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چکیده
در این تحقیق ،تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ماهی طالیی ()Carassius auratus

مورد مطالعه قرار گرفت .به این منظور  120قطعه ماهی طالیی با وزن متوسط  14/24±1/29گرم در  4تیمار و  3تکرار تقسیم شدند .تیمارها
شامل غلظتهای متفاوتی از نمک استات سدیم با مقادیر صفر (شاهد) 5 ،2/5 ،و  10گرم بهازای هر کیلوگرم غذا بود .ماهیها روزانه  3بار در
حد سیری و بهمدت  75روز غذادهی شدند .هر دو هفته یکبار زیستسنجی انجام شد و در پایان دوره آزمایش در هر تیمار از  6ماهی جهت
سنجش فعالیت آنزیمهای پروتئاز و لیپاز نمونهبرداری شد .نتایج بهدست آمده نشان داد ماهیان تغذیه شده با  5گرم نمک استات سدیم در هرکیلوگرم
غذا ،دارای بیشترین وزن نهایی بودند ،بهطوریکه اختالف معنیدار آماری بین این تیمار در مقایسه با سایر تیمارها وجود داشت ( )P<0/05اما
تفاوت معنیدار آماری در دیگر شاخصهای رشد اندازهگیری شده بین تیمار شاهد و تیمارهای تغذیه شده با نمک استات سدیم مشاهده نشد
( .)P>0/05از لحاظ میزان فعالیت آنزیمهای لیپاز و پروتئاز نیز بین تیمارهای مختلف اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد ( .)P>0/05نتایج
آزمایش کنونی نشان داد که استفاده از  5گرم بر کیلوگرم نمک استات سدیم در جیره غذایی ماهی طالیی میتواند باعث افزایش رشد این ماهی شده
ولی تأثیری بر فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ندارد.
کلمات کلیدی :نمکهای ارگانیک ،آنزیم گوارشی ،شاخصهای رشد ،ماهی طالیی ()Carassius auratus
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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رستمزاده و همکاران

تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ماهی طالیی

مقدمه
در جهان حدود  5300گونه آب شیرین و  1800گونه آب شور
از آبزیان بهعنوان گونه زینتی در صنعت آبزیان زینتی مورد داد و ستد
قرار میگیرند که این عالقه و توجه بهدلیل خصوصیاتی چون رنگهای
زیبا و متنوع و خصوصیات رفتاری ویژه و ویژگیهای مورفولوژیک
جذاب میباشد ( Whittingtonو  .)2007 ،Chongنگهداری و پرورش
ماهیان زینتی از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان متداول بوده که از
نیمه قرن نوزدهم بهدلیل افزایش تقاضای ماهیان زینتی به نگهداری
این ماهیان اقدام شده است (مقدسی و همکاران .)1389 ،امروزه با
توجه به اهمیت محصوالت شیالتی در سالمت بشر و افزایش روزافزون
تقاضا برای مصرف آن ،لزوم پیشبرد مطالعات به سمت ارائه راهکارهای
عملی جهت بهرهبرداری حداکثری از منابع و امکانات موجود ،بیش از
پیش نمایان میگردد .بهمنظور دستیابی به حداکثر بازدهی در صنعت
آبزیپروری ،تأمین بهینه مواد مغذی ضروری است .اهمیت اقتصادی
ماهیان زینتی باعث تمایل روزافزونی به تکثیر و پرورش مصنوعی این
ماهیان شده است ،بههمین دلیل بررسی عوامل موثر بر رشد ،بقا و ایمنی
این نوع ماهیان ضروری بهنظر میرسد ( Hoseinifarو همکاران.)2015 ،
ماهی طالیی ( )Carassius auratusدر شمار یکی از محبوبترین
ماهیان زینتی جهان بوده و دارای ارزش اقتصادی باال در تجارت
ماهیان زینتی است که بهعلت شکل بدن و باله ،اندازه و رنگدانههای
پوست به یکی از مهمترین ماهیان زینتی در جهان تبدیل گردیده است
( Gouveiaو همکاران .)2003 ،همچنین گونه بسیار مناسبی جهت
مطالعات تولیدمثلی ،مطالعه فیزیولوژی غدد داخلی ،سلولی ،ایمنی
شناسی ،سمشناسی و مولکولی میباشد ،زیرا از اندازه مناسبی جهت
تحقیقات آزمایشگاهی برخوردار بوده و همچنین در محیطهای
آزمایشگاهی بهراحتی قادر به رسیدن به بلوغ و تولیدمثل میباشد .در
واقع از این گونه بهعنوان گونه مدل جهت تحقیق در خصوص کپور
ماهیان استفاده می شود ( Kobayashiو  .)2010 ،Munakataاز ژانویه
 ،2006اتحادیه اروپا استفاده از آنتیبیوتیکها را در فرآورده های دامی
ممنوع اعالم کرد .این امر به این دلیل است که با وجود تمامی اثرات
مثبت استفاده از آنتیبیوتیکها ،استفاده بیرویه از این افزودنیها در
جیره غذایی ،از طریق ایجاد مقاومت در گونههای مختلف باکتریایی و
همچنین ایجاد بقایای آنتیبیوتیکی در الشه حیوانات و انتقال آن به
انسان ،مانع از درمان بسیاری از بیماریها میشوند ،بنابراین میتوانند
اثرات مخرب و زیانآوری داشته باشند ( .)2006 ،Lückstädtبا توجه
به این اثرات تمایل فزایندهای برای استفاده از جایگزینهای آنتیبیوتیک
که بتوانند عالوه بر مهار عوامل بیماریزا ،بهعنوان عامل افزایشدهنده
رشد عمل کنند ،شکل گرفته است ( Limو همکاران .)2015 ،افزایش
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روزمره تقاضا برای غذاهای ایمن و تولید محصوالت آبزیپروری
دوستدار محیط زیست موجب گردیده که اسیدی فایرها که اسیدها
و نمکهای آلی طبیعی هستند ،بهعنوان افزودنیهای غذایی حیوانات
مورد توجه عمومی قرار گیرند ( Naelaو  .)2014 ،Nermeenمطالعاتی
که روی ماهیان سردآبی و گونههای گرمسیری انجام شده نشان میدهد
که دامنه وسیعی از اسیدهای آلی و نمکهای آنها و یا ترکیب آنها
