در این گونه در ایران بهعمل نیامده است.
براي افزایش میزان مقاومت در برابر ابتال به بیماريها و
کاهش میزان مصرف آنتیبیوتیکها ،امروزه افزودن محرکهاي
ایمنی به غذاها رایج شده است که این افزودنیها موجب فعال
شدن گلبول سفید و افزایش سالمت روده گردیده و بهوفور در
پرورش طیور و سایر دامهاي پرورشی مورد استفاده قرار میگیرد
( Romeranو همکاران .)9009 ،تعداد گلبولهاي سفید و ترکیب
آن ازجمله لنفوسیتها ،نوتروفیلها و مونوسیتها از شاخصهاي
مهم سالمتی ماهی و یکی از بخشهاي اصلی سیستم ایمنی
غیراختصاصی سلولی هستند ( Ahmadifarو همکاران)9009 ،
که نشاندهنده وجود یا عدم وجود عفونت و نوع واکنش بدن به
عفونت و دیگر عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک میباشد (Serajian
و همکاران )9001 ،بنابراین ،از مله ارزیابیهایی که باید پس از
کاربرد محرکهاي ایمنی انجام داد ،شمارش تعداد کل لوکوسیتها
و اریتروسیتها و میزان تکثیر لنفوسیتها در موجودات مورد
آزمایش میباشد ( Ahmadifarو همکاران .)9009 ،در این
مطالعه بیشترین میزان گلبول سفید که بهعنوان سد دفاعی
بدن مطرح میباشد ،در تیمار پنجم ( 9گرم) کیتوزان به ازاي
هر کیلوگرم جیره بهطور معنیداري باالتر از سایر تیمارها بود.
هماتوکریت بهعنوان یک شاخص مهم و مفید و در عین حال ساده
و سریع در ارزیابی کمخونی ( Khadjehو همکاران)9003 ،
همچنین در تعیین سالمت و بیماري ماهیان مورد استفاده قرار
میگیرد.
براساس یافتههاي موجود در این بررسی و یافتههاي دیگر
پژوهشگران مشاهده میشود که فاکتورهایی مانند عوامل محیطی
(فصول سال ،شوري ،دوره نوري ،درجه حرارت وتراکم) ،عوامل
فیزیولوژیکی (گونه آبزي ،سیکل تولیدمثلی و وضعیت بلوغ ،سن،
جنس) و شرایط تغذیهاي (زمان نمونهگیري ،چگونگی تهیه
نمونه ،دقت و حساسیت روشهاي اندازهگیري) میتوانند بر
فعالیت پارامترهاي بیوشیمی خون تأثیر بگذارند و باعث اختالف
در تفسیر نتایج شوند ( Williamsو همکاران .)5917 ،همچنین
فرموالسیون جیرههاي غذایی ،نوع پربیوتیک مصرفی ،درجه
خلوص پربیوتیک مصرفی(کیتوزان) و میزان مورد استفاده آن در
جیره ،روشهاي مختلف اضافه کردن کیتوزان به جیره و احتماالً
فلور میکروبی ویژهاي که قادر به استفاده از کیتوزان به
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عنوان سوبسترا هستند ،بهطور قابل مالحظهاي بر خصوصیات
ریختشناسی خون اثر میگذارند.
باتوجه به نتایج این تحقیق کیتوزان بهعنوان یک محورک
ایمنی در بچهماهیان سفید تغذیه شده در سطح  9گرم بوه ازاي
هر کیلوگرم جیره بر ارتقاء گلبولهاي سفید خون و در سطح 5
گرم بر بهبود ضریب تبدیل غذایی بهطور معنویداري تاثیرگوذار
بوده ،اما بر شاخصهاي رشد تفاوت معنیداري را نشان نداد.

تشکر و قدرداني
از مسئولین محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی
سیجوال (بندرترکمن) و همچنین مسئولین آزمایشگاه آبزي
پروري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به جهت
در اختیار قرار دادن امکانات و راهنماییهاي الزم در این تحقیق
تشکر و قدردانی میگردد.
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