می تواند موجب بهبود رشد ،بهبود مصرف غذا و افزایش مقاومت به
بیماریها در ماهیان گردد ( Hoseinifarو همکاران .)2016 ،اثر انواع
اسیدهای آلی بر عملکرد رشد گونههای مختلف ماهی مورد بررسی
قرار گرفته است که این یافتهها نشان میدهد ،نمک اسیدهای آلی یا
مخلوطی از آنها میتواند سبب بهبود رشد و مصرف خوراک در برخی
از گونههای ماهی شود ( Tabriziو همکاران2012 ،؛  Hossainو همکاران،
2007؛  Baruahو همکاران .)2005 ،عواملی مانند گونه و سن
فیزیولوژیک ماهی ( Gislasonو همکاران ،)1994 ،نوع و سطح
اسیدهای آلی (2005 ،DeWet؛  Ringøو همکاران ،)1994 ،ترکیب
جیره غذایی ( Sarkerو همکاران2007 ،؛  Owenو همکاران)2006 ،
و شرایط پرورش ( Ramliو همکاران )2005 ،ممکن است بر اثرگذاری
اسیدهای آلی بر رشد آبزیان تأثیر داشته باشند Ringø .و همکاران
( ،)1994با افزودن  %1نمک سدیم الکتات به جیره ماهی چار قطب
شمال ( )Salvelinus alpinusافزایش قابل توجهی را در رشد این ماهی
مشاهده کردند درحالیکه با اضافه کردن همین مقدار سدیم الکتات
به جیره ماهی آزاد اقیانوس اطلس ( )Salmo salarافزایشی در میزان
رشد ماهی مشاهده نشد ( Gislasonو همکاران Baruah .)1994 ،و
همکاران ( )2005مشاهده کردند که با اضافه کردن  %3اسیدسیتریک
به جیره ماهی کپور هندی ( pH )Labeo rohitaجیره کاهش مییابد
و با تغذیه ماهیان از این جیره pH ،روده و به تبع آن میزان هضم رودهای
در این ماهیان کاهش مییابد .استات ،آنیون استیک اسید است و در
مقایسه با سایر اسیدهای چرب کوتاه زنجیره توجه کمتری به آن شده
است .در صنایع غذایی از نمکهای سدیم اسیدهای آلی با وزن مولکولی
کم مانند الکتیک ،استیک و سیتریک بهمنظور کنترل رشد میکروبی،
بهبود خواص حسی و افزایش مدت زمان ماندگاری مواد غذایی مانند
گوشت قرمز ( Sallamو  )2004 ،Samejimaو ماهی ( Boskouو
 )2000 ،Debeverاستفاده میشود Da Silva .و همکاران ( )2013نشان
دادند که اضافه کردن نمکهای استات به جیره غذایی میگوهای وانامی
( )Litopenaeus vannameiمقاومت این میگوها را در برابر گونههای
بیماریزای ویبریو افزایش میدهد .همچنین  Da Silvaو همکاران
( )2015نشان دادند که اضافه کردن نمکهای سدیم استات و سدیم
پروپیونات به جیره غذایی میگوهای وانامی فعالیت تریپسین و
کیموتریپسین را افزایش میدهد ،بنابراین نمکهای ارگانیک
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در جیره غذایی باعث تغییر در فعالیت آنزیمی گوارشی میشوند
هم چنین برای سالمت حیوانات آبزی مفید بوده و عملکرد رشد را
بهبود میبخشند .با اینحال مطالعات معدودی در رابطه با اثر استات
سدیم جیره بر روی عملکرد رشد و دستگاه گوارش آبزیان صورت
گرفته است .لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نمک استات سدیم
بر میزان رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ماهی طالیی است.
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( )SRبراساس فرمولهای زیر مورد محاسبه و سنجش قرار گرفت .بدین
صورت که پس از گرسنه نگه داشتن  24ساعته ماهیان ،میزان وزن و
طول آنها بهترتیب با دقت  0/1گرم و  1میلیمتر بهصورت انفرادی
اندازهگیری شد .ماهیان قبل از زیستسنجی با پودرگل میخک بهمقدار
 150 ppmبیهوش شدند ( Perdikarisو همکاران.)2010 ،
وزن اولیه (گرم)  -وزن نهایی (گرم) = )WG (g
= )BWI (%

 ×100میانگین وزن اولیه{/میانگین وزن اولیه (گرم) -میانگین وزن ثانویه (گرم)}

مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورش :این تحقیق از بهمن ماه تا فروردین
ماه  1397درکارگاه پرورش ماهیان زینتی دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیالن واقع در صومعهسرا بهمدت  75روز انجام شد120 .
قطعه ماهی طالیی سالم با وزن متوسط  14/24±1/29گرم بهصورت
تصادفی بعد از یک هفته سازگاری با شرایط پرورش و تغذیه با غذای
پایه (غذای تجاری ماهی طالیی) در  12آکواریوم با حجم آبگیری 70
لیتر در  4گروه و  3تکرار و هر تکرار شامل  10قطعه ماهی تقسیمبندی
شدند .پارامترهای کیفی آب شامل دمای آب ،اکسیژن محلول و ،pH
بهترتیب  21/2±0/1درجه سانتیگراد 6/1±0/1 ،میلیگرم بر لیتر و
 7/2±0/1بود.
آمادهسازی جیره غذایی :نمک استات سدیم از شرکت Merck

(دارمشتات ،آلمان) خریداری شد و بهمیزان صفر (شاهد) 5 ،2/5 ،و
 10گرم بهازای هر کیلوگرم جیره غذایی ماهی طالیی اضافه گردید.
در هر تیمار ،مقدار محاسبه شده نمک استات سدیم برای دستیابی
به دوزهای مورد نظر ،ابتدا با آب مقطر به حجم  100میلیلیتر رسانده
شد و سپس بهصورت جداگانه بر روی غذاها (پروتئین ،%35-37
چربی  ،%6-8فیبر  %2-3و خاکستر  )%8-10شرکت فرادانه (شهرکرد،
ایران) با اندازه  2میلیمتر اسپری گردید و بهمدت  3ساعت در آون
خشک نموده و بهمنظور محافظت غذاها و جلوگیری از رها شدن استات
سدیم و ورود آنها به محیط آب ابتدا محلول  10درصد ژالتین گاوی
در آب مقطر تهیه شده و به حجم  100میلیلیتر رسانده شد سپس
آنگاه محلول ژالتین بهصورت یکنواخت بر روی جیرهها اسپری و در
پایان غذاها بهمدت  3ساعت در آون خشک شدند (.)2009 ،Ramsden
ماهیان روزانه در سه نوبت (ساعتهای  13:00 ، 8:00و  )18:00و در
حد سیری با غذاهای آماده شده تغذیه شدند.
اندازهگیری شاخصهای رشد و تغذیه :جهت بررسی تأثیر
نمک استات سدیم در غذای ماهیان طالیی بر رشد ،در روزهای ،14
 60 ،45 ،30و  75شاخصهای رشد و تغذیه ازجمله وزن کسب شده
( ،)WGدرصد افزایش وزن ( ،)BWIشاخص وضعیت ( ،)CFنرخ رشد
ویژه ( ،)SGRضریب تبدیل غذایی ( )FCRو نرخ بقا

 × 100طول (سانتیمتر مکعب)  /وزن نهایی (گرم) = CF
= )SGR (% / day
{×100تعداد روزهای پرورش /لگاریتم طبیعی وزن اولیه (گرم)–لگاریتم طبیعی وزن نهایی (گرم)}

 × 100افزایش

وزن (گرم)  /غذای مصرف شده (گرم) = FCR
= (SR )%

( × 100تعداد ماهیان در ابتدای آزمایش  /تعداد ماهیان در انتهای آزمایش)

سنجش آنزیمهای گوارشی روده :در انتهای آزمایش بهمنظور
سنجش آنزیمهای گوارشی نمونهبرداری از ماهیان انجام شد و از هر
تکرار  2عدد ماهی بعد از اعمال  48ساعت گرسنگی برداشت و با
استفاده از روش آسانکشی قطع نخاع کشته شده و سریعاً بر روی یخ
روده ماهی خارج شد و در ویال اپندورف ذخیره و طبق روش Caho
و همکاران ( )1999در تانک ازت مایع تا زمان آنالیز قرار گرفت .برای
سنجش آنزیمهای لیپاز و پروتئاز ابتدا نمونههای منجمدشده ،سریعاً
توزین گردیده و قبل از ذوب شدن کامل ،به نسبت  1به ( 9وزنی/
حجمی) با بافر فسفات  100میلی موالر  pH = 7/8مخلوط و در حضور
یخ عمل یکنواخت سازی با هموژنایزر الکتریکی ()D-500, Germany
صورت گرفت ( Rungruangsak-Torrissenو همکاران2002 ،؛ Caho
و همکاران .)1999 ،سپس جداسازی مایع رویی از سوسپانسیون حاصله
جهت سنجش آنزیمی انجام گرفت ( Perez- Jemenezو همکاران،
 .)2007جهت سنجش آنزیم پروتئاز  0/5میلیلیتر محلول سوبسترا
(آزوکائین  %1/5در  50میلی موالر بافر  Tris-HClدر  )pH =7/5اضافه
و بهمدت  10دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد انکوباسیون شد.
سپس واکنش با افزودن  0/5میلیلیتر  20 trichloroacetic acidدرصد
متوقف شد .مخلوط واکنش بعد از همزدن کامل بهمدت  5دقیقه با
دور  6500سانتریفوژ شد ( Haardو  .)1993 ،Garcia-Carrenoبرای
سنجش آنزیم لیپاز 5 ،میکرولیتر از عصاره آنزیمی به  0/5میلیلیتر
محلول سوبسترا ( 0/53میلیموالر از 0/25 ،p-nitrophenyle myristate
میلیموالر از  5 ،2-methoxy ethanolمیلیموالر از sodium cholate
و  0/25موالر  Tris-HClدر  )pH=9اضافه و بهمدت  15دقیقه در
دمای  30درجه سانتیگراد انکوباسیون شد .سپس واکنش با افزودن
 0/7میلیلیتر از محلول  acetone/n-heptaneمتوقف شد .مخلوط
واکنش بعد از همزدن کامل بهمدت  2دقیقه با دور  6080و در دمای
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دارای بیشترین وزن نهایی بودند ،بهطوریکه اختالف معنیدار آماری
بین این شاخص در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار  10گرم نمک استات
سدیم بهازای هر کیلوگرم غذا وجود داشت (( )P<0/05جدول)1
(شکل  .)1بیشترین مقدار شاخصهای رشد ماهیان ازجمله طول
نهایی CF ،SGR ،BWI ،WG ،و کمترین مقدار  FCRدر تیمار تغذیه
شده با  5گرم نمک استات سدیم بهازای هر کیلوگرم غذا مشاهده شد.
با اینحال ،اختالف معنیدار آماری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد
(()P>0/05جدول  .)1همچنین اختالف معنیدار آماری در میزان
بازماندگی بین تیمارهای مختلف تغذیه شده با نمک استات سدیم و
تیمار شاهد وجود نداشت (( )P>0/05جدول  .)1اثرات سطوح مختلف
نمک استات سدیم بر فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ماهی طالیی بعد
از  75روز پرورش در جدول  2ارائه شده است .بیشترین مقدار فعالیت
پروتئاز و لیپاز در تیمار تغذیه شده با  10گرم نمک استات سدیم بهازای هر
کیلوگرم غذای پایه مشاهده شد .با اینحال ،اختالف معنیدار آماری
بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (( )P>0/05جدول .)2

 4درجه سانتی گراد سانتریفوژ شد و میزان جذب الیه زیرین در طول
موج  405نانومتر قرائت گردید (.)1998 ،Iijima
روش آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

) (Version 18, IBM, Armonk, NY, USAانجام شد .نرمال بودن
دادهها با آزمون  Kolmogorov-Smirnovو همگنی واریانسها با آزمون
 Leveneمورد بررسی قرار گرفت .سپس وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار بین میانگین دادهها با آنالیز واریانس یکطرفه ( One-way
 )ANOVAو با استفاده از آزمون  Duncanارزیابی شد .سطح معنیدار
بودن در این بررسی  P< 0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
اثرات سطوح مختلف نمک استات سدیم بر شاخصهای رشد
ماهی طالیی بعد از  75روز پرورش در جدول  1ارائه شده است .ماهیان
تغذیه شده با  5گرم نمک استات سدیم به ازای هر کیلوگرم غذا،

جدول  :1اثر سطوح مختلف نمک استات سدیم جیره بر شاخصهای رشد ماهی طالیی ( )C. auratusپس از  75روز آزمایش (میانگین  ±خطای
استاندارد)n= 3 ،
شاخصهای رشد
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
طول اولیه (سانتیمتر)
طول نهایی (سانتیمتر)
وزن کسب شده (گرم)
افزایش وزن بدن ()%
نرخ رشد ویژه ()%/day
شاخص وضعیت
ضریب تبدیل غذایی
بازماندگی ()%

میزان نمک استات سدیم (گرم/کیلوگرم)
صفر

2/5
14/31 ± 0/ 10 a
17/76 ± 0/45ab
9/73 ± 0/12a
10/40 ± 0/17 a
34/50 ± 3/ 51 a
240/93 ± 22/ 91a
21/74 ± 1/87a
1/58 ± 0/10a
3/17 ± 0/34a
100a

14/29 ± 0/08 a
17/67 ± 0/ 21a
9/83 ± 0/ 06a
10/40 ± 0/ 30 a
33/8 ± 2/65a
236/53 ± 19/65a
21/38 ± 1/60a
1/58 ± 0/14a
3/18 ± 0/18 a
100a

5

10

14/33 ± 0/14 a
18/42 ± 0/42b
9/80 ± 0/ 10a
10/47 ± 0/15 a
40/87 ± 4/12 a
285/22 ± 29/10a
25/26 ± 2/ 27a
1/61 ± 0/05a
2/80 ± 0/16a
100a

14/01 ± 0/ 31 a
17/54 ± 0/29a
9/87 ± 0/12a
10/33 ± 0/15 a
35/30 ± 5/07a
252/57 ± 41/33a
22/65 ± 3/33a
1/59 ± 0/07a
3/05 ± 0/35a
100a

وجود حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار آماری در سطح  %5میباشد.

جدول  : 2اثر سطوح مختلف نمک استات سدیم جیره بر فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ماهی طالیی ( )C. auratusپس از  75روز آزمایش
(میانگین  ±خطای استاندارد)n=3 ،
میزان نمک استات سدیم (گرم/کیلوگرم)
آنزیم ها
پروتئاز ()Unit/mg protein
لیپاز ()Unit/mg protein
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صفر

2/5

5

10

6/92 ± 1/18
2/30 ± 0/49

6/43 ± 1/56
1/94 ± 0/61

5/63 ± 1/34
1/82 ± 0/55

7/19 ± 0/78
2/36 ± 0/48

سال یازدهم ،شماره  ،3پائیز 1398
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شکل  :1نمودار روند رشد ماهیان طالیی ( )C. auratusتغذیه شده با سطوح مختلف نمک استاتسدیم پس از  75روز آزمایش (میانگین±خطای
استاندارد)n=3 ،

بحث
در این تحقیق ،تأثیر دریافت خوراکی نمک استات سدیم بر
شاخصهای رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی روده ماهی طالیی مورد
بررسی قرار گرفت .براساس نتایج بهدست آمده تفاوت معنیداری در
وزن نهایی تیمار  5گرم نمک استات سدیم در هر کیلوگرم غذا در
مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد اما تفاوت معنیداری در بین
تیمارهای مختلف نمک استات سدیم از نظر طول نهایی ،وزن کسب
شده ،افزایش وزن بدن ،نرخ رشد ویژه ،شاخص وضعیت ،ضریب تبدیل
غذایی و بازماندگی در طول دوره و پس از  75روز پرورش مشاهده
نشد .در مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر مطالعات)1991( Ringø ،
با افزودن  %1الکتات سدیم به جیره ماهی چار قطبی ،افزایش رشد و
با افزودن همین میزان پروپیونات سدیم به جیره ،کاهش رشد را مشاهده
کرد که دلیل احتمالی آن را کاهش هضم چربی و پروتئین جیره بیان
نمود .همچنین محتویات شیمیایی معده در ماهیان تغدیه شده با
پروپیونات سدیم باال بود .این مطالعه نشان داد تغذیه ماهی با الکتات
سدیم از بروز اسهال در ماهی جلوگیری میکند .از سوی دیگرda ،
 Correa Silvaو همکاران ( )2014طی مطالعهای میزان  1 ،0/5و %2
سدیم پروپیونات و سدیم بوتیرات به جیره میگوی وانامی اضافه کردند.
تمامی تیمارهای حاوی این نمکهای اسیدآلی افزایش رشد را نشان
دادند .در غلظت  %2میزان کارآیی غذا ،کارآیی پروتئین ،بازماندگی و
بازده بیشترین میزان بود .بنابراین نتیجهگیری شد که بوتیرات و
پروپیونات میکروبیوتای روده میگوی وانامی را تعدیل کرده و موجب
رشد بهتر آن میشوند )2014( Nermeen and Naela .در مطالعهای

به بررسی تأثیر پتاسیم دیفورمات ( )KDFبر رشد ماهی تیالپیای نیل
( )Oreochromis niloticusپرداختند .چهار جیره شامل صفر (تیمار
شاهد) 0/2 ،0/1 ،و  %0/3حاوی سطوح مختلف  KDFبهمدت  60روز
به ماهیان با وزن اولیه  53/49±6/15گرم داده شد .در پایان دوره
آزمایش ماهیان تغذیه شده با مقادیر  0/2و  %0/3بهبود معنیداری را
در میزان جذب غذا ،افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذا،
نسبت راندمان پروتئین ،همراه با بهبود قابلیت هضم پروتئین نشان
دادند Reda .و همکاران ( )2016دریافتند که بهکار بردن فرمیک اسید،
پروپیونیک اسید و کلسیم پروپیونات در جیره غذایی ماهی تیالپیای
نیل سبب بهبود شاخصهای رشد ،پروتئین و چربی الشه ،فاکتورهای
خونی و ایمنی در این ماهی میشود Liu .و همکاران ( )2014در
مطالعهای به بررسی تأثیر سدیم بوتیرات میکروکپسوله بر رشد ماهی
کپور پرورشی پرداختند .جیرههای حاوی سطوح مختلف سدیم بوتیرات
شامل صفر و  %0/3به ماهیان داده شد .در پایان دوره آزمایش ماهیان
تیمار شده افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان دادند.
 )2013( Sherif and Doaaبه بررسی تأثیر اسیدی فایرها که ترکیبی
از اسیدهای آلی و سولفات مس (اسید فرمیک  ،%47/1اسید فسفر
 ،% 23/0اسید سیتریک  ،%5/8اسیداستیک  %10/1و سولفات مس
 )%1/1بر ماهی تیالپیای نیل پرداختند .سطوح مختلف (3 ،2 ،1 ،0
و  4میلیگرم بر کیلوگرم) اسیدی فایر بر رشد ،مصرف غذا و برخی از
شاخصهای خونی بچهماهیان تیالپیای نیل و نیز مقاومت به باکتری
 Vibrio anguillarumبررسی شد .نتایج نشان داد میزان پروتئین سرم
خون بهطور معنیداری افزایش یافت .میزان تلفات در ماهیان تغذیه
شده با اسیدی فایرها که بهمدت  20روز روزانه با باکتری V. anguillarum
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با غلظت  105 CFUمواجه شده بودند کاهش یافت .از این بررسی
میتوان نتیجه گرفت که استفاده از مکملهای اسیدی فایر میتواند
ضمن بهبود رشد در این ماهی موجب افزایش مقاومت آن به هنگام
مواجه با این باکتری شود Romano .و همکاران ( )2015مخلوط
اسیدهای آلی بهصورت میکروکپسول در درصدهای صفر 2 ،1 ،و %4
را به جیره میگوی وانامی اضافه کردند .نتایج نشان داد میگوهای تغذیه
شده با سطح  %2مخلوط اسیدهای آلی رشد بیشتری داشتهاند ،قابلیت
هضم در این تیمار بیشتر بود ،همچنین تیمار حاوی  %1و %2
بازماندگی بیشتری نسبت به تیمار شاهد و  %4نشان دادند Silva .و
همکاران ( )2016بهمنظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف سدیم بوتیرات
روی میگوی وانامی در مجموع  7تیمار غذایی مختلف را مورد بررسی
قرار دادند .جیره شاهد فاقد هر نوع مکمل غذایی و جیرههای آزمایشی
حاوی نمک بوتیرات در غلظتهای صفر 10 ،5 ،و %20بودند .کلیه
تیمارهایی که در آنها از بوتیرات استفاده شده بود افزایش وزن بیشتری
در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند و رشد و بازده تغذیه افزایش
یافت Ng .و همکاران ( )2009با بررسی اثر اسیدهای آلی بر ماهی
تیالپیای هیبریدی سرخ ( )Oreochromis sp.دریافتند که با وجود این
که رویکردی افزایشی در تیمارهای حاوی اسیدهای آلی وجود داشت
ولی تفاوت معنیدار آماری در رشد ،مصرف غذا و قابلیت هضم مواد
غذایی بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد .از دالیل مغایرت در پاسخ
رشد در گونههای مختلف ،میتوان به وزن اولیه گونه ،فیلوژنی ،اختصاصات
سیستم گوارشی ،دوز مورد استفاده نمک ،ترکیبات جیره و اثرات
متقابل آنها و شرایط پرورش شامل دما ،نور ،سیستم نگهداری و
پارامترهای کمی و کیفی آب اشاره کرد ( Ergunو .)2000 ،Erdem
از دالیل احتمالی افزایش رشد در مطالعه حاضر را میتوان به کاهش
 pHروده که مانع رشد باکتریهای گرم منفی و موجب کاهش جذب
ارگانیسمهای پاتوژن احتمالی و متابولیتهای سمی آنها از طریق غذا
در جانوران پرورشی می شود ،نسبت داد .مطالعه آنزیمهای گوارشی
یک گام ضروری به سوی پی بردن به مکانیسم گوارش ماهی میباشد
و نقش مهمی در هضم مواد غذایی بر عهده داشته و آگاهی از سطح
فعالیت آنها میتواند در پی بردن به قدرت هضمی ماهیان موثر باشد.
از طرف دیگر ،تغییرات غذا و مکملهای غذایی میتواند بر تولید
آنزیمهای گوارشی موثر باشد ( Sundeو همکاران .)2001 ،در مطالعه
حاضر نتایج حاصل از استفاده نمک استات سدیم بر فعالیت آنزیمهای
پروتئاز و لیپاز نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در تیمارهای تغذیه
شده با نمک استات سدیم و تیمار شاهد است .بر خالف نتایج حاضر،
 Da Silvaو همکاران ( )2015تأثیر جیرههای غذایی حاوی نمکهای
سدیم (فرمیت ،استات ،الکتات ،پروپیونات ،بوتیرات ،فومارات،
سوکسینات و سیترات) بر روی فعالیتهای تریپسین و کیموتریپسین
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میگوی وانامی را مورد بررسی قرار دادند .فعالیت تریپسین و
کیموتریپسین میگو در جیره حاوی استات و پروپیونات افزایش یافت
و در جیره حاوی الکتات و سیترات کاهش یافت Castillo .و همکاران
( )2014تأثیر جیرههای غذایی حاوی الکتات سدیم ،سیتریک اسید
و پتاسیم دیفورمات بر روی فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی شوریده
( )Sciaenops ocellatusرا مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
 pHدستگاه گوارش جیرههای حاوی اسیدهای آلی در مقایسه با گروه
شاهد کاهش یافت و فعالیت آنزیمهای پپسین ،تریپسین ،لیپاز ،لوسین
آمینو پپتیداز و فسفاتاز با افزودن اسیدهای آلی افزایش یافت و موجب
افزایش رشد شدند Nandeesha .و همکاران ( )2000دریافتند که
افزودن نمک کلرید سدیم به جیره ماهی کپورمعمولی باعث افزایش
آنزیمهای گوارشی در تیمارهای تغذیه شده با این نمک میشوند.
 Thaelaو همکاران ( )1998اثر اسیدالکتیک بر آنزیمهای گوارشی خوک
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد با کاهش  ،pHترشح آنزیمهای
گوارشی و هضم پروتئین افزایش یافت .عوامل زیادی بر نتایج متضاد
بهدست آمده از تحقیقات مختلف موثر میباشند که میتوان به مواردی
مانند وضعیت روده ،روش تغذیه ،ساختار سوبسترا و ریتمهای
فیزیولوژیکی اشاره کرد ( Lopez-Vasquezو همکاران .)2009 ،با توجه
به نبود تفاوت معنیدار فعالیت آنزیمهای گوارشی در تحقیق حاضر،
دالیل احتمالی این مسأله را میتوان به پایین بودن سطوح انتخابی
استات سدیم جیره و سن فیزیولوژیک ماهی نسبت داد .بهطورکلی از
مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت که افزودن استات سدیم در جیره
غذایی ماهی طالیی میتواند سبب بهبود شاخصهای رشد شود اما تأثیر
معنیداری بر روی فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی طالیی ندارد .همچنین،
الزم است تا بررسیهای تکمیلی برای مطالعه تأثیر استفاده از مقادیر
دیگری از استات سدیم در جیره غذایی این ماهی و سایر ماهیان پرورشی
در دورههای مختلف رشد و فاکتورهای ایمنی آنها صورت پذیرد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی کسانی که در مراحل انجام پژوهش حاضر
همکاری و مساعدت نمودند ،بهویژه مهندسین گرامی محمد محمدی،
سمیرا صدیقی و سمیرا مرادی کمال تشکر را دارد.

منابع
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مقدسی ،ب.؛ منوچهری ،ح .و اهدایی ،م .1389 ،.بررسی امکان
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